Predlog programa dela Komisije za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev
Slovenije za leto 2016
Stalne aktivnosti:
 Vsakoletna priprava programa in aktivnosti Komisije za tehnično kulturo (KTK).
 Spremljanje in analiziranje stanja delovanja društev upokojencev (DU) in njihovih
članov na področju delovno proizvodnih aktivnosti in tehnične kulture in želja ter
potreb DU po organizaciji izobraževanja mentorskega kadra. Na osnovi
vprašalnikov in analiz bomo pripravili program izobraževalnih aktivnosti, ki bo
usklajen z finančno materialno situacijo v ZDUS-u.
 Spremljali bomo delovanje DU na področju delovno proizvodnih aktivnosti tehnične
kulture. Poskušali bomo pripraviti program dela za ustrezne komisije v PZDU in DU,
ki bi spodbujale tovrstno aktivnost v društvih. O stanju delovanja na področju
tehnične kulture seznaniti UO ZDUS-a. PZDU-jem, kjer ni aktivnosti bomo poslali
sprejeti program dala.
 Analiza možnosti organizacije do 5 prireditev, tekmovanj, srečanj, seminarjev,
delavnic in razstav s področja tehnične kulture na regijski in državni ravni ter
sodelovanje pri organizaciji le teh (fotografija, promet, rokodelstvo, interesna
tehnična področja) .
 Sodelovanje z drugimi organizacijami, zvezami, organi, ki bi lahko programsko,
stroškovno in organizacijsko sodelovali z DU na področju TK dejavnosti.
Predlagamo da se poglobi sodelovanje z Zvezo za tehnično kulturo, Obrtno zbornico
Slovenije in Slovenskim etnološkim muzejem in Mrežo rokodelcev Srca Slovenije.
 Sodelovanje s Komisijo za izobraževanje in publicistiko pri ZDUS pri realizaciji
programa,posebej na področju informiranja članstva o delovno proizvodnih
dejavnosti in tehnične kulture.
 Priprava programa sodelovanja z Agencijo RS za varnost premeta na področju
prometne varnosti starejših; varnost starejših peščev in izobraževalne dejavnosti za
starejše voznike in prijava na razpis Agencije.
 V okviru ZDUS-a bi morali komisiji zagotoviti sredstva, s katerimi bi se podprlo
izvajanje začrtanih programov. Komisija bi morala uvesti razpise za izvajanje
konkretnih aktivnosti in na osnovi prijav določiti namembnost razpoložljivih
sredstev ob soudeležbi izvajalcev.
Izvedbene naloge:
1. Organizacija in vodenje delovno proizvodnih in tehničnih sekcij v društvih
upokojencev. Izkoristi se potencial tehnično izobraženih upokojencev, ki se jih
vključi v interesno delo društev. Možna tehnična področja; modelarstvo,
elektrotehnika, strojništvo, računalništvo in informatika, fotografija in video.
2. Za uspešno motiviranje izvajanja aktivnosti na področju tehnične kulture bomo
spodbujali organizacijo društvenih in regionalnih razstav ob prilikah državnih in
pokrajinskih srečanjih upokojencev in društvenih občnih zborov. Posebno
pozornost bomo posvetili Festivalu za tretje življenjsko obdobje, na katerem bomo
organizirali ZDUSov kotiček s prikazom dejavnosti s področja tehnične kulture.
3. Za posamezne udeležence razstav in za aktivne izvajalce aktivnosti so posebnega
pomena priznanja za sodelovanje. Potrudili se bomo za izbor in objavo
najuspešnejših del in posameznikov in temu primerno podelitev osebnih priznanj
vključno z objavo v glasilu ZDUS +.

