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NAPOVEDNIK

Ozadje snovanja nacionalnega
projekta povezovanja
generacij
Nenehne spremembe v demografskih razmerjih prebivalstva
tako na evropski kot nacionalni ravni so realnost, ki jo zaznavamo že več desetletij. Staranje prebivalstva ni samo stvar starejše generacije. To je postajalo očitno, ko so v ospredje družbenih
razprav prišli koncepti in pobude, ki so klicali po medgeneracijskem sožitju. Da Evropa potrebuje družbo vseh starosti in da je
starostno kupčkanje preživet koncept, je bilo izpostavljeno že
ob razglasitvi leta 2012 za leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) kot največja reprezentativna organizacija starejših oseb je bila dolgoletni soorganizator Festivala za tretje življenjsko obdobje, za katerega
članstvo v zadnjih letih ugotavlja, da ne izpolnjuje več naših
pričakovanj. Najvišji organi zveze so v letu 2018 sprejeli odločitev, da odstopimo od neposrednega sodelovanja na Festivalu in
podprli pobudo, da v sodelovanju z mladimi izkoristimo potencial medgeneracijskega sodelovanja v dobrobit vseh.
Čas je za novo zgodbo, za prvi osrednji povezovalni dogodek
vseh generacij, ki smo ga poimenovali Dnevi medgeneracijskega sožitja. ZDUS stopa v ospredje kot pobudnik in organizator dnevov, saj je prav na njeno pobudo nastala tudi prva
medgeneracijska povezava predstavnikov različnih generacij in interesnih skupin v Sloveniji: Medgeneracijska koalicija
MeKoS. Vabimo vas, da skupaj udejanjimo poslanstvo, ki ga
vidimo v izmenjavi mnenj, stališč, idej, znanj in izkušenj med
generacijami ter uresničimo našo vizijo: slediti demografskim
spremembam, z medsebojnim povezovanjem pa zagotavljati
ohranitev visokih družbenih norm in izboljševati položaj vseh
generacij v Republiki Sloveniji. Prvi Dnevi medgeneracijskega
sožitja v ospredje postavljajo perečo temo, ki posredno zadeva
vse generacije: trg dela in upokojevanje.
Janez Sušnik, predsednik ZDUS
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Medgeneracijska koalicija
Slovenije — MeKoS
Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev
upokojencev Slovenije smo konec leta 2017 podpisali dogovor o
medgeneracijskem sodelovanju, s tem pa postavili temelje za skupen koordinacijski odbor, ki je bil ustanovljen leta 2018. Vključene
organizacije se zavedamo demografskega stanja v Sloveniji, kjer
imamo čedalje številčnejšo starejšo populacijo in čedalje manjši
delež aktivne populacije, hkrati pa se zavedamo težav, s katerimi se
soočajo mladi med izobraževanjem in na trgu dela. Blaginja vseh
prebivalcev Slovenije je zato dosegljiva samo ob tesnem medgeneracijskem sodelovanju in enakovredni skrbi za vse generacije, tehnološki napredek in digitalizacija pa ustvarjata potrebo po učenju
v vseh starostnih obdobjih in medgeneracijskem prenosu znanja.

M e MEDGENERACIJSKA
KOALICIJA
K oS SLOVENIJE

Zavezali smo se, da si bomo skupaj prizadevali: za krepitev medgeneracijskega sodelovanja pri soočanju z aktualnimi družbenimi
izzivi; za aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko
in družbeno življenje ter v procese političnega odločanja; za krepitev vrednot medgeneracijskega sodelovanja kot so solidarnost,
enakopravnost in vzajemnost; za aktiven prenos znanj in izkušenj
med generacijami, tako v delovnih procesih kot v širši družbi; za
oblikovanje skupnih predlogov ukrepov, ki bodo zmanjševali socialno neenakost v družbi ter zagotavljali socialno in dohodkovno
varnost v vseh življenjskih obdobjih; ter za vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja v vseh lokalnih okoljih z namenom medsebojne pomoči, druženja, učenja in večje socialne vključenosti.
Tako se na mesečni ravni srečujemo ter obravnavamo aktualne
teme, predvsem tiste, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje,
sistem socialnega varstva, stanovanjsko problematiko, zaposlovanje in trg dela, politično in družbeno participacijo, zdravstvo, pokojninski sistem itd. Svoje skupno delovanje pa smo in bomo tudi
v prihodnje usmerili v izražanje stališč in predlaganje ukrepov glede upoštevanja interesov mladih in starejših v javnih politikah na
državni ravni. Menimo, da je medgeneracijska solidarnost nujna.
Zato si bomo članice MeKoS prizadevale, da se ob zastopanju interesov tistih, ki jih neposredno predstavljamo, ne pozabi na ostale
deležnike in generacije. Nenazadnje imamo kot ena družba tudi
enotne, skupne cilje. Del teh naših skupnih prizadevanj pa bomo
izpostavili tudi na Dnevih medgeneracijskega sožitja.
Jaka Trilar, predsednik MeKoS in
predsednik Študentske organizacije Slovenije
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Strokovna tema
v središču: Trg dela in upokojevanje

Odpiramo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo, v katerem mladi postajajo pomemben sogovornik tudi pri temah, ki
zadevajo starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi. Program dnevov skupaj snujemo Zveza društev
upokojencev Slovenije z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije,
predstavniki organizacij mladih, tema pa zadeva vse generacije
v različnih življenjskih obdobjih.
V strokovnem programu se bomo v treh dneh celostno posvetili problematiki trga dela in upokojevanja: vstop mladih na trg
dela, soočanje z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanje sistema izobraževanja potrebam gospodarstva, potrebe
starejših delavcev, ključen prenos znanj, potrebne priprave na
upokojitev, primeri aktivnega staranja skozi vključenost v programe prostovoljstva ter ukrepi za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.
Iz zornega kota predstavnikov starejših in mladih z medgeneracijskim sodelovanjem skupaj gradimo družbo sožitja in solidarnosti. Program podpira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Dijana Lukić, izvršna vodja projektov in prireditev ZDUS

