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Tisztelt Közgyűlés!
Tudván, hogy a 2012-es év Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve, a
Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat is fontosnak tartja, hogy az idősebb generációk,
valamint a fiatalság között jó kapcsolat és együttműködés tudjon kialakulni.
„A kezdeményezés célja, hogy rámutasson, milyen értékes hozzájárulást nyújtanak az idősebbek
a társadalomhoz. Arra sarkallja a döntéshozókat és a különböző szinteken fellépő érintetteket,
hogy teremtsenek jobb lehetőségeket az aktív idősödés számára, és erősítsék meg a nemzedékek
közötti szolidaritást.”- olvasható, az europa.eu. oldalon.
Terveink között szerepel, hogy ellátogatunk nyugdíjas klubokba, és bekapcsolódunk az ott zajló
tevékenységekbe. A kivitelezés azért is lenne hasznos, mert az érettségiző diákoknak önkéntes
munkát kell végezniük a jövőben. Ennek keretében lehetőség nyílna arra, hogy a diákok úgy
töltsenek be közösségi szerepet az idősebb generációkkal, hogy az hasznos legyen számukra.
Az együttműködés elősegítené a kétoldalú toleranciát, hiszen az ”érintkezés” hiánya miatt, mind
a fiatal, mind az idősebb korosztályban előítéletek születnek, melyek a beszélgetések folyamán
megváltozhatnának. Így könnyebb lenne, olyan kérdések kezelése, mint az életkoron alapuló
hátrányos megkülönböztetés, valamint ebből az okból kifolyó változások.
Ezért javasoljuk, hogy a program egésze a város életére is kihatással legyen. Elsőként a
Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat szeretne kezdeményezni, valamint bekapcsolódni olyan
tevékenységekbe, amely minden korosztály számára méltányos és fenntartható.

Határozati javaslat:

A ZVDÖK csatlakozzon az Európai Unió felhívásához Az aktív időskor és a generációk közötti
szolidaritás 2012 évéhez, vegye fel a kapcsolatot a városban működő nyugdíjasklubokkal közös
programok megvalósítása céljából, ezzel példát mutatva a Köznevelési törvényben
megfogalmazott közösségi szolgálat gyakorlatára.
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