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Seniorům schází mezigenerační dialog
Nový „ageismus“ – odmítání chudých i ekonomicky zajištěných seniorů, samota a problém
materiálního standardu, to jsou aktuální otázky, které kromě mezigeneračního dialogu trápí
současnou generaci seniorů.
Na tom se shodli odborníci a poskytovatelé služeb, kteří na magistrátu města diskutovali o
současných trendech a problémech v péči o seniory.
„Současní senioři neodpovídají představám dnešní mladé generace. Díváme se na ně zúženou
optikou a dochází k jejich diskriminaci.“, řekla Petra Zimmelová z Jihočeské univerzity.
Na druhou stranu se senioři stávají inovátory rodinných vazeb. „Nechtějí se pouze starat o vnoučata,
chtějí se vzdělávat, cestovat, hledají si nové životní partnery“, charakterizovala současné seniory
Zimmelová. Senior v roce 2014 je tak podle ní nový příběh, který se začíná psát.
Se zapojením seniorů nemusí zůstat pozadu ani samotné obce. V rámci místní komunity se to daří
hlavně v menších obcích. „Kromě dětí se v naší obci věnujeme občanům v seniorském věku, pro které
připravujeme aktivity v místě – setkání s dechovkou, besedy, i mimo obec, např. organizované
zájezdy“, uvedl starosta Olešníku Jaroslav Pavlica, který seniorům osobně nabízí právní pomoc.

„Sendvičová generace“ – kdo koho potřebuje více?
Současnou rodinu charakterizuje stávající generace středního věku s malými dětmi, o které pečuje, a
současně s rodiči, kteří již vyžadují částečnou, či trvalou pomoc. To jsou témata aktuálního
mezigeneračního dialogu.
Nedostatečný kontakt brání vzájemnému pochopení a respektu a vede ke vzájemným předsudkům.
Děti zůstávají ochuzeny o životní zkušenosti prarodičů, včetně povědomí o jejich životním stylu či
náplni běžného dne.
Podle Martiny Hruškové, která se problémy mezigeneračního dialogu zabývá na Jihočeské univerzitě
„dnes neexistuje standardní senior a dochází k posunu vztahů v rodině. Na pořadu dne je posílení
vztahu mezi prarodiči a vnoučaty a pomoc dětí vůči rodičům, včetně finančního zajištění. Spokojené
stáří se dnes mylně váže pouze na materiální komfort a odchod do důchodu neznamená konec
života“, uvedla Hrušková.
Kulatý stůl se dnes na Magistrátu města České Budějovice uskutečnil v rámci plánování sociálních
služeb.
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