
Počastitev izjemnih dosežkov
Izgradnje boljše družbe za starajoče se prebivalstvo do konca leta 2012 sicer ne bomo 
končali, bo pa ob koncu evropskega leta čas za ugotavljanje stanja oziroma dosežkov 
širokega nabora akterjev. Najbolj izjemni prispevki k aktivnemu staranju in solidarnosti 
med generacijami bodo počaščeni na slavnostni podelitvi evropskih nagrad. Poskrbite, 
da vaši dosežki ne ostanejo neopaženi! 

Ostanite v stiku! 
Spletna stran je osrednje zbirališče evropskega leta. Na njej boste našli podrobne informacije 
o vseh zavezah in pobudah, ki se izvajajo v okviru spodbujanja aktivnega staranja v Evropi. 
Tu boste našli tudi novice, dogodke in navdihujoče zgodbe o medgeneracijskem življenju. 
Kliknite na »sodelujte tudi vi« in delite z drugimi to, kar počnete. Pri svojih dejavnostih 
uporabljajte logotip in se s tem opredelite kot partner evropskega leta!

Kampanja za boljšo družbo

za starejše in mlajše

V vseh 27 državah članicah, v Islandiji, Liechtensteinu in na 
Norveškem bo potekala vrsta prireditev in dogodkov. Spletna 
stran jih postavlja na zemljevid. Preberite več o tem, kaj 
se dogaja v vaši bližini, o nacionalnem koordinatorju v vaši 
državi in o organizacijah, ki delujejo za aktivno staranje in 
solidarnost med generacijami na
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Sodelujte tudi vi 

postarati?
Evropsko leto 2012 je edinstvena priložnost, da skupaj praznujemo in prenašamo izkušnje, 
modrost in številne druge odlike, ki jih zreli državljani dajejo družbi. Evropsko leto pred-
stavlja izziv razumevanju starejših kot zgolj bremena za družbo in se namesto na ovire raje 
osredotoča na možnosti in priložnosti. Imamo možnosti za bolj aktivno in polno življenje ne 
glede na starost in te moramo uresničiti, saj koristijo nam in družbi kot celoti. Tudi starajoča 
se Evropa je polna priložnosti! 

Nikoli prestari… za aktivno staranje

European Seniorforce Day 
Vsako leto prvega oktobra države po vsem svetu praznujejo Mednarodni dan starejših. V 
okviru Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 so letos 
javni organi in prostovoljske organizacije po vsej Evropi vabljeni, da namenijo en dan – prvi 
oktober ali katerikoli drug dan v tem mesecu – iskanju novih poti za vključevanje starejših 
prostovoljcev in poti, s katerimi bi kar najbolje uporabili doprinos starejših. Obstaja veliko 
možnosti za izvedbo različnih dogodkov in aktivnosti: sejmov prostovoljstva, dnevov sku-
pnostnega dela (npr. ureditev javnega prostora) ali dogodkov, kjer mladi povabijo starejše, 
da se jim pridružijo pri njihovih aktivnostih.

Delite svoje izkušnje s  
staranjem – povejte svojo 
zgodbo!
Celo leto 2012 bodo na spletni strani evrop-
skega leta predstavljene življenjske zgodbe in 
pričevanja evropskih državljanov vseh gene-
racij. Na ta način želimo predvsem predstaviti 
primere, kako lahko starejši podpirajo mlade 
in krepijo vezi med različnimi generacijami 
ter to deliti z vami.

http://europa.eu/ey2012/



Evropsko leto bi moralo biti priložnost za vas - kot državljana, delodajalca, izvoljenega 
predstavnika -   da razmislite o tem, kaj lahko storite za spodbujanje aktivnega staranja in 
krepitev solidarnosti med generacijami. To je povabilo, da se zavežete k posebnim deja-
njem ali ukrepom, ki bodo prispevali k tem ciljem.

