IV ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА
СОКОБАЊА 2011.

28.09. до 02. 10.2011.
"ЗА АКТИВНУ И КРЕАТИВНУ СТАРОСТ"
ОРГАНИЗАТОР
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У САРАДЊИ СА

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА
СРБИЈЕ

АСОЦИЈАЦИЈА
„СПОРТА ЗА СВЕ
СРБИЈЕ“

ОПШТИНА СОКОБАЊА

Покровитељ IV Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба Сокобања 2011. био је др Јован Кркобабић - Потпредседник Владе
Републике Србије
У циљу реализације Програма Олимпијаде,
Скупштина Олимпијског покрета трећег доба Србије именовала је
Организациони одбор IV Олимпијаде:
Председник: Белобрковић Василије, председник ИО Олимпијског покрета
Секретар Организационог одбора: Динић др Драгана, члан Олимпијског
покрета
Сектор спорта: Марсенић Јездимир, секретар Асоцијације „Спорт за све Србије“
Сектор здравља: Џелетовић-Милошевић др Ирена, члан Олимпијског покрета
Сектор културе: Вуксановић Момчило, члан ИО Олимпијског покрета
Сектор финансија: Стефановић Милутин члан ИО Олимпијског покрета
Сектор медија: Маричић Ђорђе, члан ИО Олимпијског покрета
Сектор смештаја: Миљковић Драгутин, члан Извршног ИО Олимпијског покрета
Технички секретар: Нешић Александра, члан Олимпијског покрета
Чланови:
-

Перић Ђуро, председник Олимпијског покрета
Ђерић Велизар, потпредседник Олимпијског покрета
Божић Дарко, члан Олимпијског покрета
Живојиновић Дејан, члан ИО Олимпијског покрета
Стошић Милорад, члан ИО Олимпијског покрета
Ребић Слободан, члан Олимпијског покрета
Михалић Фрањо, члан Олимпијског покрета
Савић Предраг, члан Олимпијског покрета
Поповић др Љубомир, члан Олимпијског покрета
Ајџановић Зоран, члан Олимпијског покрета
Вујанац Срећко, члан Олимпијског покрета
Шокица Трифун, члан Олимпијског покрета
Плавшић Слободан, члан Олимпијског покрета
Немањић др Милош, председник ГДС
Јарић Рајко, Савез пензионера Србије
Мискин Вања, Савез пензионера Србије
Гајић Боривоје, Удружење војних пензионера Србије
Масловарић Видак, новинар Радио Београда
Дебељух др Јожеф, геронтолог из Смедерева
Несторовић Љиљана, Универзитет за треће доба
Вјештица Горан, сарадник Олимпијског покрета
Зечевић-Маричић Александра, члан Олимпијског покрета

Чланови града домаћина:
-

Лукић Димитрије, председник општине Сокобања
Мијалковић Новица, директор ХТП „Лептерија“, Сокобања
Кузмановић Драган, Специјална болница Сокобања
Миленковић Љубинко, Туристичка организација Сокобање
Радовановић Голуб, посленик културе Сокобање
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Водитељ програма је био Ђорђе Маричић, а учесници Тим аниматора Олимпијског
покрета трећег доба Србије (Александра Зечевић Маричић, Марина Поповић,
Наталија Михајловић, Дарко Старчевић, Петар Остојић и Славко Пантелић.
Незаборавне вечерње забаве дугујемо и Extreem band-у хотела "Здрављак".
Активности овогодишње Олимпијаде одржавале су се у:
•
•
•
•
•
•
•
•

Хотел “Здрављак” (конгресна сала, мала сала, ресторан, хол,
куглана, базен, тераса хотела, парк хотела, спортски терени...)
Хотел "Турист"
Приватни смештајни објекти
Грудоњска воденица
Сокобањска језера
Излетишта Сокобање
Инхалаторијум и амам
Биоскоп "Моравица"

ЗАШТО ОЛИМПИЈАДА?

Велики број старијих људи одласком у пензију или самим старењем постају
маргинализовани, заборављени, дискриминисани и пасивни.
У Националној стратегији о старењу (2006. – 2015.), као један од битних
стратешких праваца истакнута потреба интеграције старијих лица у друштво,
насупрот њиховој актуелној маргиналној позицији.
Ту се, пре свега, мисли на унапређење социјалног, економског, политичког и
културног положаја и улоге старијих лица; на унапређивање интеграције
старијих људи (охрабривањем њиховог активног укључивања у заједницу
и подстицањем развоја међугенерацијских односа); и најзад, на
унапређење и ширење позитивне слике о старијим лицима. Активности
којима се та интеграција може постићи леже у промовисању и подстицању
самоорганизовања старијих лица и у унапређивању различитих видова
самопомоћи, самозаштите и самопотврђивања у старости.
И у другим, усвојеним стратешким докуменатима (Стратегија за смањење
сиромаштва, Стратегија развоја социјалне заштите, Стратегија нове здравствене
политике, Стратегија Србије за приступање Европској унији...), утврђена је
потреба за подстицањем активности старијих лица и за њиховом социјалном
инклузијом и након одласка у пензију.
Подстакнута тиме, група ентузијаста из наведених хуманитарних организација и
удружења грађана, 2008. године иницирала је организовање I Олимпијаде спорта,
здравља и културе трећег доба. Олимпијада је схваћена као изазов и шанса
човека трећег животног доба да, сходно својим годинама, мобилише сопствене
снаге, да се удружи са својим вршњацима, да покаже да може да буде и даље
активан, да има такмичарског духа у себи, да жеља за победом не познаје године
и да има право да достојанствено живи.
Идеја да старији зађу у подручје и активности које су "резервисане" само за
младе, наишла је на подозрење јавности, али и на прихватање од стране самих
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старијих људи. Дух хеленског олимпизма постао је инспирација и за олимпизам у
Србији, у трећем добу.
Олимпијада трећег доба није замишљена само као спортско надметање, већ и као
лична промоција и унапређење учесника на културном и здравственом плану.
Разлика постоји и у временском интервалу одржавања игара. Када људи пређу 60ту годину, тешко им је да чекају четири године до следеће Олимпијаде, па се
Олимпијада трећег доба одржава сваке године. Започело се са 5 а данас има 6
такмичарских дисциплина, примерених старијим људима (шах, пикадо,
стрељаштво, риболов и извођење пенала - као појединачне дисциплине и штафета
у брзом ходању – као екипна дисциплина), уз могућност промене дисциплина и
повећања њиховог броја. Учесници Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег
доба су мушкарци и жене старији од 60 година, из Србије и из других држава.
Претходне три Олимпијаде (одржане 2008, 2009. и 2010.) су, по општој оцени свих
досадашњих учесника, успешно организоване. Олимпијада је расла по броју
такмичара и добијала на квалитету у погледу разноврсних садржаја и
такмичарских дисциплина. За само три године прерасла је у Олимпијски покрет
трећег доба Србије. Чињеница да је наша земља једна од најстаријих нација у
Европи и свету, учвршћује наше уверење да је ова манифестација од изузетног
значаја за генерације трећег доба.

