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Прво обавештење о одржавању 

 

ДЕСЕТОГ НАЦИОНАЛНОГ ГЕРОНТОЛОШКОГ КОНГРЕСА 

са међународним учешћем 

 

СТАРЕЊЕ И ЉУДСКА ПРАВА 

 

Врњачка Бања 18. мај,  2018. 

 

Предвиђена конгресна тема подразумева да предмет рада Конгреса буду 

најсавременија схватања о старости и старењу као и стања у области 

поштовања основних људских права и темељних слобода грађана у Србији и 

свету. Циљ је да полазећи од основних докумената УН, Савета Европе, Устава 

закона Републике Србије учесници Конгреса сагледају све аспекте положаја 

старијих грађана Србије као и односа према старијима и да својим закључцима 

и прелозима пруже одговарајући допринос у развоју међународне и националне 

политике старења и свему што помаже старијима у њиховом свакодневном 

животу. 

Програм Конгреса је, у складу са савременим геронтолошким приступом, 

мултидисциплинаран и холистички. Предвиђена је презентација научних и 

стручних саопштења и постера из области права, економије, филозофије, 

социологије, демографије, медицине и рехабилитације, социјалне политике и 

социјалног рада, психологије, педагогије, религије, културе, архитектуре, 

урбанизма и стамбене проблематике, физичке културе, екологије, руралног 

развоја, заштите потрошача и свих научних и стручних дисциплина као и 

волонтерске хуманитарне делатности које се баве питањима старења. 

Имајући у виду генералну тему Kонгреса у ГДС сматрамо да сва научна и 

стручна саопштења и постери треба да буду фокусирани на различите аспекте а 

примарно на праксу у поштовању људских права у свим областима које се тичу 

популације старијих.  

У том смислу су поред пленарног увода планиране и посебне сесије: 

 научно истраживачка делатност на геронтолошком пољу 

 социјално-економска и антрополошка,  

 геријатријско-медицинска са акцентом на положај пацијената 

 социолошка и психолошка, 

 социјално-геронтолошка и социјално-политичка, 

 социјално хуманитарна са освртом на улогу ОЦД (мреже ХуманаС) 

 

Упућујемо први позив за пријављивање научних и стручних саопштења и 

постера, који би били презентовани на Конгресу.  
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