Zaveza ima lahko različne oblike in vsaka zaveza velja. Vsak posameznik, vsak javni ali za-
sebni organ, podjetje, združenje ali občina - katerekoli velikosti si lahko zastavi in doseže 
dosegljive cilje za spodbujanje bolj aktivnih vlog starejših državljanov. Oblikovalci politik, 
ki snujejo zakonodajo ali obsežne akcijske programe, podjetja, ki izboljšujejo pogoje na 
delovnih mestih in delovni čas, ... možnosti so neskončne – in potrebe po izboljšavah tudi!

Pojdite na spletno stran Evropskega leta, delite z drugimi to, kar počnete - in dobili boste 
tudi navdih za svoje lastno delo!

Kaj lahko storimo?
Ostati v formi – tako fizično kot psihično – je bistvenega pomena za izkoriščanje priložnosti 
na trgu dela in prav tako za uživanje kakovostnega življenja. To pomeni preprečevati 
bolezni in poškodbe, ki jih povzročajo slabi delovni pogoji in spodbujati zdrav način 
življenja. Vseživljenjsko učenje nam zagotavlja, da pridobivamo nove spretnosti in veščine 
do konca kariere. Delodajalci lahko prilagodijo delovne razmere, delovni čas in sisteme, 
tako da bolj ustrezajo potrebam starejših zaposlenih. Vlade bi morale pregledati svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne zaščite ter zagotoviti, da se delo izplača, ne glede na 
starost zaposlenega. 

Neplačano delo, ki ga starejši ljudje opravljajo kot prostovoljci in kot oskrbovalci, moramo 
priznavati in podpirati. To lahko storimo na primer z nudenjem usposabljanja za oskrbovalce, 
pa tudi s priložnostno oziroma nadomestno oskrbo in tako zagotovimo, da breme nege za 
posameznika ne postane pretežko in domačih oskrbovalcev ne izloči iz preostale družbe. 
Mlajši prostovoljci lahko veliko pridobijo iz izkušenj, spretnosti in kulturne dediščine starejših 
ljudi.

Zaposlovanje
Pričakovana življenjska doba se po vsej Evropi zvišuje, zvišujejo se tudi upokojitvene starosti , kljub temu 
pa se mnogi bojijo, da ne bodo mogli ostati na svojem delovnem mestu ali najti drugega dela, ki bi ga lahko 
opravljali do takrat, ko bi se lahko upokojili z dostojno pokojnino. Starejšim delavcem moramo na trgu dela  
ponuditi boljše možnosti.

Spodbujanje neodvisnega življenja
Naše zdravje je s staranjem vse bolj občutljivo,  vendar pa je veliko možnosti, ki ta proces upočasnjujejo, 
veliko je možnosti za oblikovanje okolij, ki bi bila mnogo prijaznejša do ljudi z  različnimi zdravstvenimi 
okvarami in invalidnostjo. Aktivno staranje pomeni tudi, da se vse bolj spoznavamo s procesom staranja, 
kar nam omogoča, da smo odgovorni za svoje lastno življenje, kolikor dolgo je to mogoče.

Evropsko leto 2012 predstavlja 
ukrepe, ki bodo privedli do resničnih 
sprememb, tako da bomo lahko 
zgradili bolj vključujočo družbo 
za ljudi vseh starosti. Za to pa ne 
zadošča zgolj enkratna zaveza, 
nasprotno, potrebna so trajnostna 
skupna prizadevanja, pri čemer 
morajo mnogi odigrati svojo vlogo.

• vseživljenjsko učenje in pridobivanje 
novih veščin

• zdravi delovni pogoji
• strategije podjetij za upravljanje starosti
• službe za zaposlovanje za starejše 

iskalce zaposlitve

• preprečevanje diskriminacije 
na podlagi starosti

• delu prijazni davčni sistemi 
in sistemi zagotavljanja 
socialne varnosti

• prenos izkušenj

• promocija zdravja in preventivno 
zdravstveno varstvo

• prilagojena stanovanja
• dostopen in cenovno ugoden 

transport

• starosti prijazna okolja, dobrine 
in storitve

• povečanje samostojnosti pri 
dolgotrajni negi

• prilagajanje tehnologije, ki 
spodbuja neodvisno  življenje

Sodelovanje v družbi
Upokojitev še ne pomeni brezdelja. Prepogosto spregledamo prispevek starejših v družbi, ko skrbijo za 
druge (oskrbovalci) - običajno za svoje starše ali zakonce in vnuke - in prav tako prevečkrat prezremo njihovo 
vlogo na področju prostovoljskega dela. Evropsko leto 2012 si zato prizadeva zagotoviti več priznanja 
starejšim za vse, kar prispevajo družbi in ustvariti pogoje, ki bi jim pri tem nudili večjo moralno podporo.