7

Okrogle mize
torek, 14. 5. 2019 — četrtek, 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

»Za dostojno staranje«
O GMOTNEM POLOŽAJU UPOKOJENCEV
torek, 14. 5. 2019
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije
Ob izteku leta 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije na osnovi svojega krovnega dokumenta Memorandum 2018, ki predstavlja podrobnejšo analizo položaja slovenskih upokojencev
in starejših oseb, pripravila predlog ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v
Republiki Sloveniji. Z zakonodajnimi pobudami ZDUS opozarja, da morajo biti pokojnine, ki so
z delom pridobljene pravice, na ravni, ki zagotavlja dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih
generacij upokojenk in upokojencev.
O »obrazih revščine starejših«, njihovem socialnem položaju, ki ga v okviru ZDUS spremlja več
kot 3.000 prostovoljcev socialno-varstvenega programa Starejši za starejše, potrebi po Zakonu o
dolgotrajni oskrbi, nujnosti vzpostavitev demografskega sklada in drugih nujnih ukrepih bodo
spregovorili predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije, Študentske organizacije Slovenije ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

8

»Bo prihodnost prekarna?«
O NETIPIČNIH IN NEGOTOVIH OBLIKAH DELA
torek, 14. 5. 2019
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije
Svet in s tem tudi Slovenija se bo morala v okviru globalizacija 4.0 soočiti s številnimi izzivi, med katere
spada tudi vse bolj naraščajoči prekariat. Nestabilna delovna razmerja, preslabo plačano delo in
nehumani delovni pogoji ogrožajo vse večje število ljudi. Na okrogli mizi »Bo prihodnost prekarna?« bodo
predstavljeni pogledi mladih in njihov boj za zajezitev tega pojava ter stališče starejših, ki v samem
obstoju človeka nevrednih oblik zaposlitev vidijo odsotnost pravne in socialne države.

O prihodnosti trga dela in prekarnosti v Sloveniji bodo mnenja soočili predstavniki Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Gospodarske zbornice Slovenije, Inštituta
za študije prekariata, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije.

»Poklicna socializacija mladih«
POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA in TRGA DELA
sreda, 15. 5. 2019
Pripravljata: Dijaška organizacija Slovenije in Študentska organizacija Slovenije
Prilagoditev delov izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva je ena izmed prioritet Vlade RS v letošnjem letu. Mladi v izobraževanju za poklice, ki jih čez nekaj let več ne bo, ne vidijo
prihodnosti, po drugi strani pa bodo kmalu soočeni z nedefiniranimi poklici prihodnosti. Izziv
izobraževalnega sistema, ki mora odgovoriti na trenutne ter prihodnje potrebe gospodarstva,
je velik.
O dualnem sistemu izobraževanja, izkušnjah z uvedbo vajeniške oblike poklicnega izobraževanja ter povezavi med šolstvom, gospodarstvom in lokalno skupnostjo bodo spregovorili predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije ter
resornega ministrstva.
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»Prepoznamo potenciale starejših?«
MENTORSTVO KOT MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA
sreda, 15. 5. 2019
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije
Staranje delovne sile in težave mladih pri iskanju prve varne oblike zaposlitve sta družbeni
realnosti, ki ob podaljševanju delovne aktivnosti narekujeta na eni strani prilagajanje delovnih
mest potrebam starejših delavcev , na drugi pa spodbude za čim zgodnejše vključevanje mladih
na trg dela. V sodobnih izzivih, ki jih prinaša upravljanje s človeškimi viri v delovnem okolju,
se prenos znanja in izkušenj v obliki mentorstva na delovnem mestu trenutno izkazuje kot
najvišja stopnja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.
O mentorstvu mladim, podpori pri ustvarjanju kariere, spreminjanju miselnosti o starejših
delavcih, potrebi po kontinuiranem izobraževanju zaposlenih tudi po 45 letu starosti ter ukrepih
za prilaganje delovnih mest za starejše zaposlene bodo govorili predstavniki Mladinskega sveta
Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

»Kako dalje?« VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, PRIPRAVE NA UPOKOJITEV
in AKTIVNO STARANJE

v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in skupne akcije TVU »Dan starejših – čili, zdravi,
informirani in dejavni«, četrtek, 16. 5. 2019
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije
Ob življenjski prelomnici, kakršna je zaključevanje delovne dobe, je potrebno osvetliti pomen, ki
ga ima vseživljenjsko učenje pri ohranjanju pridobljenih in pridobivanju novih znanj in veščin.
Ozaveščenost o tem je pomembna tako za posameznika, ki se mora ob pričakovanju bodoče
upokojitve nanjo pripraviti, kot za delodajalce, ki v usposabljanje delavcev tik pred upokojitvijo
oziroma po starosti 45 let premalo vlagajo.
S predstavniki Študentske organizacije Slovenije, Andragoškega centra Slovenije, Društva
upokojenih pedagoških delavcev, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti in Zveze društev upokojencev Slovenije bomo spregovorili o potrebi
po programih za pripravo na upokojitev, pokazali primere dobre prakse ter izpostavili socialnovarstveni prostovoljski program »Starejši za starejše« kot primer spodbujanja vključenosti v
družbene aktivnosti po upokojitvi.