ПРВА ОЛИМПИЈАДА (2008) ЈЕ ОКУПИЛА ПРЕКО 500 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД 60
ГОДИНА , ИЗ 56 ГРАДОВА СРБИЈЕ И ИЗ 20 ОКРУГА
ДРУГА ОЛИМПИЈАДА (2009) ЈЕ ОКУПИЛА ПРЕКО 600 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД
60 ГОДИНА ИЗ 66 ГРАДОВА СРБИЈЕ И ИЗ 21 ОКРУГА
ТРЕЋА ОЛИМПИЈАДА (2010) ЈЕ ОКУПИЛА ОКО 700 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД 60
ГОДИНА ИЗ 68 ГРАДОВА СРБИЈЕ ИЗ 20 ОКРУГА, СА 105 ЕКИПА.
ЧЕТВРТА ОЛИМПИЈАДА (2011) ЈЕ ОКУПИЛА ОКО 750 УЧЕСНИКА СТАРИЈИХ ОД
60 ГОДИНА ИЗ 76 ОПШТИНА СРБИЈЕ ИЗ 23 ОКРУГА, СА 138 ЕКИПА.
Све четири Олимпијаде су одржане у Сокобањи, а учешће на Олимпијади је
обезбеђиван по принципу самофинансирања.
Организатор је за учеснике IV Олимпијаде обезбедио:
•

•

•
•
•

мајицу сваком учеснику са натписом IV Олимпијада спорта, здравља и културе
трећег доба – Сокобања 2011., значку Олимпијског покрета трећег доба Србије
и Програм Олимпијаде, лифлете организација цивилног друштва које раде са
старима и биоразградиву кесу;
медаље за 1, 2. и 3. место и то: за штафету у брзом ходању екипно (пехар) и
појединачно (медаље), за стрељаштво екипно и појединачно, у женској и
мушкој конкуренцији; за шах, пикадо, риболов и пеналџије појединачно у
женској и мушкој конкуренцији;
медаље и књиге победницима у Трци живота;
Пехаре за генерални пласман за 1., 2. и 3. место, захвалнице и дипломе;
Поклон књиге издавачке куће "Лагуна" свим победницима.
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Златни донатор, компанија „Vitarelax“, организовала је наградну игру са пригодним
поклонима намењене срећним добитницима, који су подељени на свечаној вечери.
Током трајања Олимпијаде
•
•
•

•
•
•
•
•

Бесплатни мамографски прегледи сваког дана, испред хотела „Здрављак“
„Базар здравља“ - Здравствено саветовалиште сваког радног дана од 9 12 и од 16 - 18 часова
"Вежбајмо заједно" на спортским теренима хотела „Здрављак“.
Уз стручно вођство Александре Зечевић Маричић, професорке спорта и
рекреације и асистенцију Тима аниматора Олимпијског покрета, сваког
јутра, на вежбама загревања и истезања специјално прилагођеним старијим
особама, учествовало је преко 200 олимпијаца.
Представљање помагала, опреме и услуга намењених старијим
Информативно-промотивни штанд организација цивилног друштва
Изложба слика Олимпијске сликарске колоније из 2010.
Пројекција филма, српског кандидата за Оскара „Монтевидео, бог те
видео“
Обукa у раду на рачунарима IAN Telecentra сваког дана од 09 – 12 и од 14 –
17 часова

Отварање Олимпијаде
среда 28.09.2011 - испред хотела "Здрављак"


Олимпијаду је отворио Ђуро Перић, председник Олимпијског покрета трећег
доба, заменик председника Савеза пензионера Србије и народни посланик.



Присутне су поздравили: председник Општине Сокобања Димитрије Лукић и
председник Организационог одбора Олимпијаде Василије Белобрковић.



Олимпијску заставу су подигли Јасминка Миленковић, најуспешнија
спортисткиња Сокобање и Жарко Милојевић, председник ветерана у фудбалу
Србије.



Вечера је протекла у упознавању, песми и игри, уз оркестар хотела
"Здрављак", и тим аниматора Олимпијског покрета трећег доба Србије.



Телевизија Сокобања и дописништво РТС из Зајечара, Први програм Радио
Београда, магазин „Лиса“ и дневни лист „Курир“ пратили су свечано отварање.

Први дан - четвртак 29.09.2011.

•

Отворање изложбе слика учесника прошлогодишње сликарске колоније.
Сликарску колонију је иницирао и водио Момчило Вуксановић - Мома Брада из
Деспотовца.