• dohodkovna varnost v starosti
• podpora za sodelovanje v družbi in 

prostovoljstvo
• podpora oskrbovalcem
• usklajevanje dela in oskrbe

• solidarnost in dialog
• premostitev digitalne ločnice

Zaveza 
spremembi

Povprečna starost v Evropski uniji (EU) danes znaša 39,8 let (EUROSTAT),  do leta 2060 se bo 
zvišala na 47,2 let. Delež starih 65 let ali več bo do leta 2060 skoraj 30 % prebivalstva EU (leta 
2010 jih je bilo 16 %).

V nekaj letih se bo število delovno sposobnega prebivalstva v Evropi zmanjšalo, medtem ko 
bo število prebivalcev starih 65 let ali več še naprej naraščalo za približno dva milijona ljudi 
na leto. 

Starajoča se Evropa predstavlja različne izzive za naše trge delovne sile, za naše zdra-
vstvene sisteme in za naš življenjski standard po upokojitvi. Mnogi ljudje se bojijo, da 
se bo v prihodnosti življenje za starejše ljudi poslabšalo, drugi pa se bojijo, da bodo 
starejše zanimali le njihovi osebni interesi ter bodo tako močno obremenjevali mlajše 
generacije.

Ali se moramo res bati prihodnosti v naših starajočih se družbah? Strah je zagotovo neupravi-
čen, če bomo uspeli dlje ohranjati svoje zdravje, če bomo ustvarjali več priložnosti za starejše 
delavce na trgu dela, če bomo ostali aktivni člani skupnosti in če bomo lahko živeli v okolju, 
kjer staranje še ne pomeni, da postanemo odvisni od drugih – z drugo besedo, če »aktivno 
staranje« postane resničnost za vse nas.  Zagotovimo si torej najboljše možnosti, da ostane-
mo zdravi, aktivni in neodvisni, tudi ko se postaramo!

Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 
2012 prispeva k ozaveščenosti o doprinosu, ki ga starejši dajejo družbi 
in o možnostih za aktivno sodelovanje pri tem. Evropsko leto 2012 si 
s svojimi idejami prizadeva spodbuditi in aktivirati oblikovalce politik 
in druge pristojne na vseh ravneh, da bi ustvarili boljše priložnosti za 
aktivno staranje in krepitev solidarnosti med generacijami.

V Evropski uniji smo priča 
občutnemu trendu staranja 
prebivalstva. Omenjeni 
demografski premik je posledica 
več vzrokov, med drugim je 
posledica ključnih dosežkov naše 
družbe: znatnega zmanjšanja 
stopnje umrljivosti in zato daljše 
pričakovane življenjske dobe. 

Aktivno staranje pomeni, da se staramo v dobrem zdravstvenem stanju in kot 
polnopravni člani družbe, da se počutimo izpolnjeni na naših delovnih mestih, 
bolj neodvisni v našem vsakdanjem življenju in bolj vključeni kot državljani. 
Starost ne sme predstavljati ovire, da  smo še vedno  lahko enakopravni 
del družbe in uživamo kakovostnejše življenje. Kar najbolj je treba  izkoristili 
ogromne potenciale, ki so v nas tudi v poznejših letih. To predstavlja izziv 
Evropskega leta 2012, ki si prizadeva za spodbujanje aktivnega staranja na 
naslednjih treh področjih:

in staramo se tudi mi

2010
16 %

30 %
2060

Aktivno 
staranje: Kaj to 
pomeni?


