PRANEŠIMAS SPAUDAI

ES skelbia Europos aktyvaus senėjimo ir kartų
solidarumo metus: Dalyvaukite!
Kopenhaga, 2012 m. sausio 18 d. Šiandien dviejų dienų konferencija Kopenhagoje,
kurią organizuoja Europos Komisija ir ES pirmininkaujanti Danija, pradedami
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai. Europos metų tikslas yra
didinti informuotumą apie aktyvų senėjimą, ypač užimtumo, dalyvavimo
visuomeninėje veikloje ir senyvų žmonių savarankiško gyvenimo srityse. Europos
metais dalyviai ir politikos kūrėjai bus skatinami prisiimti įsipareigojimus šiose srityse
ir imtis konkrečių veiksmų.
Šie įsipareigojimai gali būti pradedant įstatymine reforma (pvz., pašalinti kliūtis,
trukdančias senyviems žmonėms dirbti) ir baigiant analize arba viešais debatais,
informuotumo didinimu ar veiksmų prioritetų nustatymu. Pavyzdžiui, miestai gali
prisijungti prie Pasaulio sveikatos organizacijos senyviems žmonėms draugiškų
miestų programos; bendrovės gali gerinti darbo sąlygas senyviems darbuotojams;
visuomeninės organizacijos gali skatinti senyvų žmonių savanorystę. Europos metų
interneto svetainėje galima paviešinti šiuos įsipareigojimus ir galima rasti įkvėpimo iš
kitose vietose vykdomos veiklos. Metų pabaigoje sėkmingiausi įsipareigojimai bus
pagerbti nacionaliniu ir europiniu lygiu.
ES užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties komisaras László Andor teigė: „Aktyvus
senėjimas – tai pagalba senyviems žmonėms išlikti darbingais ir dalintis savo
patirtimi. Jie ir toliau turi išlikti aktyviais visuomenėje ir gyventi kuo sveikesnį,
savarankiškesnį bei visavertį gyvenimą. Aktyvaus senėjimo tikslas – iki 2020 metų
pasiekti 75 proc. užimtumą ir bent 20 milijonų žmonių išvaduoti iš skurdo. Šiais
metais reikia imtis veiksmų skirtingose srityse – užimtumo, socialinės apsaugos,
švietimo ir mokymo, sveikatos ir socialinių paslaugų, būsto ir viešosios
infrastruktūros“.
ES gyventojai sensta. Nuo 2012 m. Europos darbingo amžiaus gyventojų skaičius
pradės mažėti, o vyresnių nei 60 metų žmonių skaičius sparčiai didės – beveik dviem
milijonais žmonių per metus. Šį demografinį pokytį lemia tai, kad didelė po karo
gimusių žmonių grupė sulaukia pensijinio amžiaus. Europos Sąjungoje dabar
vidutinis amžius yra 40 metų, bet iki 2060 m. jis padidės iki 47 metų. ES 27
valstybėse narėse 55 metų ir vyresnių žmonių dalis nuo 25 proc. 1990 metais
padidėjo iki 30 proc. 2010 m. Planuojama, kad 2060 m. ši dalis sieks maždaug 40
proc. Tačiau europiečiai ne tik gyvena ilgiau.
Jie taip pat yra sveikesni nei
anksčiau, todėl yra puikus potencialas visuomenei ir ekonomikai.
2012-ieji Europos metai apima tris aktyvaus senėjimo dimensijas:
- Aktyvus senėjimas darbe. Skatinant senyvus žmones dirbti reikia ženkliai
pagerinti darbo sąlygas ir jas pritaikyti senyvų darbuotojų sveikatos būklei bei
poreikiams, atnaujinti jų įgūdžius, suteikiant geresnę prieigą prie mokymosi

visą gyvenimą, bei peržiūrėti mokesčių ir socialinių išmokų sistemas
užtikrinant veiksmingas priemones ilgesniam darbui.
- Dalyvavimas visuomeninėje veikloje. Gerinti senyvų žmonių galimybes ir
sąlygas prisidėti prie visuomenės dirbant savanoriais arba slaugytojais ir
dalyvauti visuomeninėje veikloje taip išvengiant socialinės izoliacijos ir
daugelio susijusių problemų bei rizikos.
- Savarankiškas gyvenimas. Sveikatinimas ir profilaktinė sveikatos priežiūra
naudojant priemones, kurios maksimaliai padidina sveikus gyvenimo metus ir
padeda išvengti priklausomybės, bei aplinkos pritaikymas senyviems
žmonėms (viešųjų pastatų, infrastruktūros, transporto, pastatų), kad senyvi
žmonės būtų kuo savarankiškesni.

