Evropský rok 2012: Milník směrem k lepším podmínkám pro
aktivní stárnutí v České republice

Brusel, 20. prosince 2012. Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
2012 usiloval o zvýšení povědomí o tomto problému a propagaci opatření, která vytváří
více lepších příležitostí pro starší občany zůstat aktivní a nezávislí. Evropský rok měl také
ambici přispět k přirozené oboustranné mezigenerační solidaritě.
László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, osobně zhodnotil
Evropský rok 2012 na závěrečné konferenci EU v kyperské Nikósii 10. prosince: „Roku se
podařilo dosáhnout změny našeho vnímání starších občanů a jejich ekonomického a
společenského přínosu. Kde jsme na nárůst počtu starších lidí dříve nahlíželi jako na
problém, je dnes vidíme jako součást řešení. Evropský rok změnil způsob, jak lidé mluví o
stárnutí, a zpopularizoval koncept aktivního stárnutí v mnoha zemích. Zmobilizoval širokou
řadu zainteresovaných stran a jednotlivců, mladých i starých, kteří se pustili do akce. Dal
podnět ke vzniku tisícovek nových iniciativ a událostí na evropské, národní, regionální a
místní úrovni. Dal politický impuls řadě politických iniciativ.“
V České republice Evropský rok 2012 také vedl k silné mobilizaci veřejných autorit, měst a
regionů, seniorských organizací a ostatních civilních společenských organizací. Byly
spuštěny stovky iniciativ a zorganizovány stovky událostí. Ty zahrnovaly zahajovací
konferenci Evropského roku, události spojené s projektem generations@school, které
starší občany zavedly do školních lavic, aby se s žáky zabývali tím, jak vytvořit lepší
společnost pro staré a mladé, Udílení cen Evropského roku 2012, které oslavovalo
organizace a jednotlivce, kteří podporují aktivní stárnutí v rámci svých aktivit, „Seniorforce
Day“, který zkoumal nacházení nových způsobů zapojení seniorských dobrovolníků a
maximální výtěžek z jejich přínosů, a na konec Závěrečnou konferenci, která se konala 11.
prosince v Praze.
Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí, na závěrečné konferenci v klíčovém
projevu uvedla: „Naším cílem nikdy nebylo vyřešit problém stárnoucí populace, pouze
otevřít prostor pro diskuzi o těchto tématech. Senioři nyní představují 16 % naší populace.
Tento poměr bude nadále narůstat a je vyloučeno, abychom tyto občany vyloučili z trhu
práce. Země, které se rozhodly řešit tento problém efektivně, budou oproti ostatním ve
výhodě.“ Paní Müllerová také představila Národní plán činností 2013 – 2017 zaměřený na
podporu aktivního stárnutí a zaměstnávání seniorů, který hodlá spustit v lednu 2013.
„Pojďme se všichni pokusit čelit stárnutí aktivnějším způsobem“, vyzvala.
Česká vláda po konzultaci s širokou řadou zainteresovaných stran využila politický impuls
vytvořený Evropským rokem 2012 k rozvoji národní strategie podporující pozitivní stárnutí
v České republice. Strategie vymezuje následující oblasti priorit: zaměstnávání starších
občanů, celoživotní vzdělávání, dobrovolnictví, zdravé stárnutí, mezigenerační dialog,
sociální a zdravotní péče a vytváření prostředí přátelského pro všechny generace. Stragie
bude zavedena v prosinci 2012.
Nyní bude důležité stavět na dosažených cílech Evropského roku 2012 a udržovat snahy
na podporu aktivního stárnutí.

S tímto cílem členské státy EU spolu s Komisí vyvinuly „Zásady aktivního stárnutí a
mezigenerační solidarity“, které byly schváleny ministry sociálních věcí EU 6. prosince
2012. Tyto zásady by měly sloužit jako kontrolní seznam pro národní orgány a ostatní
zainteresované strany pro to, co je třeba udělat na podporu aktivního stárnutí a co musí
být použito v konkrétní situaci a při složitých problémech.
Dalším odkazem Evropského roku 2012 je Index aktivního stárnutí (AAI), který byl poprvé
představen úrovni EU na závěrečné konferenci v Nikósii. Na špičce Indexu aktivního
stárnutí 2012 byly Švédsko, Finsko a Dánsko, následované Nizozemím, Irskem a
Spojeným královstvím. Index pomůže tvůrcům politiky identifikovat výzvy a nerealizovaný
potenciál seniorů a monitorovat pokrok v oblasti aktivního stárnutí. AAI byl vyvinut při
společném projektu Evropské komise a Ekonomické komise OSN pro Evropu (UNECE) a
Evropského centra pro sociální politiku a výzkum ve Vídni.
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