
Ocenění za nejlepší iniciativu
Proces budování lepší společnosti pro stárnoucí populace se rokem 2012 nekončí. Ovšem 
ukončení Evropského roku nabízí vhodnou příležitost k celkovému zhodnocení toho, co se 
podaří uskutečnit různým zúčastněným stranám. Nejlepší iniciativy realizované ve prospěch 
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity budou oceněny během slavnostního udílení 
Evropských cen. Nedovolte, aby vaše akce zůstala bez povšimnutí!

Zůstaňte v kontaktu! 
Tyto webové stránky jsou hlavním místem setkávání v rámci Evropského roku 2012. 
Najdete na nich podrobné informace o veškerých aktivitách a iniciativách ve prospěch 
aktivního stárnutí v Evropě, jakož i novinky, kalendář plánovaných akcí a inspirující mezi-
generační životní příběhy. Chcete-li sdílet s ostatními své aktivity, klikněte na „Zapojte 
se“. Pro své aktivity používejte naše logo, abyste ukázali, že jste partnerem Evropského 
roku!

Kampaň za lepší společnost

pro všechny věkové skupiny

V průběhu Evropského roku 2012 budou organizovány různé 
aktivity ve všech 27 členských státech, jakož i na Islandu, 
v Lichtenštejnsku a Norsku. Programy dle jednotlivých zemí lze 
prohlížet na mapě těchto webových stránek. Najdete tam vše, co 
se odehrává blízko vašeho kraje, dále kontakt na vnitrostátního 
koordinátora kampaně, jakož i kontakt na organizace zapojené do 
činnosti ve prospěch aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.
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Zapojte se!

stárnout?
Tento Evropský rok je jedinečnou příležitostí jak společně ocenit a mobilizovat zkušenosti, 
moudrost a mnohé další kvality, které dělají ze starších lidí plnohodnotné členy společnosti, 
pro kterou jsou přínosem. Evropský rok má být výzvou k tomu, abychom přestali vnímat senio-
ry jako přítěž pro společnost a zdůrazňovali spíše jejich potenciál a možnosti než omezení a 
překážky. Jak pro naše dobro, tak i pro dobro naší společnosti jako celku je třeba si uvědomit, 
že máme potenciál a kapacity pro aktivnější a plnější život v jakémkoli věku. Evropa stárne, ale 
zároveň vytváří nové příležitosti!

Nikdy není příliš pozdě… pro aktivní stárnutí

European Seniorforce Day
Každoročně 1. října slaví státy celého světa Mezinárodní den starších lidí. Letos byly veřejné 
orgány a dobrovolnické organizace po celé Evropě vyzvány k tomu, aby věnovaly jeden den 
(1. říjen nebo kterýkoliv jiný den v říjnu) hledání nových způsobů, jak zapojit dobrovolníky z 
řad seniorů a maximálně využít jejich pomoci. Existuje velký prostor pro různé akce a aktivity: 
dobrovolnické veletrhy, komunitní dny (např. vylepšování veřejného prostranství) nebo mladí 
dobrovolníci zvoucí starší lidi k účasti na jejich aktivitách. 

Sdílejte své zkušenosti 
se stárnutím a vyprávějte 
svůj příběh!
V průběhu roku 2012 budou prezentovány 
a sdíleny na stránkách Evropského roku pří-
běhy a svědectví ze života Evropanů různých 
generací. Náš zájem soustředíme hlavně na 
příklady starších lidí, kteří pomáhají mladým 
lidem a upevňují vztahy mezi jednotlivými 
generacemi.

http://europa.eu/ey2012/



Evropský rok je příležitostí pro každého - prostého občana, zaměstnavatele či zvoleného 
zástupce - zamyslet se nad tím, co může vykonat na podporu aktivního stárnutí a pro posí-
lení mezigenerační solidarity. Představuje výzvu k přijetí konkrétních kroků, které přispějí 
k uskutečnění těchto cílů. 