Papildoma informacija
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais bus vykdoma daugybė
veiklos, projektų ir komunikacinių renginių, kurie bus reklamuojami tiek ES, tiek
nacionaliniu lygiu.
- Europos metai pradedami konferencija Kopenhagoje, kurioje pagrindinis
dėmesys bus skiriamas temai, kaip naujovės gali sukurti naujus sprendimus
būsimiems sunkumams, su kuriais susidurs Europos senėjanti visuomenė,
užimtumo, sveikatos ir socialinių reikalų srityse. Pranešėjai: užimtumo,
socialinių reikalų ir įtrauktiems komisaras László Andor, sveikatos ir vartotojų
reikalų komisaras John Dalli, Danijos užimtumo ministras Mette Frederiksen,
Kipro darbo ir socialinio draudimo ministrė Sotiroula Charalambous ir Danijos
socialinių reikalų ir integracijos ministrė Karen Hækkerup bei kiti dalyviai.
- 2012 m. Europos metų žurnalistų konferencija (žurnalistų konferencija, kuri
vyks 2012 m. kovo mėn. Briuselyje)
- Įvairūs renginiai, suteiks galimybę dalyviams ir piliečiams dalyvauti ir prisidėti
prie aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo Europos Sąjungoje. Metų
pabaigoje kai kurie ryškūs pasiekimai bus pagerbti Europos apdovanojimų
ceremonijoje.
Pagrindinės datos ir renginiai, susiję su aktyviu senėjimu
- Sausio 18–19 d. Europos metų atidarymo konferencija Kopenhagoje
- Sausis / vasaris – Nacionalinės atidarymo konferencijos
- Vasario 14 d. Regionų komiteto organizuojamas Europos metų forumas Briuselyje
- Kovas Žiniasklaidos konferencija „Kaip pranešti apie senėjimą ir kartų solidarumą“
Briuselyje
- Balandžio 7 d. - Pasaulio sveikatos diena dėl sveikatos ir senėjimo
- Balandžio 29 d. Europos kartų solidarumo diena (skatinami skirtingų kartų
susitikimai mokyklose prieš ir po balandžio 29 d.)
- Birželio 4 d. - Konferencija „Geras aktyvaus ir sveiko senėjimo valdymas“
Briuselyje
- Rugsėjo 19/20 d. UNECE ministrų konferencija apie senėjimą Vienoje
- Spalio 1 d.

- Tarptautinė senyvų žmonių diena

- Lapkričio 4 d. - Europos demografijos forumas
- Lapkritis. Apdovanojimų ceremonija Briuselyje
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- Gruodis. Uždarymo konferencija Kipre

Išsamesnę informaciją rasite;
Official website for the European Year
Europos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties komisaro interneto puslapis László
Andor,

Taip pat žr.:
Specialus eurobarometras 378: aktyvus senėjimas (Report and Factsheets)
Palyginamoji informacija apie ES valstybes nares IP/12/16
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/16&format=HTML&
aged=0&language=LT&guiLanguage=en
ir atmintinėje MEMO/12/10
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/10&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Eurostat news release
Leidiniai:
Eurostat brochure - Active ageing and solidarity between generations – a statistical
portrait of the European Union 2012
How to promote active ageing in Europe - EU support to local and regional actors
European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012
Vaizdo įrašai:
Vaizdo įrašas apie Europos metus „Niekada nesensim …
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1002&langId=en
Video animation on pensions
Pradedant 2012-uosius Europos metus Komunikacijos generalinio direktorato Garso
ir vaizdo paslaugų tarnyba sukūrė pirmą iš dviejų 26 minučių trukmės vaizdo įrašą iš
archyvinių kadrų:
http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=26550
Asmuo pasiteiravimui:
Andrea Ricciarelli, „ICWE GmbH“; tel. +49 (0)30 310 18 18 43; faks. +49 (0)30 324
98 33; andrea.ricciarelli@icwe.net
Cristina Arigho:
+32 2 298 53 99
Cristina.Arigho@ec.europa.eu
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