Medgeneracijsko društvo
za samopomoč Drava
Maribor

Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki
izvaja programe samopomoči za stare ljudi in deluje v javnem interesu na področju socialnega
varstva.
Poslanstvo organizacije, ki je bilo ustanovljeno leta 1999 je, ustvarjanje pogojev in možnosti za
kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega
povezovanja.
Društvo je član nacionalne organizacije Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.
103 prostovoljke in prostovoljci se redno tedensko družijo s 460 starimi ljudmi v 28 zunanjih
skupinah, ki delujejo v UE Maribor, Pesnica in Ruše ter v 32 domskih skupinah, ki delujejo v Domu
starejših občanov Tezno, Domu Danice Vogrinec, v Sončnem domu in v Domu starejših Idila.
Temeljna dejavnost v skupini je pogovor, ki se nanaša na teme, ki člane povezujejo. V pogovoru vsak
član skupine sodeluje in posreduje svoje lastne življenjske izkušnje, izraža svoje občutke, stališča in
mnenja.
Poleg rednega tedenskega druženja v skupinah, kjer prostovoljci v enem letu opravijo 11.233
prostovoljskih ur, izvajajo prostovoljci, v sodelovanju z drugimi organizacijami, še različne druge
projekte, ki so namenjeni širši skupnosti. V obdobju zadnjih dveh let so sodelovali:








v mednarodnih projektih Activ-age in Q-Ageing
v projektu Komunikacijska platforma za mreženje med nevladnimi organizacijami in
gospodarstvom kot strategija za večjo vključenost zaposlenih v prostovoljske aktivnosti
na okrogli mizi Priprava na upokojitev in aktivno življenje po upokojitvi
na okrogli mizi Aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje-izzivi in
priložnosti na trgu dela, ki je potekala v Cankarjevem domu
v akciji Dan za spremembe in Očistimo Slovenijo
na Festivalu Lent, socialno-humanitarni del »Korenine Srca«
na predstavitvi programov, ki omogočajo kakovostno staranje v
domačem bivalnem okolju v okviru projekta »Znanje za rast in razvoj«

Kontinuirano izvajanje osnovnega programa z rednimi tedenskimi srečanji skupin ter vse ostale
aktivnosti, ki jih prostovoljci društva izvajajo bistveno prispevajo k novi kulturi staranja, ki poudarja
kvaliteto vsakdanjega življenja in enakovrednost vseh življenjski obdobij.
S svojim delovanjem si društvo prizadeva, da bi ljudje tudi v starosti ostali aktivni in enakopravni
člani skupnosti. Učinek izvajanja prostovoljskih programov je tudi zmanjševanje predsodkov in
stereotipov o starosti in starih ljudeh ter zmanjševanje diskriminacije starih ljudi.
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