
ঠঠিককানকা ঠশিমলকা ঠক এববং ককন

ঠঠিককানকা  ঠশিমলকা  হল প্রববীণ  মকাননষদদের  প্রদয়কাজদন  একঠটি  অলকাভজনক সসংসকা  যকারকা  বরর মকাদন  মমলরতঃ  আশ্রয়সদলর উপর ককাজ করদছ।

শ্রবীরকামপনদরর উপকদন আমকাদদের একঠটি প্রববীণদদের আবকাঠসক সসংঘ  রদয়দছ‘ ’ ,  যযখকাদন যয যককান ভকাররবীয় প্রববীণ একঠদেন যথেদক আজবীবন

থেকাকদর পকাদরন, এমনঠক ঠরঠন অসনস হদলও। ধরুণ যকউ বকাইদর যকাদবন, ঠরঠন রকাতাঁর অসনস বকাবকা-মকাদক ঠকছন ঠদেদনর জনন্য এখকাদন যরদখ যগেদলন।

যককান প্রববীণ বন্যঠক্তি অপকাদরশিন করকাদর চকান, আমরকা সব বন্যবসকা কদর, অপকাদরশিন কঠরদয়, এখকাদন যরদখ সনস কদর বকাঠড়ি পকাঠঠিদয় যদেব। যকউ

যকউ নন যরঠসদডেঠন্সিয়কাল যমমকারঠশিপ ঠনদয় এটিকাদক ঠদ্বিরবীয় বকাঠড়ির মর বন্যবহকার করদর পকাদরন। সকারকাজবীবন থেকাককার বন্যবসকাদরকা আদছই।

সকারকাজবীবন থেকাককাককালবীন রকাতাঁর ঠচঠক সকার যকাবরবীয় দ্বিকাঠয়ত আমকাদদেরৎ । মমরন ন্যপথেযকাতবী বন্যঠক্তিদদেরও বকাকবী ঠদেনগুদলকার জনন্য রকাখকা হয় (hospice)।

এই সসংসকা আদরকা ঠকছন  ককাজ কদর, যযমনতঃ ঠপকঠনক, যবড়িকাদর যকাওয়কা,  আননকাননষকান, ঠসঠনয়কার ঠসঠটিদজন ঠবউঠটি কদন্টেস্ট ইরন্যকাঠদে। এছকাড়িকাও

আদরকা ঠকছন  সকামকাঠজক ককাদজর সকাদথে আমরকা যনক্তি। যথেকাতঃ অনকাথে ঠশিশুদদের সকাদথে একঠদেন ককাটিকাদনকার মকাধন্যদম ঠশিশু ঠদেবস পকালন,  গকাদমর

যমদয়দদের জনন্য যসঠমনকাদরর মকাধন্যদম নকারবী ঠদেবস পকালন, গকাদমর দেনস ঠবধবকাদদের ঠনদয় ও একজন শিরকায়নদক সমধরনকার মকাধন্যদম প্রববীণ ঠদেবস পকালন

ইরন্যকাঠদে। আমকাদদের এখকাদন যকারকা যসবকা যদেন রকাতাঁরকা সবকাই গকাদমর যমদয় এবসং আমরকা যকা আয় কঠর রকার পনদরকাটিকাই বন্যয় করকা হয় গকাদমর মদধন্য।

যযমন মনঠদে, বকাজকার, রকাজঠমসবী, ইদলকবীক ও জদলর ঠমসবী সবই গকাম যথেদক যনওয়কা। উদদ্দেশিন্য হল, যকা ঠকছন  যরকাজগেকার রকা গকাদমই থেকাকন ক। 

এই প্রঠরষকাদনর বয়স ৭ বছর। প্রথেদম এঠটি শুরু হদয়ঠছল একঠটি অসংশিবীদেকারবী বন্যবসকা ঠহসকাদব। ঠবঠভন্ন ককারদণ এঠটি বন্ধ হদয় যকাওয়কায়া্  ঠবঠক্রি হদয়

যকাওয়কার উপক্রিম হয়। রখন ডেকাতঃ অঠমরকাভ যদে সরককার,  শ্রবী অঠহভম ষণ চন্যকাটিকাজর বী,  অনন্যকানন্য আবকাঠসক ও রকাদদের পঠরবকাদরর যলকাকজন,

