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A mai rohanó világban a különböző korcsoportban élő emberek szinte alig tartanak
kapcsolatot egymással, itt főleg a mai fiatalokra, és az idős emberekre gondolok. A Városi
Diákönkormányzat fontosnak tartja e két korcsoport közti kapcsolat megteremtését.
Szeretnénk egy, az iskolák és egy idősek otthona közt lévő kapcsolatot létrehozni, amely
keretében fiatal önkénteseket szerveznénk az idősek mellé. A vállalkozó kedvű diákok
rengeteg dologban segíthetnének, itt nem kell nagy dolgokra gondolni: az is jól esik az idős
embereknek, ha valakinek elmesélhetik életük fontos pillanatait, egy-egy érdekes történetet,
amit átéltek. Átadhatnák a diákoknak az életben szerzett tapasztalataikat. A diákok
segíthetnének az időseknek sétálni menni, számukra nehéz feladatokat megoldani, vagy éppen
felolvasni nekik.
A fiatalok számára ez a heti 1-2 órás elfoglaltság nem lenne megterhelő, ennyi senkinek sem
fog hiányozni a szabadidejéből, viszont az időseknek hatalmas ajándék lenne, éreznék, hogy
ők is fontos tagjai a mai társadalomnak. Fontos cél számunkra az is, hogy ezek a fiatalok
meglássák az önkéntességben rejlő szépséget, hogy az egész nem csupán egy munka. Az
önzetlen segítségnyújtás annak is felemelő, pozitív élmény, aki adja. Az idősotthonokban
végzett tevékenységen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy a generációk közötti ellentétek
oldódjanak. A fiatalok, megismerve az időskorral járó problémákat megértőbbek legyenek az
idősekkel és a kapcsolatot később is fenntartsák. Fontos az is, hogy ezen együttműködés által
az idős emberek is megismerik a mai fiatalságot, a modern generációt. Így ők is könnyebben
megérthetik a fiatalság problémáit. Ezzel a vállalással egy szebb jövő érdekében teszünk apró
lépéseket, hogy minél kevesebb korlát legyen a generációk között.
A feladat tervezésekor felvettük a kapcsolatot a Zalaegerszegi Gondozási Központtal, akiktől
pozitív visszajelzést kaptunk. Ők is jónak látják egy ilyen kapcsolat kiépítését. A
Zalaegerszegi városi Diákönkormányzat biztosítaná az önkénteseket az általunk képviselt
iskolákból, megszerveznénk az önkéntesek beosztását, feladatait.
Határozati javaslat:
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete vállalja, hogy önkénteseket szervez a
középiskolák diákjaiból az idősotthon lakóinak segítésére.
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