Izjava o podpori
O pomenu filma, evropskih filmov in gradiva CINAGE za spodbujanje
dejavnega staranja v starajoči se družbi

ker se v Evropi dogajajo pomembne prebivalstvene spremembe, med njimi
staranje prebivalstva, staranje delovne sile;
ker se pričakovana življenjska doba občutno daljša in ker se stopnja rodnosti
znižuje;
ker je bistveno spodbujati starejše, da pridobivajo in gojijo zmožnosti (znanje,
spretnosti, stališča, odnos);
ker je bistveno, da starejši zmožnosti za dejavno staranje uporabljajo za svoje
osebno življenje, kakor tudi za sodelovanje v lokalnem razvoju ter družbenem in
ekonomskem razvoju;
ker je ključnega pomena, da starejši uporabljajo svoje zmožnosti za to, da so
kolikor je le mogoče samozadostni, in za to, da ostanejo vključeni v (starajočo
se) družbo;
ker filmi večajo osveščenost glede obstoječih in želenih družbenih vlog in podob
starejših, vlog, ki so času primernejše;
smo organizacije, ki sodelujemo v projektu CINAGE, deležnem finančne podpore
Evropske komisije in programa Vseživljenjsko učenje ubesedile to ubesedile v

deklaracijo o pomenu filma, evropskih filmov in gradiva CINAGE za
spodbujanje dejavnega staranja v starajoči se družbi

z namenom, da s tem besedilom podpremo dejavno staranje, da podpremo
razvoj in uporabo gradiva CINAGE (smernice CINAGE za izobraževalce starejših
odraslih in priročnik CINAGE). Gradivo zajema učne strategije in izobraževalne
metode, avdiovizualne pripomočke in sredstva. Pri starejših spodbuja razmislek o
tem, kako pridobiti kompetence dejavnega staranja v starajoči se družbi.
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1. člen
Vsakdo ima pravico, da dejavno sodeluje v (starajoči se) družbi, ne glede na
starost, raso, barvo kože, spol, jezik, religijo, politična in druga prepričanja,
socialno poreklo, posest, rojstvo ali kakšen drug položaj.

2. člen
Vsakdo naj razvije in uporablja svoje zmožnosti, kolikor le zmore.

3. člen
Filmi so pomembni posredniki kulturnih in družbenih praks. Filmi lahko okrepijo
družbene stereotipe o pasivnih, odvisnih in bolnih starejših ali pa utrjujejo nove
podobe dejavnega staranja, dejavne, samozadostne starosti in starejših.

4. člen
Gradivo CINAGE (smernice CINAGE za izobraževalce starejših odraslih in
priročnik CINAGE), ki so rezultat projekta, boljšajo razumevanje, poznavanje in
spretnosti dejavnega staranja ter poznavanje filma pri vseh: izobraževalcih
starejših odraslih, organizacijah izobraževanja odraslih, starejših, izvedencih
dejavnega staranja in evropskega filma itd.

5. člen
Učbenik CINAGE omogoča starejšim, da pridobijo avdio-vizualne in računalniške
spretnosti in da boljšajo kulturne in druge sestavine svoje pismenosti.

6. člen
Gradivo CINAGE boljša razumevanje starejših glede njihove spreminjajoče se
vloge v družbi, kakor tudi njihovo prizadevanje za dejavno staranje.

7. člen
Gradivo CINAGE usposablja starejše za snemanje lastnih filmov o dejavnem
staranju, filmov, ki temeljijo na njihovi refleksiji glede vprašanj starosti in na
prepoznavanju ustreznih načinov za uveljavljanje dejavnega staranja.
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Tako spodaj podpisani/a ____________________________________________
v imenu svoje organizacije ___________________________________________
izjavljam, da:
1) gradivo CINAGE in tečaj CINAGE ustrezata potrebam ciljnih skupin,
razvijata in boljšata njihovo znanje, spretnosti in zmožnosti v povezavi z
evropskim filmom in dejavnim staranjem;
2) gradivo že uporabljam/ga nameravam uporabljati (ustrezno obkrožite)
Prosimo, če v par besedah poveste, kako gradivo uporabljate ali ga nameravate
uporabljati:

V ______________________, dne______________________

[Podpis in žig]

Podatki za stik:
Organizacija (pravni naziv):
Oseba za stik in funkcija:
Naslov:
Država:
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Telefon:
Faks:
Spletna stran:
E-naslov:
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