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Въведение
EY2012 INTRODUCTION

Защо
е Европейска
година
на
Why ни
have
a European
Year
активния
на and
възрастните
for Activeживот
Ageing
Solidarity
хора и солидарността между
between Generations in 2012?
поколенията?
Международният план на Обединените
The United
Nation’sзаInternational
Plan of
нации
за действие
активен живот
на
Action
on
Ageing
(MIPAA)
was
adopted
възрастните хора е приет през април
in Madrid
in AprilПрез
2002.
In September
2002
г. в Мадрид.
септември
2002 г.
всички
държави-членки
на ЕС gathered
се събират
2002, all
EU Member States
in
вBerlin
Берлин
и подписват
Регионална
стратеand
endorsed the
MIPAA Regional
гия
за изпълнениеStrategy
на плана for
в Европа.
Implementation
Europe.ПриIn
емайки
действие
страadoptingтози
this План
ActionзаPlan
and itsиimpleтегията
неговото
изпълнение,
всички
mentationзаstrategy,
all EU
Member States
държави-членки
на
ЕС
поемат
ангажименcommitted to promoting active ageing by
та да допринесат за активния живот на
integrating the rights and needs of older
възрастните хора като интегрират праpersons into their national economic and
вата
и нуждите им в националните икоsocial policies
and by promoting
номически
и социални
политикиa society
и като
for
all
ages.
спомагат за създаване на общество на
всички
To markвъзрасти.
the 10th Anniversary of this key
За
да отбележи 10-годишнината от този
political commitment, the European Union
ключов политически ангажимент, Евроdecided to declare 2012 as the European
пейският съюз реши да обяви 2012 г. за
Year for Active
Ageing
Solidarity
beЕвропейска
година
на and
активния
живот
tween
Generations
(EY2012).
The
EY2012
на възрастните хора и солидарността
will serve
as a framework
for raising
между
поколенията
(ЕГ2012). ЕГ2012
служи
awareness,
identifying
and
disseminating
за повод да се говори по темата, да се
good practice and,
importantly,
enидентифицират
и more
разпространят
добри
практики
и, което е още
по-важно, да
couraging policymakers
and stakeholders
се
насърчат
и заинтересоat all
levels toполитиците
promote active
ageing and
ваните
страни
на cooperation
всички ниваand
да soliподto support
greater
помогнат
активния
живот
на
възрастdarity between the generations.
ните хора и да подкрепят по-голямото
сътрудничество и солидарност между
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поколенията.

In
particular, ЕГ2012
the EY2012
willнаaddress
По-специално
отговоря
предизchallenges
that
arise
from
the
of
викателствата, свързани със ageing
застаряваour
populations
such
as
the
need
to:
нето на населението, като например не-

обходимостта от:


Help people to stay at work longer and
- подпомагане на хората да останат поencourage
themи not
to retire too
дълго
на работа
насърчаване
на early;
по-къс-

пенсиониране;
ното

Combat
social exclusion among older
- преодоляване
на социалното
people by encouraging
them изключване
to particiнаpate
възрастните
хора
чрез
насърчаване на
actively in their communities at loактивното им участие в общността на
cal and regional level and to engage in
местно и регионално ниво и включването
citizenship initiatives at the naимactive
в активни
граждански инициативи на
tional and иEuropean
level;
национално
европейско
ниво;
избягване
на зависимостта,
когатоbeхо- 
Prevent dependency
when people
рата
станат
много
стари.
come very old.
Основните цели на ЕГ2012 са:

The
main objectives
of the EY2012
will beхора
to:
- подкрепа
на активните
възрастни

в заетостта;

- 
Promote active
ageing in employment;
насърчаване
на активния
живот на въз-

в ageing
общността,
растните

Promote хора
active
in the включителcommuniноtyчрез
активни
граждански
including through active инициативи,
citizenship,
доброволчество
и грижи;
volunteering and caring;
- подкрепа за активния живот на въз-

дома чрез
предоставяне
растните

Promote хора
activeу ageing
at home
through
наenabling
възможност
за здравословен
и незавиhealthy
ageing and independсим
entживот;
living.
- засилване на сътрудничеството и соли-

дарността

Enhance cooperation
and solidarity beмежду поколенията.
tween
the
generations.
Членовете на Европейската коалиция за

Въведение
INTRODUCTION
EY2012
ЕГ2012, която включва повече от 20 европейски организации, споделящи общата
визия за общество на всички възрасти,
The EY2012
Coalition
- which година
brings toвярват,
че тази
Европейска
ще
gether
more
than
20
European
organisaбъде важен повод да погледнем
на деtions who share
a common
vision
of a
мографската
промяна
като на
възможsociety
forобсъдим
all agesиновативни
- believes that
this
ност
и да
решения
на
настоящите
икономически
и социални
European
Year will
be an important
ocпредизвикателства,
пред които саchange
се изcasion to address demographic
правили
нашите застаряващи
общества.
as an opportunity
and to consider
innoНасърчаването
и
даването
на
възможvative solutions to the current economic
ност
на възрастните
хора да
and social
challenges facing
our живеят
ageing
в добро физическо и психическо здраве

и активно да допринасят за пазара на
societies. Inviting and empowering older
труда
и своите общности трябва да поpeopleна
to нашите
age in good
physicalдаand
могне
общества
се menспраtal
health
and
to
contribute
more
вят по-добре с демографското actively
предизto the labour по
market
and to иtheir
comвикателство
справедлив
устойчив
munities
should
help
our
societies
better
за всички поколения начин. Нашата цел
our demographic
in
еcope
да with
мобилизираме
всички challenge
заинтересовани
се sustainable
ангажират сforпреa wayучастници
that is fairдаand
all
дприемането
на aim
определени
действия
generations. Our
is to mobilise
all rel-и
постигането
на commit
определени
резултати
evant actors to
to taking
speciﬁвc
рамките
на achieving
Европейската
година,
така
actions and
particular
goals
in
че
да
се
постигнат
осезаеми
резултати
the run-up to and during this European
през
следващото десетилетие. Като
Year so that tangible outcomes can be

работим заедно, можем да постигнем
положителни и дълготрайни резултати
за хората от всички възрасти в Евроachievedсъюз.
within the next decade. By
пейския
working
together,
we ЕГ2012
can achieve
posiЗа откриването на
Европейскаtive
and
lasting
results
for
people
of
all
та комисия пусна сайта www.activeages in the European
Union.
ageing-2012.eu,
като специално
внимание
е обърнато и на отбелязването за поTo kick start the EY2012, the Europeредна
година на 29 април – Европейски
an Commission
will между
launchпоколенията.
a website
ден
на солидарност
(www.active-ageing-2012.eu)
for
the EY2012
Сайтът има за цел да събере
всички
on
29
April
2011
to
mark
the
3rd
European
инициативи и ангажименти, поети
от
Day of Solidarity
between Generations.
най-широк
кръг заинтересовани
страни
The website бизнес
seeks toсектор,
gather all
commit(политици,
граждански
организации,
доставчици
на услуги,
спеments and initiatives
taken
by a wide
циалисти
градско планиране,
изследоrange of по
stakeholders
(policy makers,
ватели
и т.н.)sector,
за подкрепа
на активния
the business
civil society
organiживот
на
възрастните
хора
и
постигане
sations, service providers, town planners,
на
обществоetc.)
на всички
възрасти.
researchers
to promote
active ageС настоящата брошура целим да повиing to achieve a society for all ages.
шим насочим вниманието към ЕГ2012 и
да
Withмобилизираме
this leaﬂet, ourмножество
objective isразлични
to raise
организации
подкрепят
целите
на евawareness ofдаthe
EY2012 and
to mobilise
ропейската
година.
Насърчаваме
ги
да даmany different organisations to support
дат
своя
собствен
принос
за
постигане
the European Year’s objectives. We are
на
общите ни цели. Тази брошура също
encouraging them to bring their own conтака предлага и множество полезни идеи
tribution towards achieving our common
и предложения какво може да направите,
goals. This leaﬂet also provides many
за
да бъде ЕГ2012 успешна. Участието е
useful ideasзаand
suggestions
whatтака
you
отворено
всички
хора и on
групи,
can
do
to
make
the
European
Year
2012
че се свържете с нас, ако искате да се
a success. Involvement
is open
to all
inприсъедините.
Ще видите
нашите
данни
terested
individuals
and groups
so get in
за
контакт
на последната
страница.
touch if you would like to join us! Our contact details are on the back page.
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и солидарността между
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Активен
живот
Active ageing
на възрастните хора

Active ageing is deﬁned by the World
Health Organization’s
Policy Framework
Световната
здравна организация
опреas
“the
process
of
optimizing
opportuniделя активния живот на възрастните
ties for
health,
participation
and security
хора
като
„процес
на оптимизиране
на
in order to enhance
quality of
life as иpeoвъзможностите
за здраве,
участие
сигурност
с allows
цел повишаване
качеството
ple age. It
people to realise
their
на
живот for
на възрастните
хора. Товаtheir
позpotential
wellbeing throughout
волява
на
хората
да
осъзнаят
своя
поlives and to participate in society accordтенциал
за
добро
физическо
състояние
ing to their needs, desires and capabili-и
здраве
презproviding
целия живот
да участват
ties, while
themи with
adequateв
обществото според своите нужди, желаprotection, security and care when they
ния и способности, като им се предостаneed assistance” (2002).

вя адекватна защита, сигурност и грижа,
когато
имат
от подкрепа”
It implies
thatнужда
we should
make the(2002).
most
Това
означава,
че
трябва
да
предостаof opportunities that promote physical
вим
максимално
много
and mental
health to
enableвъзможности,
older people
които
допринасят
за
физическо и псиto take an active part in society without
хическо здраве и дават възможност на
being subject to any form of discriminaвъзрастните хора да имат активна роля
Enabling older people to enjoy an
вtion.
обществото,
без да са обект на какваindependent
goodнаquality
of life is
то и да билоand
форма
дискриминация.
equally
important.
Еднакво важно е и предоставянето на
възможност на възрастните хора да се
наслаждават на независим и качествен
живот.

Солидарност между поколенията
Intergenerational solidarity
Солидарността
поколенията
се
Intergenerationalмежду
solidarity
refers to the
отнася
до
взаимната
подкрепа
и
сътрудmutual support and cooperation between
ничество
между различните възрастови
different age groups in order to achieve
групи с цел постигане на общество, в
a society where people of all ages have
което хората от всички възрасти имат
a role to play in line with their needs and
своята
роля в съответствие с нуждиcapacities,
and can beneﬁ
from да
their
те
и способностите
си и tмогат
се
community’s
economic
and
social
proвъзползват от икономическия и социален
gress onна
anобщността
equal basis. на равни начала.
прогрес

Въведение
INTRODUCTION
EY2012

Защо
участваш
Why да
should
you в
Европейската година?

get involved in
the European Year?