Tato angažovanost může mít nejrůznější charakter, přičemž každá akce se počítá. Každý 
jedinec, každý veřejný či soukromý orgán, každý podnik, firma, sdružení nebo samosprávný 
celek, velký či malý, si může stanovit  konkrétní priority a napomoci tak seniorům hrát ve 
společnosti aktivnější roli. Může se jednat o zákony, které schválí naši političtí zástupci či 
o opatření, která se přijmou v podnicích v zájmu uzpůsobení pracovního prostředí a pracovní 
doby..., protože možnosti vedoucí ke zlepšení jsou nejen nespočetné, ale navíc i potřebné! 

Sdílejte s ostatními na webových stránkách tohoto Evropského roku zkušenosti z vlastní prá-
ce a načerpejte inspiraci pro budoucí aktivity! 

Co můžeme vykonat? 
Chceme-li využít všech příležitostí trhu práce a žít na vyšší životní úrovni, je bezpodmí-
nečně nutné udržet si dobrý zdravotní stav, a to jak tělesný, tak i duševní. To předpokládá 
zajistit prevenci v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání způsobených špatnými 
pracovními podmínkami a dále prosazovat zdravý životní styl. Díky celoživotnímu učení a 
doškolování jsou naše dovednosti a kompetence průběžně aktualizovány až do ukončení 
pracovní kariéry. Zaměstnavatelé mohou přizpůsobovat pracovní podmínky a pracov-
ní dobu specifickým potřebám starších pracovníků. Každá vláda by měla provést revizi 
svého daňového a sociálního systému s vědomím, že pracovat je tou správnou volbou 
v jakémkoli věku.

Je třeba, aby neplacená práce starších lidí, kteří se věnují dobrovolné činnosti v rámci 
sdružení nebo pečují o blízkou osobu, byla uznávána a podporována například nabíd-
kou školení o pečovatelských službách, jakož i poskytováním pomoci tak, aby se břeme-
no, které na sebe vzali, nestalo nesnesitelným a neizolovalo je od zbytku společnosti. Ve 
všech organizacích mohou mladší lidé těžit ze zkušeností, dovedností a vědomostí starší 
generace.

Zaměstnání
Stále se prodlužující průměrná délka života v celé Evropě posunuje věkovou hranici odchodu do důchodu, 
avšak mnozí se obávají, že se jim nepodaří udržet si pracovní místo či najít jiné zaměstnání až do doby 
odchodu do důchodu za důstojných podmínek. Starším pracovníkům je třeba nabídnout na trhu práce lepší 
pracovní příležitosti.

Podpora autonomie ve stáří
S přibývajícím věkem se náš zdravotní stav zhoršuje. Avšak existuje mnoho způsobů jak toto zhoršování 
zpomalit a jak zajistit prostředí ohleduplnější k lidem, kteří trpí zdravotními problémy či jsou tělesně 
postiženi. K aktivnímu stárnutí též patří poskytnutí prostředků, které nám umožní nadále žít nezávisle a 
soběstačně po co nejdelší dobu. 

Posláním Evropského roku je 
realizovat akce vedoucí k takovým 
změnám, které napomohou 
vybudovat společnost, kde 
najdou své místo všechny věkové 
kategorie. To ale nepřijde samo od 
sebe. Je k tomu zapotřebí trvalého 
a soustředěného úsilí celé řady 
aktérů. 