10

Gostujoče vsebine v
strokovnem programu:
»Učenje, povezovanje, delovanje«,
4. letni posvet Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
četrtek, 16. maj, ob 10.00 uri
Po Evropi kroži več konceptov srebrne ekonomije. Najbolj kratkovidni so tisti, ki vidijo starejše
le kot potrošnike in »novo ekonomsko nišo« ali priložnost za kapital, da poveča svoje profite.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje podpira koncept srebrne ekonomije, ki naj upošteva vseživljenjsko izobraževanje in razvoj ter neomejene možnost dela in delovanja (ne služb!)
starejših, če ti želijo, hočejo in zmorejo. Naše izhodišče je, da zahteva srebrna ekonomija celosten
pristop, v katerem naj starejši sodelujejo s svojim izkustvenim znanjem, ki se je nabiralo v različnih vlogah na delovnem mestu in skozi življenje. Srebrna ekonomija niso le storitve in proizvodi
za starejše ter tiste za lajšanje starostnih bolezni. Srebrna ekonomija naj podpira razvoj dejavne
starosti, pospešuje razvoj novih prožnih oblik učenja in delovanja starejših in omogoči, da družba upošteva njihove sposobnosti, znanje in izkušnje. Srebrno ekonomijo razumemo kot delovanje
in ustvarjanje starejših, ki po svojih sposobnostih, zmožnostih in željah prispevajo k družbeni
blaginji in osebnemu polnemu življenju.
Medgeneracijski preplet neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija?
Pripravlja: Socialna zbornica Slovenije
Dolgoživost slovenske družbe in naraščanje deleža starejših vzpostavlja nova razmerja med generacijami. Skrb za starejše v domačem okolju je bila v preteklosti naloga neformalnih oskrbovalcev iz vseh generacij: sovrstnikov starejših, njihovih otrok in tudi vnukov. In danes? Je medgeneracijska pomoč pri skrbi za starejše izziv družbe ali utopija?
»Rokodelci smo!«, implementacija Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo
Pripravlja: Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije
Posvet o rokodelstvu v Sloveniji danes, predstavitev projekta »Zgodbe rok in krajev« ter razprava
o medgeneracijskem prenosu znanj in veščin.
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Informiranje, ozaveščanje
in preventiva
Teden vseživljenjskega učenja (10. - 19. maj) je najvidnejša promocijska kampanja na področju
izobraževanja in učenja v Sloveniji. S projektom, ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije
in se prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za
vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.
Dnevi medgeneracijskega sožitja ob Tednu vseživljenjskega
učenja v sodelovanju s/z: Ministrstvom za javno upravo, Spominčico - Alzheimer Slovenija, Agencijo RS za varnost prometa,
Slovensko univerza za tretje življenjsko obdobje in Evropskim
parlamentom v Sloveniji.
»Enostavneje do informacij in storitev državne uprave«
Pripravlja: Ministrstvo za javno upravo
Napovedujemo:
Na razstavnem prostoru Ministrstva za javno upravo boste
udeleženci lahko na interaktiven način spoznali projekte za
državljane vseh generacij in podjetnike ter »v živo« preizkusili
uporabo e-storitev, ki jih ponujajo:
— portal GOV.SI (enotna vstopna točka predstavitve države
na spletu),
— eUprava (e-storitve za državljane),
— portal SPOT, prej eVEM (rešitve za podjetnike),
— Stop Birokraciji (zbiranje predlogov in pobud za oblikovanje
ukrepov z namenom zagotavljanja boljšega zakonodajnega
in poslovnega okolja),
— Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI (podatki, zbirke in orodja, s katerimi lahko razvijate spletne in
mobilne aplikacije, oblikujete lastne infografike…),
— nacionalni interoperabilnostni okvir NIO (krovni nabor politik, standardov in smernic za medsebojno elektronsko poslovanje sodelujočih organizacij) ter
— storitve zaupanja – SI-PASS (enotna točka za preverjanje identitete državljanov, poslovnih subjektov in javnih uslužbencev).
Projekte sofinancira Evropska unija iz Evropskih
investicijskih skladov.

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

12

Spominčica
ALZHEIMER SLOVENIJA

»Za večjo ozaveščenost o demenci«
Pripravlja: Spominčica – Alzheimer Slovenija

Demenca je nevrodegenerativna bolezen možganov, ki se najpogosteje pojavi pri starejših od 65 let. Vendar se dandanes
starostna meja vse bolj znižuje. Četudi v večini primerov zanjo
zbolijo starejši, so v oskrbo teh oseb po večini vključene mlajod 1997 ALZHEIMER SLOVENIJA let
še generacije, hčere, sinovi, vnuki, nečaki. Za zagotavljanje čim
večje kakovosti življenja mednarodne organizacije priporočajo,
da osebe z demenco ostanejo čim dlje doma. Zato je pomembno,
da o bolezni spregovorimo med vsemi ciljnimi skupinami in jih
spodbujamo k medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju.

Spominčica 20

Napovedujemo delavnice:
— Ozaveščanje mladih o demenci ter spodbujanje družabništva za osebe z demenco
— Ohranjanje samostojnosti oseb z demenco s pomočjo sodobne tehnologije
— Zdrav življenjski slog za zmanjšanje tveganja za demenco
med vsemi generacijami
Delavnice bodo potekale med 14. in 16. 5. 2019. Kontaktna
oseba: Alenka Virant, Spominčica – Alzheimer Slovenija,
dogodki@spomincica.si ali 01 25 65 111.

»Za večjo varnost v cestnem prometu«
Pripravlja: Agencija RS za varnost prometa
Z leti nam psihofizične lastnosti za varno udeležbo v prometu
pešajo, naše telesne ali duševne zmožnosti pa so lahko zmanjšane zaradi prirojenih ali pridobljenih bolezni, poškodb, duševnega stanja ali drugih okoliščin. Agencija RS za varnost prometa
bo na dogodku prisotna s preventivnimi napravami, ki skozi
simulacije konkretnih prometnih situacij udeležence ozaveščajo o tem, katera napačna prepričanja je potrebno spremeniti in
predvsem kako pravilno ravnati, da bomo v prometu varni tako
sami kot tudi ostali udeleženci. V okviru dogodka načrtujemo
izvedbo delavnice, kjer bodo starejši udeleženci izvedeli več
o svojih psihofizičnih sposobnosti in jih tudi ocenili. Tema, ki
je z vidika prometne varnosti izjemno pomembna in jo želimo
nagovoriti, je tudi demenca in sposobnost varne udeležbe v
prometu.
V sklopu projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, v okviru katerega se izvajajo celoviti preventivni dogodki
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oz. usposabljanja za seniorje in upokojence po celi Sloveniji, bo
na dnevih potekala 3-urna delavnica, kjer se boste lahko izobrazili in osvežili svoje znanje iz prometnih predpisov, pravil,
varne vožnje po avtocesti in hitri cesti ter pridobili praktična
znanja o zdravstvenih kriterijih za varno udeležbo v prometu.
Delavnica »Sožitje – za večjo varnost v cestnem prometu«
bo potekala predvidoma 15. 5. od 10.00 do 13.00. Obvezne
prijave na dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, informacije na T: 01
620 54 82, M: 051 656 532 (ZDUS).