Възрастните
хораa large
са голяма
и нарастваOlder people are
and growing
part
ща
частEU’s
от population.
населениетоThis
на rapidly
Европейския
of the
ageсъюз.
Бързото is
застаряване
на societies
населениеing population
changing our
in
то
променя
нашите
общества
по
важен
important and fundamental ways. Unforиtunately,
фундаментален
съжаление
на
ageing isначин.
often За
seen
as a probзастаряването
по-често
се
гледа
като
на
lem, presenting challenges to the age
проблем, представляващ предизвикателstructure of the workforce, the sustainство за възрастовата структура на раability of social protection schemes, and
ботната
сила, устойчивостта на схемиtheзаorganisation
and ﬁnancing
of health
те
социална защита
и организирането
and
long-term
care
services.
и финансирането на здравеопазването и
услугите
за дълготрайна
This negative
image does грижа.
not do justice to
Този отрицателен образ е несправедлив
the enormous wealth of experience repпо отношение на огромното богатство
resented by older people. Their vast conот
опит на възрастните хора. Техният
tribution принос
to society,
on a voluntary
огромен
към often
обществото,
често
basis,
is
too
often
overlooked
на базата на доброволчество,and
не needs
рядко
to be се
better
recognised
promoted.
A
пъти
подценява
и сеand
нуждае
от поchangeпризнание
of attitude
needed if
society
добро
и isподкрепа.
Заaсъздаваfor allна
ages
is to be created.
нето
общество
на всички възрасти е
нужна промяна в отношението.
Barriers that prevent older people from
Необходимо
е премахване на бариерите,
workingпречат
and from
more involved
които
на getting
възрастните
хора да
in
their
communities
need
to
be removed.в
работят и да участват по-активно
своите общности. Нужно е да преразгледаме нашите политики и практики, кои-

_03
то
спират
участие
We пречат
need toили
review
our тяхното
policies and
pracиtices
да направим
положителни
коthat prevent
or hinder промени,
their particiито
щеand
насърчат
включваpation
to makeпо-голямото
positive changes
that
не
възрастните
хора вgreater
обществото
и
willнаfoster
older people’s
involveвment
работната
сила,
което
ще
е
от
полза
in society and in the workplace for
за
всички поколения.
the beneﬁt of all generations.
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ЦЕЛИ OBJECTIVES
EY2012

Как
даcan
постигнем
по-голяма
How
we achieve
солидарност между поколенията
greater solidarity between
чрез активен живот на
generations хора
through
active
възрастните
в заетостта?

ageing in employment?

От 2012 г. нататък населението на Европа в работна възраст ще започне да
намалява за сметка на хората във възFrom 2012 onwards,
the 60-годишна
European workрастовата
група над
възing-age
population
will
startс по
to около
shrink2
раст, която ще се увеличава
while theдуши
60+ age
groups Застаряващото
will increase by
милиона
на година.
население
ще бъде
по-разнообразно
от
about two million
people
a year. The ageвсякога
със значителен
хораdiverse
с найing population
will also брой
be more
различен
произход.
Много от
than everетнически
with signiﬁ
cant numbers
of
тези
60 години
щеethnic
искатbackили
peopleхора
fromнад
a wide
range of
ще
трябва
да продължат
даwill
работят
grounds.
Many
of these 60+
want orи
след
като
навършат
установената
от
need to continue working past the statuзакона възраст за пенсиониране. ЕГ2012
tory retirement age. The EY2012 provides
ни дава важна възможност да помислим
an important opportunity for us all to reвърху
необходимостта от нови и иноваﬂect onструктури
the need for
new andнаinnovative
тивни
и подходи
пазара на
structures
and
approaches
in иthe
labour
труда, които да мотивират
позволят
market
which
will
motivate
and
enable
на възрастните хора да продължат да раolder people
to continue
working
as long
ботят
толкова
дълго, колкото
изберат.
Политиките
as they chose.по заетостта трябва да

търсят
варианти
за подкрепа
на to
по-дълEmployment
policies
must seek
supгия
трудов
живот,
като
се
заемат
с преport longer working lives by tackling the
дизвикателствата, пред които се изпраparticular challenges that both young
вят както младите, така и възрастните
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работници. Жизненоважно е да запазим
ценните работни умения и опит на възрастните работници чрез инициативи,
and older
workers face.
It is vital на
thatумеwe
които
насърчават
трансфера
preserve
older
worker’s
valuable
labour
ния между поколенията. Например, това
market
and experience
through
iniможе
даskills
се прави
чрез менторски
схеми,
които
позволяват
обмена
на of
умения
tiativesда
that
promote the
transfer
skills
иbetween
ноу-хау между
поколенията.
Не по-малgenerations.
For instance,
this
ко
е through
да се дава
възможност
за
canважно
be done
mentoring
schemes
достъп
на младите
хора доofкачествена
which allow
for the sharing
skills and
работа,
веднага
щомtheзавършат
своето
know-how
between
generations.
It is
образование.
В
допълнение
обучението
equally important to enable young peoпрез целия живот и специализациите на
ple to access quality work as soon as they
работниците, независимо от възрастта
ﬁnish their studies. In addition, lifelong
им,
са също възможности за създаване на
learning and work
related training
for
по-благосклонни
към възрастта
работни
workers
of
all
ages
can
provide
opporместа.
tunities for creating
a more age
friendly
Политиките
по заетостта
също
така
workplace.
трябва да отговорят на дискриминацията и бариерите, стоящи пред възрастEmployment policies should also address
ните
жени на пазара на труда, чиито
discrimination
that older
трудов
стаж е and
само barriers
37%. Специфичните
women
whose
employment
rate
предизвикателства пред хората,is only
пре37% - face in
the labour грижи,
market.The
speдоставящи
неформални
повечето
ciﬁcкоито
challenges
thatда
informal
carers,
most
от
са жени,
съчетават
работа
whom are
women, face
reconcile
иofдомашни
задължения,
същоtoтрябва
да
бъдат
взети
под duties
внимание,
да се
work with
family
also за
need
to гаbe
рантира,
ще получат
addressedчеtoте
ensure
that theyсправедлива
will enjoy a
иfairадекватна
компенсация
под формата
and adequate
compensation,
in terms
на
заплата
и
пенсионни
права
за
of salary and pension rights, forвремеtime
то,
прекарано
извън
пазара
на труда
- за
spent
outside the
labour
market
to raise
отглеждане
на
деца,
грижа
за
членове
на
children, care for family members, etc.
семейството и т.н.

ЦЕЛИ
OBJECTIVES EY2012
Препоръки
Recommendations
Какво
могат да направят националните
и местни политици, за да подкрепят
What can national and local policy
активния
живот на възрастните хора
do to support
active ageing
иmakers
солидарността
между поколенията
на
and
intergenerational
solidarity
in the
работното място?
workplace?

Насърчаване на заетостта на възрастPromote employment for older workers:
ните работници:

Помощ заbetter
по-добри
условия
на трудforза

Facilitate
working
conditions
хората
над 50-годишна възраст.
the 50+
 Подкрепа за схеми, позволяващи пре
Support
schemes
thatпенсиониране
enable the tranход
от заетост
към
чрез
sition
from
employment
to retirement
опции за поетапно пенсиониране,
почасоoptions,
ва through
работа иphased
гъвкави retirement
часове.
part-time
Инвестиране
социални
work вand
ﬂexible инициативи
hours;
за подобряване на заетостта на безра
Investвъзрастни
in social хора,
initiatives
to improve
ботни
особено
на групи
the
employability
of
unemployed
oldв неравностойно положение в лошо физиer
people,
in
particular
disadvantaged
ческо или психическо здраве.
with poor
physical or
groups
Подобряване
на условията
за mental
работа
и засилване
health; на политиките, насочени към
уязвими работници, особено онези, из
Improve тежък
working
conditions
вършващи
физически
труд и and
проstrengthen
policies
aimed
at vulnerable
фесии,
включващи
ръчен
труд
и нощни
workers, especially those in physically
смени.
jobs на
involving
manual
labour
arduous
Адаптиране
регулациите
на пенсииand
night
shift
workers
те и закона за труда в подкрепа на онези,
които желаят да работят по-дълго.

Adapt regulations on pensions and labour lawза
to политиките
support those за
who
wish to
Подкрепа
баланс
на
work
longer.
заетостта в живота:


По-добра
подкрепа
за policies:
работниците,
Promote
work-life
balance
отговарящи за неформалната грижа.

Улесняване
на поетапното
пенсионира
Better
support
workers with
informal
не care
и насърчаване
на инициативи като доresponsibilities;
броволчество или работа в общността

Facilitate
retirement
and enза
улесняванеphased
на прехода
от работа
към
courage
initiatives
such
as
voluntary
or
пенсиониране.
community
work
to
ease
the
transition
 Предоставяне на адекватни права за
from work
to retirement;
социална
защита,
включително здравно
осигуряване, пенсионни права, подкрепа

за заетост, признаване на неформалните
квалификации, правото на отдих за хората, предоставящи неформални грижи
 Насърчаване на мерки за подкрепа на

Provide adequate entitlements to social
по-доброто
разпределение на отговорprotection,
includingмежду
healthжените,
insurance,
ностите
в грижата
мъpension
rights,
employment
support,
жете и обществото, с цел преодоляване
of informal
and non-formal
наrecognition
съществуващите
неравенства
между
qualiﬁ
cations,
right
to
respite
care for
половете.
informal carers;

Борба с възрастовата дискриминация и
множествена

Promote measures
that support a better
дискриминация:
responsibility
between
shared
По-добро
прилагане of
на care
правната
база
women,
men
and
society
in
order
to
за недискриминация в заетостта
заедно
tackle
persistent
gender
inequalities.
с мерки за подкрепа на по-добро възрастово равенство.
Combat age discrimination and multiple
 Кампания за промяна на общественоdiscrimination:
то възприемане за приноса и продуктиввъзрастните
ността

Better на
implement
the работници.
legal basis for
non-discrimination
Да се направят необходимите
качестin employment
acвени
промени
в
икономическите,
социалcompanied by measures to promote
ни, културни и политически структури в
greater age equality;
отговор на множествената дискриминапред която
се изправят
ция,

Campaign
to change
public възрастните
perceptions
имигранти
възрастните
от етниabout the иcontribution
andхора
productivity
чески
малцинствен
of older
workers; произход, включително ромски, и да се подпомогне тяхната
интеграция

Make the necessary
на пазара qualitative
на труда. changes
to
economic,
social,
cultural
politi Да се адресира темата
за and
влиянието
наcalпола
върху материалното
положение
structures
to tackle the multiple
disнаcrimination
възрастните
и подобряване
на
facedжени
by older
migrants and
пенсионните
със специален
фокус
older peopleсхеми
from ethnic
minority backкъм
намаляване
на Roma
огромното
несъотgrounds
including
and facilitate
ветствие
в
заплащането
на
труда
their integration into the labour market;на
мъжете и жените и съответно на пенсиите.

Address the issue of the impact of gender on the material situation of older

По-добро
използване
потенциала
на
women, and
improveна
pension
schemes
информационните
и paid
комуникационни
with special attention
to reducing
технологии:
the gender pay gap in work and consequently
Използване
на потенциала на информаin pensions.
ционните и комуникационни технологии
за откриване на работни места и въз-
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можности за обучение на възрастни хора,
Better use the
potential
of information
включително
и на
хора с увреждания.
and communication technologies:

Какво
да направят
европейските

Use могат
the potential
of information
and
политици,
за
да
подкрепят
активния жиcommunication technologies to open
вот на възрастните хора и солидарностup employment and training possibiliта между поколенията на работното
ties for older people, including those
място?
with disabilities.

