
A kimagasló eredmények elismerése
Az idősödők számára barátságosabb társadalom építése nem fejeződik be 2012 végén, de 
ekkor alkalmunk lesz arra, hogy számba vegyük, milyen eredményeket ért el addig a számos 
különböző társadalmi szereplő. Az aktív idősödéshez és a nemzedékek közötti szolidaritáshoz 
kötődően végzett legkiválóbb teljesítményeket európai díjkiosztó ünnepségen ismerjük el.  
Ne hagyja, hogy pozitív törekvései, jócselekedetei titokban maradjanak!

Tartsa a kapcsolatot! 
A honlap az európai év központi találkozóhelye, ahol megtalálja a részletes információ
kat az európai aktív idősödést támogató összes kezdeményezésről és kötelezettségválla
lásról, valamint fellelheti a híreket, eseményeket és a több generációt is érintő tanulságos 
és lelkesítő élettörténeteket. Kattintson a „Vegyen részt Ön is!” címkére, hogy munkáját 
másokkal is megismertesse! Használja tevékenységeinél az európai év logóját, hogy az év 
partnereként azonosíthassa magát!

Felhívás az idősek és fiatalok számára

egyaránt jobb társadalomért

Az európai év során mind a 27 tagországban, továbbá Izlandon, 
Liechtensteinben és Norvégiában rendeznek eseményeket 
és folytatnak tevékenységeket: ezeket a honlapon található 
térképen találja meg. Az Önhöz közeli rendezvényekről, a 
tagállami koordinátorról és az aktív idősödés és a generációk 
közötti szolidaritás területén dolgozó szervezetekről itt tudhat 
meg többet:
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Vegyen részt Ön is!

idősödjünk?Az európai év különleges alkalom arra, hogy együtt tisztelegjünk ama tapasztalatok, bölcsesség 
és sok egyéb tulajdonság előtt, amelyekkel az érett emberek gazdagítják a társadalmat, és moz
gósítsuk azokat. Az európai év nem a korlátokra és az akadályokra, hanem a potenciális lehetősé
gekre összpontosít, hogy megküzdjön azzal az előítélettel, miszerint az idősek terhet jelentenek a 
társadalom számára. Minden életkorban van esélyünk az aktívabb és teljesebb élethez – és élnünk 
kell vele a saját magunk és az egész társadalom érdekében. Európa idősödik, de ugyanakkor a 
lehetőségei is nagyobbak lesznek! 

Senki sem túl idős... az aktív idősödés elkezdéséhez!

European Seniorforce Day
Világszerte minden év október 1jén ünneplik az idősek világnapját. Idén az aktív idősödés és 
a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve keretében az európai hatóságokat és önkén
tes szervezeteket felkérjük, hogy egy napot – október 1jét vagy egy másik októberi napot 
– szenteljenek az idős önkéntesek bevonását és a képességeik kiaknázását célzó új módok 
keresésére. A különféle események és tevékenységek széles tárháza áll a rendelkezésükre, 
úgymint önkéntes vásárok, közösségi cselekvési napok (pl. egyegy közterület szépítése),  
olyan események, ahol fiatal önkéntesek hívják meg idősebb ismerősüket saját önkéntes te
vékenységükben való részvételre.

Ossza meg másokkal is az 
idősödéssel kapcsolatos 
tapasztalatát: Mondja el a 
saját történetét!
Az európai év honlapján a 2012es év folyamán az 
európai polgárok valamennyi korosztályától szár
mazó élettörténeteket és beszámolókat tesznek 
közzé. Különösen érdekesek számunkra azok a 
példák, amelyek bemutatják, hogy az idősek mi
ként segíthetik a fiatalokat és hogyan erősíthetik a 
különböző generációk közötti kapcsolatokat.

http://europa.eu/ey2012/



Az európai év Önnek is alkalmat nyújt arra, hogy elgondolkodjon azon, hogy mit tehet pol
gárként, munkaadóként vagy választott képviselőként az aktív idősödés előmozdításáért és 
a nemzedékek közötti szolidaritás megerősítéséért. Ez egyben felhívás is arra, hogy vállaljon 
konkrét feladatokat a célok megvalósítása érdekében. 

A kötelezettségvállalás számos formát ölthet, és minden vállalás számít. Bárki és bármely állami 
vagy magánintézmény, vállalat, egyesület vagy önkormányzat – méretétől függetlenül – kitűz
het és megvalósíthat elérhető célokat az idősebbek aktívabb szerepének támogatása érdeké
ben. A jogszabályok életbe lépéséért felelős és az átfogó cselekvési programokat kidolgozó 
politikai döntéshozóktól kezdve, a vállalatok munkahelyi körülményeinek javításán keresztül 
a munkaidőkeretek változtatásáig a lehetőségek tárháza végtelen – az ezzel kapcsolatban fel
merülő igényekhez hasonlóan.

