Конференција „Међугенерацијска солидарност на делу”

Поводом Међународног дана старијих особа, Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање је, 1. октобра 2021. године, организовао конференцију „Међугенерацијска
солидарност на делу”, у Дому Народне скупштине Републике Србије. Циљ конференције, поред
обележавања Међународног дана старијих, био је да укаже да је подршка старијима важан део
свеобухватног одговора на пандемију, и да су се у том јединственом изазову млади показали
као врло спремни и креативни.
Конференцију је отворио Ивица Дачић, председник Народне скупштине Републике Србије, а о
међугенерацијској сарадњи, старијима и младима говорили су и проф. др Дарија Кисић
Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Драгана
Калиновић, директорка РФ ПИО, и проф. др Андреја Савић, председник Савеза пензионера

Србије. Иво Чоловић, директор истраживачке агенције, представио је резултате истраживања
које је Фонд ПИО организовао на тему „Утицај пандемије вируса ковид 19 на положај
пензионера у Србији”.
Истраживање, које је обухватило старије од 65 година из категорије пензионера, је показало
да, када је реч о међугенерацијској солидарности, чак 42 одсто њих сматра да су млади
спремни да се жртвују и помогну старијима. Три четвртине наших пензионера верује да је
правац у ком се креће Србија добар и исказује врло висок степен задовољства квалитетом
сопственог живота, док је две трећине рекло да корона није утицала на квалитет њиховог
живота и да су успели да живе као и пре пандемије. Осећај угрожености за време короне који
се јавио код једног броја испитаника ублажен је субјективном перцепцијом старијих да су
државни органи водили рачуна о потребама пензионера за време пандемије.
Међу државним органима и институцијама пензионери посебно истичу рад председника
Републике Србије, којим је задовољно 84 одсто испитаника. По три четвртине анкетираних
исказује задовољство радом Владе Републике Србије и медицинских експерата и стручњака.
Када је у питању подршка вакцинацији у Србији, резултати су јасно показали да пензионери
подржавају овај процес – чак 85 одсто испитаника дало је позитиван одговор на питање да ли
подржава процес вакцинације.