•

Предавања организације цивилног друштва - подршка старијим лицима
-

Уговори о доживотном издржавању, ризици и предности –
o др Драгана Динић
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-

Подршка старијим лицима у локалној заједници - Ристо Рацо, члан
Већа Градске општине Стари Град

•

Промовисање стваралаштва старијих
Представљање књиге Љубомира Војића „ЈЕСЕН У ЛОЗИШТУ“

•

Организовани излет са специјалним вежбама и релаксацијом са Драганом
Кузмановићем

Спортске дисциплине:
•
Штафета у брзом ходању - на спортским теренима хотела
•
Шах - у сали хотела
Током вечере додељене су и прве медаље за победнике у шаху.

Други дан - петак 30.10.2011.

Спортска дисциплина:
• Риболов - пецало се на Сокобањским језерима
•

•

Геријатријска онкологија и превенција рака дојке - предавање
Прим. мр сц. мед. МИРОСЛАВ КРЕАЧИЋ са Института за онкологију и
радиологију Србије
Еколошка акција "Очистимо Сокобању" у оквиру акције „Очистимо Србију уз
подршку Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања и директора акције "Очистимо Србију" Милоша Пањковића.

Спортска дисциплина:
Стрељаштво - за жене и мушкарце у стрељани хотела „Здрављак“
•

Презентовае еколошког пилот пројеката Олимпијског покрета и компаније
Recan (Саво Ђустибек - Recan) о селективном одлагању отпада (лименки).

Спортска дисциплина:
Пикадо - за жене и мушкарце у сали хотела „Здрављак“
•

"Приче из воденице" са Голубом Радовановићем и сарадницима
Етно вече уз седељку са учешћем певача/ица изворних народних песама уз
приче и беседе из воденице.

•

Шетња рекреативном стазом са водичима и аниматорима.

•

Посебан предвечерњи програм КУД Златно доба из Београда.

•

Вече талената
- Ђорђевић Часлав из Јагодине - певао је песму Благо мени и теби
девојко
- Шемић Златко из Ниша - свирао је на гитари и певао песму Косовски
божури
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-

-

Марјановић Верољуб из Јагодине - одглумио је јагодинског
пензионера у Грчкој
Женски вокални састав из Сокобање (Паунковић Бранислава,
Крстић Рада и Цонић Миланка) - отпевао је песму Што се боре
мисли моје
Илић Бора из Београда - казивао је своје афоризме
Перовић Живана - певала је песму Бисенија кћери најмилија
Поповић Миливоје са Звездаре - певао је песму Колико је Приједор
поље
Шемић Весна и Златко - демонстрирали су своје плесно умеће
Нешковић Драган из Сокобање - певао је песму Шта ћу кући тако
рано
Мирковић Слободан из Младеновца - певао је песму Кафу ми драга
испеци
Цветковић Ана из Опова - прочитала је свој састав Молба пса
Ћеримовић Ружа из Младеновца - певала је песму Јутрос ми је ружа
процветала
Зорица Томашевић са Савског Венца - певала је песму Има дана

Плесни пар Шемић из Ниша проглашен је за победника Вечери талената,
друго место је припало Јагодинцу Верољубу, а трећу награду освојио је
Слободан из Младеновца.
•

Додела медаља

Трећи дан - субота 01.10.2011.

•

Свечана седница поводом 1. октобра - МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СТАРИХ. На
седници су говорили: Ђуро Перић - председник Олимпијског покрета трећег
доба, Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије, мр Надежда Сатарић из
социјално хуманитарне организације Amity. Потом је Драгана Сикић - стручни
сарадник Геронтолошког центра Београд представила недавно отворени Инфо
центар за старије у Србији. Модератор седнице је била др Драгана Динић

•

Песничко/књижевни матине у свечаној сали хотела "Здрављак"

•

Сусрет и разговор с некадашњим освајачима медаља на Олимпијским играма и
међународним такмичењима
Сусрет и разговор са Марком Валоком, фудбалском легендом.

Спортска дисциплина (први пут ове године)
Пеналџије – извођење пенала на мали гол без голмана
•

ЗАВРШНО ВЕЧЕ - Свечана вечера са посебним програмом; додељена су
признања и награде
- Проглашени су и победнци Трке живота - најстарији учесници
овогодишње Олимпијаде.
- Направљена је заједничка фотографија са освајачима медаља и
пехара. Размењене су адресе, бројеви телефона и поклони, како би се
нова пријатељства учврстила и очувала.
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-

-

Председник Организационог одбора Василије Белобрковић је
прогласио IV Олимпијаду спорта, здравља и културе трећег доба Сокобања 2011, завршеном.
Одржано је такмичење у плесу, у сарадњи са тимом аниматора
Олимпијског покрета трећег доба.

Четврти дан - недеља 02.10.2011.

•

Испраћај гостију и учесника Олимпијаде

УЧЕСНИЦИ ДРУГЕ ОЛИМПИЈСКЕ ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ (по позиву):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

БОЖА РИСТИЋ - КРУШЕВАЦ
ДРАГИЦА ЂОРЂЕВИЋ - ЛАПОВО
ДРАГОЉУБ БОСИЋ - РИБНИЦА
ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ - НОВИ САД
МИРА ЈОВАНОВИЋ - БЕОГРАД
МИТАР РИСТИЋ - ВРАЊЕ

7. МОМЧИЛО ВУКСАНОВИЋ - МОМА
БРАДА - ДЕСПОТОВАЦ
8. ПАВЛЕ ПОПОВИЋ - КРАЉЕВО
9. РАДЕ СТАНОЈЕВИЋ - ЛЕСКОВАЦ
10.СНЕЖАНА БОШКОВИЋ - БЕОГРАД
11.СРЕЋКО ВУЈАНАЦ - РАШКА