Kérjük, hogy az európai év honlapján kezdeményezéseit, tapasztalatait ossza meg másokkal 
is e témában, egyben arra is bátorítjuk, hogy akár merítsen onnan ihletet saját  lehetőségeihez 
igazított elképzeléseinek megvalósításához!

Mi lehet ebben a mi feladatunk? 
Kiki a maga területén nagyon sokat tehet a célok megvalósítása érdekében. Testi és szellemi 
egészségünk megőrzése egyaránt létfontosságú ahhoz, hogy kihasználhassuk a munkaerőpia
ci lehetőségeket és élvezhessük a jobb életminőséget. Ez azt jelenti, hogy meg kell előznünk 
a kedvezőtlen munkahelyi körülmények által előidézett betegségeket és sérüléseket, továb
bá támogatnunk kell az egészséges életmódot. Az egész életen át tartó tanulás lehetővé teszi 
számunkra, hogy szakmai pályafutásunk alatt mindvégig rendelkezzünk a munkánkhoz éppen 
szükséges készségekkel. A munkaadók módosíthatják a munkafeltételeket, a munkaidőkerete
ket és számos egyéb olyan megállapodást köthetnek, amelyek jobban igazodnak az idősebb 
alkalmazottak igényeihez. A kormányoknak felül kell vizsgálniuk adó és juttatási rendszereiket, 
hogy biztosítsák azt, hogy a munka minden életkorban kifizetődő legyen.

El kell ismerni és támogatni kell az idősek fizetség nélküli, önkéntes szervezetekben végzett 
munkáját, valamint családtagjuk segítését, gondozását. Ez történhet például a gondozóknak 
biztosított képzés vagy kisegítő támogatás  útján, hogy az általuk vitt teher ne váljék elvisel
hetetlenné, és a gondozást végzők ne szigetelődjenek el a külvilágtól. Az egyesületekben a 
fiatalok sokat tanulhatnak az idősek tapasztalataiból, ismereteiből és kulturális örökségéből.

Foglalkoztatás
Az Európa-szerte növekedő várható életkorral együtt emelkedik a nyugdíjkorhatár is. Sokan félnek azonban 
attól, hogy elveszíthetik jelenlegi állásukat és nem találnak más munkát addig, amíg tisztességes nyugellátással 
nem vonulhatnak nyugdíjba. Jobb lehetőségeket kell ezért biztosítanunk az idősebb munkavállalók számára a 
munkaerőpiacon.

Az önálló életvitel támogatása
Ahogy idősödünk, romlik az egészségünk. Sokat tehetünk azonban e folyamat lelassítása érdekében, a 
különféle egészségügyi problémákkal küszködők és a fogyatékkal élők számára pedig jóval kedvezőbb 
környezeteket alakíthatunk ki. Az aktív idősödés azt is jelenti, hogy életkorunk előrehaladtával is minél 
tovább vagyunk képesek saját magunkról gondoskodni.

Az európai év arra hivatott, hogy 
lépéseket tegyünk a változtatásért 
és kitartsunk amellett, hogy olyan 
társadalom jöjjön létre, amelyben 
minden korosztály jól érzi magát. Ez 
nem fog varázsütésre megtörténni, 
hanem a társadalmi szereplők 
és korosztályok közös, kitartó 
erőfeszítése szükséges hozzá.

• Az egész életen át tartó tanulás és új 
készségek megszerzésének támogatása

• Egészséges munkakörülmények biztosítása
• A vállalatok életkor-kezelési stratégiáinak 

fejlesztése
• Foglalkoztatási szolgálat az idősebb 

álláskeresők részére

• Az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetés elleni 
fellépés

• Foglalkoztatás-ösztönző adó- 
és juttatásrendszerek

• A idősebbek tapasztalatátadási 
lehetőségeinek erősítése

• Egészségfejlesztés és megelőző 
egészségügyi ellátás fejlesztése

• Idősbarát lakókörnyezet kialakítása
• Jól megközelíthető és megfizethető 

közlekedés biztosítása

• „Életkorbarát” környezet, az 
időskori szükségletekhez igazodó 
áruk és szolgáltatások nyújtása

• Tartós ápolás esetén a lehető 
legnagyobb önállóság biztosítása

• Önálló életvezetést lehetővé 
tevő technológiai megoldások 
széleskörű elterjesztése

A társadalomban való részvétel
A nyugdíjba vonulás nem egyenlő a henyéléssel. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy az idősek azzal is segí-
tik a társadalmat, hogy gondoskodnak másokról, általában saját szüleikről vagy házastársukról, gyerekeikről, 
unokáikról. Ugyanez érvényes önkéntesként ellátott feladataikra is. Az európai év célja az, hogy jobban elis-
merjük mindazt, amivel az idősebb emberek gazdagítják a társadalmat, és az idősödést, időseket támogató 
feltételeket alakítsunk ki.

