Predlog programa dela komisije za tehnično kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije,
za leti 2014 - 2015
Predlog: Komisija za tehnično kulturo se preimenuje v Komisijo za interesne delovno
proizvodne dejavnosti ter tehnično kulturo
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Vsakoletna priprava programa in aktivnosti Komisije.
Spremljanje in analiziranje stanja delovanja društev upokojencev in njihovih članov na
področju delovno proizvodnih aktivnosti in tehnične kulture in želja ter potreb DU po
organizaciji izobraževanja mentorskega kadra. Iz odgovorov na anketo bomo pripravili
program izobraževalnih aktivnosti, ki bo usklajen z finančno materialno situacijo v ZDUSu.
Spremljali bomo delovanje društev upokojencev 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 1 do 2 prireditev, tekmovanj, srečanj ali razstav s
področja tehnične kulture na regijski in državni ravni ter sodelovanje pri organizaciji le
teh (fotografija in ročna dela) .
Sodelovanje z drugimi organizacijami, zvezami, organi, ki bi lahko programsko,
stroškovno in organizacijsko sodelovali z DU na področju TK dejavnosti. Predlagamo z da
se poglobi sodelovanje z Zvezo za tehnično kulturo, Obrtno zbornico Slovenije in
Slovenskim etnološkim muzejem in Združenjem rokodelcev 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.
Seznanitev UO ZDUS-a in PZDU s predvidenim programom aktivnosti, še posebej pa na
področju varnosti v prometu (starejši voznik ogroženost starejših pešcev).
Prijavili se bomo na enega od razpisov Evropske unije za področje ohranjanja domače
obrti in rokodelstva.
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.

Predlagane aktivnosti na naslednjih delovni področjih:
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. Organizacija in vodenje krožkov ali sekcij s področja domače in umetne obrti (les, blago,
metal, plastika, volna, slama…).Povezava z obrtno zbornico, Slovenskim etnološkim
muzejem ter strokovnimi društvi in
3. Za uspešno motiviranje izvajanja aktivnosti na področju tehnične kulture bi bile
dobrodošle kolektivne razstave ob prilikah državnih in pokrajinskih srečanjih
upokojencev in društvenih občnih zborov. Posebno pozornost je posvetiti Festivalu za

tretje življenjsko obdobje, na katerem bi morale biti bolj vidno prikazane aktivnosti na
tem področju.
4. Za posamezne udeležence razstav in za aktivne izvajalce aktivnosti so posebnega
pomena priznanja za sodelovanje. Na mestu bi bil izbor in objava najuspešnejših del in
posameznikov in temu primerna podelitev osebnih priznanj vključno z objavo v glasilu
ZDUS +.
5. 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.
6. Svetovanje tehničnih izobražencev pri uporabi in obvladovanju tehnične opreme in
pripomočkov (gospodinjski pripomočki, pripomočki zdravje, vrt, komunikacijo…)
7. Organizacija in vodenje strokovnih, tehničnih in znanstvenih ekskurzij v muzeje –
tehnično kulturna dediščina, tovarne, inštituti. Sodelovanje s komisijami za rekreacijo,
kulturo …., turističnimi društvi in podjetji.
8. Organizacija in pomoč pri vodenju tehničnih klubov za mlade na šolah in v krajevnih
okoljih. Pomen medgeneracijskega sodelovanja in iskanje skupnih interesov (domača
žival, računalništvo, zdrava hrana, raziskovanje okolja in skrb za okolje…). Izvedba
ankete med člani ZDUS o zmožnostih in sposobnostih izvajanja mentorstva v šolah,
vrtcih, domovih za starejše, invalidskih organizacijah...
9. Mentorstvo posameznim mladim ali skupinam mladih pri razvojno raziskovalnih
nalogah, inovativnih projektih. Povezava s šolami in strokovnimi organizacijami in
strokovnimi društvi.
10. Organizacija skupnih raziskovalno razvojnih taborov (šola, tabor, ustvarjalne počitnice,
dedek, babica, vnuk, vnukinja.
11. Informiranje članstva v ZDUS o dejavnostih komisije in uspehih posameznih članov in
organizacij preko glasila ZDUS + in drugih oblik informiranja.
12. Izvedba fotografskega razpisa za upokojence na temo ustvarjalnost v zrelih letih v okviru
Evropskega leta leta za razvoj.
13. Izvedba natečaje za nove predloge vseh priznanj in plaket, ki jih podeljuje ZDUS, ki naj bi
jih naredili upokojenci, ki se ukvarjajo z ročnimi deli in oblikovanjem.
14. Razpis ZDUS za najlepše in najbolj praktične izdelke s področja domače in umetne obrti.
15. Organizacija 3 dnevne ustvarjalne delavnice ročnih del v Hotelu Delfin
16. Organizacija fotografske tečaja za goste Hotela Delfin.
17. Sodelovanje pri pripravi celovite razstave v okviru 15. Festivala za tretje življenjsko
obdobje za področje ročnih del in fotografije.
18. Prijava na razpis Evropa za državljane.

Pri pripravi programa so sodelovali: Jože Bitežnik, Lojze Gobec in Andrej Jus

V Ljubljani, januar 2014 in februar 2015