ГОСТИ, УЧЕСНИЦИ И ОРГАНИЗАТОРИ
Угостили смо преко 60 гостију: представника државне и локалне управе,
представнике НВО, привредних и друштвених организација.
И ове године издвајамо Књижевни клуб "Соколово перо" из Сокобање, лекаре
Дома здравља из Сокобање, представнике медија (РТС, ТВ Сокобања, Радио
Београд, Лиса, Глас осигураника...), особље и стални оркестар хотела "Здрављак".
На IV Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба – Сокобања 2011,
такмичио се 571 учасник/ца. У шест овогодишњих спортских дисциплина додељене
су 42 медаље и дипломе Организационог одбора и књиге издавачке куће Лагуна
најуспешнијима. За спортска надметања пријавило се 198 жена и 373 мушкарца, а
најстарију екипу IV Олимпијаде спорта, здравља и културе чинили су: Џунић
Момирка, Милић Миливоје, Малаковски Вељан, Тасић Душан и Миљковић Петар,
пуних 414 година (у просеку свако има преко 82 године).

РЕЗУЛТАТИ СПОРТСКИХ НАДМЕТАЊА
IV ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА – СОКОБАЊА
2011, ПОСТАВЉЕНИ СУ НА САЈТ
www.olimpijada3d.org
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ПОБЕДНИЦИ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
СТРЕЉАШТВО
ЖЕНЕ ЕКИПНО
1. ЖАГУБИЦА 2-УПО
2. КОВАЧИЦА-УПО
3. ЋУПРИЈА-УПО

ЖЕНЕ ПОЈЕДИНАЧНО
1
МИЛЕНКОВИЋ ЈАСМИНКА
2
ВИДАКОВИЋ НАДА
3
ФОН БИЗМАРК ДЕСАНКА

СОКОБАЊА 1-УПО
СМУП -УП
ХАМБУРГ

МУШКАРЦИ ЕКИПНО
1
СМУП –УП
2
СОКОБАЊА 1-УПО
3
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО
МУШКАРЦИ ПОЈЕДИНАЧНО
1
ГОТОВИЋ МИРОСЛАВ
2

СТЕВОВИЋ МИЛОШ

КРАГУЈЕВАЦ 2-УПО
СМУП -УП

3
ДРАГУЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ-УП
Победницима у екипном и појединачном такмичењу медаље и дипломе су
уручили Стефановић Милутин и Кузмановић Драган чланови Организационог
одбора.

ПИКАДО
ЖЕНЕ
1 ЦИЦКА МАРИЈА
2 МЛАДЕНОВИЋ МИЛЕНА
3 НИКОЛИЋ ЈАГОДА

КОВАЧИЦА-УПО
НИС ПЕТРОЛ ПАНЧЕВО 2-УП
НОВИ САД 2-ГОП

МУШКАРЦИ
1 СТЕВОВИЋ МИЛОШ
СМУП -УП
2 ГЕРМАНАЦ РАДЕ
ГЕР.ЦЕНТАР ПАНЧЕВО
3 РУЖИЋ ПЕТАР
МЛAДЕНОВАЦ 3-УПО
Победницима у појединачном такмичењу медаље и дипломе уручила је
Драгана Динић, секретар Организационог одбора.
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ПЕНАЛЏИЈЕ
ЖЕНЕ
1 ЋЕРИМОВИЋ РУЖИЦА

МЛAДЕНОВАЦ 1-УПО

2

СТЕВАНОВИЋ МИРА

УВП-ЧАЧАК

3

МИТИЋ ДУШИЦА

НИС ПЕТРОЛ ПАНЧЕВО 1-УП

МУШКАРЦИ
1 МУШОВИЋ АЛИЈА
ПРИЈЕПОЉЕ
2 ШАМАРА ЈОВАН
НИС ПЕТРОЛ ПАНЧЕВО 2-УП
3 МРЂА ДРАГАН
ПОШТАНСКА ШТЕД. 1 -УП
Победницима у појединачном такмичењу медаље и дипломе уручио је
Марсенић Јездимир, члан Организационог одбора.

РИБОЛОВ
ЖЕНЕ
1 МИЛЕНКОВИЋ ЈАСМИНКА
2 ЛАПАЈНЕ МИРЈАНА
3 ЈОВАНОВИЋ ДЕЛИНКА

СОКОБАЊА 1-УПО
НИШ 1
СОКОБАЊА 1-УПО

МУШКАРЦИ
ЗАЈЕЧАР 2-УПО
1 СИМОНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
НИШКА БАЊА 1
2 КИТАНОВИЋ ЖИВОТА
СОКОБАЊА 2-УПО
3 ТАСИЋ ЗОРАН
Победницима у појединачном такмичењу медаље и дипломе уручио је
Ајџановић Зоран, члан Организационог одбора.

ШАХ
ЖЕНЕ
ФОН БИЗМАРК ДЕСАНКА
1
МАТИЈАШЕВИЋ РАДОЈКА
2
ЈАНКОВИЋ МИЛАНКА
3

ХАМБУРГ
ГЕР. ЦЕНТАР ВРБАС
ПТТ БЕОГРАД

МУШКАРЦИ
1 КНЕЖЕВИЋ МИЛОРАД Г
СМУП 1
2 ЗЛАТКОВИЋ МИЛЕ
ПАЛИЛУЛА БЕОГРАД
3 МИХАИЛОВИЋ БРАНКО
ГЕР. ЦЕНТАР ПАНЧЕВО
Победницима у појединачном такмичењу медаље и дипломе уручила је
Несторовић Љиљана, члан Организационог одбора.