 Да осигурят консистентна и кохерентна
рамка
платеноpolicy
законово
напускане,
What
canна
European
makers
do to
включително приемането на европейскаsupport active ageing and intergeneraта директива за подкрепа на работещи,
tional solidarity in the workplace?
които
напускат кариерата си, за да предоставят
нуждае
Ensure неформални
a consistentгрижи
and наcoherent
щиframework
се роднини;on paid statutory leave,
 including
Да договорят
конкретни
в заthe adoption
of a цели
European
етостта
за
възрастни
работници,
съоDirective on carer’s leave to support
бразени по пол, и да подкрепят развитиworkers who provide informal care to
ето на инициативите на европейските
dependent relatives;
социални
партньори, целящи подкрепа на
активния
живот employment
на възрастните
хораforи

Agree concrete
targets
солидарността
между
поколенията.
older workers broken down by gender
and support the development by the

Какво могат да направят неправителEuropean social partners of initiatives
ствените организации, за да подкрепят
aimed at supporting active ageing and
активния
живот на възрастните хора и
intergenerational
solidarity.
солидарността
между
поколенията на работното място?
What can NGOs do to support active


Да установят контакти със синдиageing and intergenerational solidarity
катите, за да разработят съвместни
in the workplace?
действия за борба с възрастовата дискриминация,
множествената

Establish contacts
with trade дискримиunions to
нация
и
половите
неравенства,
стоящи
develop joint actions to combat age
disпред
възрастните
работници
и
насърчаcrimination, multiple discrimination and
ване
активния
живот на
възрастните
theнаgender
inequalities
faced
by older
хора
на
работното
място;
workers and promote active ageing in
 Да предоставят информация, насоки и
the workplace;
съвети за неформалното образование, за

да помогнат на възрастните хора по-до
Provide
information,
бре
да разберат
уменията,guidance
които са and
приcounselling
services
on
non-formal
and
добили от своя жизнен опит и по-добре
learning
older people
даinformal
разпознават
какtoдаhelp
използват
тези
betterвunderstand
the skills
have
умения
други сектори,
било they
в платена
gained или
through
their life experience
заетост
в доброволчески
дейности;
and
Организиране
на проекти
установяto better recognise
howза
these
skills
ване
практики
на
can на
be иновативни
used in otherдобри
sectors
whether
солидарност
между
поколенията.
in paid employment or in volunteering
activities;

Какво могат да направят изследовате
Organise
projects to establish
innovaлите
и университетите,
за да подкрепят
tive bestживот
practiceнаbenchmarks
on хора
inter-и
активния
възрастните
солидарността
между поколенията на раgenerational cooperation.
ботното място?
 Да направят допълнителни проучваWhatза can
researchers
universities
ния
бариерите
пред and
възрастните
раdo to support
active
ageing andжени,
inter-за
ботници,
особено
възрастните
generational
theоценят
workplace?
оставане
на solidarity
работа иinда
влиянието на наскоро въведените политики
Conduct further research on the barriers
в
заетостта за нивата на заетост на
that olderжени
workers,
in particular older
възрастни
и мъже;
women,
face
to
remaining
 Да изследват видовете inи employразмера
and assess the
impact of recently
наment
неформалното
образование,
в което
introduced
employment
on the
участват
възрастни
хора policies
и специфичниof се
both
older women
теemployment
проблеми, с rate
които
сблъскват
за достъп
повече обучения и образователни
andдоmen;
възможности. Специално внимание тряб
Research
the на
types
and amounts
of
ва
да се обърне
измеренията,
свързани
non-formal
and
informal
learning
с пол, етнос и увреждания и нуждите inна
which older хора,
people
participate
and theи
възрастните
живеещи
в селските
speciﬁc issues
they face in accessing
отдалечени
райони.
more formal training and educational

Какво
могат даSpeciﬁ
направят
работодатеopportunities.
c attention
should
лите,
за
да
подкрепят
активния
живот
be paid to the gender, ethnic and
disнаability
възрастните
хора
и
солидарностdimensions and the needs
таofмежду
older поколенията
people livingна inработното
rural or
място?
remote areas.
 Да прилагат политики на работното
място срещу възрастовата дискрими-
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нация и да се борят с множествената
What can employers
to support
active
дискриминация,
пред do
която
се изправят
ageing
and
intergenerational
solidarity
възрастните жени, хората с увреждания,
in the workplace?
хората
от етнически малцинства и възрастните
имигранти при наемане на ра
Implement workplace policies against
бота и кариерно развитие;
age discrimination and tackle the multi Да осигурят равно заплащане на мъple discrimination faced by older womжете
и жените като начин за справяне с
en, persons
disabilities
and ethnic
бедността
на with
възрастните
жени;
minority
and
migrants
elders
recruit Да осигурят добро здраве и in
сигурност
ment
and
career
development;
на работното място за всички, като
възприемат подхода на жизнения цикъл и

Assure equal pay for all workers, womвземат превантивни мерки за здравето
and men, as a way to tackle poverty
на en
работещите,
за да запазят тяхната
of
older
women; по време на целия им
работоспособност
трудов
включително
и програми

Ensureживот,
good health
and safety
in the
за workplace
нови умения
на
различни
етапи
каfor all by adopting aотlifeриерата;
course approach and taking preventive
 Да насърчат по-позитивни подходи
occupational healthcare measures to
към застаряващите работещи и да отpreserve the employability of the workдават
по-голямо значение на използванеover the course
of their working
тоforce
и запазването
на ресурсите,
които
life
including
re-skilling
at
носи възрастната работнаprogrammes
сила;
mid-career
points;
 Да насърчават развиването на умения чрез предоставяне на възможности

Promote more positive approaches to
за продължаващо образование през целия
the ageing workforce and place greater
живот;
on using and
retaining
the revalue
Да посрещнат
по-добре
предизвикаsources
that
the
older
workforce
bring;
телствата пред възрастните работници,
като имskills
предоставят
възможност

Promote
development
through
да providing
съвместяват
работните
и семейни
opportunities for lifelong
задължения, включително грижата за внуlearning;
ците;

Да организират
програми
работно
Better
accommodate
theна challengтоesмясто
за
обмен
на
опит
между
покоfaced by older workers to enable
ленията;
them to reconcile work with family
care
Да осигурят
подходящи
работни
responsabilities,
including
careчасоfor
ве grandchildren;
и гъвкави пенсионни схеми;
 Да определят фирмени представители на работещите хора над 50-годишна

възраст, които да популяризират специ-

фичните

Set up workplace
programmes
for inнужди на жените
и мъжете
от
tergenerational
exchange;
тази възрастова група и да служат за

работното
място
техни

Allowсъветници
adaptableнаworking
hours
andи
във
връзка
с
пенсионирането;
ﬂexible retirement patterns;

 Да улеснят достъпа на възрастните

до обучения,
взимайки
предвид техжени

Appoint
workplace
representatives
for
ните
семейни
да speciﬁ
насърчаthe 50+
who задължения
can promoteи the
c
ват
участието
на
мъжете
в
отговорноneeds of men and women in this age
стите
семейната
грижа. and retiregroupпо
and
act as workplace
ment advisers for them;
Какво могат да направят синдикати-

те,

Facilitate
the access ofактивния
older women
to
за да подкрепят
живот
наtraining
възрастните
хора
и солидарностtaking into
account
their famтаilyмежду
поколенията
работното
responsibilities,
and наpromote
the
място?
involvement of men in family caring
responsibilities.
Да разработят ефективен процес на

информиране и координиране с работодателските организации за работодателски
инициативи
за възрастните
What
can trade
unions do работници;
to support
 Да ageing
установят
контакти с неправиactive
and intergenerational
soliтелствени
организации
за
разработване
darity in the workplace?
на съвместни действия за борба с всички
форми

Develop
efﬁcient information
and
на an
дискриминация
и насърчаване
process
with employers’
наcoordination
активния живот
на възрастните
хора
on employment
initiaи organisations
сътрудничеството
между поколенията
наtives
работното
мястоworkforce;
и отвъд него.
for an ageing

Establish contacts with NGOs to develop joint actions to combat all forms of
discrimination and promote active ageing and cooperation between generations in the workplace and beyond.
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Примери
на of
добри
Examples
goodпрактики:
practice:
За
повече
подробности,
For
full details
please моля
visit посетете
the AGE
сайта
на at
AGE
- http://tinyurl.com/6dt4par
website
http://tinyurl.com/6dt4par
 „Поколения и таланти”: междупо « Générations
& Talents
:
коленческа
програма
на »Alcatel-Lucent
и APEC
(френска агенцияprogramme
за подбор на
the intergenerational
персонал)
of Alcatel-Lucent and APEC (a French
Alcatel-Lucent
стартира програмата
recruitment agency)
„Поколения и таланти”, която се опAlcatel-Lucent
launched
the programme
итва
да наложи
междупоколенческа
«
Générations
&
Talents»
which seeks
култура на работното място,
като
to promote an
intergenerational
culture
мобилизира
потенциала
на всички
работници
помогне the
да развият
at work и
byим
mobilising
potentialсвоof
ите
уменияand
и професионални
пътеки.
all workers
helping them to develop
Тази
прилага във
всички 15
theirпрограма
skills and се
professional
paths.
клона на компанията във Франция. Тя
programme
applies to allна15умения
comсеThis
върти
около развитието
pany
branches
in
France.
It
revolves
и споделянето на знания.
1.around
Оценкаskills
в средата
на кариерата:
преdevelopment
and knowlдоставя
се възможност за интервю на
edge sharing.
работници на възраст 45 години и на1 - Mid-career
assessment:
an interview
горе,
които желаят
да помислят
и да
is
provided
for
workers
aged
45 andв
се подготвят за следващите стъпки
over who
wish to
reﬂectсеand
prepare
своята
кариера,
докато
възползват
the помощта
next steps на
in their
career
benот
ментор
отwhile
екипа
на
APEC.
eﬁting from the assistance of a mentor
2.from
Менторство:
организирана е менthe APEC team.
торска програма, за да подпомага мо2 - Mentoring:на
a mentoring
programme
билизирането
всички умения,
които
has
been
set
up
to
help
mobilise
all
даден работник притежава. Това ще
the
skills
that
a
worker
has.
This
will
улесни споделянето на знания и добри
практики
между работниците.
Работfacilitate knowledge
sharing and
best
ниците,
practicesкоито
among пожелаят
workers. да се включат
в тази
програма,
печелят отin подWorkers
who
wish to participate
this
крепата
на тренираните
ментори.
programme
beneﬁt from the
support of
trained mentors.


