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Evropská unie seniorů (ESU) sdružuje seniorské organizace EU s křesťanským základem. Kromě

jiné činnosti organizuje v jednotlivých členských státech mezinárodní konference na témata, která

rezonují s potřebami českých seniorů. Uvádím příklad některých témat z poslední doby:

mezigenerační spolupráce, násilí na seniorech, digitální gramotnost, kvalita života seniorů,

občanská společnost a senioři aj.

V březnu t.r. se konala v Praze mezinárodní konference na téma  Jak zvýšit kvalitu života seniorů,

na které vystoupili i zástupci RSČR, místopředseda vlády ČR Ing. Bartošek, zástupci MPSV i

duchovní sféry. Nad konferencí převzal záštitu kardinál Dominik Duka.  Byla zdůrazněna důležitost

spravedlivých důchodů a uspokojování základních potřeb jako nezbytnost a předpoklad kvalitního

života (Dr. Pernes), nutnost vize pro všechny členy občanské společnosti (L. Němcová), význam

nadací pro podporu života seniorů (Milena Černá), banka seniorů pro jejich zapojení do pracovního

procesu (Ing. David), úloha nevládních organizací pro podporu autonomního a aktivního seniora

(Dr. Schwarz), práce s médii a důležitost vlastního kvalitního seniorského časopisu (slovenští

kolegové  Němeček a J. Mikloško) a další. Konferenci doplnila rakouskými zkušenostmi z oblasti

bydlení paní Edeltraud Paul. Konference zdůraznila význam a hodnotovou dimenzi rodiny.

Návštěva muzea J. A. Komenského dokumentovala význam našeho učitele národů, jehož

pedagogické i humanistické zásady jsou přínosem i pro dnešní dobu.

 

Příklady dobré praxe:

ESU hledá nové formy práce, mezi které patří i "kulaté diskusní stoly" seniorů s mladými 

(Rakousko - Slovensko - Maďarsko), dále publikování knih s životními příběhy seniorů z

jednotlivých evropských zemí. Je to především hodnotová orientace, která pomohla pisatelům

překonat se ctí těžké chvíle v životních osudech. Do poslední publikace byly zařazeny životní

příběhy Dr. Jana Deckera a Dr. Václava Němce z SKS. Publikaci např. využívá pro pedagogickou

výuku univerzita v belgickém Leuvenu.