4. Organizacija in vodenje sekcije za ekologijo in varstvo okolja v društvih upokojencev
(urejanje vrtov, cvetje, zelišča in začimbe…). Povezava s strokovnimi revijami,
društvi in sekcijami v državi, regijah in krajih.
5. Komisija za tehnično kulturo pri ZDUS bo v svoj program dela vključila tudi
aktivnost rokodelcev na področju izdelave, prikazovanja in promocije verižnega
eksperimenta med DU v Sloveniji. . Verižni eksperiment je dejavnost, ki ustreza
usmeritvam: druženje, aktivno staranje, aktivno državljanstvo, medgeneracijsko
sodelovanje in prenos znanja, ohranjanje in bogatitev tehnične kulture, promocija
tehničnih poklicev in znanosti med mladino. Na osnovi predloga sodelovanja, ki ga
bo pripravilo DU Jesenice, bomo pozvali izbrana društva (Kamnik, Trbovlje, Velenje,
Maribor, Kranj....) k sodelovanju in tudi k drugim aktivnostim povezanim z
uveljavljanjem tega projekta. KTK in DU Jesenice bosta pridobila podatke o
morebitnih članih DU, ki imajo veliko tehničnega znanja in prakse, predvsem v DU iz
industrijskih področij, in bi se bili pripravljeni aktivno vključiti v verižni
eksperiment. Kandidate se bo med seboj povezalo.
6. Informiranje članstva v ZDUS o dejavnostih KTK in uspehih posameznih članov in
organizacij ter predstavitev dogodkov, kot so razstave, delavnice, seminarji....preko
glasila ZDUS + in drugih oblik informiranja.
7. Izvedba fotografskega razpisa za upokojence na različne teme. razpis bo pripravlila
komisija, ki jo bo imenovala Komisija za tehnično kulturo
8. Predlagane rokodelske aktivnosti na naslednjih delovnih področjih:
a) Vzpodbujanje udeležencev Rokodelskih delavnic Delfin v:
- organizaciji in izvedbi rokodelske delavnice v svojem okolju in prenos
pridobljenega znanja na sovrstnike
- organizaciji in sodelovanju na rokodelskih razstavah v DU in v svojih okoljih
- medgeneracijskem sodelovanju in prenosu rokodelskih znanj na mlade v okviru
vzgojno izobraževalnega procesa
- objavljanju prispevkov o rokodelskih aktivnostih v različnih medijih v svojem
okolju
- medsebojnem obveščanju o rokodelskih dogodkih po Sloveniji
b) Organizacija dvodnevne rokodelske delavnice
- Srečanje in in rokodelska delavnica skupaj z DU Loški Potoku – 9. In 10. maj 2017
c) Organizacija letnega srečanja udeležencev RDD
- organizacija srečanja v Gorišnici skupaj z DU Gorišnica – 2. Junij 2017
d) Organizacija FB strani
- FB stran Delfinke in Delfinci deluje od februarja letos
e) Organizacija in izvedba Rokodelskih delavnic Delfin 2017
- Pobuda vsem udeležencem RDD in ostalim, da pripravijo predloge za nove
delavnice in nove ljubiteljske mojstre – april 2017
- Izdelava Programa RDD 2017 na osnovi odobrenih sredstev ZDUS in KTK za
izvedbo RDD 2017 – maj 2017
- Objava razpisa za izdelavo priponk in izbor izdelkov – maj 2017
- Objava razpisa za ljubiteljske mojstre in mojstrice in njihov izbor – junij 2017
- Organizacija delavnice za izbrane ljubiteljske mojstre in mojstrice – september
2017
- Razpis in izbor mentorjev na RDD 2017 – oktober 2017
- Izvedba Rokodelskih delavnic Delfin 2017 – 11. do 15. December 2017 – Hotel
Delfin
f) Mednarodne aktivnosti

- Obisk rokodelskih prireditev na Hrvaškem in v Srbiji – Koprivnica, Blace – avgust
2017
g) Ostale aktivnosti
- Sodelovanje v izvedbi delavnic v Hotelu Delfin – Izdelava velikonočnega jajca na
Poslovni konferenci v Delfinu 8.4.2017
- Sodelovanje na razstavah rokodelcev v okviru prireditev Zlate mreže – Zlati
kotički, občasne razstave v Mercatorjevih centrih ( 12. in 13.4.2017 )
Vse aktivnosti razen RDD 2017 so na prostovoljni osnovi in stroške krijejo
udeleženci sami.
Drugi dogodki:
1. Organizacija fotografske razstave ob razpisu Festivala za tretje življenjsko obdobje
2. Organizacija razpisa za tematske fotografije iz življenja in cdela upokojencev in
njihovih društev
3. Soorganizacija dogodkov s podorčja varnosti v prometu (promocijske aktivnosti po
regionalnih središčih), v sodelovanju z Javno agencijo za varnost cestnem prometu
RS.

V Ljubljani, april 2017