10

ШТАФЕТА
ЕКИПНО
1
ВОЖДОВАЦ 1-УПО
2
СУНЧАНА ЈЕСЕН-КИКИНДА
3
ЋУПРИЈА-УПО
Победницима у екипном такмичењу медаље и дипломе уручио је Кузмановић
Драган, члан Организационог одбора.

СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК ЧЕТВРТЕ ОЛИМПИЈАДЕ
1. САВЕЗНИ МУП - Удружење пензионера
2. КОВАЧИЦА – Удружење пензионера
3. СОКОБАЊА 1
Победницима овогодишње Олимпијаде пехаре је уручио Ђуро Перић, председник
Олимпијског покрета трећег доба.

ТРКА ЖИВОТА - златне медаље добили су најстарији учесници
овогодишње Олимпијаде: ИВАНОВИЋ МИЛИЦА (1929) из Младеновца и
МИЛИЋ МИЛИВОЈЕ (1924) из Ниша
Захвалнице су добили чланови КУД-а "Златно доба" из Београда за вишегодишње
учествовање на Олимпијади.
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ОЦЕНА IV ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА
СОКОБАЊА 2011

Организациони одбор IV Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба Сокобања 2011, као и ранијих година, био је заинтересован да сазна мишљење
учесника Олимпијаде, њихове примедбе и сугестије. Тако је и ове године сачињен
евалутивни упитник који је попунило 128 случајно изабраних олимпијаца, односно
22,4% свих учесника спортских такмичења што чини узорак репрезентативним.
У пропозицијама за такмичење тражило се да учесници Олимпијаде буду старији
од 60 година, међутим направљен је изузетак од правила, па је Организациони
одбор одобрио учешће неколицине млађих учесника из категорије инвалидских и
војних пензионера, као и чланова удружења особа са хендикепом.
Резултати анкете
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1. Година рођења испитаника

Из графикона се види да је највећи број испитаника старости 60-70 година, што
одговара и старосној структури свих учесника Олимпијаде.
Годиште и број испитаника
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Трудили смо се да афирмишемо родну равноправност, па смо поставили услов да
екипе у спортским дисциплинама обавезно имају припаднике оба пола. Зато се из
године у годину повећава број жена на Олимпијади.
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2. Пол испитаника и учесника спортских такмичења

Пол
Женски
Мушки
Укупно

Учесници спортских
такмичења

Испитаници
број

%

број

%

48
80
128

37,5
62,5
100%

198
373
571

34,7
65,3
100%

Дистрибуција по полу

Учесници спортских такмичења
Испитаници
0
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Женски

200
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3. Место / општина из које су дошли испитаници
Иако се ради о случајном узорку, желели смо да чујемо мишљење људи из
различитих средина. Испитаници долазе из 47 општина/места, док их је на
Олимпијади било из 76/82. У загради је дат број испитаника који су из назначеног
места. Шесторо испитаника нису навели место из којег долазе.
1. Александровац (2)
2. Барајево (3)
3. Баточина (1)
4. Бела Паланка - Долац (1)
5. Београд (11)
6. Бујановац (3)
7. Варварин (1)
8. Вождовац (5)
9. Врачар (3)
10.Врбас (2)
11.Гроцка - Винча (3)
12.Димитровград (2)
13.Звездара (1)
14.Јагодина (2)
15.Кикинда (4)
16.Крагујевац (2)
17.Куршумлија (1)
18.Лазаревац (1)
19.Лепосавић (1)
20.Лесковац (4)
21.Лозница (3)
22.Лучани (2)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Нови Београд (1)
Нови Бечеј (1)
Нови Сад (6)
Опово (2)
Палилула - Београд (3)
Палилула - Ниш (3)
Параћин (1)
Петровац на Млави (2)
Пожаревац - Костолац (2)
Пријепоље (2)
Прокупље (1)
Савски Венац (1)
Свилајнац (2)
Сопот (3)
Стари Град (4)
Сурдулица (1)
Сурчин (1)
Трстеник - Брезовица (2)
Ћуприја (6)
Црвени крст - Ниш (7)
Чачак (2)
Шабац - Салаш (3)
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23.Младеновац (1)
24.Ниш (5)

47. Шабац (2)
48. Непознато (6)

Поред ових градова/места/општина на Олимпијади је било учесника и из:
Аранђеловца, Бање Ковиљаче, Деспотовца, Бечеја, Вашаришта, Великог Градишта,
Врања, Врњачке Бање, Горњег Милановца, Долца, Дољевца, Жабља, Жагубице,
Зајечара, Земуна, Књажевца, Ковачице, Косјерића, Краљева, Крушевца, Лапова,
Мерошине, Нишке Бање, Пантелеја, Раковице, Рашке, Рибнице, Салаша, Сврљига,
Сокобање, Уба, Хамбурга...
4. Мотиви доласка на IV Олимпијаду трећег доба
Испитаници су могли да заокруже више понуђених одговора или да додају свој
одговор.
Мотив
жеља за дружењем
љубав према спорту
могућност упознавања других људи
могућност да се нешто научи
жеља за путовањем
прилика да се у нечему истакне

Број
испитаника
100
67
66
45
44
26

Мотиви доласка на Олимпијаду
љубав према спорту
жеља за дружењем
могућност упознавања
других људи
жеља за путовањем
могућност да се нешто
научи
прилика да се у нечему
истакне