• Celoživotní učení a osvojování nových 
dovedností

• Zdravé pracovní podmínky
• Firemní strategie řízení věkové struktury 

zaměstnanců
• Úřady práce pro věkově starší uchazeče

• Odstranění diskriminace na 
základě věku

• Sociální a daňový systém 
zvýhodňující zaměstnanost

• Výměna zkušeností

• Prosazování zdravého životního 
stylu a preventivní péče

• Zajištění bydlení odpovídajícího 
potřebám seniorů

• Přístupná a cenově dostupná 
doprava

• Prostředí, výrobky a služby 
přizpůsobené potřebám seniorů

• Maximální podpora autonomie při 
dlouhodobé péči

• Využití technologií podporujících 
autonomii

Účast na životě společnosti
Odchod do důchodu se nesmí stát synonymem nečinnosti. Často se opomíjí, že se starší lidé mohou aktiv-
ně podílet na fungování společnosti například tím, že se budou starat  o druhé - ať už se jedná o rodiče, 
manžela, manželku či vnoučata - nebo zapojením se do dobrovolnické činnosti. Evropský rok chce dosáh-
nout většího uznání přínosu starších lidí pro společnost a vytvořit vhodnější podmínky k jejich podpoře.

• Finanční zabezpečení ve stáří
• Podpora aktivní účasti na životě 

společnosti a dobrovolnictví
• Pomoc lidem pečujícím o osobu 

blízkou

• Harmonizace pracovního života 
a pečovatelských služeb

• Solidarita a dialog
• Překonávání digitální propasti

Zasadit se  
o změny

Současný průměrný věk lidí Evropské unie je 39,8 let (podle posledních statistických údajů 
Eurostatu), avšak do roku 2060 se průměrný věk evropské populace zvýší na 47,2 let. Občané 
ve věku 65 let a více budou do roku 2060 představovat téměř 30 % populace Evropské unie 
(oproti 16% v roce 2010).

V příštích letech se počet evropské populace v produktivním věku bude snižovat, přičemž počet 
Evropanů ve věku 65 let a více i nadále poroste, a to o více než dva miliony osob ročně. Předpo-
kládá se, že v roce 2060 připadne na každé 2 obyvatele v produktivním věku 1 senior (nad 65 let). 

Stárnoucí Evropa je postavena před četné výzvy týkající se jak našeho pracovního trhu a zdra-
votnictví, tak i naší životní úrovně po odchodu do důchodu. Mnozí se obávají, že bude senio-
rům životní úroveň klesat; jiní očekávají, že starší lidé upřednostní své vlastní zájmy a pro 
mladší generace se stanou těžkým břemenem. 

Je na místě mít strach z budoucnosti v naší stárnoucí společnosti? Odpověď zní nikoliv, za předpo-
kladu, že si udržíme zdraví po delší dobu, budeme vytvářet (nebo podporovat vznik) více příleži-
tostí pro starší pracovníky na trhu práce, zůstaneme aktivně zapojeni do života společnosti a za-
jistíme takové prostředí, ve kterém stárnutí není synonymem závislosti - zkrátka pokud se „aktivní 
stárnutí“ stane pro nás všechny samozřejmou realitou. Udělejme vše pro udržení si svého zdraví, 
jakož i pro aktivní a nezávislý způsob života i během stárnutí!

Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a na 
způsoby, jakými lze tento přínos podpořit. Evropský rok 2012 má na 
všech úrovních zmobilizovat politické činitele i ostatní zúčastněné 
aktéry k činorodému přístupu v zájmu vytvoření příznivého 
prostředí pro aktivní stárnutí a posílení mezigenerační solidarity.

Obyvatelstvo v Evropské unii 
výrazně stárne. Tento demografický 
posun je přirozeným důsledkem 
významného pokroku dosaženého 
v naší společnosti, díky kterému 
došlo k výraznému snížení 
úmrtnosti a tím i k podstatnému 
prodloužení života. 

Aktivní stárnutí znamená stárnout v dobrém zdravotním stavu a jako 
plnohodnotný člen společnosti se i nadále profesně uplatňovat, zůstat 
nezávislý v každodenním životě a aktivněji se podílet na životě společnosti. 
I v pokročilém věku lze plnit svou roli ve společnosti a užívat vyšší životní 
úrovně. Jde o to, jak maximálně využít ohromný potenciál, který máme i 
ve vyšším věku. Evropský rok 2012 usiluje o prosazení aktivního stárnutí ve 
třech oblastech:

my též...

2010
16 %

30 %
2060

Co znamená 
„aktivní 
stárnutí“?