Проект „50+здраве”
 “50plussanté”
project
Проектът „50+здраве” в Швейцария е
The “50plussanté”
projectподкрепена
in Switzerland
регионална
инициатива,
от
is a regional initiative
supported by the
Швейцарския
институт
Swiss
health на
promotion
institute
(Health
за
подкрепа
здравето.
ИнициативаPromotion
Switzerland).
The projectкоито
conта
се състои
от 12 проекта,
се
опитват
да подобрят
sists
of 12 projects
which seekздравето
to improveи
благосъстоянието
на хората
the health and wellbeing
of theнад
50+50-гоand
дишна
възраст
и
да
повишат
тяхнаimprove their employability. The project
та
работоспособност.
Проектът
поacknowledges
the importance
of good
твърждава
значението
на
доброто
heath in determining social participaздраве при определяне на социалното
tion and seeks to intervene in three arучастие и се опитва да намеси в три
eas: public policy, the working environсфери:
публична политика, работна
ment and
the development
of individual
среда
и развитието
на индивидуални
capacities.
It
focuses
on
disadvantaged
способности. Фокусът е върху неприgroups and those
withи lower
socio-ecoвилегировани
групи
хората
с нисък
nomic status.
социално-икономически
статус.
 GDF SUEZ initiatives

 Инициативи GDF SUEZ
През
декември
2009GDF
г. GDF
SUEZ
– мулIn December
2009,
SUEZ,
a Frenchтинационална
корпорация,
базирана
във
based multinational corporation, signed
Франция,
подписа
генерално
споразумеa General Agreement on Senior Workers
ние
с възрастните работници (скоро
(soon to be transposed to other Europeще бъде пренесено и в другите евроan countries) on the implementation of
пейски държави) за осъществяването
tutorship practices throughout the comна
настойнически практики във всички
pany’s afﬁ
compulsory
mid-term
филиали
наliates,
компанията;
задължителни
evaluations
for
workers
aged
45
(whatсредносрочни оценки на работниците
ever45
their
hierarchical
position)
the
над
години
(независимо
отand
йерарdevelopment
volunteering
activities
хическата
им ofпозиция)
и развиване
на
for older workers
(within and
the
доброволчески
дейности
за outside
възрастните
работници
(в или
извън
холдинга).
Group).
The results
of the
annual
evaluРезултатите
от
годишната
оценка
на
ation of the agreement are made public
споразумението
бяха
публично
оповеand corrective measures are implementстени
бяха communication
предприети коригиращи
ed. A и
global
campaign
мерки.
Започна
глобална
has been set up to
help all комуникационmanagers and
на
кампания, която да запознае всички
human resource contributors to be aware
мениджъри и отдели по човешките
of the kind of initiatives they can introресурси с инициативите, които могат
duce in their company.
да
въведат в своите компании.

ЦЕЛИ
OBJECTIVES EY2012

Как даcan
постигнем
по-голяма
How
we achieve
солидарност
между between
поколенията
greater
solidarity
чрез активен живот на
generations
through active
възрастните хора в общността?
ageing in the community?
Older people are
Възрастните
хораanсаenormous
огромен economic
икономиand social
resource
that isкойто
goingще
to conчески
и социален
ресурс,
продължи
да increase.
се увеличава.
предоставя
tinue to
The ЕГ2012
upcoming
EY2012
възможност
на authorities
местната and
власт
гражwill give public
civilи socieданското
общество
да
обменят
ty the opportunity to exchange viewsидеи
and
иjointly
заедноcommit
да се toангажират
за по-добро
better mobilising
the
мобилизиране
потенциал
huge potential на
thatогромния
older people
present
на възрастните хора за общностите, в
for the communities where they live.
които те живеят.
Изключително
е даmeasures
се предостаIt is essential важно
to provide
and
вят
мерки
и
ресурси
(човешки
финанresources (human and ﬁnancial)иthat
inсови),
които
да насърчават
vite and
enable
older peopleвъзрастните
take an acхора
и даinим
позволяват
взимат
акtive part
community
life.даThis
not only
тивно
участие
в
живота
на
общността.
keeps older people engaged but also
Това не само ги ангажира, но също така
helps them maintain a sense of meaning
им помага да запазят чувството за смиand purpose after retirement. It is also an
съл
и цел след пенсионирането си. Това
meansсредство
to prevent
address
еeffective
и ефективно
за and
предпазване
social
exclusion
which canводещо
otherwise
от
социално
изключване,
до lead
изоto isolation,
ill health
dependency.
лация,
влошено
здравеand
и зависимост.
Достъпната среда е ключът към подкреAn accessible built environment is key in
пата на социалното включване и общеpromoting social inclusion and a society
ството
на всички възрасти, тъй като
for all ages възможност
as it providesнаolder
people
предоставя
възрастниwith
the
autonomy
to
seek
out
and
те хора самостоятелно да излизат иparда
участват в широк кръг от дейности,
водещи до активен социален живот.

_05

Участието
такива
може
да
ticipate in a вwide
rangeдейности
of activities
leadспомогне
за
събирането
на
поколенията
ing to an active social life. Participation in
заедно
и засилване на социалното сплотяsuch activities can help to bring the genване и солидарността между тях. Също
erations together and strengthen social
така се улеснява социалното участие на
cohesion and solidarity between them. It
всички
възрастови групи.
also facilitates social participation across
all age groups.
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Recommendations:
Препоръки
What can national and local policy mak-

Какво могат да направят националните
do to политици,
encourageзаgreater
solidarity
иers
местни
да насърчат
още
between
the
generations
through
proповече солидарността между поколенияmoting
ageing
in the community?
та
чрез active
подкрепа
на активния
живот на
възрастните
хора
в
общността?
Combat social exclusion:
Да
се борят
със социалното
 Create
community
services изключване:
to promote
social
Да създадат
в общността
за
inclusion услуги
for older
people such as
подкрепа
социалното
включване
на
meeting наcentres,
activities
and transвъзрастните
хора, като например ценport services;
трове за срещи, дейности и транспорт Provide
ни
услуги; clear and easy-to-understand
aboutясна
the
opportunities
information
Да предоставят
и лесна
за разбиране
информация
наличните
възможavailable
to olderзаpeople
in their
comности
за paying
възрастните
хора в toтяхната
munity,
due attention
groups
общност,
като
обърнат
особено
внимаwhich are
especially
hard
to reach
such
ниеasнаisolated
групите,dependent
до които persons
е трудноand
да
се older
достигне,
като
например
изолирани,
people in ethnic minority and miзависими хора и възрастни хора от етgrant communities;
ническите малцинства и имигрантските
общности;
 Promote actions which enable older
people
Да насърчават
дейности,
позto be more
involvedкоито
in a wide
воляват
на
възрастните
хора
да
се
вклюrange of volunteering activities, inчат
в широк
кръг от доброволчески
cluding
intergenerational
activities дейand
ности,
включително
междупоколенчески
volunteering in the care sector where
дейности и доброволчество в сектора
older people can provide useful support
на предоставянето на грижи, където
to their peers
in synergy
with да
profesвъзрастните
хора
биха могли
преsionnal
carers;
доставят полезна подкрепа на своите
връстници
в партньорство
с професио Take an integrated
and multidisciplinary
налните
социални
работници.
approach to social services provision
 Да прилагат интегриран и мултидисand ensure adequate and accessible
циплинарен подход към предоставянето
to enable older people
на transport
социални links
услуги
и да осигурят адекto reach
such services;
ватни
и достъпни
транспортни връзки,
за
да могатthe
възрастните
 Support
creation andхора
useдаofстигат
online
доcommunities
тези услуги; by older people.

 Да подкрепят създаването и използването на онлайн общности от възрастни
Promote civil dialogue:
хора.
Да
насърчатand
гражданския
 Develop
reinforceдиалог:
participatory
structures
Да развият
и засилят
структури
за
which
encourage
older peoучастие,
които
насърчават
включването
ple’s participation in decision-making
на възрастните хора в процесите на взиprocesses at local and national level, in
мане на решения на местно и национално
particular older women who are often
ниво,
особено на възрастните жени, коunder-represented
in decision-making
ито
често пъти нямат
представителpositions;
ство
сред хората, взимащи решения;

Да насърчат
на възраст Promote
olderвключването
people’s involvement
in
ните
хора
в
планирането,
изпълнението
the design, implementation and assessи оценката на политиките за социална
ment of social protection policies.
закрила.
Да
насърчат
солидарността
между покоFoster
solidarity
between generations:
ленията:
 Provide
ﬁscal incentives
for schemes

Да предоставят
финансови
стимули
that
bring
together
people
за схеми, които събират хораofотdifferent
различtutoring orпрограми
mentorниgenerations
поколения, such
катоasнапример
за ing
наставничество
менторство
programmes in или
schools
or other in-в
училищата
други институции,
междупstitutions, иintergenerational
housing,
etc;
околенческо наставничество и др.
 Encourage
the development

Да насърчават
развитието of
на volunдоброtary
activities
for
all
age
groups
and
волчески дейности за всички възрастови
remove
legal
and
administrative
obstaгрупи и да премахнат правните и адcles which prevent
older
peopleспират
from
министративни
пречки,
които
възрастните
се включат в тези
engaging in хора
theseдаactivities.
дейности.
Improve
accessibility:
Да
подобрят
достъпността:

Да насърчат
създаването
на достъпна
 Promote
an age
friendly environment
среда
(жилища,
транспорт,
(housing, transport and theстроителbuilt enство), която позволява пълноценното
vironment) to enable the full particiучастие на всички в обществото, вклюpation of all in society including older
чително
и на възрастните хора;
people;
Да осигурят универсален достъп до
ключови
подкрепящи
индивидуал Ensure услуги,
universal
access to
essential
ното
благосъстояние
и
качеството
на
services to promote individual wellbeживот
на
всички
възрасти.
ing and quality of life at all ages.

ЦЕЛИ
OBJECTIVES EY2012

равенства
по отношение
здравето
 Tackle persistent
health наinequalities
между различните социални и етнически
between different social and ethnic
групи;
groups;
Да
обърнат внимание на високия риск
от
бедност
възрастните
хора,
осо Address
theна
high
risk of old-age
poverбено
на възрастните
ty, especially
amongжени,
very възрастните
old women,
зависими
хора, етническите
малцинства
older dependent
persons, ethnic
minorи имигранти,
както
и
на
онези,
работиities and migrants, and those who have
ли като самонаетите лица или в сивата
worked in self-employment or the inикономика.
formal economy.

Какво могат да направят европейските
политици,
за да насърчат
още повече
What can European
policy makers
do to
солидарността
между
поколенията
чрез
encourage greater solidarity between
подкрепа
на
активния
живот
на
възрастthe generations through promoting acните хора в общността?
tive ageing in the community?

Combat poverty:

Да
се борят с бедността:
 Guarantee an adequate minimum penДа гарантират адекватна минимална
sion to protect everyone against povпенсия, за да може всеки един човек да е
erty and prevent social exclusion in old
защитен
от бедност и социално изключage;
ване
на стари години;
Да
приемат
пенсионно
за Adopt
more ﬂпо-гъвкаво
exible pension
legislation
конодателство,
за
да
се
позволи
на
възto enable older people to phase their
растните хора да осъществяват поетапretirement and to combine earnings
но своето пенсиониране и да комбинират
from paid employment with their penдоходите
си от платената заетост с
sionот
income;
тези
пенсиите си;
наложат
равенството
на половете
Да
 Enforce
gender
equality in employment
в заетостта
и
да
осигурят
равностойни
and ensure equal retirement income
пенсии
за жените, включително по-добро
for women, including better pension
пенсионно покритие за годините, прекараallowance for the years women spend
ни от жените в грижи за децата и др.;
on childcare etc;
Да
осигурят защита срещу бедността
на
работещите
чрез колегиални
 Ensure
protection
against принципи
in-work
на poverty
работа; workers through decent work
Да
се преборят с непроменените неprinciples;


Да гарантират
адекватни
и устойчи Guarantee
adequate
and sustainable
виpension
пенсионни
схеми inвъв
schemes
all всички
MemberдържавиStates,
членки,
както
и
адекватно
здравно
соas well as adequate health and иdeциално
осигуряване
за
възрастните
мъже
pendency insurance for older men and
и жени;
women;
Да разработят правни рамки, изискващи
всички публични
и частни организации
 Develop
a legal framework
requiring
и институции
прилагат
общодостъпall public andдаprivate
entities
to apply
ниcommon
критерии
и
да
насърчават
подхода
accessibility criteria and
pro„проектирано
за
всички”,
за
да
се
включат
mote a “Design for All” approach to inнуждите
на всички хора в обществото;
clude the needs of all people in society;
Да приемат, заедно с WHO-Europe и
UN-ECE,
признаванеand
на
 Adopt, меморандум
together withзаWHO-Europe
активния
живот
на възрастните
хора и
the UN-ECE),
a Memorandum
of Underобщество
възрасти
2012
standing на
on всички
Active Ageing
andпрез
a Sociг. ety
за отбелязване
на
10
годишнината
от
for all Ages in 2012 to mark the 10th
Международния
план
на
ООН
за
действие
anniversary of the UN International
относно застаряването;
Plan of Action on Ageing;
 Да използват 2011 – Европейската година
за подкрепа
 Useна
theдоброволчеството
momentum of the current
2011
наEuropean
доброволчеството
на възрастните
Year on Volunteering
to comхора
оглед
на настъпващата
2012 г. in
mitс to
support
older volunteering
view of the upcoming EY2012.