У свим истраживањима у вези са старијим особама усамљеност је била проблем
број један, већи од болести и сиромаштва. И одговори наших испитаника ово
потврђују јер је главни мотив доласка на Олимпијаду била жеља за дружењем, за
упознавањем других људи, односно бекство од усамљености. Такође, значајан
мотив је и љубав према спорту, али и потреба да се нешто ново научи и да се
путује. Иако је прилику за истицањем, за личном афирмацијом означио као мотив
тек сваки пети испитаник, расправе око резултата и број оних који су учествовали
у вечерњим играма и такмичењима, говоре супротно. Можда им је било непријатно
да признају да је и у позним годинама још увек јака жеља за истицањем и
самопотврђивањем. Појединци су навели да су на Олимпијаду дошли јер су
професионално били заинтересовани, желели су да репрезентују пензионере свога
града, а један је дошао из ината - кад могу други, што не би и он.
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5. Плаћање трошкова доласка на Олимпијаду
Већ смо скренули пажњу на тежак материјални положај старијих људи и
пензионера, па је било нереално очекивати да они сами обезбеде средства за
долазак на Олимпијаду. С друге стране, организатори нерасполажу капиталом
којим би могли да финансирају овакву манифестацију. Због тога се потенцијални
учесници упућују на то да траже подршку и средства од локане самоуправе и
донатора, али и од својих организација. Ове године је око 750 учесника
Олимпијаде успело да обезбеди средства, а мали број њих је сам платио свој
долазак.
Број
испитаника

Трошкове је платио
Градска/општинска организација
пензионера
Општина
Сам сам платио
Синдикат фирме у којој сам радио
Спонзори

56
53
25
10
9

Трошкове су покрили
16%

Градска/општинска
организација пензионера
36%

6%

Општина
Синдикат фирме у којој сам
радио

7%

Спонзори
Сам сам платио
35%

Двадесетак испитаника је навело више извора финансирања, тако су неки делом
платили сами, а делом их је помогла општина или организација пензионера.
6. Да ли први пут долазите на Олимпијаду?
Ово питање најбоље показује да је Олимпијада трећег доба права манифестација
за старије и да би је требало и даље организовати да оним што нуди задовољава
потребе и интересовања старијих људи.

први пут
71

На Олимпијаду сам дошао/ла
други пут
трећи пут
16
21

четврти пут
20

15

16%

На Олимпијади сам
први пут
16%

други пут
55%

трећи пут
четврти пут

13%

Они који су већ били настоје да поново дођу, а таквих је укупно било 57. Радује
нас чињеница да се информације о Олимпијади шире, да све више старијих зна за
ову манифестацију и да је све већи број нових учесника. Тако Олимпијада "расте"
из године у годину и већ сада представља најмасовнију манифестацију за људе
трећег животног доба, не само у Србији, већ и ван граница наше земље.
7. Шта вам се допало на Олимпијади?
Видели смо да је главни мотив доласка на Олимпијаду било дружење, а сада нас је
интересовало да ли смо понуђеним садржајима испунили очекивања учесника.
Испитаници су могли да изаберу више понуђених одговора или чак све, али и да
додају своје варијанте. Зато смо најпре сачинили ранг-листу садржаја који су били
по мери учесника Олимпијаде. Поред понуђених одговора сами испитаници су
истакли да им се допала храна, могућност коришћења базена, време које је било
прелепо, сама Сокобања, дружење, гостољубивост организатора, особља хотела,
ресторана посебно. Многи су истакли да им се све допало, да су презадовољни,
али смо имали и двојицу испитаника из Лесковца који ни са чим нису били
задовољни.

Ранг листа садржаја Олимпијаде који су се допали испитаницима
спортска
вечерње
здравствени
изложба еколошка обука на
предавања
излети
такмичења забаве
прегледи
слика
акција
рачунару
93

62

55

52

51

28

25

14

Пожељни садржаји
обука на рачунару
еколошка акција
изложба слика
излети
здравствени прегледи
предавања
вечерње забаве
спортска такмичења
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100
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Радује нас и то да нови садржаји наилазе на добар пријем код учесника
Олимпијаде. Посебан утисак су оставили масовност манифестације, ведрина и
осмех на лицу пензионера.
Затим смо тражили од испитаника да изаберу садржај који им се највише допао.
Издвајамо првих 5 одговора:
Дружење,
излети и
забава

Све

60

20

Спортска
такмичења
и спортски
дух
19

Предавања
и културни
садржаји

Атмосфера

Укупно

16

13

128

Најбоље је било

Атмосфера
Предавања и културни садржаји
Спортска такмичења и спортски дух
Све
Дружење, излети и забава
0
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20

30
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8. Да ли је смештај био добар?
Ово питање требало је да покаже у којој мери су изабрани хотели и приватни
смештај били прихватљиви за учеснике Олимпијаде.

Да у потпуности
68
53%

Да ли сте задовољни смештајем
Могао је бити бољи
Нисам задовољан
41
19
32%
15%

Укупно
128
100%

Да ли је добар смештај?
15%
Да у потпуности
32%

53%

Могао је бити бољи
Нисам задовољан/на

Иако је већина била задовољна смештајем (у потпуности или делимично) желимо
да укажемо на чињеницу да Организатор мора да бира између смештаја који је
доступан већини учесника или оног који би себи могли да приуште само
малобројни. Они који су били незадовољни, углавном су били у приватном
смештају. У оријентационом програму је писало да се смештај резервише по
редоследу уплата. Проблем је настао када је пар стотина уплата стигло десетак
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дана пред почетак Олимпијаде, а до тада су оба резервисана хотела већ била
попуњена, а је трећи хотел било касно резервисати. Напомињемо да су многи били
одушевљени и приватним смештајем, али је било и незадовољних (15%). Било је
негативних коментара и када је реч о хотелима.
9. Да ли сте задовољни храном у хотелу?
Да,
задовољан/на
сам
110
86%

Добра је храна, али би
могла бити разноврснија
16
12%

Нисам
задовољан/н
а
2
2%

Укупно
128
100%

Сви учесници Олимпијаде, без обзира на смештај, јели су у хотелу "Здрављак". За
доручак су имали "шведски сто". Скоро сви су били задовољни храном (осим
двојице учесника из Лесковца), а истицали су љубазност и предусретљивост
особља ресторана. Многи су изјавили да су не само задовољни, већ су
презадовољни. Замерили су што на столовима није било бокала с водом, већ су
морали посебно да их траже.
2%

13%

Храна
Да, задовољан/на сам
Добра је храна, али би
могла бити разноврснија
Нисам задовољан/на

85%

10.

