1 жовтня − Міжнародний день
ветеранів людей похилого віку
1 жовтня у всьому світі
відзначається Міжнародний день людей
похилого віку, проголошений Генеральною
Асамблею ООН, а в Україні це також і
День
ветерана.
Україна,
як
повноправний член ООН, підтримала
ініціативу міжнародного співтовариства і з
1991 щорічно відзначає цей день. Рішення
про щорічне відзначення в Україні
Міжнародного дня громадян похилого віку
та створення належних умов соціального
захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено
урядовою постановою від 26 вересня 1997 року № 1066 “Про щорічне
відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку”. Відповідно до Указу
Президента України від 24 вересня 2004 року № 1135/2004 1 жовтня Україна
відзначає і День ветерана.
Цей день – не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок
бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це
і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури,
взаємозв’язку поколінь.
За міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається
той, хто досяг 65 років. Таких у світі нині − понад 629 мільйонів, тобто майже
кожна десята людина на Землі. До 2050 року число їх у багатьох розвинених
країнах збільшиться вдвічі, а загальна кількість складе 2 мільярди осіб.
За
даними Держкомстату України, кожен 5 мешканець – це особа похилого віку,
шоста їх частина самотні люди.
Демографічна ситуація, при якій населення планети старіє швидше, ніж
молодіє, турбує міжнародну спільноту. ООН неодноразово розглядала цю
проблему. Щоб тримати її під постійною увагою, Генеральна Асамблея ООН 14
грудня 1990 року постановила відзначати 1-го жовтня Міжнародний день осіб
похилого віку. У цей день світ говорить про проведені активні дії щодо захисту
інтересів людей похилого віку, створення для них прийнятних умов життя, про
невирішене у цій сфері.
Бажаємо всім ветеранам України міцного здоров’я, добра, радості,
довголіття, миру та злагоди у ваших душах. Нехай в цьому стрімкому світі
завжди по-особливому світиться родинний теплий вогник – вічне джерело
наснаги й любові.
Від усього серця бажаємо Вам миру, добра і щастя! Нехай
в цьому стрімкому світі завжди по-особливому світиться родинний теплий
вогник – вічне джерело наснаги й любові. Із святом Вас!!!
Джерело: http://lim.lviv.ua/