15

16

ЦЕЛИ OBJECTIVES
EY2012

What могат
can NGOs
to encourage
greatКакво
да do
направят
неправителer solidarity
between the
generations
ствените
организации,
за да
насърчат
още
повече
солидарността
through
promoting
active между
ageingпоколеin the
нията
чрез
подкрепа
на
активния
живот
community?
на възрастните хора в общността?
 Provide clear and easy-to-understand
on theясна
opportunities
 information
Да предоставят
и лесна заavailразable for
older people
their commuбиране
информация
за inналичните
възможности
възрастни
хора speciﬁ
в техните
nity andзаorganise
activities
cally
общности
да организират специални
for olderиpeople;

дейности за възрастните хора;
 Organise
intergenerational
activities

Да организират
междупоколенчески
and programmes;
дейности
и програми;

Да
насърчават
възрастните хора да
 Encourage older people to take advanсе възползват от възможностите, преtage of the opportunities provided by
доставяни от новите технологии, като
to
им e-technology
дават достъпbyдоproviding
тях и ги access
обучават
these
and
teaching
them
how
to
use
как да ги използват;
tools;
 ICT
Да се
застъпят за интегриран подход,
който
включва
групи, като
въз Advocate forуязвими
an integrated
approach
растни имигранти, етнически и религиозthat includes vulnerable groups such
ни малцинства, хора в социално неравносas older immigrants and ethnic and reтойно
положение, възрастни зависими и
ligious
minorities,
theвсички
socially
disadvanхора
с увреждания
във
инициативи
taged
and
older
dependent
and
disabled
и политики.
people in all initiatives and policies.

Какво могат да направят изследователите и университетите, за да насърчат
What can researchers and universities do
още повече солидарността между поколеto encourage greater solidarity between
нията
чрез подкрепа на активния живот
generationsхора
through
promoting acнаthe
възрастните
в общността?
tive ageing in the community?


Да out
направят
мултидисциплинарни
 Carry
multidisciplinary
research on
изследвания за финансовия принос към
the ﬁnancial contributions older volunбрутния вътрешен продукт на възрастteers and informal carers bring in GDP
ните доброволци и хората, полагащи неterms; грижи;
формални

Да направят
мониторинг
на социални Monitor
the social
and economic
benте eﬁ
и ts
икономически
ползи
от
достъпните
of accessible goods and
services
стоки
и услуги за възрастни хора;
for older people;

 Mainstream
user involvement
and em
Да дават възможност
за потребителolder
including
those
with
скоpower
участие
наpeople
възрастните
хора,
включително
на хората
с увреждания
и психичеdisabilities
and mental
health problems;
ски проблеми;
 Analyse
barriers
to intergenerational

Да анализират
бариерите
пред сътрудcooperation.
ничеството между поколенията.
What can companies do to encourage

Какво може да направи бизнесът, за да наgreater solidarity between the generaсърчи
още повече солидарността между
tions through
promoting
ageingжиin
поколенията
чрез
подкрепаactive
на активния
the
community?
вот на възрастните хора в общността?
 Take into account the needs of older

consumers
Да взима предвид
нуждите на възрастwhen developing services
ните консуматори, когато разработват
and products based on the concept of
услуги и продукти, изхождайки от концепDesign-for-All;
цията
„проектирано за всеки”;

Да
създаде
мрежи
за сътрудничество
 Create network
structures
for cooperaс НПО
с
цел
по-добра
оценка
и посрещане
tion with NGOs in order to better
assess
на and
нуждите
на
възрастните
meet the needs of olderпотребитеusers;
ли;

Да разработи
програми,
които даolder
под Develop
programmes
to prepare
готвят
възрастните
за пенсиониworkers
for an activeхора
retirement
with
рането
им, с of
подкрепата
на местните
the support
local seniors’
organisaпенсионерски
организации;
tions;
 Да направи повече изследвания за това
 Carry
out more на
research
on how enкак
подкрепата
доброволчеството
couraging
volunteering
emсред
служителите
спомага заamong
насърчаване
на ployees
активния contributes
и здравословенtoживот
на възpromoting
растните
хора иand
увеличава
their active
healthyтехния
ageingпринос
and
и мотивация
като
работници.
increases their value and motivation
as workers.

ЦЕЛИ
OBJECTIVES EY2012
Примери
на of
добри
практики:
Examples
good
practice

За пълни детайли, моля посетете сайта
AGEdetails
- http://tinyurl.com/6dt4par
Forнаfull
please visit the AGE
website at http://tinyurl.com/6dt4par

 Устойчиво обучение в общността
Проектът SLIC, координиран от Австрийския
червен
кръст,
цели да по Sustainable
Learning
in the
могне
на
възрастните
хора
да станат
Community
активни граждани, като насърчава
The SLIC project,
coordinated
by the Ausразвитието
на умения
и компетенции
trian формални
Red Cross, aimed
to empower
older
чрез
и неформални
образоpeople toинициативи
become active
citizens,
enвателни
и пряко
свързва
couraging theзаdevelopment
skillsцелия
and
концепциите
образованиеofпрез
живот
и участие
в общността.
Разcompetences
through
formal and inforработено
е
и
се
предоставя
двудневmal learning opportunities and directly
но
обучение
под формата
на работна
linking
the concepts
of lifelong
learning
среща,
в
която
участват
възрастни
and community involvement. A
two-day
хора
с различен произход. Участниците
competence workshop was developed
развиват своите личностни умения и
and delivered involving older people
планове за действие за ангажиране с
from diverse backgrounds. Participants
общността
чрез обучение. Разработен
theirзаpersonal
skills предосproﬁles
еdeveloped
SLIC наръчник
организации,
and actions
plans for
in the
тавящи
обучения
на engagement
възрастни хора.
community through learning and a SLIC

handbook
developed for
adultцърква)
learnECCB (на was
Евангелистката
чешка

ing organisations.
Кампанията
„Старостта е табуто на
деня” е дългосрочна с цел да се про ECCB (Diaconia of the Evangelical
мени
публичният образ на възрастниCzech
теChurch
хора иof да
се Brethren)
покаже позитивната
страна
на
остаряването.
Акцентира
The ‘Old Age is the Taboo of Today’
camсеpaign
върху
принципното
подценяване
is a long-term campaign whichи
пренебрегване
на пенсионерите от
seeks to change the public image of
страна на обществото и медиите и
older people and to show the positive
се търсят начини за преодоляване на
side of ageing. It emphasises that seniors
тези
тенденции.
are generally underestimated and over-

looked
and media
and it looks

WHOby– society
Програма
за градове,
прияat waysкъм
to overcome
this. хора
телски
възрастните
През 2007 г. Световната здравна организация (WHO) публикува насоки, които
да помогнат на градовете да станат
по-отворени и достъпни за възрастни-

те
хора.
Базирайки
на принципите
 WHO
- Age
FriendlyсеCities
Programme за
активния живот на възрастните хора,
In 2007 the използва
World Health
Organization
наръчникът
холистичния
под(WHO)
citход
къмpublished
техния guidelines
физически toи help
социален
ies become
more age-friendly.
Based on
опит
в оценката
– и преодоляване
на
бариерите
оценката
– the
на пълния
the principlesпри
of active
ageing,
guide
кръг
местаperspective
и услуги в to
градовете
takesот
a holistic
the physi-и
урбанизираните
зони.
Изброени
мноcal and social experiences of olderсаpeoжество
изисквания
за
приятелски
към
ple in accessing - and negotiating barriвъзрастните
открити
пространства
и
ers to accessing - the full range of places
сгради, включително нуждата от чисand services in cities and urban areas. It
тота; места за сядане както вътре,
lists a number of requirements for age
така
и навън; заслони от дъждовете;
friendly outdoor
and buildings
тоалетни;
равниspaces
и непързалящи
се inпоcluding
the
need
for
general
cleanliness,
върхности; достъп за инвалидни количseating
bothкъдето
inside and
outside,стълби
shelter с
ки;
рампи,
е нужно;
from theи elements,
toilets, smooth nonперила
зелени пространства.
slip surfaces, wheelchair access, ramps


От needed,
пенсиониране
where
steps към
withдействие
rails and–
програма
за пенсионирани и възрастни
green spaces.
доброволци
 Retired and senior
volunteer
Британската
програма
е основана през
programme
– Retire
into Action
1988
г. и насърчава
хората
над 50-годишна възраст да се занимават с местниThis UK programme was established in
те проблеми. Тази програма в рамките
1988 and encourages people aged 50+
на
Доброволчеството в общността
to get involved
concerns.и
използва
широкия in
кръгlocal
от умения
This
programme
within
Community
Serопит на възрастните хора в помощ
на
vice
Volunteers
(CSV)
uses
the
wide
range
хората от общността. Освен няколкоof skills
and experience
of older people
то
постоянно
наети работници,
тяtoсе
beneﬁt people
in the community.
Apart
изпълнява
от доброволци,
на които
им
се
осигурява
обучениеpaid
и подкрепа.
from
a few permanent
workers, it Изis
пълняват
проектиwho
в много
сектори
staffed by се
volunteers
are provided
–with
здравеопазване,
околна среда,
training and support.
Projectsкултурoperно
наследство
и
др.
в
около
20 региate in many sectors: health, environment,
она.
Участват над 14 000 доброволци.
cultural heritage etc, in around 20 regions.
Дейностите включват дядовци и баби
More than 14,000 volunteers are involved.
- ментори на тийнейджъри, програма,
Activities include 'grandmentors' working
която
помага на самотните, пенсиониwith teenagers,
a programme to
iso-за
рани
моряци, предоставяне
наhelp
храна
lated
retired
seafarers,
and
organisation
of
бездомните и др.
meals for the homeless.