Да ли је Сокобања, као град домаћин, добар избор?

Да, то је право
место за
Олимпијаду
90

Добар је избор
Сокобања, али
може и неко друго
место
32

Не, боље да
Олимпијада буде на
другом месту

Укупно

6

128

5%
Да, то је право место за
Олимпијаду

25%

70%

Добар је избор
Сокобања, али може и
неко друго место
Не, боље да
Олимпијада буде на
другом месту

Највећи број испитаника је одушевљен Сокобањом и жели да се све нардне
Олимпијаде одржавају тамо. Мањи део анкетираних, уз све комплименте
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Сокобањи, нема ништа против да се и у неком другом месту одржи Олимпијада,
чак су неки предложили Нишку Бању, Врњачку Бању и Златибор. Само неколико
испитаника сматра да Сокобања није место за Олимпијаду.
Желимо да појаснимо опредељење Организационог одбора за Сокобању: ове
године смо расписали тендер за домаћина Олимпијаде, јер су учесници ранијих
Олимпијада сугерисали да се промени место одржавања. Добили смо десетак
понуда, али смо се опет определили за Сокобању јер ниједно место не може да
понуди исте или боље услове по цени коју нуди Сокобања. Штавише у Сокобањи
имамо добре и проверене сараднике без чије подршке би Олимпијаду тешко могли
овако реализовати.
11.

Каква је била организација спортских такмичења?
Спортска
такмичења су
добро
организована
32

Лоша је
организација
спортских
такмичења
25

Углавном су добро
организована, мада
има и пропуста
71

Укупно
128

Организација спортских такмичења

лоша организација
има пропуста
добра организација
0

20

40

60

80

На организацију спортских такмичења било је доста притужби. Учесници су
заборавили да их је жеља за дружењем и социјалном инклузијом довела на
Олимпијаду а не обарање светских рекорда. Жалили су: на неодговарајућу
сатницу, на дуго чекање почетка такмичења и на недостатак прецизних спискова
такмичара. Учесницима нису одговарала ни правила у неким дисциплинама, имали
су примедбе на суђење, на тесан простор и сл.
12. Каква је
програма?

била

организација

културног

и

здравственог

дела

Овде је било неупоредиво мање незадовољних (само њих 4), него код спорта.
Испитаници су се похвално изразили о предавањима, чак су и сами сугерисали
неке теме које их посебно занимају. Позитивно је оцењена промоција књиге,
књижевни матине, етно вече у „Грудоњској воденици“, пројекција филма „Монте
видео, бог те видео“, изложба слика и обука на рачунарима. Били су одушевљени
здравственим прегледима, посебно мобилним мамографом и предавањем лекара са
Института за онкологију. Једина замерка је била што су се ванспортска дешавања
одвијала паралелно са спортским такмичењима па нису могли да стигну да све
виде и чују.
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Остали садржаји су
добро организовани
83

Било је добро ,
али има и
пропуста
41

Ни остало није
добро
организовано
4

Укупно
128

Организација осталих садржаја
Ни остало није добро
организовано
Било је добро , али
има и пропуста
Остали садржаји су
добро организовани
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Шта Вам је највише сметало на Олимпијади?

На питање шта им је највише сметало на Олимпијади, многи испитаници нису
уписали одговор (њих 25). Исто толико их је изјавило да је све било у реду и да
им ништа посебно није засметало. Ипак њих 78 је навело шта им је највише
сметало: пропусти у организацији спортских такмичења, приватни смештај,
пушење у хотелу, што места у ресторану нису резервисана по екипама и што
Олимпијада не траје бар дан-два дуже.
14.

Да ли намеравате да опет дођете на Олимпијаду?
Да,
долазим
обавезно
69
3%

Да, ако
будем
могао/ла
47

Да, ако ми
неко плати
трошкове
24

Не,
довољно је
једном
5

Не,
никад
више
2

Долазите ли поново на Олимпијаду?
1%
Да, долазим обавезно

16%

Да, ако будем могао/ла

48%

Да, ако ми неко плати трошкове

Не, довољно је једном

32%
Не, никад више

И код овог питања било је допуштено да испитаници заокруже већи број одговора
(нпр. имам намеру да дођем, али то не зависи само од мене, већ и од мог здравља,
од пара и сл.). Само 1% испитаника је толико незадовољно да нема жељу да
поново дође на Олимпијаду. Из овог одговора видимо да и они који су се жалили
на неке пропусте нису уистину били толико незадовољни када намеравају да
поново дођу. Зато њихове примедбе сматрамо добронамерним и конструктивним и
стављамо себи у задатак да учинимо све што је могуће да будући учесници
Олимпијада имају што мање приговора.
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15.

Шта поручујете организаторима Олимпијаде?

Одговори на ово питање, које су сами испитаници уписивали, послужиће нам као
упутство за даљи рад. Сугестије су биле веома разноврсне:
-

-

-

појачати организацију у спортском делу како би била ефикаснија (захвалити се
људима у чијем раду је било највише застоја и на њихово место довести друге,
боље); обезбедити фер и поштено суђење; увести још неке дисциплине
(прескакање конопца, домине, алке); ускратити медаље учесницима млађим од
60 година...
проширити чланство Организационог одбора (и променити неке од постојећих
чланова) како би се могле благовремено обавити неопходне припреме за саму
Олимпијаду (списак свих екипа и такмичара по дисциплинама, распоред по
хотелима и по собама, распоред седења у ресторану, још у марту доставити
Оријентациони програм за IV Олимпијаду са прецизним програмом и
пропозицијама, обезбедити више мајица и сличних поклона за учеснике, сва
обавештења писати крупнијим словима и сл.)
продужити трајање Олимпијаде бар за један дан, увести краће излете,
размотрити могућност породичног доласка на Олимпијаду;
обезбедити присуство и подршку државних и локалних функционера.

