Sindikat upokojencev Slovenije (SUS)
TOTI Dnevni center aktivnosti Maribor
Mestni odbor Desus-a Maribor
Zgornjepodravska pokrajinska zveza društev upokojencev
Društvo upokojencev Maribor – Center
Društvo upokojencev Maribor - Tabor
Številni starejši Mariborčanke in Mariborčani se, podobno kot prebivalci večine drugih občin
v Sloveniji, ob težji bolezni ali odpustu iz bolnišnice znajdejo v nemogočem položaju:
negovalne bolnišnice nimamo, prostih postelj v domovih za starejše ni, dolgotrajna oskrba
starejših na domu ni ustrezno urejena, ustreznih bivalnih pogojev (dvigala) si ne zmorejo urediti
sami itd. Potrebujemo Svet za starejše v okviru katerega si bomo prizadevali za reševanje
takšnih problemov. Zato vas

VABIMO
na
OKROGLO MIZO O PROBLEMIH STAREJŠIH V MARIBORU
ki bo v sredo 19. februarja 2020 ob 10. uri v prostorih Zveze svobodnih sindikatov
Podravja in Koroške v Neratovi 4 v Mariboru, 2. nadstropje
Na njej bomo skupno iskali odgovore na vprašanja: kako priti do negovalne bolnišnice
(mestna svetnica Jelka Kolmanič je že dala pobudo, da bi v negovalno bolnišnico preuredili
oddelek za pljučne bolezni na Pohorju), kako priti do novih kapacitet v domovih za starejše,
kako zagotoviti dolgotrajno oskrbo, kako izboljšati kakovost bivanja starejših (dvigala), kako
izboljšati dnevno kakovost življenja starejših, da bodo čim dlje socialno vključeni in aktivni ter
da bodo čim dlje lahko živeli doma, itd.
Na okrogli mizi, na katero bomo povabili tudi strokovnjake, bomo organizatorji vsem
zbranim ponudili v podpis pobudo za oblikovanje sveta starejših pri županu Mestne
občine Maribor (zamišljamo si ga kot posvetovalno telo župana, v katerem bi bili predstavniki
organizacij starejših in strokovnjaki),, v okviru katerega bi organizacije starejših ob sodelovanju
strokovnjakov iz civilne družbe usklajevale svoje aktivnosti ter pomagale pri naslavljanju in
iskanju rešitev za pereče probleme, ki tarejo starostnike in naše mesto v celoti.
V Mariboru, 12. februarja 2020
Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Francka Ćetković
Vodja TOTEGA DCA Maribor Marjan Holc
Predsednica mestnega odbora Desusa Maribor Jelka Kolmanič
Predsednik Zgornjepodravske pokrajinske zveze društev upokojencev Edi Sever
Predsednik Društva upokojencev Maribor – Center Branko Medik
Predsednik Društva upokojencev Maribor – Tabor Franc Slavinec
Vabljeni:
-predstavniki organizacij starejših
-predstavniki strokovne javnosti
-župan (županstvo), podžupanja
-predstavniki medijev
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