Tisková zpráva

V Plzni dne 22. března 2012

Plzeňské organizace se připojují k iniciativám
Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
Smyslem této iniciativy je zaměřit pozornost na problematiku stárnutí populace a otázky stáří
obecně. Hlavní důraz je přitom kladen na zvyšování obecného povědomí o významu aktivního
stárnutí a vyzdvižení cenného přínosu starších lidí pro společnost. Evropská iniciativa se také snaží
upozornit na otázky důstojného prožívání stáří a podporu nezávislého a mobilního života ve stáří.
Informační a vzdělávací centrum Plzeň, o.s. a Občanská poradna Plzeň, o.s. se různými
způsoby věnují práci se seniorskou skupinou. Přestože se každá z nich zaměřuje na jiné oblasti
lidského života, našly společný prostor, ve kterém mohou své síly spojit. „Věnujeme se především
vzdělávání a informování odborné i laické veřejnosti. Naším cílem je prohlubovat znalosti lidí
v různých oblastech života. V poslední době se nejvíce věnujeme zvyšování úrovně finanční
gramotnosti dětí, mládeže a seniorů,“ říká Monika Podolská, předsedkyně Informačního
a vzdělávacího centra. Právě nedostatečná finanční gramotnost způsobuje lidem seniorského věku
nemálo potíží, jak dokazují statistiky a zkušenosti pracovníků Občanské poradny Plzeň, o.s. Tato
nezisková organizace poskytuje lidem v obtížných životních situacích odborné sociální poradenství,
aby jim nabídla podporu a pomoc při jejich řešení. Často řešenými situacemi jsou dluhy vzniklé
z nákupů na splátky, dluhy v rodinách a exekuce. Přitom by se mnoha těmto situacím dalo předejít
včasnou informovaností seniorů.
Z tohoto důvodu obě organizace společně zorganizovaly cyklus vzdělávacích akcí pro seniory.
Při přípravě formy vzdělávání vycházely ze specifik vzniku dluhových situací seniorů a snažily se najít
způsob, který by byl pro starší občany přínosný. „Mnoho starších občanů neumí rozpoznat záludné
praktiky lákání prodejců, neumí odmítnout nabízený produkt a často si nepotřebnou věc koupí jen
tak ze slušnosti. Ohrožují je zejména podomní obchodníci a prodejci na ulicích. Nemají potřebné
dovednosti, jak prodejce slušně odmítnout. Stejně tak se často neorientují ve svých zákonných
právech na zrušení obchodu,“ shrnuje zkušenosti Občanské poradny Plzeň, o.s. její vedoucí Monika
Krausová. Při přípravě vzdělávacího cyklu se tedy obě organizace zaměřily na předání informací
a také na posílení dovedností seniorů čelit různým nabídkám. Tak se zrodila myšlenka
komentovaných divadelních scének, ve kterých jsou předváděny typické situace podomních,
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pouličních i výjezdních prodejů. Nastudování divadelních skečů se ujali mladí ochotníci z divadelního
spolku Tradeáši z Nezdic, které odborným komentářem doplňují poradci Občanské poradny Plzeň.
„Vlastně jsme si tak trochu vypůjčili model kdysi populárních televizních detektivních příběhů. A naši
herci se rolí zhostili se stejnou vervou a zaujetím jako pan Josef Dvořák ve ztvárnění postavy
amatérského detektiva Sváti Kuřátka,“ přibližuje základní myšlenku Monika Krausová.
O vzdělávací semináře z dluhové oblasti byl velký zájem, a tak obě organizace na letošní rok
chystají jejich pokračování a rozšíření o další témata. Vedle poskytování odborného sociálního
poradenství Občanskou poradnou Plzeň a realizace dalších, zejména aktivizačních a zájmových
činností spojených se vzděláváním, Informačním a vzdělávacím centrem, je tento záměr hlavním
příspěvkem obou organizací k naplnění cílů Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity.
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