Највећи број испитаника нам је поручио да смо добро одрадили посао, да
истрајемо, да будемо још бољи и да свечано обележимо, јубиларну, V Олимпијаду
спорта, здравља и културе трећег доба. Ово се посебно уклапа у међународне
правце деловања, јер је 2012. година проглашена Међународном годином активног
старења, а ми смо на време кренули у том правцу. Неки су нам поручили: "Зовите
нас опет - ДОЛАЗИМО!"
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Оцена Организационог одбора
Након анализе добијених резултата анкете, осетили смо потребу да дамо неке
информације и објашњења:
Организовање овако велике и значајне манифестације није нимало лак задатак.
Ако се има у виду економска ситуација у Србији и положај старијих људи и
пензионера, потом ускраћивање финансијске и друге подршке од стране
најважнијих институција система, и чињенице да организација Олимпијаде зависи
само од волонтерског рада мале групе ентузијаста, онда све постаје још
компликованије. Припреме за Олимпијаду почињу у фебруару, када се формира
Организациони одбор и именују носиоци одређених активности за планиране
сегменте Олимпијаде. Они учествују у креирању Оријентационог програма
Олимпијаде, утврђивању пропозиција споткса такмичења и у процени трошкова
организације на основу претпостављеног броја учесника.
У априлу се шаље Оријентациони програм Олимпијаде на стотине адреса
градоначелника и председника општина, удружења пензионера општина и
гранских удружења, Црвеног крста, геронтолошких центара и домова за старе и
других организација и удружења грађана која раде са старијим људима. Иако
тражимо да нам у најкраћем року (за месец дана) пошаљу повратну информацију о
њиховој заинтересованости и намери да формирају екипе и дођу на Олимпијаду,
већина нам ускрати одговор због годишњих одмора, због недостатка новца,
неинформисаности и сл. Тако долазимо у ситуацију да склапамо уговор са
хотелом, а да не знамо колико учесника очекујемо. Тада се обраћамо за помоћ и
подршку министарствима и донаторима. Тек јулу почињу да пристижу прве
пријаве, а ређе и уплате. До самог почетка Олимпијаде многи мењају састав и број
чланова екипа, предомишљају се по питању такмичарских дисциплина, а неки чак
одустају и траже повраћај уплата. Све ово организаторе ставља у крајње незгодну
позицију. У таквим условима је немогуће извршити благовремени распоред
учесника по хотелима а самим тим не могу се резервисати столови у ресторану по
екипама и направити спискови учесника за спортска такмичења. Сви ти послови се
помере за дан када почиње Олимпијада и то је разлог дугих редова, чекања,
нервозе и незадовољства. Није исто када се направи план такмичења нпр. у шаху
за 80-100 учесника, а онда се појави њих троструко више. Тада треба реаговати
на прави начин: да се већини изађе у сусрет, да се и пропозиције делом измене
како би се такмичење окончало до краја Олимпијаде, тј. за највише 3 дана. Зато је
оправдано незадовољство оних који су се благовремено пријавили и испоштовали
пропозиције и рокове, а онда су их сачекали редови и ненадане промене.
Имамо разумевања за исказано незадовољство и протесте у анкети, али подсећамо
да су организатори волонтери који су у датим околностима, као и сваке године
дали све од себе. Од велике помоћи организатору Олимпијаде, било би када би
учесници пратили сва упутства дата у Оријентационом програму, као и да све
сугестије и примедбе упуте пре издраде коначног Програма Олимпијаде, односно
пре 1. септембра. На тој основи, сигрно је да ће, јубиларна, V Олимпијада спорта,
здравља и културе трећег доба, успоставити највише стандарде.
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Шта Олимпијада омогућава?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

социјалну инклузију старијих и особа са посебним потребама
едукацију старијих
међугенерацијску сарадњу
развијање волонтерског рада
афирмацију здравих стилова живота
родну равноправност
превентивни рад са старијима
дружење и такмичење
нова искуства, нова познанства и подизање квалитета живота

•

Из Књиге утисака:

И у Књизи утисака наишли смо на сличне коментаре и поруке, попут оних из
анкете. Да не би понављали исте примедбе и честитке цитираћемо пар стихова из
песме коју је Миломир Животић - Миле Чуча из Средњева код Пожаревца посветио
Олимпијади:

Олимпијада, Олимпијада
душа ми је млада
иако сам стар
свога сам живота цар!
ЖИВИМО У СКЛАДУ СА СВОЈОМ ПРИРОДОМ - ПОКРЕНИМО СЕ!!!
Видимо се на V Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба!

Др Драгана Динић, секретар
Организационог одбора Олимпијаде

Покрет трећег доба Србије
Београд, улица Париска 9,
Тел.: 011/2030-356
Мејл: penzioneribgd@bvcom.net
Веб: www.olimpijada3d.org
Матични број 28045549
Шифра делатности 9499
ПИБ број 107069272

ПРЕДСЕДНИК
ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
Василије Белобрковић
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ГЕНЕРАЛНИ ДОНАТОРИ

САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ И
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА
БЕОГРАД
ЗЛАТНИ ДОНАТОР

СРЕБРНИ ДОНАТОРИ

ПРИЈАТЕЉИ

ПОДРЖАЛИ ОЛИМПИЈАДУ
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