
Iškiliausių pasiekimų apdovanojimas
Ir pasibaigus 2012 m. geresnės visuomenės kūrimas senstantiems žmonėms nesibaigs. 
Tačiau šie Europos metai bus tas momentas, kai galėsime kritiškai įvertinti, ką iki šiol 
nuveikė patys įvairiausi suinteresuotieji asmenys. Iškiliausias indėlis į aktyvią senatvę 
ir kartų solidarumą bus pagerbtas Europos apdovanojimų ceremonijoje. Pasirūpinkite, 
kad jūsų pasiekimai neliktų nepastebėti!

Bendraukime! 
Interneto svetainė – tai pagrindinė Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo 
metų dalyvių bendravimo vieta. Čia rasite išsamią informaciją apie visus įsipareigojimus 
bei iniciatyvas, kurių buvo imtasi skatinant, kad vyresnio amžiaus Europos gyventojai 
būtų aktyvūs senatvėje, taip pat rasite naujienas, informaciją apie renginius ir įkvepiančias 
kartų gyvenimo istorijas. Kad papasakotumėte kitiems apie tai, ką veikiate patys, tiesiog 
paspauskite nuorodą „Dalyvaukite!“. Naudokite Europos metų logotipą savo veikloje ir tuo 
parodykite, kad esate Europos metų partneris!

Kurkime visuomenę, kurioje būtų gera

ir senam, ir jaunam

Susisiekite su nacionaliniu koordinatoriumi ar organizacijomis, 
kurios dalyvauja Europos metuose.

Renginiai vyks visose 27 valstybėse narėse. Apie juos sužinosite 
Europos metų svetainės žemėlapyje.
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Dalyvaukite!

Europos metai ir Jūs

Šie Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai – tai nepaprasta galimybė 
drauge pažymėti šiuos metus ir sutelkti savo patirtį, išmintį bei daugelį kitų dalykų, kuriuos 
brandaus amžiaus piliečiai duoda visuomenei. Sutelkdami dėmesį į potencialą ir galimybes, o 
ne į negalavimus ir kliūtis, šiais Europos metais paprieštarausime nuomonei, kad vyresnio am-
žiaus žmonės yra našta visuomenei. Mes turime potencialą aktyviau ir prasmingiau gyventi bet 
kokiame amžiuje – ir jį būtina realizuoti tiek mūsų pačių, tiek ir visos visuomenės labui. Netgi 
senstanti Europa yra kupina galimybių!

Niekada nesame per seni... aktyviai senatvei

European Seniorforce Day
Kasmet spalio 1-ąją viso pasaulio šalys pažymi Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną.  
Visos Europos valstybinės įstaigos ir savanoriškos organizacijos šįmet raginamos vieną 
dieną – spalio 1-ąją arba kurią nors kitą spalio mėnesio dieną – paieškoti naujų būdų, kurie 
leistų senjorams aktyviau įsitraukti į savanorišką veiklą ir kuo daugiau prie jos prisidėti. Tam 
tikslui tiks patys įvairiausi renginiai ir veiksmai: savanorystės mugės, bendruomenės veik-
smų dienos (pvz., skirtos tobulinti viešąsias erdves), jaunųjų savanorių iniciatyvos, kviečian-
čios vyresnio amžiaus žmones jungtis prie jų veiklos.

Pasidalykite aktyvios 
senatvės patirtimi: 
papasakokite savo 
gyvenimo istoriją!
Per visus 2012 m. Europos vyresnių žmonių 
aktyvumo ir kartų solidarumo metams skir-
toje interneto svetainėje bus skelbiamos ir 
rodomos visų kartų Europos piliečių gyve-
nimo istorijos bei rekomendacijos kitiems. 
Mus ypač domina pasakojimai apie tai, kaip 
vyresnio amžiaus žmonės galėtų padėti jauni-
mui ir sustiprinti skirtingų kartų ryšius. 

senti?

http://europa.eu/ey2012/



Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai jums – piliečiui, darbdaviui, 
išrinktajam atstovui – turėtų būti gera galimybė pagalvoti apie tai, ką galėtumėte padaryti 
propaguodami aktyvią senatvę ir stiprindami kartų solidarumą. Tai kvietimas įsipareigoti 
imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų pasiekti tų tikslų. 

Įsipareigoti galima įvairiai, o kiekvienas įsipareigojimas yra savaip svarbus. Bet kuris asmuo, 
bet kokia didelė ar maža valstybės arba privati įstaiga, įmonė, asociacija ar savivaldybė gali 
nustatyti ir pasiekti įgyvendinamus tikslus, kuriais siektų skatinti vyresnio amžiaus piliečius 
aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime. Pradedant politikos formuotojais, kurie įgyvendina 
įstatymus arba visa apimančias veiksmų programas, ir baigiant įmonėmis, kurios gerina dar-
bo aplinką ir darbo laiko režimą... Galimybės neišsemiamos – todėl ir yra poreikis tobulėti! 