যসঠবককারকা  এবসং ঠকছন  শুভকাননধন্যকায়বী  প্রশিকাসদনর সহদযকাঠগেরকায় এঠটিদক এনঠজও ঠহসকাদব পঠরগেঠনর করকা হয় অঠসস্ত্বিতরককার রকাঠগেদদে। ২০১১

সকাদলর যশিষ যথেদক এঠটি অলকাভজনক সসংসকা ঠহসকাদব চলদর শুরু কদর। 

আদরকা যযসব ককাজ আমরকা খনব ঠশিগেঠগেঠর চকালন করদর চকাইঠছতঃ 

 ঠনরকাময় যকানন প্রববীণদদের জনন্য একঠটি অন্যকামনদলন্সি।

 কসেবকা  অষ্টপ্রহর  (Networking Support Service): শ্রবীরকামপনদর  বসবকাসককারবী  প্রববীণদদের বকাড়িবী ঠগেদয় সকাহকাযন্য  দেকান।  যযমন

ডেকাক্তিকারখকানকা-হকাসপকারকাল-বন্যকাদঙ্কে ঠনদয় যকাওয়কা,  বকাড়িবী,  ঘরদদেকাদরর-সকামকাঠজক সমসন্যকা যমটিকাদনকা,  অঠরঠথে আসদল সকামলকাদনকা এরকম

অদনকধরদণর ককাজ। আমকাদদের ককাজ হল, নঠথেভন ক্তি বন্যঠক্তিদদের ককাদছ উপযনক্তি যলকাক পকাঠিকাদনকা  খরচ– -খরচকা রকারকাই যনদব। আমরকা

যদেখদবকা ককাজঠটি সনসম্পন্ন হল ঠকনকা। 

 ইচকাপপরণ (Wish Fulfillment Program): যশিষ বয়দস যককান বন্যঠক্তির ইচকাপমরণ করকা।

 প্রববীণ  স্বয়ম্ভর  (Senior  Citizen  Matrimonial): যযসব  এককাকবী  (অঠববকাঠহর/ঠবধবকা/  ঠডেদভকাঠসর/  ঠবপতবীক)  প্রববীণ-প্রববীণকা

আদছন রকাদদের আদরকা ঠকছন ঠদেন আনদন বকাতাঁচকার জনন্য রকাতাঁদদেরদক ঠববকাহ বকা একদত বসবকাদসর বন্যবসকা করকা। এই ককাদজ আমকাদদের সকাহকাযন্য

করদব আহদমদেকাবকাদে ঠসর শ্রবী নকাটিন ভকাই পন্যকাদটিদলর সসংসকা অননবন্ধ ফকাউদন্ডেশিন। 

 প্রববীণদদের গকাম (Senior Citizen Village):  খনব ঠশিগেঠগেঠর আমরকা পনরুঠলয়কায় অদযকাধন্যকা পকাহকাদড়ি অদনকটিকা জকায়গেকা ঠনদয় একঠটি

গকাম সকাপন করদর চদলঠছ। 

 ঠফিঠজিওদথেরকাঠপ ঠক্লিঠনকন এলকাককার প্রববীণ মকাননষদদের জনন্য ঠবনকামমদলন্য একঠটি ঠফঠজওদথেরকাঠপ ঠক্লিঠনক।

 প্রববীণ দেল (AdvantAge Group): যহল্পএজ ইঠন্ডেয়কার সহদযকাঠগেরকায় এলকাককার ঠবঠশিষ্ট ও সমকাজদসবকা মনস্ক মকাননষ ঠনদয় একঠটি

দেল গেঠিন করকা হদব যকাদদের ককাজ হল এলকাককার দেনতঃস প্রববীণদদের সনদযকাগে সনঠবধকার ঠদেদক নজর রকাখকা। 

আমকাদদের অন্যকামনদলন্সি প্রকদল্প আপনকার যছকাটি দেকান ককাজঠটিদক ররকাঠন্বির করদব। সম্ভব হদল খনব অল্প ঠকছন  দেকান করুন। ইচনক হদল যযকাগেকাদযকাগে 

করুন, অন্যকাককাউন্টে নমর বদল যদেব।
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