17

18
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 European
Конкурс „Европейска
местна власт
Local Authorities’
за Competition
възрастните“ELAC
имигранти”
for migrant
В първия
elders” конкурс бяха наградени иновативни общински инициативи за поThe ﬁrst “ELAC
for migrant
добряване
качеството
наelders”
животcomна
възрастните
имигранти.
Конкурсът
petition awarded
innovative
municipalе
лансиран
от Министерство
initiativesпрез
on 2012
the г.
quality
of life of miнаgrant
здравето,
равенството,
elders. It was launched грижите
in 2010 byи
застаряването
на
провинция
Северен
the Ministry for Health, Equalities,
Care
Рейн
–
Вестфалия
(Германия)
и
Съвета
and Ageing of the State of North Rhineна европейските общини и региони.
Westphalia (Germany) and the Council
Организиран е от AKTIONCOURAGE e.V..
of European Municipalities and Regions.
Наградените
инициативи са фокусират
It wasвзаимната
organised by
AKTIONCOURAGE
e.V..
върху
интеграция,
активния
The
awarded
initiatives
focused
on
muживот на възрастните хора и подкреtual integration,
active имигранти.
ageing and Спеemпата
на възрастните
powerment
of migrant
elders. Successful
челилите
проекти
включват
център
ranged
from a support centre
for
заprojects
подкрепа
на предоставящите
грижи
заethnic
етническите
малцинства
minority carers
(MECOPP (MECOPP
in Edinвburgh,
Единбург,
Великобритания),
специалUK), the
special consideration
of
ното
разглеждане
на
нуждите
на
възmigrant elders’ needs in a city’s strategy
растните
в стратегията
for seniorsимигранти
(City of Gelsenkirchen,
Gerнаmany)
градаand
за възрастните
хора (град Гелan intergenerational cooperaзенкирхен, Германия) и сътрудничестtion between older migrant and students
вото между поколенията на възрастresulting in an art exhibition (Hoge-School
ните
имигранти и студенти, довело
Universiteit
and Flemish
Community
Comдо
арт-изложба.
(Hoge-School
Universiteit
mission
in
Brussels,
Belgium).
и Комисията на Фламандската общност
в Брюксел, Белгия).
 IntergenerationAll
(Entre Gerações)
2010-2012,
the Calouste
Gulbenkian
In Между
поколенията
– всички
През
2010-2012
Фондация
Calouste
Foundation
is supporting
18 pilot projects,
Gulbenkian
18 проекта
(11 test
във
11 in the UKподкрепя
and 7 in Portugal,
to plan,
Великобритания
и
7
в
Португалия)
за
and implement their ideas for new interпланиране,
тестване
и
въвеждане
на
generational activities. The projects repнови
междупоколенчески дейности.
resent a range of models and approaches
Проектите представят широк кръг
to intergenerational practice and though
от модели и подходи към междупокоeach will undertake a unique journey as
ленческата
практика, всеки от които
ﬁnd newпътуване
ways of working,
they will
еthey
уникално
и откриване
на
all
be
offered
support
to
improve
collabнови начини на работа и подкрепа
за
oration with their
beneﬁciaries.
подобряване
на сътрудничеството
с

бенефициентите.
Например
For instance, Thinkpublic,
the Thinkpublic,
UK’s leadбританска
водеща
агенция
за help
дизайн
на
ing service design agency, will
proуслуги,
подпомага
проекти
за
работа
jects to work with participants to ensureс
участници,
за да гарантира, че техниtheir activities produce the greatest
те действия ще доведат до по-голямо
impact through utilising co-design and
въздействие чрез използването на съвprototyping methods while the Beth
местен
дизайн и методи за прототиJohnson
Foundation
proпи.
А Фондация
Bethis offering
Johnson the
предлага
gramme
expert
advice
on
intergeneraпрограма за експертни съвети по межtional practice. практики.
дупоколенчески
 Campaign to End Loneliness

 Кампания „Да спрем самотата!”
Това
е британска
The Campaign
to Endинициатива,
Loneliness - която
a UKцели
създаването
на
връзки
в
напредwide initiative which aims to create conнала
възраст.
Кампанията
лансирана
nections
in older
age – was е
launched
in
вearly
началото
на
2011
г.
от
4
партньора:
2011 by four partners: Age UK OxAge
UK Oxfordshire, Counsel and Care,
fordshire, Counsel and Care, Independent
Independent Age and WRVS. Кампанията
Age and WRVS. The Campaign will help
помага на хората да поддържат и съзpeople to maintain and create personal
дават
лични контакти в късния етап
connections
in their
later
draw on
от
своя живот,
базира
се life,
на проучване
research
and
inspiration
from
across
the
и вдъхновение от цяла ВеликобритаUK to
information на
andинформация
ideas both toи
ния
заoffer
предоставяне
individuals
working
old-и
идеи,
кактоandнаthose
отделни
лица,with
така
er организации,
people, and will
deliver projects
and
на
работещи
с възрастни
хора,
коетоwith
води
до проекти
и камcampaigns
a range
of other organiпании
широк
кръг от други
sations.сред
The role
of government
bodiesорis
ганизации.
Ролята
на
правителството
crucial too. Several key policy areas must
също
е ключова.with
Къмloneliness
няколко inключови
be approached
mind:
политически
сфери
трябва
да се подimproving pensioner incomes, housing
ходи с оглед на самотата: подобряване
policy, health and social care, the digital
на пенсионните доходи, жилищната поfuture and supporting people through
литика,
здраве и социални грижи, дигиlife's changes
suchиasподкрепа
retirement.
талното
бъдеще
за хората
при ключови промени в живота им,
като пенсионирането.

ЦЕЛИ
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Как
постигнем
активен
живот
Howдаcan
we achieve
active
на възрастните хора и по-голяма
ageing and greater solidarity
солидарност между поколенията
between
generations
through
чрез
подкрепа
на независимия
promoting independent living?
живот?
Много
болестите,
са причина
за
Many от
of the
illnesses които
that cause
ill health
лошо
здраве
по-късния
етап от живота,
in later
life вsuch
as cardiovascular
disкато
заболявания,
ease,сърдечносъдови
diabetes and mental
healthдиабет
probиlems
психически
проблеми,
са
предотвратиare preventable. Although these
ми.
Въпреки,may
че може
да outcome
са резултат
от
conditions
be the
of risk
рискови
фактори,
натрупани
през
човешfactors accumulated over a lifetime, gains
кия живот, подобряване на здравословin health can still be made later in life.
ното състояние може да настъпи и на
Tackling these chronic illnesses requires
по-късен
етап от живота. Справянето с
a two-fold
approach:
health
тези
хронически
болестиpromoting
изисква двустраthroughout
the
life
course
and
tackling
нен подход: подкрепа на здравословния
health през
inequalities
linked път
to social,
ecoживот
целия жизнен
и справяне
and environmental
factors.наMeetсnomic
неравенствата
по отношение
здравето,
свързани
съсis социални
и икономиing this
challenge
a shared responsibilчески
фактори
факторите
на response
средата.
ity and
requiresи a
coordinated
Справянето
с товаauthorities
предизвикателство
involving public
(European,е
споделена
отговорност
и изисква
national, regional
and local),
serviceкоорproдиниран
отговор,
включващ
viders, NGOs, older people’sпубличната
organisaвласт
(на европейско, национално, региоtions and individual citizens. The EY2012
нално и местно ниво), доставчиците на
will provide an opportunity to strenghten
услуги, неправителствените организации,
cooperation between the whole range of
организациите
на възрастните хора и
stakeholders
to improve
ageing.
отделни
граждани.
ЕГ2012 healthy
предоставя
възможност
за
засилване
на
сътрудничествоHealthy ageing is not just about prolongто
широк
кръгabout
от заинтересовани
ingмежду
life, but
rather
ensuring that
страни с цел подобряване на здравето на
we age in good health for as long as posвъзрастните хора.
sible. We may live longer but we often
Доброто
здраве в напреднала възраст не
do so in просто
poor health.
When
looking
at
означава
по-дълъг
живот,
а поthe Healthy Life Year’s (HLY) expectancy

_06

скоро
че смеcurrent
в добро
здраве
in the сигурност,
European Union,
statutory
колкото
се ages
може no
по-дълго
времето.
retirement
longer във
seem
overly
Може
да as
живеем
и по-дълго,
но To
често
generous
HLYs are
often lower.
enпъти
сме
зле
със
здравето.
Ако
погледнем
sure that Member States devote enough
към
очакванията
за години
effort
to promoting
healthyздравословен
and active
живот
на
Европейския
съюз ще видим, че
ageing, we welcome the Commission’s
настоящата пенсионна възраст вече не
proposal to increase the Healthy Life
изглежда никак прекалено благосклонна,
Years indicator by 2 years by 2020.
доколкото
годините здравословен живот
намаляват.
Приветстваме
We also need
to promoteпредложениеthe necesто
на
Комисията
за увеличаване
на инsary means to enable
older people
to
дикатора
години
здравословен
живот
с2
cope better with daily life and to conгодини до 2020 г., което ще накара дърtinue to participate in society as they
жавите-членки да посветят достатъчно
grow older and may become frail and
усилия
за подкрепа на здравословния и акdependent.
is about
maximising
тивен
животIt на
възрастните
хора. older
people’s
functional
capacity
and
Също така трябва да подкрепим indeнеобpendence начини,
as long които
as possible.
This на
is
ходимите
позволяват
essential in enhancing
quality
of
възрастните
хора да се their
справят
по-доlife and
will beneﬁt society
as a whole.
бре
с всекидневието
и да продължат
да
участват в обществото, тъй като с напредването на възрастта могат да станат болнави и зависими. Става въпрос за
максимализиране на функционалния капацитет и независимост на възрастните
хора колкото е възможно по-дълго време.
Това е ключово за повишаване на качеството им на живот и ще е от полза за
обществото като цяло.
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Подкрепата на здравето през целия
Promoting
health част
throughout
theстраlife
живот
е ключова
от всяка
тегия,
постигане
здравослоcourse целяща
is an essential
part на
of any
strateвен
начин на
живот за aвсички
gy aiming
at achieving
healthyвъзрастold age
ни
хора.
Това
означава:
for all. This means:
 Създаване на подходяща среда;
 Creating
environment;

Подкрепаanзаenabling
позитивен
и интегриран
подход
към
здравето,
който
адресира
 Promoting a positive and integrated
широк кръг от социални, икономически
approach to health that addresses a
и транспортни политики, политики по
range of
social, economic,
housing,
планиране
и жилищно
настаняване
и друplanning,
transport
and
other
relevant
ги релевантни политики за подкрепа
на
policies to живот
supportзаindependent
living
независимия
всички и даващи
for all and to
includвъзможност
на enable
всеки, everyone,
включително
на
ing older people,
with daily
life
възрастните
хора даtoсеcope
справят
с всекидневния
живот и actively
да участват
активно в
and participate
in society.
обществото.
Recommendations:

Препоръки:
What can policy makers at national and
local level do to achieve active ageing

Какво
могат да направят националните
and greater solidarity between the genи местни политици, за да насърчат акerations through promoting independent
тивния живот на възрастните хора в
living?
общността
и солидарността между поколенията
чрез
на независимия
Invest in healthyподкрепа
lifestyles:
начин на живот?
 Develop
proactive
health policies
by
Да
инвестират
в здравословния
начин
на focusing
живот: on health promotion including
 for
Да mental
развиват
проактивна
здравна
поhealth,
disability and
disease
литика,
като and
се фокусират
върху
prevention
the treatment
andздравcare
ната
промоция,
включително психично
of chronic
diseases;
здраве, увреждания, превенция на боле Promote
health
literacyза programmes
стите,
лечение
и грижа
хроничните
for all age groups from school age chilзаболявания;
to the very old;
 dren
Да подкрепят
програми за здравно
ограмотяване на всички възрастови гру Invest
targeted
interventions
to enпи
– от inдецата
в училище
до най-възgage
older
people
to
participate
in
растните;
physical
and
mental/social
activities
 Да инвестират в целенасочени интерand other
health promoting
behaviours
венции
за ангажиране
на възрастните
such
as maintaining
a healthyиdiet.
хора
в участие
във физически
умствени/социални дейности и здравна промо-