Papasakokite kitiems apie savo nuveiktus darbus Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir 
kartų solidarumo metų interneto svetainėje, o kartu ten pat pasisemkite ir įkvėpimo savo 
kitiems darbams! 

Ką galėtume nuveikti?
Kad galėtume pasinaudoti galimybėmis darbo rinkoje ir džiaugtis kokybišku gyvenimu, ypač svar-
bu išsaugoti gerą fizinę ir psichinę sveikatą. Tai reiškia, kad reikia užkirsti kelią ligoms ir traumoms, 
kurias sukelia prastos darbo sąlygos, ir kad reikia propaguoti sveiką gyvenseną. Mokymasis visą 
gyvenimą užtikrina, kad iki pat mūsų profesinės veiklos pabaigos mūsų įgūdžiai nebus pasenę. 
Darbdaviai gali pritaikyti darbo sąlygas, darbo valandas ir kitas aplinkybes taip, kad jos atitiktų vy-
resnio amžiaus darbuotojų poreikius, o vyriausybės turėtų peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
kad šios užtikrintų, jog bet kokiame amžiuje dirbti apsimokėtų. 

Turi būti pripažįstamas ir remiamas nemokamas darbas, kurį savanorystės pagrindu vyresnio 
amžiaus žmonėms siūlo įvairios draugijos, taip pat darbas, kurį dirbame prižiūrėdami kitus. Pa-
vyzdžiui, galima būtų rengti mokymus kitus prižiūrintiems asmenims ir tuo pačiu leisti jiems 
atsikvėpti nuo savo darbų taip, kad užtikrintume, jog našta prižiūrėti kitus jiems netapo nepa-
keliama, o patys prižiūrintieji – atskirti nuo likusios visuomenės. Vyresniųjų sukaupta patirtis, 
įgūdžiai ir kultūros paveldas gali būti ypač naudingas draugijų veikloje dalyvaujantiems jaunes-
nio amžiaus žmonėms.

Užimtumas
Kadangi visoje Europoje ilgėja vidutinė numatoma gyvenimo trukmė, kartu ilginamas ir pensinis amžius. 
Tačiau daugelis baiminasi, kad iki to laiko, kai jau ateis laikas gauti padorią pensiją, nebegalės dirbti 
savo dabartinėje darbo vietoje arba nepajėgs susirasti kito darbo. Mes turime suteikti vyresnio amžiaus 
darbuotojams geresnes galimybes darbo rinkoje.

Skatinti gyventi savarankiškai
Senstant mūsų sveikata prastėja. Tačiau galima nemažai padaryti, kad šis procesas vyktų lėčiau, o aplinką 
galima sukurti tokią, kad ji būtų palankesnė tiems, kuriuos kankina įvairūs sveikatos sutrikimai ir negalios. 
Aktyvi senatvė kartu reiškia ir tai, jog ir sensant mums suteikiamos galios kaip galima ilgiau patiems pa-
sirūpinti savimi.

Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir 
kartų solidarumo metais ketinama imtis 
veiksmų ir įgyvendinti pokyčius, kurie 
leistų kurti tokią visuomenę, kurios 
gyvenime galėtų aktyviau dalyvauti bet 
kokio amžiaus piliečiai. Tačiau tokios 
visuomenės nesukursime vien tik 
išleisdami įstatymą – tam reikia ilgalaikių 
bendradarbiavimu grindžiamų pastangų, 
kuriomis daugelis galime savaip prisidėti.

• Mokymasis visą gyvenimą ir naujų 
įgūdžių įgijimas 

• Sveikos darbo sąlygos
• Amžiaus valdymo strategijos įmonėse
• Įdarbinimo paslaugos ieškantiems 

darbo vyresnio amžiaus asmenims 

• Diskriminacijos dėl amžiaus 
nebuvimas 

• Užimtumui palankios mokesčių 
(išmokų) sistemos

• Patirties perdavimas

• Skatinimas rūpintis sveikata ir 
prevencinė sveikatos priežiūra

• Pritaikytos gyvenimo sąlygos
• Pasiekiamas ir prieinamas 

transportas

• Amžiui palanki aplinka, prekės ir 
paslaugos

• Savarankiškumo didinimas ilgalaikės 
globos srityje 

• Technologijų pritaikymas skatinant 
gyventi savarankiškai 

Dalyvavimas visuomenės gyvenime
Išėjimas į pensiją dar nereiškia, kad žmogus ima dykinėti. Dažnai net nepastebime, kokį indėlį į visuomenės 
gyvenimą įneša vyresnio amžiaus žmonės prižiūrėdami kitus, paprastai savo senyvo amžiaus tėvus arba 
sutuoktinius ir vaikaičius. Lygiai taip pat nepastebime jų, kaip savanorių, vaidmens. Šiais Europos metais sie-
kiama užtikrinti, kad būtų geriau pripažįstama tai, ką vyresnio amžiaus žmonės duoda visuomenei, ir kartu 
sukurti geresnę paramą suteikiančias sąlygas.

