ФОНДАЦИЯ ПИА МАТЕР ОТПРАВЯ
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ЗА СРЕЩАСРЕЩА-ДИСКУСИЯ
2012 година е Европейската година на активния живот на възрастните хора и
солидарността между поколенията. Възможно, защото през всяка следваща година
населението в Европа над 60 г. ще се увеличава с 2 милиона души. Или защото с
толкова ще намалява населението в трудоспособна възраст. Най-голям натиск
върху социалните системи се очаква през периода 2015-2035 година, когато ще се
пенсионира населението от т.нар. бейби буум вълна.
Ще има нови реалности – както за работодателите, така и за ръководителите на
социалните системи. За тях е необходима адаптация – а който се адаптира подобре ще бъде по-успешен. Нека да обсъдим как ще адаптираме дейностите си, така
че да се ползват по-успешно от активните възрастни и какви ще са ползите ни, ако
включваме повече активни възрастни тях.
Активното стареене е израз, чрез който се обобщават две категории дейности:
1. От една страна, това са дейности, насочени към адаптиране на средата, така че
тя да бъде подходяща за хората на пенсионна възраст. Тук се включват:
• Създаването на повече възможности за продължаваща заетост и доходи
• Създаване на възможности за практикуване на здравословен начин на живот
• Създаванена възможности за активно включване в доброволчески дейности и
др.
2. От другата страна са дейностите, които са насочени към хората на
предпенсионна и пенсионна възраст, които целят тяхното запознаване с
възможностите да останат активни.

Във връзка с приключването на 2011 година – годината на доброволчеството, както
и с наближаването на 2012 година, годината на активното стареене, фондация Пиа
Матер има удоволствието да Ви покани на една
неформална среща за представители на партньорски организации
в приемната на Пиа Матер. Датата е 18.11.2011 г, петък, от 14:30 часа, а адресът
е бул. Г.М. Димитров, бл. 60, офис 28.
Кафето и сладките са от нас, а от Вас ще са добрите идеи за съвместни дейности
през 2012 г. Намерете своите нови партньори за успешни проекти през 2012 година.
На срещата каним само наши приятели - настоящи и бъдещи партньори и
очакваме Вашето потвърждение по имейл: info@piamater.org до 09.11.2011, сряда.
Ето един списък от дейности,
дейности които имат отношение към възрастните хора –
моля включете в имейла за потвърждение тези от тях, който са във Вашата сфера
на интерес, можете разбира се да добавите и други. Например, домашният
патронаж Пиа Матер работи активно от началото на 2011 по първите три точки:
1. Създаване на почасова заетост за хора на предпенсионна и пенсионна възраст
2. Създаване на среда за поощряване на доброволчески дейности, в които да се
ангажират активни възрастни
3. Услуги, които се предоставят по домовете на възрастните хора
4. Обучение на персонал, който е подготвен да обслужва възрастни хора в
специфичните им нужди
5. Куриерски услуги за възрастни хора – и други, които облекчават тяхното
ежедневие (заплащане на сметки, доставка на пощенски преводи и пенсии и др.)
6. Създаване на условия за по-високи доходи при пенсиониране чрез индивидуална
финансова политика
7. Специализирани комуникационни услуги и модерни технологии в дома
8. Превантивни дейности, които увеличават живота в добро здраве
След като обобщим потвърдилите участие, ще Ви изпратим до 11.11.2011, петък,
имената на участниците в срещата, както и темите, по които всеки има интерес.
Очакваме Ви!
Ви!