»Varni in zdravi v svojem domu«
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
sreda, 15. maj ob 12.00 uri
Ste že kdaj pomislili, kakšne nevarnosti ali ovire lahko srečamo
na vsakem koraku, še posebej takrat, ko smo bolni, mobilnostno ali drugače ovirani? Študijska skupina, ki na Univerzi za
tretje življenjsko obdobje pod mentorstvom arh. Barbare Železnik Bizjak spoznava in preučuje kulturo bivanja, je del programa posvetila prav prilagoditvam za varno domače okolje. Člani
skupine so s svojim znanjem oblikovali seznam kritičnih mest,
s pomočjo katerega lahko vsakdo preveri, kako varno in primerno je njegovo stanovanje, ter oblikovali kratka, poljudna navodila, kako težave in neprimerne rešitve omiliti ali jih odpraviti. Študijska skupina Dom, kultura bivanja, oprema in prenova
Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani bo predstavila
vodnik z naslovom »Kako varen je naš dom?«.
»Tokrat grem volit« - za spodbujanje aktivnega
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državljanstva
Pripravlja: Evropski parlament v Sloveniji
Volitve v Evropski parlament bodo potekale 26. maja 2019.
»Tokrat grem volit« je institucionalna, nestrankarska kampanja Evropskega parlamenta, katere cilj je spodbuditi ljudi, da
se v času evropskih volitev demokratično angažirajo. O pomembnosti spodbujanja politične participacije in aktivnega
državljanstva za razvoj parlamentarne demokracije bomo ozaveščali na dogodku, ki ga bo pripravil Evropski parlament v
Sloveniji.

Medgeneracijsko sodelovanje:
Primeri dobrih praks
»Verižni eksperiment«
Pripravlja: Društvo upokojencev Jesenice
četrtek, 16. 5. 2019
Med upokojenci je veliko rokodelcev, ki si želijo še naprej ustvarjati ter koristno uporabljati svoje znanje in pridobljene spretnosti. V DU Jesenice so razvili dejavnost »Verižni eksperiment«, ki
spretnim obrtnikom nudi ustvarjalne izzive in je odlična priložnost za medgeneracijsko sodelovanje. Projekt so nadgradili v sodelovanju z jeseniškimi šolami, kjer so upokojeni »rokodelci« postali mentorji pri krožku Verižni eksperiment. Skupaj
z mladimi gradijo naprave na določeno temo, ki tudi praktično
delujejo. Medgeneracijsko sodelovanje je na šolah obrodilo dobre rezultate. Mladi se naučijo ročnih spretnosti in samostojnega
ustvarjanja od ideje preko skice do končnega izdelka. Z Verižnim eksperimentom želijo upokojenci povečati zanimanje za
tehnične poklice in znanost med mladimi. Posamezni učenci so
se odločili za bodoči poklic prav zaradi sodelovanja pri verižnem eksperimentu, s projektom pa se je utrdilo tudi sodelovanje med šolami in Društvom upokojencev Jesenice.
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Napovedujemo: Predstavitev programov medgeneracijskih
centrov in hiš sožitja, ki so nastala na pobudo društev upokojencev.

Kulturno-ustvarjalni program
torek, 14. 5. 2019 - četrtek, 16. 5. 2019,
Gospodarsko razstavišče v Ljubljani
Dneve medgeneracijskega sožitja bomo preželi z izdatnim
ustvarjalnim kulturnim programom, saj je prav ljubiteljska kultura tisti povezovalni akter, kjer medgeneracijsko sodelovanje
najbolj zasije. Z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje, s spodbujanjem medsebojnega sodelovanja pri nastajanju
kulturnih dobrin in z večanjem dostopnosti do kulturnih vsebin želimo prispevati k odprti družbi – družbi sožitja.
Rezervacija vstopnic (brezplačno) za kulturne prireditve v
Marmorni dvorani na: dnevi-sozitja@zdus-zveza.si, T: 01 620 54 82,
M: 051 656 532 (ZDUS).

Slavnostno odprtje
torek, 14. maj 2019 ob 10.00, Marmorna dvorana GR
Odprtje prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja bo posvečeno prikazu dediščine narodnih noš in folklornih kostumov na
Slovenskem v izvedbi društev upokojencev pokrajinskih zvez.
Slavnostne nagovore ob odprtju bodo pospremili glasbeni nastopi, kjer bodo svoj glas prispevali izbrani otroški in mladinski
pevski zbori.
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11. Večer pesmi in plesa Zveze društev
upokojencev Slovenije
torek, 14. maj 2019 ob 16.00, Marmorna dvorana GR
Kulturna prireditev, kjer bodo izbrane kulturne skupine, ki delujejo pod okriljem društev upokojencev, v sodelovanju z osnovnimi šolami pripravile folklorne in glasbeno-dramske nastope,
pridružili pa se jim bodo pevci ljudskih pesmi ter godci ljudskih
viž. Prireditev je namenjena večgeneracijskemu prikazu raznolike ljudske kulture iz različnih predelov Slovenije, spodbujanju
negovanja ter poustvarjanja plesnega in pevskega izročila ter
oživljanju pomena prenosa znanj med generacijami.

44. srečanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije
sreda, 15. maj 2019 ob 16.00, Marmorna dvorana GR
Najvidnejša in največja kulturna prireditev Zveze društev upokojencev Slovenije, na kateri bodo prvič nastopili najstarejši delujoči pevski zbori iz trinajstih pokrajinskih zvez društev upokojencev z gostujočima zboroma iz zamejstva, s čimer oddajamo
svojevrstno priznanje dolgoletni tradiciji organiziranega zborovskega petja v društvih upokojencev. S prireditvijo spodbujamo k udeležbi in kulturni ustvarjalnosti, večamo dostopnost do
kulturnih vsebin in promoviramo zborovsko dejavnost.
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Slavnosti zaključek
četrtek, 16. maj 2019, Marmorna dvorana GR
Dneve medgeneracijskega sožitja bomo zaključili s projekcijo
filma v sodelovanju z Mestnim kinom – Kinodvor.
»Urice poezije«, srečanje literatov
sreda, 15. maj in četrtek, 16. maj
Dogodek, namenjen oblikovanju odnosa do literature in bralne kulture. K sodelovanju vabimo vse, od najmlajših do najstarejših, ki pišete poezijo in želite predstaviti svoja dela. Literati,
pisci pesmi iz vse Slovenije boste predstavljali lastna dela in
vsak bo imel možnost predstaviti dve pesmi. Srečanju namenjamo uro in pol ter upamo, da bomo vsi skupaj ustvarili prijetno
ustvarjalno vzdušje za poslušalce. Vabimo k udeležbi. Pridite in
predstavite svoja dela.
Pomembno: Obvezna prijava s kratko predstavitvijo. Število
mest je omejeno. Zainteresirani prijavite udeležbo najkasneje do 29. marca 2019 na dijana.lukic@zdus-zveza.si ali z navadno pošto na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana. Prijavite
se z naslednjimi podatki: ime in priimek, če ste član društva,
navedite katerega; pošljite dve pesmi (z naslovom), s katerima se boste predstavili in vašo osebno kratko predstavitev.
Za obiskovalce, ki boste želeli prisluhniti literatom: prost vstop.
Oder sožitja generacij
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5.
Vabimo k sodelovanju v kulturnem programu na »Odru sožitja«
vseh generacij, kjer se lahko vaša kulturna skupina predstavi z
največ 20-minutnim nastopom. Poseben poziv velja najrazličnejšim kulturnim skupinam, ki delujete pod okriljem društev
upokojencev in ki sodelujete z osnovnimi šolami, vrtci ter drugimi. Prijavite samostojen ali medgeneracijsko zasnovan nastop. Soustvarjajmo medgeneracijsko strpnost za boljšo kakovost življenja! Za obiskovalce: prost ogled.

Gospodarsko razstavišče Prireditveni center Ljubljana

Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019

Prijavnica za nastop na »Odru sožitja«

Organizatorja:

v sklopu Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

Termin prireditve
14. − 15. maj 2019 od 9.00 do 18.00, 16. maj 2019 od 9.00 d0 15.00

Izpolnjeno prijavnico poslati po pošti ali e-pošti do 29. marca 2019.
Dnevi medgeneracijskega sožitja so osrednji letni povezovalni dogodek namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj in
izkušenj med generacijami. Z vsestranskim povezovanjem ohranjamo visoke družbene norme in izboljšujemo položaj vseh
generacij v Republiki Sloveniji. Vabimo k sodelovanju v kulturnem programu na Odru sožitja, ki bo v ospredje postavil
ljubiteljsko kulturo kot tistega povezovalnega akterja, ki z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje vseh generacij
prispeva k ozaveščanju o pomembnosti aktivne, zdrave in dolgožive družbe - družbe sožitja.

Podatki o nastopajočih in programu izvedbe
Naziv prijavitelja (organizacija, društvo upokojencev, kulturno društvo, osnova šola, itd.)

Ime in priimek kontaktne osebe

Elektronska pošta ali naslov za obveščanje

Telefonska številka

Polni naziv nastopajoče skupine

Ime in priimek voditelja/mentorja/zborovodje

Število nastopajočih

Vrsta programa: glasbeni (inštrumentalna, vokalna, ljudske pesmi, godci ljudskih viž, drugo), folklorni nastop, plesni nastop, gledališki nastop, drugo

Program (navedite natančne naslove dela/pesmi z navedbo avtorjev glasbe, avtorja besedila, avtorja priredbe/aranžmaja)*

Vpišite čas trajanja programa (na razpolago do 20 minut)

Inštrumenti (navedite vsa glasbila, s katerimi boste nastopali – npr. 1 x harmonika, 1 x lončeni bas itd.)

Tehnična oprema za nastop (prosimo navedite, koliko mikrofonov potrebujete in/ali stolov na sceni):
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** Podatki za Združenje SAZAS

Gospodarsko razstavišče Prireditveni center Ljubljana

Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019
Če boste pri nastopu uporabili/predvajali glasbo iz fonograma (CD-ja ali drugega nosilca zvoka), navedite**:
Naziv izvedbe

Izvajalec

Naslov albuma

Leto izdaje

Proizvajalec fonograma

** Podatki za IPF – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije.

Želeni termin nastopa (ustrezno označite)
torek, 14. 5. 2019

 dopoldne

 popoldne

sreda, 15. 5. 2019

 dopoldne

 popoldne

četrtek, 16. 5. 2019

 dopoldne

 popoldne

Kratek opis za napoved nastopa

POGOJI ZA PRIJAVO IN DRUGE POSEBNOSTI
Pomembno: Potne stroške prihoda na prireditev organizator ne zagotavlja.
Organizacijam, ki so registrirane skladno z doložili Zakona o društvih, šolam, vrtcem in drugim, za katere organizator presodi, da izkazujejo poslanstvo Dnevov
medgeneracijskega sožitja, je nastop na odru sožitja brezplačen. Če organizator oceni, da ni zadoščeno pogojem za brezplačen nastop o tem obvesti prijavitelja
do 30. 3. 2019. Prijavnice bodo obravnavane po času dospetja do zapolnitve mest, prednost bodo imele kulturne skupine z medgeneracijsko zasnovanimi nastopi.
Pogoj za sodelovanje: izpolnjena prijavnica z vsemi podatki.
Rok za prijavo in kontakt:
Izpolnjeno prijavnico pošljite na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: dijana.lukic@zdus-zveza.si, najkasneje do 29. 3. 2019.
Za več informacij je na voljo kontakt: 01/62 05 482 ali 051 656 532.
Obvestilo o nastopu: Izpolnjena prijavnica še ne pomeni potrjenega nastopa na prireditvi. Organizatorja bosta po preteku roka prijave zasnovala vsebinsko
smiselno razporejene nastope po predvidenih dnevih. Prijavitelji boste o tem pisno obveščeni.
Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.
Organizatorja:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Gospodarsko razstavišče d.o.o.

