Delovna skupina ZDUS za mednarodno sodelovanje

ZAPISNIK 1. seje SKUPINE ZDUS ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
(mandatno obdobje 2019 - 2023),
dne 6. 7. 2020 ob 14.00 uri na sedežu ZDUS
Prisotni člani (4/4): Marija Adanja, Tone Dolčič, Jožica Puhar in mag. Maja Vojnovič.
Sejo je vodila vodja skupine, podpredsednica Jožica Puhar.
Uvodoma se je prisotnim zahvalila na pripravljenosti za sodelovanje in pojasnila
ozadje sestave skupine. Člani so k sklicu prejeli gradiva, s katerim so se seznanili z
delovanjem in delom ZDUS, to sta letno poročilo ZDUS 2019 in vsebinski načrt
ZDUS za leto 2020, Poročilo o mednarodnem sodelovanju ZDUS v letu 2019 in
program mednarodnega sodelovanja ZDUS za leto 2020.
Predhodno pa so v informacijo dobili Letno poročilo AGE Platform za leto 2019 ter
mesečne novice AGE za maj in junij 2020.
Jožica Puhar je pozvala prisotne, da se včlanijo v katero od DU, lahko v DU PZDU
Ljubljana z okolico. Seznam društev te pokrajine se pošlje z zapisnikom.
V nadaljevanju je sledila kratka predstavitev članov. Mag. Maja Vojnovič je dejala,
da je njeno področje sociologija in socialna politika, iz česar je tudi magistrirala. Ima
izkušnje z delom v raziskovalnih inštitucijah, na ministrstvih, v nevladnih
organizacijah itd. Sodelovala je na številnih raziskavah, ki so se ukvarjale z
vprašanjem starih oseb, kjer so ugotavljali potrebe po pomoči na domu in evalvirali
projekte pomoči na domu. Ima izkušnje z obdelovalo podatkov in statistiko s
področja starih oseb. Želi si sodelovanja predvsem pri pridobivanju evropskih
sredstev.
Marija Adanja je diplomirana pravnica, z delovnimi izkušnjami v diplomaciji pri
Združenih narodih, Evropski uniji in na Kitajskem. Sodelovala je tudi z HelpAge
Internacional v Zambiji.
Tone Dolčič je univ. dipl. pravnik, ki je delovno pot začel na Izobraževalni skupnosti
Slovenije. Nekaj let je delal na Vladi, nato v službi za zakonodajo, kjer se je ukvarjal
z družbenimi dejavnostmi. Sodeloval je pri nastajanju zdravstvene zakonodaje leta
1992. Od leta 2002 do 2019 je bil zaposlen pri Varuhu človekovih pravic, bil je
namestnik za socialne zadeve, predvsem za področje otrok, nekaj pa tudi za
področje starejših.
Jožic Puhar je predstavila tudi Dijano Lukić, ki nudi strokovno administrativno
pomoč mednarodnemu delovanju ZDUS, se tudi sama vključuje v aktivnosti in
pokriva pobudo ADA. Sicer je izvršna vodja projektov in prireditev v ZDUS.
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Jožica Puhar je nadalje pojasnila dejavnosti ZDUS na mednarodnem področju. Leta
2017 je bila imenovana v Upravni svet AGE Platform Europe, ki združuje
organizacije starejših in organizacij, ki delajo za starejše na ravni Evropske unije.
Ravno v tem tednu 8. Julija poteka virtualno zasedanje generalne skupščine AGE, ki
se ga udeleži Jožica Puhar. Ena od pomembnejših nalog ZDUS sledi prihodnje leto,
ko gostimo AGE Council v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.
V načrtu ZDUS in MZZ je bilo, da organiziramo tudi vsebinsko mednarodno
konferenco, ki so sicer letne in na katerih AGE običajno izpostavi prioritete v
delovanju tistega leta. To bi se skupaj s sestankom Upravnega sveta uvrstilo tudi v
uradni program Slovenije v času predsedovanja, kar pa se, po zadnjih informacijah
Sektorja za človekove pravice pri Ministrstvu za zunanje zadeve, ne bo zgodilo.