ция като поддържане на здравословна
Combat health inequalities:
диета.
Да се борят с неравенствата по отно Provide universal and equal access
шение
на здравето:
advice, preventive
предоставят
универсаленservices,
и равен
toДаhealth
quality
health
treatment
long-term
достъп до здравни съвети,and
превантивни
care for
physical and
mental
health;
услуги,
качествено
лечение
и дългосрочна
грижа
за физическото и психическо здраве.
 Provide culturally and religious appro Да предоставят подходящи здравни
priate health services.
услуги по отношение на култура и религия.
Promote the protection of older people’s
Да
съдействат
за защитата на праваrights
and dignity:
та и достойнството на възрастните
 Ensure that older people receive the
хора:
they needче
to възрастните
live a digniﬁedхора
life
support
Да гарантират,
получават
от care;
която се нужat home подкрепата,
or in residential
даят, за да живеят достоен живот у
 Prevent
all forms of elder abuse,
дома
или в институция;
whether
of
a physical,всички
psychological
 Да предотвратят
форми or
на
ﬁ
nancial
nature;
насилие над възрастните хора, независимо
дали е от физическо, психологическо
 Promote varied and ﬂexible forms of
или финансово естество;
residential, community, respite and
 Да насърчават разнообразни и гъвкави
homeнаcare;
форми
институционални, общностни,
санаториумни
и домашни
 Promote good
working грижи;
conditions for
all
Даcarers
насърчават
добриthe
условия
наc chalрабоand address
speciﬁ
таlenges
за всички,
които
полагат
грижи
и да
faced by migrant carers to enотговорят на специфичните предизвикаsure that they enjoy a fair and adequate
телства пред мигрантите, предоставяtheir work in terms of
щиcompensation
грижи, за даforгарантират,
че те се
salary
and
pension
rights.
радват на честни и адекватни
компенсации
за своята
работа living:
по отношение на
Promote
independent
заплащане и пенсионни права.
 Ensure
that urban
development,
Да
подкрепят
независимия
живот:housother services
including transing
Да and
гарантират,
че градското
развитие,
и останалите
услуги,
portжилищата
and public amenities
are physically
включително
транспортът
местата
accessible and
safe for olderиpeople;
за отдих и култура са физически достъп Organise
adequate
care and support
ни
и безопасни
за възрастните
хора; for
people at home.
Да организират
адекватни грижи и
older
подкрепа за възрастните хора в дома им.
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Какво
могат
да направят
на
What can
policy
makers atполитиците
European levевропейско
ниво,
за
да
насърчат
активния
el do to achieve active ageing and greatживот
на възрастните
в общностer solidarity
between хора
the generations
та
и
солидарността
между
поколенията
through promoting independent living?
чрез подкрепа на независимия начин на
живот?
 Better coordinate policies developed by
 different
По-добраparts
координация
на политиките,
of the European
Comразвивани
в
различни
отдели
на Европейmission which cover a range
of theската
комисия,
matic
areas; които покриват кръг от
тематични области;
 Support
theзаexchange
practice

Подкрепа
обмянатаofнаgood
добри
практики
чрез процеса
на консултации
заthrough
consultation
processes със
with
интересованите
страни;
stakeholder groups;
 Продължаващи инвестиции в инфор Further support
investments in техноInforмационните
и комуникационни
mation
логии
(ИКТ)and
за Communication
здравословен и Technoloнезависим
gies (ICT)
for healthy
and independent
активен
живот
на възрастните
хора;
 ageing;
Предоставяне на повече подкрепа за
здравна промоция и превенция в бъдещи Provide more support for health proте
програми за обществено здраве.
motion and prevention in future public
health programmes.

Какво
може
да направи
за да
What can
companies
do toбизнесът,
achieve active
насърчи
активния
живот
на
възрастниageing and greater solidarity between
те
в общността
и солидарността
the хора
generations
through
promoting inмежду
поколенията
чрез
подкрепа
на неdependent living?
зависимия начин на живот?

Да взима предвид
нуждитеneeds
на възраст Mainstream
older people’s
in all
ните
хора
във
всички
налични
продукти
products and services available on theи
услуги
на европейския пазар;
EU market;
 Да разработи иновативни решения за
 Develop на
innovative
solutions
to create
създаване
удобна среда
за възрастниage като
friendly
теanхора,
имаenvironment
предвид, чеkeeping
хората
mind that the
50+ already
represent
надin 50-годишна
възраст
вече представляват
една
трета
отpopulation
населението
над
one
third
of the
andи са
more
половината
от
потребителите
на
ток
than half of consumer purchasing powв ЕС;
er in the EU;
 Да осигури подходящо тестване и ди Ensure
the proper testing
and design
зайн
на медицинските
продукти
за възof medical
products
растните
жени
и мъже;for older women
and
Да men;
разработят клинични опити за
тестване на лекарства върху възрастни
 Develop
clinical
trials whichупотребяваtest drugs
жени
и мъже
(лекарствата,
womenхора,
and men
(drugs used
ниon
отolder
възрастни
обикновено
не се
by olderвърху
people
are възрастова
not generally
testтестват
тази
група).
ed on this age group).
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ЦЕЛИ OBJECTIVES
EY2012

Какво
могат
да providers
направят do
доставчициWhat can
service
to achieve
те
на услуги,
насърчат
активния
active
ageing за
andдаgreater
solidarity
beживот
в общностtween на
theвъзрастните
generations хора
through
promotта
солидарността
между поколенията
ingиindependent
living?
чрез подкрепа на независимия начин на
 Take an integrated approach to promotживот?
 ing
Да предприемат
интегриращ
подход
healthy ageing
by strengthening
за coordination
подпомагане inнаhealth
здравословния
and social живот
care;
на възрастните, като засилят координа Invest
in speciﬁ
c screening
programmes
цията
между
здравните
и социални
усdirected
at
older
people
to assess
луги;
in the home,
social networks,
 safety
Да инвестират
в специфични
скринингови
програми,
weight
etc; насочени към възрастните хора за оценка на сигурността в дома
 Train
social workers
pay extra
attenим,
социалните
мрежи,toтеглото
и т.н.;
to the mental
state of работници
their older
 tion
Да обучават
социалните
clients;
да обръщат специално внимание на психичното
здраве на възрастните хора;
 Ensure user participation and empow Да осигурят участие на потребителиerment in care services;
те в подобряването на услугите;

включат
потребителите
обу Да
Involve
users
as trainers andкато
coaches
чители
в образованието
и обучението
на
in education
and training
for profesпрофесионалистите.
sionals.
Какво могат да направят университетските
изследователи,
за
What преподаватели
can researchersиand
universities do
даtoнасърчат
активния
живот
възрастachieve active
ageing
and на
greater
solните
хора
в общността
и солидарностidarity
between
the generations
through
та
между поколенията
подкрепа на
promoting
independentчрез
living?
независимия начин на живот?
 Train
gerontologists
and geriatricians
to

Да обучават
специалисти
по геронтоmeet
the
health
needs
of
older
people;
логия и гериатрия да посрещат здравните нужди на възрастните хора;
 Integrate
learningобучителни
modules into
nursing

Да интегрират
модули
в
school curricula
relating заtoмедицински
supporting
програмата
на училищата
older които
peopleдаtoсаlive
independently
at
сестри,
свързани
с подкрепа
home
for
longer,
including
the
use
of
на възрастните хора да водят независим
assisted
living
technologies;
живот
у дома
възможно
най-дълго, включително за употребата на поддържащи
живота технологии;


Да проведат
проучване
новите
на Conduct
research
on newнаways
of proчини
за предоставяне
на услуги;
viding
services;
 Да включат потребителите в обуче Involve
users in training,
coaching, suнията
и супервизията
на професионалиpervising
of
professionals
and in moniстите и в мониторинга и изследванията.
toring and research.

Какво могат да направят неправителствените организации, за да насърчат
What can живот
NGOs doнаtoвъзрастните
achieve active
age-в
активния
хора
ing
and
greater
solidarity
between
общността и солидарността между the
поgenerations
promoting
indeколенията
чрезthrough
подкрепа
на независимия
pendent
living?
начин
на живот?
 Да популяризират доброволческите
 Promote volunteering services aimed at
дейности,
насочени към подобряване на
improving
the wellbeing
and social
inживота
и социалното
включване
на възclusion of
older dependent
people, чрез
e.g.
растните
зависими
хора, например
through
home
visits
to
older
people;
домашни посещения и т.н.;

Да популяризират здравословния начин
 Promote healthy ageing lifestyles
на живот на възрастните хора като преthrough provision of information about
доставят информация за това;
ageing; проекти, които засил healthy
Да организират
ват
сътрудничеството
между
поколени Organise
projects to foster
cooperation
ятаbetween
и насърчават
живота
generations
andвtoобщността
encourage
и здравословния
начин на живот.
community life and healthy living.

ЦЕЛИ
OBJECTIVES EY2012
Примери
Examplesнаofдобри
goodпрактики:
practice

За пълни детайли, моля посетете сайта
AGEdetails
- http://tinyurl.com/6dt4par
Forнаfull
please visit the AGE
website at http://tinyurl.com/6dt4par

 Brighter Futures – Supporting Later Life.
Това е пилотна менторска услуга за изолирани
възрастни
предоставяна
 Brighter
Futures – хора,
Supporting
отLater
Фондация
психично
здраве
в ШотLife
ландия. Целта е значително да се подоBrighter
Futures isнаa живот
pilot peer
mentorбри
качеството
на изолираing service
for isolated
people run
ните
възрастни
хора, older
разширяване
на
by the Mental
Health
Foundation
in Scotтехните
социални
мрежи,
подобряване
наland.
психичното
им здраве
предостаIt aims to signiﬁ
cantly иimprove
the
вянето
на
възможности
за
участие
quality of life of isolated older people,в
смислени
дейности.
изenhance their
social Доброволците
networks, improve
ползват
своите
умения
и
опит,
за
да
their mental health and enable them to
помогнат
на
възрастния
човек
по-акparticipate in meaningful activity. Volтивно
да участва в своята общност.
unteers use their skills and experience
Работата им е помогнала на повече
to help an older person become more
от 1000 възрастни хора в Шотландия
involved in their community.
иactively
е допринесла
за разбирането на клюThis
work
has directly
helped
more than
човите проблеми,
които
влияят
върolder people
in Scotland
and has
ху1,000
психичното
здраве,
като бедност,
developed understanding
on theздравно
key isвъзрастова
дискриминация,
sues which impact
on mental health
such
състояние,
взаимоотношения
и липса
наasсмислени
възможности
за участие
poverty, age
discrimination,
state ofв
общността.
health, relationships and a lack of meaningful opportunities to make a contribution to society.
 AIR - Adressing Inequalities
Interventions in Regions
The main objective of this project, which
runs between November 2009 and April
2012, is to identify good practices and
policies developed to reduce inequalities
in primary care settings in EU regions.
It involves 30 partners and 14 Member
States are represented. The project will
bring together examples of interventions