Kraj in datum

Stran 2/2

Žig organizacije

Podpis odgovorne osebe
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NATEČAJI USTVARJALNOSTI

Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice
Odpiramo prostor ustvarjalnosti za mlado, srednjo in tretjo generacijo. Vabimo k sodelovanju
v natečajih, kjer lahko svoje spretnosti izkažete z oblikovanjem voščilnice ali izdelovanjem
klekljane čipke, s fotografijo pa izkažete svoj
pogled na medgeneracijsko sožitje. Izbrane voščilnice, čipke in fotografije si bo mogoče ogledati na razstavi v Ustvarjalnem stičišču ZDUS
v času Dnevov medgeneracijskega sožitja.
Medgeneracijski natečaj za oblikovanje voščilnice
Pogoji za sodelovanje: Pravico do sodelovanja
imajo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s slikarstvom in drugimi oblikami likovnega ali rokodelskega ustvarjanja. Likovni prispevki so
lahko v poljubni (risarski, slikarski, grafični)
tehniki, lahko tudi s primesmi rokodelskega
ustvarjanja. Tema in motiv voščilnic sta poljubna. Prednost pri izboru bodo imele voščilnice, ki bodo s temo in motivom posvečene
medgeneracijskemu sožitju.
Prijava na natečaj, označitev del in pošiljanje: Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo vsa
dela, ki bodo prispela na ZDUS do vključno 29.
marca 2019.
Avtorji pošljejo voščilnice (priporočilo: največ
tri kose) s poljubnimi motivi in tehnikami v predlaganem formatu: 16 cm x 11 cm (ni obvezujoč).
K voščilnicam priložite listič z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, domač naslov, ele-

ktronski naslov, naslov dela in tehnika izdelave.
Prejetega materiala organizator ne bo vračal;
shranjen bo v arhivu ZDUS kot del natečajne
dokumentacije.
Ovojnico z voščilnicami pošljite na: Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000
Ljubljana, s pripisom: Medgeneracijski natečaj za voščilnico 2019.
S prijavo avtor zagotavlja, da je delo avtorsko
in dovoljuje ZDUS-u fotografiranje in objavo
del za namene promocije. V nasprotnem primeru si organizator natečaja pridržuje pravico
do izključitve dela iz natečaja. Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja ali
dostave izdelka.
Ocenjevanje del, izbor nagrajenih del in obveščanje avtorjev: Prejeta dela bo do 20. aprila 2019 pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, ki jo bo imenovala Komisija za program
Dnevov medgeneracijskega sožitja. Pri oceni
bodo upoštevali: splošna kreativnost, motiv,
tema in sporočilnost, kakovost dela, moč umetniškega izraza, vsebina (likovni pristop, motiv) in ekološki vidik – uporaba materialov za
recikliranje (pri rokodelskih delih). Med prispelimi voščilnicami bodo izbrane tri, ki bodo
nagrajene s knjižnimi in praktičnimi nagradami. O izboru in prejemu nagrad bodo avtorji
obveščeni do 26. aprila 2019.
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Medgeneracijski natečaj za izdelavo čipke
Pogoji za sodelovanje: Pravico do sodelovanja
imajo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s klekljanjem. Izdelki so lahko v različnih klekljarskih
tehnikah. Tema in motiv čipke sta prav tako
lahko poljubna in ju je mogoče razumeti v najširšem smislu. Prednost pri izboru bodo imele
čipke, ki bodo s temo in motivom posvečene
medgeneracijskem sožitju.
Prijava na natečaj, označevanje del in pošiljanje: Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo
vsa dela, ki bodo prispela na ZDUS do vključno
29. marca 2019. Avtorji pošljejo čipko oz. največ dva kosa s poljubnimi motivi in tehnikami
v formatu A4. Čipka naj bo samostojna na poljubni podlagi. Vzorci za izdelavo čipk so lahko
različni (originali različnih avtorjev ali lastni).
K čipkam priložite pisno izjavo z naslednjimi
podatki: naslov izdelka, ime in priimek avtorja izdelave čipke, domač naslov avtorja čipke,
elektronski naslov, naziv in ime avtorja vzorca
(papirca), tehnika izdelave in podpisana izjava
avtorja izdelave čipke, na podlagi katere avtor
izdelave čipke oz. avtor vzorca prevzema vso
odgovornost glede pravic avtorja vzorca v zvezi z zaščito intelektualne lastnine, ki izhaja iz
določil Zakona o avtorski in drugih pravicah.
Ovojnico z izdelki pošljite na: Zveza društev
upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, s pripisom:

Medgeneracijski natečaj za čipko 2019.
Avtorji del obdržijo moralne avtorske pravice,
na ZDUS pa se izključno, teritorialno neomejeno in za ves čas trajanja pravic prenesejo materialne avtorske pravice reprodukcije v klasični in
digitalni obliki za namene promocije dejavnosti. Izdelki bodo vrnjeni avtorjem po zaključku
razstave, razen če v prijavi izjavijo, da jih predajo ZDUS-u, ki jih bo hranil kot del natečajne dokumentacije. Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja ali dostave izdelka.
Ocenjevanje del, izbor nagrajenih del in
obveščanje avtorjev: Prejeta dela bo do 20.
aprila 2019 pregledala in ocenila ocenjevalna
komisija, ki jo bo imenovala Komisija za program Dnevov medgeneracijskega sožitja. Pri
oceni bodo upoštevali: izvirnost ideje, motiv,
sporočilnost, izvor vzorca, raznolikost uporabljenih tehnik klekljanja in kakovost izvedbe.
Med prispelimi deli bodo izbrana tri, ki bodo
nagrajena s knjižnimi in praktičnimi nagradami. O izboru in prejemu nagrad bodo avtorji
obveščeni do 26. aprila 2019.
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Fotografski natečaj
»Podobe medgeneracijskega sožitja« 2019
Pogoji za sodelovanje: Pravico do sodelovanja
imajo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo in niso profesionalni fotografi.
Prijava na natečaj, označevanje fotografij in
pošiljanje: Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo avtorji, ki bodo avtorske digitalne fotografije
s sklicem na »Podobe medgeneracijskega sožitja 2019« poslali do vključno 29. marca 2019: po
elektronski pošti na: dijana.lukic@zdus-zveza.
si ali na CD/DVD ali USB ključku z navadno
pošto na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana.
Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi barvnimi ali črno-belimi fotografijami na temo podobe medgeneracijskega sožitja. Fotografije
morajo biti v JPEG formatu in v velikosti do
2 MB. Vodoravna stranica fotografije naj meri
1920 pikslov, navpična pa do 1080 pikslov.
Vsaka fotografija mora biti obvezno označena z imenom in priimkom avtorja, zaporedno
številko in naslovom fotografije. Primer oddaje treh fotografij: Janez_Novak_1_Generacija,
Janez_Novak_2_Sožitje, Janez_Novak_3_
Pogledi.
Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja, domači naslov in

