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Почитувани студенти, професори, искусни и активни постари граѓани, 

претставници на граѓанското општество и медиумите  

Дами и господа, 

Ми претставува задоволство што Делегацијата на ЕУ е домаќин на 

церемонијата за доделување на наградите за натпреварот за најдобар есеј 

со навистина инспиративен наслов “Зошто е кул да си стар”, организирана 

по повод прогласувањето на 2012 година како година на активно стареење 

и солидарност меѓу генерациите.  

Европската унија ја прогласи оваа 2012 за година на активно стареење и 

солидарност меѓу генерациите.  

Целта на 2012-та година е да се подигне свеста за придонесот кој старите 

луѓе можат да го дадат во општеството и да се охрабрат сите инволвирани 

страни, на сите нивоа во општеството, да преземат акција со цел да 

создадат подобри услови за активно стареење и за зајакнување на 

солидарноста помеѓу генерациите. 

Идејата е да се преземат активности со цел да се создадат подобри 

можности за активно стареење и за зајакнување на солидарноста помеѓу 

генерациите.  

Активното стареење значи стареење во добро здравје, со добар квалитет 

на живот, со чувство на поголема независност во секојдневниот живот и 

поголема вклученост како активни граѓани во заедницата. 

Без разлика колку сме стари/колку години имаме, ние сè уште може да 

имаме своја улога во општеството и да уживавме во поквалитетен живот. 
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Предизвик е да се извлече најдоброто од огромниот потенцијал кој го 

имаме дури и на постара возраст. Годината се стреми да го промовира 

активното стареење во три области:  

 Вработување – да се остане дел од работната сила и да се сподели 

своето искуство; 

 Учество во општеството - да се продолжи активната улога во 

општеството; 

 Поддршка на независен живот – да се живее што е можно поздрав и 

поисполнет живот  

Предизвиците за политичарите и засегнатите страни се подобрувањето на 

можностите за активно стареење генерално и овозможување услови за 

независен живот, учество во областа на вработување, здравствената 

грижа, социјални услуги, возрасно учење, волонтерство, домување, ИТ 

услуги и транспорт.  

Во процесот на подготовките за годината, покрај другите активности, ние 

организиравме натпревар за најдобар есеј на средношколци, надевајќи се 

дека ќе ги инспирираме и поттикнеме младите генерации да размислат 

што значи да си стар и кои се придобивките во тие искусни години.  

И не згрешивме. Добивме многу дела од ученици со различни сфаќања кои 

покажуваат дека врските помеѓу генерациите постојат и опстојуваат.  

Жирито, кое се состоеше од еминентни и познати луѓе како проф. д-р 

Кирил Темков, познатата ТВ водителка г-ѓа Бранка Станковска, 

претставници од Министерството за наука г-ѓа Сања Јанчевска, од мојата 

канцеларија, од Делегацијата на ЕУ г. Нафи Сарачини и од ЕУ Инфо 
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центарот г-ѓа Јасминка Димитровска, како што бев информиран, имаше 

многу тешка задача да ги избере победниците. Сите есеи беа одлични и 

инспиративни. 

Би сакал да им честитам и да им се заблагодарам на сите учесници, на 

Министерството за образование и наука и на сите присутни на оваа 

церемонија. 

Благодарам за Вашето внимание! 