AIR -atAdressing
Interventions
aimed
reducingInequalities
health inequalities
in
in
Regions.
primary care, taking into account efﬁОсновната
цел на този проект, реалиciency, cost and target population. Recзиран от ноември 2009 до април 2012 г.,
ommendations will be drawn which will
е да идентифицира добри практики и
be addressed to decision makers.
политики,
насочени към намаляване на
неравенствата
в условията
за предос Eurodiaconia User
Participation
and
тавяне
на
основни
грижи
в
регионите
Empowerment Toolkit
на ЕС. Проектът включва 30 партньоEurodiaconia
User Participation
ри
от 14 държави-членки.
Целта and
е да
Empowerment
Toolkit за
is интервенции,
designed to
се
съберат примери
целящи
намаляване
на to
неравенството
be a ﬂexible
resource
develop diпо
отношение
на здравеопазването
aconal
organisations’
understanding of и
предоставянето
грижи,
като се взеuser participationнаand
empowerment
мат
предвид
ефективността,
цената
and provide a starting point for reﬂ
ecиtion
таргет-населението.
Изработени
са
and internal discussions on how
препоръки към хората, взимащи решеto implement and improve participaнията.
tion and empower diverse user groups.
It presents
different
in

Eurodiaconia
User perspectives
Participation and
deﬁ
ning
empowerment,
guidelines
Empowerment Toolkit.
for creating an empowering
environРъководството
е разработено
като
ment, and
systems
best practice
гъвкав
източник
за and
развиване
на разmethodsу and
ideas for theотносно
participation
биране
организациите
участието
на потребителите
и тяхното
and empowerment
of different
service
активизиране
user groups. и предлага начална точка

за размисъл и вътрешни дискусии от Red Cross
activities
support
носно
начините
на toосъществяване
и
active
aging
подобряване на участието и активизирането на различни групи потребиRed Cross national societies provide varтели. Предлага различни перспективи
ious services for older people in Europe
при
определяне на активността, насоto за
promote
their
and
ки
създаване
на social
среда, inclusion
активизираща
participation
and
help
them
to
overcome
участието, системи и добри практики,
loneliness.
Well known
services
are, for
методи
и идеи
за участие
и активизиexample,
visiting
services andна
group
acране
на групи
потребители
различни
tivities like memory training and exerуслуги.
cise programmes. Within the Red Cross
older and younger people are active as
volunteers and therefore contribute to
a better understanding and solidarity
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EY2012
between
Дейностиgenerations.
на ЧервенияThrough
кръст заthese
подкрепа
на активния
живот
възрастactivities,
the potential
and на
resources
of
ните
olderхора.
people are highly valued and inОрганизацията
на Червения
volvement in such
programsкръст
givesчрез
the
своите
национални
структури
предосolder volunteers the possibility to acтавя
разнообразни услуги за възрастни
quire social contacts.
хора в Европа, за да подкрепи тяхното
социално
включване и участие и
 The
MOOD project
да им помогне да преодолеят самотаTheДобре
MOODпознати
project услуги
in Scotland
aims to
та.
са например
identify
older
people
who
are
diagnosed
домашните посещения и груповите
as having aкато
depressive
illness andна
to deдейности
тренирането
паvise
a
range
of
resources
to
support
carметта и програмите с упражнения.
В
рамките
на Червения
кръст
възрастни
ers and users.
The group
is also
involved
и inмлади
хора активно
участват
intergenerational
work
and workкато
speдоброволци
такаatдопринасят
за поciﬁc to olderи men
risk of suicide/self
доброто
и солидарността
harm. Thisразбиране
is done using
small activity/
между
поколенията.
Чрез
interest groups which bring тези
older дейvulности
потенциалът
и
възможностите
nerable and isolated people together
на възрастните хора са високо ценени,
once weekly. Presentations are given to
а включването в подобни програми им
schools to reduce stigmatisation of older
дава
възможност да придобият нови
people with
mental health problems.
социални
контакти.
Intergenerational work with school children and older people ensures that bar-


The
riers
areMOOD
brokenproject.
down and old age myths
Проектът
се The
реализира
Шотландия
are dispelled.
projectвhas
led to an:и
целта
му еquality
да идентифицира
възрастни
improved
of life for participants
хора,
диагностицирани
като страдащи
and reduced
isolation, evidence
of reот
депресивна
болест,
и
да
изобрети
duced medication and fewer admissions
кръг
от възможности за подкрепа на
to hospital, over 300 referrals in seven
предоставящите грижи и на потребиyears, high weekly attendance due to acтелите. Също така групата участва
and no cost to clients. MOOD
вcessibility
междупоколенчески
дейности и спеuses volunteers
to provide
drivers
цифични
дейности,
насочени
към and
възescorts
to
groups.
Fewer
admissions
to
растни хора в риск от самоубийство/
institutional
care
and
reduced
medication
самонаранявания. Това се случва в малки
demonstrate
the project's
value.уязгрупи
по интереси,
коитоadded
събират
вими възрастни и изолирани хора заедно веднъж седмично. Правят се презентации в училище с цел да се намали
стигмата над възрастните хора с психични проблеми. Междупоколенческите
дейности с ученици и възрастни хора
гарантират разрушаване на бариерите
и прогонване на митовете за старостта. Проектът доведе до подобряване
на качеството на живот на участниците и намаляване на изолацията, като
доказателства са намалената употреба
на медикаменти; намаляването на хоспитализацията; над 300 насочвания за 7
години; висока седмична посещаемост,
поради достъпност и безплатност на
услугата. Използват се доброволци, за
да превозват и придружават групите.
Намаленият прием в институции и намалената употреба на медикаменти са
демонстрация за добавената стойност
на проекта.

ВКЛЮЧЕТЕ
СЕ EY2012
И ВИЕ
GET
INVOLVED

Как
можете
да support
подкрепите
How
you can
our 2012
нашата
кампания
за отбелязване
European
Year campaign
?
на Европейската 2012 година?
Европейската
предоставя
The European2012
Yearгодина
2012 will
provide ваan
жната
възможност
да toпомислим
да
important
opportunity
reﬂect onкакhow
засилим
солидарността
между поколенияto strengthen
intergenerational
solidarта
активния
на However,
възрастните
ityчрез
through
activeживот
ageing.
acхора.
Все
пак
политиките
за
активен жиtive ageing policies alone are not enough
вот на възрастните хора сами по себе си
to create a society for all ages. In order to
не са достатъчни за създаване на общеbuild a fair and sustainable social model,
ство
на всички възрасти. За да се изгради
intergenerational
solidarity
should
be
справедлив
и устойчив
социален
модел,
mainstreamed
in
all
policies.
солидарността между поколенията трябваThe
да European
залегне във
всички
политики.
Day
of Solidarity
between

_07

насам
да се помисли
най-добре
mentsсofцел
a growing
coalitionкак
of European
да
се отговориledнаbyпредизвикателствата
organisations,
AGE Platform Europe
пред
на ЕС.best
(AGE)застаряващото
since 2006, to общество
reﬂect on how
to respond to the challenge of the EU's

Провежданият
ageing society. два пъти годишно Демографски
форум също предлага идеална възGenerations is celebrated every year on
Европейският ден на солидарността можност
The bi-annual
Demographic
Forum also
за отчитане
на постиженията,
29 April. This provides an annual opporмежду
поколенията се отбелязва вся- направени
наideal
нивоopportunity
ЕС.
provides an
to report on
to take
stock
of the
progress
каtunity
година
на 29
април.
Всяка
годинаmade
той achievements made at EU level.
towards
the
goals
of
active
ageing
дава възможност да се направи прегледand
на Ключовите процеси в ЕС обединяват раThese key
processesна bring
togetherи
intergenerational
solidarity
and to на
raise
прогреса
по отношение
на целите
ак- ботата
на EU
членовете
коалицията
the
work
of
coalition
members
and
awareness
on
the
need
for
more
action.
тивния живот на възрастните хора и со- насочват общественото вниманиеdraw
към
publicпроблеми.
attentionТака
to помагат
these issues.
It helps to ensure
thatпоколенията
our work continues
лидарността
между
и да се тези
да се They
придзасили
разбирането
за нуждата
от повече
напред
как да постигнем
therefore
helpдебатът
to move forward
public deyear after
year. Both
the European
Year вижи
действия.
ден гарантира,
нашата общество
на aвсички
възрасти.
bate on how
society
for all ages can be
2012 and Този
the European
Day ofчеSolidarity
работа
следachieveгодина. achieved.
betweenпродължава
Generationsгодина
were the
Както Европейската 2012 година, така и
Европейският ден на солидарност между
поколенията са постижения на разширяващата се коалиция от европейски организации, водени от Европейската платформа на възрастните хора AGE от 2006 г.
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ВКЛЮЧЕТЕ
СЕ И ВИЕ
EY2012 GET INVOLVED

Включете
се и вие!the word!
Help us spread
 Add a reference to the EY2012 to your

 website;
Добавете връзка към ЕГ2012 на вашата
Интернет страница;
 Add a reference to the EY2012 to your

Добавете връзка към ЕГ2012 в публиpublications;
кациите
си;

Разпространете
информация
за ЕГ2012
 Promote the EY2012
in your e-mail
sigв подписа
си
в
й-мейл;
nature;
 Разпространете информация за ЕГ2012
 Provide
updates about
the
чрез
лични regular
и организационни
комуникационни
материали
–бюлетини,
Facebook,
EY2012
through your
individual
and/or
Twitter…).
organisation’s communication channels
(newsletters, Facebook, Twitter…).

Популяризирайте активен живот
на възрастните хора!

Commit to promoting


Интегрирайте
целите на ЕГ2012 във
active
ageing!
вашата организационната работа или
бизнес
план; the EY2012 objectives in your
 Integrate
 organisation’s
Публикувайте work
вашите
ангажименти/
programme/busiинициативи
на
Интернет
страницата
на
ness plan;
годината www.active-ageing-2012.eu.
 Publicise your commitment/initiative
on the EY2012 website.
www.active-ageing-2012.eu

Присъединете
са към нашата
Join our campaign!
кампания!
 Download our publications (available
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promoting active ageing and encouraging
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List of partners of the EY2012 coalition
• AGE Platform Europe • www.age-platform.eu
• AEIP - European Association of Paritarian Institutions
of social protection • www.aeip.net
• AIM - Association Internationale de la Mutualité
www.aim-mutual.org
• Autism Europe • www.autismeurope.org
• CECODHAS –The European Liaison Committee for Social
Housing • www.housingeurope.eu
• COFACE - Confederation of Family Organisations
in the European Union • www.coface-eu.org
• CSR Europe - European business network for corporate
social responsibility • www.csreurope.org
• EAHSA - European Association of Homes and Services
for the Ageing • www.eahsa.eu
• EAPN – European Anti-Poverty Network • www.eapn.org
• European Disability Forum (EDF) • www.edf-feph.org
• ENAR - European Network Against Racism
www.enar-eu.org
• EUFED - European Union Federation of Youth
Hostel Associations • www.eufed.org
• Eurochild • www.eurochild.org
• Eurodiaconia • www.eurodiaconia.org
• EuroHealthNet • www.eurohealthnet.eu
• EWL - European Women’s Lobby
www.womenlobby.org
• FERPA – European Federation of Retired and
Older People • http://ferpa.etuc.org
• Mental Health Europe • www.mhe-sme.org
• Red Cross EU Ofﬁce • www.redcross-eu.net
• YFJ - European Youth Forum • www.youthforum.org

EY2012 Coalition led by

Forповече
more information,
please
the Coalition
За
информация
се contact
обърнете
към: leader:
AGE Platform Europe
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