• Garantuotos pajamos senatvėje 
• Parama dalyvaujant visuomenės 

gyvenime ir savanoriškoje 
veikloje 

• Parama prižiūrintiems kitus 

• Darbo ir kitų globos derinimo 
galimybės 

• Solidarumas ir dialogas
• Įveikti skaitmeninę takoskyrą

Įsipareigojimas 
keisti 

Vidutinis Europos Sąjungos gyventojų amžius yra 39,8 metai (Eurostat duomenimis), tačiau 2060 
m. vidutinis ES piliečio amžius bus 47,2 metų. 2060 m. vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys 
sudarys beveik 30% ES gyventojų (2010 m. atitinkamai 16%).

Prognozuojama, kad per keletą artimiausių metų darbingo amžiaus gyventojų skaičius Eu-
ropoje sumažės, o vyresnių kaip 65 metų amžiaus gyventojų kasmet padaugės dviem milijo-
nais. Gali būti, kad 2060 m. dviems darbingo amžiaus asmenims teks vienas vyresnio amžiaus 
gyventojas. 

Senstanti Europa – tai įvairiausi iššūkiai tiek mūsų darbo rinkai, tiek sveikatos priežiūros 
sistemoms, tiek ir mūsų gyvenimo lygiui tada, kai tapsime pensininkais. Daugelis baiminasi, 
kad vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas pablogės; tuo tarpu kiti mano, jog vyresnio amžiaus 
asmenys sieks žūt būt apginti savo interesus ir taps sunkia našta jaunesnėms kartoms. 

Ar iš tiesų reikėtų baimintis dėl savo ateities mūsų senstančioje visuomenėje? Be abejo, kad ne, 
jei ilgiau išsaugosime savo sveikatą, jei darbo rinkoje sukursime daugiau galimybių vyresnio 
amžiaus darbuotojams, jei išliksime aktyviais bendruomenės nariais ir jei galėsime gyventi 
tokioje aplinkoje, kurioje senti visiškai nereiškia tapti kitų išlaikytiniu – trumpai tariant, jei „aktyvi 
senatvė“ mums visiems taps gyvenimo realybe. Pasistenkime, kad sendami turėtume pačias 
geriausias įmanomas galimybes išlikti sveikais, aktyviais ir savarankiškais piliečiais!

2012 m., kurie paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų 
solidarumo metais, suteikia visiems daugiau galimybių sužinoti, koks yra 
vyresnių žmonių indėlis į visuomenės gyvenimą ir kaip būtų galima dar labiau 
jį paskatinti. Skelbdami tokius metus siekiame paraginti ir sutelkti visų lygių 
politikos formuotojus bei svarbius suinteresuotuosius asmenis imtis veiksmų, 
kuriant geresnes aktyvios senatvės galimybes bei stiprinant kartų solidarumą. 

Pastebėta, kad Europos Sąjungos 
gyventojai sparčiai sensta. 
Šis demografinis pokytis – tai 
neišvengiama didžiausių mūsų 
visuomenės pasiekimų – smarkiai 
sumažėjusio mirtingumo ir dėl to 
ilgesnės vidutinės gyvenimo trukmės 
– rezultatas.

Aktyvi senatvė reiškia, kad žmogus sensta išlikdamas geros sveikatos ir visavertis 
visuomenės narys, kad jis labiau didžiuojasi mūsų nuveiktais darbais, kad 
kasdieniame gyvenime jaučiasi esąs savarankiškesnis, o visuomenėje – aktyvesnis 
jos pilietis. Nesvarbu, kiek mums metų – mes vis dar galime būti aktyvi visuomenės 
dalis ir džiaugtis kokybiškesniu gyvenimu.
Todėl pagrindinis iššūkis – net ir senatvėje kaip galima geriau panaudoti tą mūsų 
sukauptą milžinišką potencialą. 2012-aisiais, Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir 
kartų solidarumo metais, aktyvią senatvę siekiama skatinti trijose srityse.

einame senyn ir mes

2010 m.
16 %

30 %
2060 m.

Kas yra aktyvi 
senatvė?