• Időskori jövedelembiztonság 
fenntartása

• A társadalomban való részvétel és az 
önkéntesség támogatása

• Támogatás a gondozók számára

• A munka és a gondozás 
összeegyeztetése

• A nemzedékek közötti szolidaritás 
és párbeszéd növelése

• A digitális szakadék áthidalása

Elkötelezettség 
a változtatás 
mellett

Az Európai Unióban az átlagéletkor jelenleg 39,8 év (az Eurostatstatisztika alapján), de 2060ra 
az EU állampolgárainak átlagéletkora 47,2 év lesz; addigra az EU népességének csaknem 30%
át teszik majd ki a 65 évesek és az annál idősebbek (szemben a 2010 évi 16%kal).

Néhány éven belül Európa munkaképes korú népességének aránya csökken, míg a 65 éves és 
annál idősebb lakosság számának évenkénti növekedése továbbra is elérheti a csaknem két 
millió főt. 2060ra minden két munkaképes korú személyre egy idős személy juthat majd.

Az idősödő Európa különféle kihívásokat jelent munkaerőpiaci és egészségügyi rendszerünk, 
valamint a nyugdíjba vonulásunk utáni életszínvonalunk tekintetében. Sokan tartanak attól, 
hogy az idősebbek  élete rosszabb lesz, mások szerint pedig az idősebb generációk önös érde
keiket részesítik majd előnyben, ezzel nagy terheket róva a fiatalabb nemzedékekre.

Kelle félnünk a jövőtől az idősödő társadalomban? Határozott nem a válasz abban az esetben, 
ha minél tovább megőrizzük egészségünket, ha az idősebb dolgozók számára több munkale
hetőséget teremtünk a munkaerőpiacon, ha minél tovább közösségünk tevékeny tagjai mara
dunk és olyan környezetben élhetünk, amelyben az idősödés nem a másoktól való függőséget 
jelenti. Egyszóval nem kell tartanunk ettől, ha az „aktív idősödés” mindannyiunk számára való
sággá válik. Legyünk tehát meggyőződve arról, hogy korunk előrehaladtával is a lehető legjobb 
esélyünk van arra, hogy egészségesek, aktívak és függetlenek maradjunk!

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai 
éve (2012) felhívja a figyelmet arra, hogy miben segítik az idősebbek a 
társadalom egészét, és hogy ezt milyen eszközökkel lehet támogatni. Az 
év célja a politikai döntéshozók és az érintett szereplők ösztönözése és 
mozgósítása annak érdekében, hogy az aktív idősödés előmozdításáért  
minden szinten tegyenek lépéseket a jobb lehetőségek megteremtése 
és a nemzedékek közötti szolidaritás megerősítése céljából.

Az Európai Unió népessége jelentős 
mértékben öregszik. E demográfiai 
változás a társadalmunkban elért 
ama fontos vívmányok természetes 
következménye, amelyeknek 
köszönhetően nagymértékben 
csökkent a halálozás, és lényegesen 
megnőtt a várható életkor.

Aktív idősödés alatt azoknak a feltételeknek és attitűdöknek az összességét értjük, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként egészségesen 
idősödjünk, munkánkban minél több örömöt leljünk, mindennapjainkat minél 
nagyobb önállósággal éljük, állampolgárként pedig minél aktívabb szereplői 
legyünk a társadalomnak. Nem az számít, hogy hány évesek vagyunk, hanem az, 
hogy korunktól függetlenül részt vehetünk közösségünk életében. Feladatunk 
és felelősségünk is, hogy minél jobban éljünk azzal a hatalmas tapasztalattal, 
tudásanyaggal, amely idősebb korunkra már rendelkezésünkre áll. Az aktív 
idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012) az alábbi három 
területen törekszik az aktív idősödés támogatására:

és vele mi is

2010
16 %

30 %
2060

Aktív idősödés: 
Mi is ez 
valójában?


