Zavedajoč se:
-

demografskega stanja v Sloveniji, kjer imamo čedalje številčnejšo starejšo populacijo
in čedalje manjši delež aktivne populacije,

-

pospešenega tehnološkega napredka in digitalizacije, ki ustvarjata potrebo po učenju
v vseh starostnih obdobjih in potrebo po medgeneracijskem prenosu znanja,

-

da se bodo v prihodnosti zaradi demografskih sprememb javni izdatki za financiranje
sistemov socialne zaščite močno povečali, kar bo spremenilo koncept medgeneracijske
solidarnosti, kot ga poznamo danes,

-

da

lahko

blaginjo

vseh

prebivalcev

Slovenije

dosežemo

le

ob

tesnem

medgeneracijskem sodelovanju in enakovredni skrbi za vse generacije,
-

da je ključni cilj medgeneracijskega sodelovanja zagotoviti dostojno življenje v vseh
življenjskih obdobjih,

Dijaška organizacija Slovenije, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana,
Mladinski svet Slovenije, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana,
Študentska organizacija Slovenije, Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana in
Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana

sprejemamo
DOGOVOR
O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU

1. člen
Podpisniki tega dogovora se zavezujemo, da si bomo prizadevali za:
1

skupno informiranje in ozaveščanje javnosti o pomembnosti medgeneracijskega
sodelovanja pri soočanju z družbenimi izzivi,
aktivno vključevanje mladih in starejših v ekonomsko in družbeno življenje ter v
procese političnega odločanja, kjer bomo zagovarjali potrebo po medgeneracijskem
sodelovanju in krepili vrednote medgeneracijskega sodelovanja kot so solidarnost,
enakopravnost in vzajemnost,
aktiven prenos znanj in izkušenj med generacijami, tako v delovnih procesih kot v širši
družbi,
oblikovanje skupnih predlogov ukrepov, ki bodo zmanjševali socialno neenakost v
družbi ter zagotavljali socialno in dohodkovno varnost v vseh življenjskih obdobjih,
vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja v vseh lokalnih okoljih, z namenom
medsebojne pomoči, druženja, učenja in večje socialne vključenosti.

2. člen
Podpisniki dogovora smo soglasni, da bomo obravnavali zlasti vprašanja mladih in starejših,
ki se nanašajo na:
•

vzgojo in izobraževanje,

•

sisteme varstva otrok ,

•

štipendijsko politiko ,

•

stanovanjsko politiko,

•

zaposlovanje in trg dela,

•

politično in družbeno participacijo,

•

socialni položaj mladih in starejših,

•

zdravstvo,
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•

pokojninski sistem,

•

itd.
3. člen

Podpisniki dogovora soglašamo, da bodo naše aktivnosti usmerjene zlasti v:
•

predlaganje ukrepov in spremljanje upoštevanja interesov mladih in starejših v
politikah na državni ravni,

•

obravnavanje in dajanje mnenj k predlogom zakonov in drugih predpisov ter ukrepov
Vlade Republike Slovenije, ki se nanašajo na področja mladih in starejših,

•

razpravljanje in dajanje mnenj pristojnim institucijam o aktualnih vprašanjih mladih in
starejših, dajanje pobud in predlogov za urejanje posameznih vprašanj na področju
mladih in starejših.

4. člen
Podpisniki dogovora smo soglasni, da bomo aktivnosti iz prejšnjega člena predstavljali na
skupno organiziranih okroglih mizah, skupnih nastopih pred pristojnimi državnimi organi in
institucijami ter javnimi mediji.
Z akcijskim načrtom aktivnosti bomo določili podrobnejše aktivnosti in časovni okvir izvedbe
le-teh.
Akcijski načrt aktivnosti bomo podpisniki sprejeli v roku treh mesecev po podpisu tega
dogovora.

5. člen
Podpisniki dogovora soglašamo, da bomo v roku enega meseca po podpisu tega dogovora
ustanovili koordinacijski odbor, sestavljen iz članov Zveze društev upokojencev Slovenije,
Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in Dijaške organizacije
Slovenije.
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Koordinacijski odbor šteje 8 članov izmed podpisnikov tega dogovora. Vsaka organizacija
določi po 2 člana. Izmed članov se imenuje predsednik.

Koordinacijski odbor bo na svoji prvi seji soglasno sprejel poslovnik delovanja.

6. člen
Ta dogovor je sestavljen v štirih (4) izvodih, od katerih vsak podpisnik prejme en (1) izvod.

7. člen
Ta dogovor stopi v veljavo z dnem podpisa vseh podpisnikov dogovora.

V Ljubljani, 20. decembra 2017

Podpisniki:
Dijaška organizacija Slovenije
Žiga Stopinšek, predsednik
Mladinski svet Slovenije
Tin Kampl, predsednik
Študentska organizacija Slovenije
Aleksandar Spremo, predsednik
Zveza društev upokojencev Slovenije
Janez Sušnik, predsednik

4