elektronski naslov. Prejete fotografije organizator hrani v e-arhivu ZDUS kot del natečajne
dokumentacije. S prijavo avtor zagotavlja, da
so fotografije avtorske in dovoljuje objavo izključno za namene promocije Dnevov medgeneracijskega sožitja, kar med drugim vključuje
tudi objavo v promocijskih gradivih Dnevov in
na spletni strani www.medgeneracijsko-sozitje.si z ustrezno navedbo avtorja. Objave niso
honorirane. Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilno rabo
ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb.
Ocenjevanje fotografij, izbor nagrajenih del
in obveščanje avtorjev: Prejeta dela bo do 20.
aprila 2019 pregledala in ocenila ocenjevalna
komisija, ki jo bo imenovala Komisija za program Dnevov medgeneracijskega sožitja. Pri
oceni bodo upoštevali: pogoji za sodelovanje,
vsebinska ustreznost in skladnost z razpisano
temo, estetska vrednost in tehnična dovršenost ter inovativnost pristopa. Med prispelimi
fotografijami bodo izbrane tri, ki bodo nagrajene s knjižnimi in praktičnimi nagradami. O izboru in prejemu nagrad bodo avtorji obveščeni
do 26. aprila 2019.
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Ustvarjalno stičišče ZDUS
torek, 14. 5. - četrtek, 16. 5.
Rokodelska dejavnost je ena najbolj množično
zastopanih dejavnosti v društvih upokojencev. Pripravljamo razstavni prostor, imenovan
Ustvarjalno stičišče ZDUS, namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj, druženju in iskanju
sinergij. V ustvarjalnem stičišču ZDUS bodo
društva upokojencev pripravila razstavo izvirnih rokodelskih izdelkov in izdelkov domače
obrti iz posameznih delov Slovenije, medgeneracijske rokodelske delavnice, kjer boste lahko
preizkusili svoje spretnost, se naučili kaj novega, poskusili pekarske izdelke ter spoznali projekte in aktivnosti, ki jih Zveza društev upokojencev Slovenije organizira v Hotelu Delfin
v Izoli. Prestavili bomo tudi medgeneracijski
projekt »Verižni eksperiment« v sodelovanju
z društvom upokojencev Jesenice in osnovne
šole iz Jesenic. Sodelovali bodo rokodelski centri z rokodelskimi izdelki, ki delujejo v okviru
Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije.
Na ogled bodo razstava likovnih del, nastalih
na 22. likovni kolonij ZDUS v Izoli, ter razstava
voščilnic, čipk in fotografij medgeneracijskih
natečajev Dnevov medgeneracijskega sožitja.

Kontakt za informacije o Ustvarjalnem
stičišču ZDUS:
Branko Suhadolnik, M: 041 665 719,
E: branko.suhadolnik@telemach.net
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Spremljevalni program
Mednarodno srečanje s predstavniki sorodnih organizacij iz tujine
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z MeKoS
Srečanje z Varuhom človekovih pravic
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z MeKoS
Posvet o upravljanju javnega sektorja v Sloveniji
Pripravlja: Sinteza – Koalicija civilne družbe za prenovo
Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe programa.