ZDUS bo še poskusil pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, saj se nam zdi pomembno, da se v času predsedovanja osvetlijo tudi
vprašanja starejših oseb. MDDSZEM ima tudi svoj program za čas predsedovanja,
ki nam še ni znan.
Nadalje je Jožica Puhar seznanila, da ZDUS že več kot desetletje izvaja kampanjo
ADA – Age Demands Action, ki je globalna civilnodružbena iniciativa, ki jo v
sodelovanju z lokalnimi partnerji vodi britanska nevladna organizacija HelpAge
International. Namen kampanje je, da starejši z lastnim glasom politikom in drugim
odločevalcem v pristojnih ustanovah predstavijo aktualne težave, s katerimi se
soočajo v svojem okolju in obenem predlagajo konkretne in uresničljive rešitve, ki
temeljijo na njihovih potrebah, željah in pričakovanjih.
ZDUS je tudi aktiven pri prizadevanjih za sprejem Konvencije Združenih narodov o
pravicah starejših oseb. Spremljamo zasedanja Odprte delovne skupine ZN za
staranje ter na letni ravni pripravljamo vsebinska posvetovanja s partnerji.
ZDUS je tudi članica organizacije EURAG - European Federation of Older Persons,
Evropska federacija starejših, ki je bila ustanovljena leta 1962 in je najstarejša
evropska organizacija za starejše, ki presega meje Evropske unije, saj so članice
tudi nekatere druge države, ki niso članice EU. V okviru EURAG uspešno deluje
Center za ohranjanje spomina. Njihova prednost je, da so kot organizacija, ki se
financirajo iz članarine, svobodni in neodvisni. Tudi EURAG organizira mednarodne
konference, ena takšnih je bila leta 2016 v Ljubljani, skupaj z zasedanjem
Generalnega sveta.
ZDUS je tudi članica EUROCARERS – European Association Working for Carers,
Evropska organizacija oskrbovalcev, kjer po e-pošti spremljamo njihovo delo in
pobude, ter se po potrebi vključujemo. Fizičnih sestankov se ZDUS ne udeležuje.
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V zaključku je Jožica Puhar predlagala razdelitev dela, in sicer: Marija Adanja
spremlja odnose z Evropskim parlamentom in Evropski semester za Slovenijo,
pregled, ki ga izda Evropska komisija in zagotavlja okvir za usklajevanje
ekonomskih politik med državami Evropske unije. AGE na splošno ni zadovoljen s
tem pregledom, saj je preveč poudarka na ekonomskih rezultatih, AGE pa si želi, da
se izpostavijo bolj socialne zadeve.
Tone Dolčič spremlja stanje človekovih pravic preko Sveta Evrope, s posebnim
poudarkom na pravicah starejših in vsebinske teme, ki so na letni ravni
obravnavane za zasedanja Odprta delovna skupina ZN za staranje ter uresničevanje
aktivnosti za sprejem konvencije o pravicah starejših. Tone Dolčič se bo s
prispevkom o položaju v Sloveniji vključil na virtualno konferenco o človekovih
pravicah starejših in digitalizaciji, ki jo jeseni organizira nemško Ministrstvo za
socialo, kot predsedujoča EU, skupaj z AGE in z največjo nemško zvezo starejših
oseb BAGSO.
Mag .Maja Vojnovič spremlja razpise evropskih skladov, Evropske komisije in tiste,
ki se v Sloveniji razpisujejo preko posredniškega organa, to je Službe Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Prihodnja seja je predvidena jeseni.
Seja se je zaključila ob 15.30.
Zapisala: Dijana Lukić
Strokovna in administrativna podpora
skupine

Jožica Puhar
podpredsednica ZDUS in vodja
skupine za mednarodno sodelovanje

V Ljubljani, 7. 7. 2020.
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