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Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Társadalmunkban sokszor tapasztalható, hogy a fiatal és felnőtt generáció nem igazán
tud mit kezdeni az öregedéssel, az élet múlásával. Sok családban ez tabu téma. Sajnos
egyre kevesebb gyermek tapasztalja meg a több generációs család modellt, ahol értéke
van a bölcsőnek, az aktív kornak és a bölcs időskornak is. A generációs szakadék
kialakulásának egyik oka a kommunikációszegény családi kapcsolatokban is
keresendő. Kutatások szerint a családjainkban mindössze körülbelül napi öt percet
fordítunk beszélgetésre, ennek nagy része is logisztikai feladatok megszervezésére
korlátozódik.
Elfogadottá vált az is, hogy idős szüleinket idősek otthonában helyezzük el. Az idősek
otthonában élők nagy része valamiféle szükségszerűségnek engedve költözött be az
otthonba. Vagy közös családi döntés vezetett ide, mert nem volt már lehetőség arra,
hogy az idős személy korábbi környezetében folytassa az életét, vagy pedig
egészségügyi okokból kellett ezt a megoldást választani. Az otthonba való beköltözés
szükségszerűen a személyes autonómia csökkenésével jár: az ember sokkal kevesebb
dologról dönthet önállóan, mint ahogyan azt addigi életében megszokhatta. Az, hogy
az ember - legalábbis részben - elveszíti a kontrollt a környezete, a körülményei fölött,
negatívan érinti a lelkiállapotát. Fontos lenne olyan programokat szervezni számukra,
amely erősíti társadalmi hasznosságuknak tudatát és érezteti megbecsülésüket is.
Idősbarát és családbarát önkormányzatként feladatunk az idősek társadalmi
részvételének erősítése és a generációk közötti kapcsolatok mélyítése, a generációk
közötti szolidaritás erősítése, az idősek társadalmi hasznosságának, közösségi
megbecsültségének növelése. A fiatal és idős generáció közötti együttműködés
szervezése. Több külföldi és szerencsére hazai példák is vannak már arra, hogy óvodás
és iskolás csoportok rendszeres látogatói idősotthonoknak, közös programjaik
vannak. Az óvodások az idősekkel közösen játszanak, dalokat, verseket tanulnak,
közösen mozognak. A nagyobbaknak, az alsó tagozatos gyerekeknek már komolyabb

ismereteket is átadhatnak közös sütés vagy varrás szervezésével, a fiúk barkácsolni
tanulhatnak az idősektől, és fordítva is igaz, hisz a fiataloktól technológiai jártasságot
szerezhetnek, hogy használják az okostelefont, hogyan tarthat kapcsolatot a
családjával skype vagy messenger segítségével stb.
A program fejleszti a gyermekek szociális érzékenységét, könnyebben tudják kezelni
a növekedéssel és az elmúlással járó folyamatokat, képesek lesznek a gyengébbeket,
elesettebbeket a helyükön kezelni és tisztelni. De nagyon hasznos az időseknek is, hisz
lelki és szellemi frissességükhöz nagymértékben hozzájárul a fiatal generációval való
rendszeres közös program.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű
többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Döntési javaslat:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
generációk közötti kapcsolatteremtést segítő programot kezdeményez. A program
kidolgozása és megvalósítása érdekében együttműködést kezdeményes a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodák, a kerületi általános iskolákat fenntartó Közép-Budai
Tankerületi Központtal, a Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonnal és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Idősek Otthonával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