Razstavne teme za razstavljavce
Možnost sodelovanja na razstavnem prostoru za ponudnike storitev na teme:
— delo starejših in delo študentov, dijakov ter mladih,
— socialno varstvo, kdaj in na koga se obrniti ob stiskah starejših in mladih,
— bivanje in sobivanje starejših – domovi, posebni programi na kmetijah, oskrba na domu idr.,
upravljanje nepremičnin, kontrola stroškov bivanja (energija),
— študentske in dijaške nastanitve – domovi, sobodajalci, iskanje sinergij s starejšo generacijo,
— kultura – povezovanje generacij preko kulture, kulturna društva, možnosti za kulturno izražanje mladih in starejših,
— vseživljenjsko učenje in izobraževanje – dodatne dejavnosti za mlade, iskanje sinergij in prenosa znanj,
— zdrav življenjski slog in zdrava prehrana – ekološko pridelana hrana, domači pridelovalci,
zdravi recepti, nutricistični nasveti, prehranska dopolnila,
— ponudniki uradne medicine, diagnostika in zdravljenje, fizioterapija, optiki, medicinski pripomočki, priznane alternativne oblike zdravljenja – homeopatija idr.,
— življenjska in premoženjska zavarovanja, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zavarovalni
posredniki,
— lokalna samouprava za mlade in starejše, načini sodelovanja, delovanje medgeneracijskih
centrov, četrtnih skupnosti in mestnih občin,
— mobilnost in prometna varnost – od mladega voznika do voznikov seniorjev, pešci, kolesarji,
— informacijska tehnologija, prilagojena generacijam, elektronsko bančništvo za vse generacije,
— turizem, šport in preživljanje prostega časa, pisano na kožo posameznim generacijam, ohranjanje narave in varstvo okolja,
— sam svoj vrtnar – pripomočki in nasveti za vrtnarjenje, organizacija vrtičkarstva, izobraževanje, literatura in mediji, semenski in sadilni material,
— moj živalski prijatelj – domači ljubljenci, nasveti veterinarjev, prehrana in proizvodi za nego živali, terapevtske in reševalne živali, vzgoja domačih živali, programi za zaščito živali, zavetišča.
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O organizatorjih
Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je ena največjih
nevladnih organizacij v Sloveniji. Deluje že od leta 1946 in s svojimi 13 članicami, pokrajinskimi zvezami društev upokojencev,
združuje 505 društev upokojencev po vsej Sloveniji in predstavlja
več kot 200.000 članov. ZDUS je članica mednarodnih združenj
EURAG – Evropska federacija starejših, Age Platform – Evropska
mreža nevladnih organizacij, ki združuje starejše od 50 let, in Eurocares – Evropsko združenje neformalnih oskrbovalcev, zveza
pa izvaja številne aktivnosti, programe, projekte in kampanje, s
katerimi se odziva na aktualne družbene probleme in potrebe. V
ZDUS se člani prostovoljno združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje
skupnih interesov, za izboljšanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših, za njihovo zastopanje pred
državnimi in drugimi organi na ravni države, in za izvajanje humanitarne ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu.
Gospodarsko razstavišče (GR) je podjetje s 65-letno tradicijo,
kjer se odvijajo sejmi, kongresi in ostali dogodki od koncertov do
plesov, korporativnih predstavitev in zabav. Z lokacijo v samem
centru glavnega mesta nas odlikuje zlasti primernost prostora za
kongrese, konference, seminarje, prireditve družbenega značaja,
sejme in razstave. Smo največji prireditveni center v Sloveniji s certifikatom kategorije E Kongresnega urada Slovenije za kongresne
in razstaviščne centre; imamo dvajset večnamenskih dvoran z dostopnostjo za invalide, dnevno svetlobo in možnostjo zatemnitve,
glavnina dvoran je v pritličju (vse razstavne dvorane), naš velik
plus pa je tudi odlična dostopnost (prek 2.500 parkirnih mest v
neposredni bližini) ter bližina železniške in avtobusne postaje.

O partnerjih
Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Pod svojim
okriljem združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi in političnimi usmeritvami. MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju – član Evropskega mladinskega foruma je že od njegove ustanovitve leta 1996. Ključni
namen MSS je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje
sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. V tej vlogi prispeva k oblikovanju mladim prijaznega okolja, v katerem se lahko razvijajo v
avtonomne, odgovorne, solidarne in aktivne posameznike ter
člane družbe. V ožjem smislu si prizadeva za izboljšanje položaja mladih kot posebne družbene skupine.
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Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentk in študentov ter se kot taka
zavzema za uresničevanje in varovanje njihovih interesov in
potreb na slovenskih fakultetah, akademijah, visokih in višjih
strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih v tujini. ŠOS si kot
krovna nacionalna študentska organizacija prizadeva vplivati
zlasti na izboljšanje študijskih razmer in možnosti za študij, socialnega položaja študentov ter razvoj obštudijskih in interesnih dejavnosti. Te cilje uresničuje predvsem z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju nacionalne politike in programov na
področju visokošolskega izobraževanja, štipendiranja, študentskega bivanja, študentskega dela itd. Veliko pozornosti posveča
tudi problematiki zdravstvenega varstva študentov in zaposlovanju mladih diplomantov.
Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji.
DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje. Dijaška
organizacija Slovenije deluje v skladu z načeli demokratičnosti,
transparentnosti, solidarnosti, ekonomičnosti in javnih koristi.

Z vlakom ugodno na
Dneve medgeneracijskega sožitja!
Vabljeni, da se na Dneve medgeneracijskega sožitja (14. 5. 2019– 16. 5. 2019) v Ljubljano pripeljete sproščeno, brez gneče na cesti in iskanja parkirnega mesta, z vlakom. Prireditev se odvija
na Gospodarskem razstavišču, ki je od glavne železniške postaje Ljubljana oddaljeno 10 minut
hoje.
Za skupine 6 ali več oseb smo s Slovenskimi železnicami za potovanja na prireditev pripravili
posebno ponudbo: 75 % popust na redne cene vozovnic s katerekoli začetne postaje v Sloveniji
do Ljubljane in nazaj. Prijave skupin za koriščenje posebne ponudbe sprejemamo na e-naslovu
jozica.prah@slo-zeleznice.si ali tel. št. 01 29 12 554. Pri prijavi je potrebno navesti število potnikov, datum ter relacijo želenega potovanja.
Posamezniki lahko potujete do 50 % ceneje s SŽ kartico ugodnosti. S SŽ kartico ugodnosti
MLADI potujete 30 % ceneje, s SŽ kartico ugodnosti – DRUŽINE 40 % ceneje, otroci do 12. leta
v spremstvu odraslega pa brezplačno. S SŽ kartico ugodnosti - SENIORJI potujete 30 %, med
tednom, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa kar 50 % ceneje.
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DNEVI
MEDGENERACIJSKEGA
SOŽITJA
www.medgeneracijsko-sozitje.si
Organizatorja:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Strateški partner:
MeKoS – Medgeneracijska koalicija Slovenije
Članice:
Dijaška organizacija Slovenije
Študentska organizacija Slovenije
Mladinski svet Slovenije
Zveza društev upokojencev Slovenije
Medijski pokrovitelj: Revija ZDUS Plus in Revija Vzajemnost
Februar 2019

Program, prijavnice, objave natečajev
in možnosti sodelovanja na:
www.medgeneracijsko-sozitje.si
Kontakt za informacije o programu: Zveza društev upokojencev Slovenije
Dijana Lukić, T: 01 515 52 41, M: 051 656 532, E: dijana.lukic@zdus-zveza.si
Kontakt za informacije o razstavnem prostoru: Gospodarsko razstavišče
Matjaž Kovačič, T: 01 300 26 64, E: matjaz.kovacic@gr-sejem.si

Podporniki

