
 

 

 

 

 

 

 

Манифест на Европейската коалиция за изграждане на по-добро  
общество за възрастни и млади до 2020 г. 

 
За да се изгради по-добро общество за всички възрасти, е необходимо хората, взимащи решенията, да пое-
мат колективна отговорност за определянето на нови начини за организиране на обществото, които да оси-
гурят по-справедливо и по-устойчиво бъдеще за всички поколения. Ние вярваме, че настоящата демографс-
ка промяна е ключова възможност за всички нас да работим заедно за създаването на по-добро общест-
во за възрастни и млади до 2020 г. 
 

Какво означава да създадем по-добро общество за възрастни и млади? 
 

Създаването на по-добро общество за възрастни и млади означава насърчаване на солидарността между 
поколенията и даване на възможност за активно участие и включване на всички възрастови групи в общест-
вото, като им се предоставя адекватна подкрепа и закрила.  

 
Чрез по-добро общество за възрастни и млади всяка възрастова група от населението ще спечели от: 

 
1. Позитивно отношение към възрастта, което признава ценността на отделните възрастови групи и 

техния принос към обществото; 
2. включващ пазар на труда, който осигурява достъп до платена работа както за по-младите, така и за 

по-възрастните хора, включително и за тези с увреждания и хронични заболявания, подкрепя предава-
нето на знанията между поколенията и позволява на работниците едновременно да се грижат за здраве-
то си и да съчетават работата и личния си живот; 

3. достъпни открити пространства, сгради, транспорт, жилища и условия за физическа дейност, 
които подпомагат независимия живот и продължително участие в живота на обществото, като увелича-
ват възможностите за обмен вътре и между поколенията; 

4. стоки и услуги, които са адаптирани към нуждите на всички; 
5. дигитално включване, което да позволява участието на граждани, служители, потребители, доставчи-

ци на услуги, приятели, членове на семейството във все по-силно основаното на новите информационни 
технологии общество; 

6. възможността гласът на всеки да се чува в процесите на проучване и взимане на решения, кои-
то го засягат; 

7. възможност за активно участие в доброволчески, културни, спортни и развлекателни дейности, 
с цел създаване и/или поддържане на социални мрежи и контакти, придобиване на нови компетенции и 
допринасяне за личностното реализиране и благосъстояние; 

8. достъп до продължаващо и междупоколенческо образование за придобиване на нови умения и 
знания, независимо от възрастта; 

9. системи за социална защита, базирани на вътрепоколенческа и междупоколенческа солидар-
ност, които предпазват и облекчават бедността; гарантират адекватни приходи на възрастните хора и 
стабилност на пенсионните схеми, както за настоящите, така и за бъдещите поколения; осигуряват дос-
тъп до качествени социални и здравни услуги през целия живот и подкрепа за неформални грижи; 

10.условия и възможности да порастване и остаряване в добро ментално и физическо здраве чрез 
превенция на болестите и насърчаване на физическа дейност, здравословен режим на хранене, добро 
здраве и здравна образованост, както и влияние върху ключови социални фактори, водещи до лошо 
здраве. 

Защо сега? 
 

2012 е Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. 

Нейните цели са да: 

 Насърчи активния живот на възрастните хора в заетостта. 

 Улесни активния живот на възрастните хора в общността. 

 Спомогне за здравословния живот на възрастните хора и независимия живот. 

 Засили солидарността между поколенията. 

 
В контекста на продължаващата икономическа и социална криза, подсилена от демографската промяна, ние 
вярваме, че Годината е уникална възможност да насърчим националните и европейски политици, заедно с 
всички заинтересовани страни, да помислят за иновативни решения в отговор на ефекта от кризата върху 
нашите застаряващи общества. Точно сега е и моментът да направим дългосрочно споразумение за 
създаването на по-добро общество за възрастни и млади, което дава възможност на хората да живеят в 
добро здраве и активно да допринасят за по-справедливо и устойчиво общество за всички поколения. 

 



Към хората, взимащи решения на европейско и международно ниво: включете се! 
 
Европейският съюз трябва да наложи насърчаването на по-добра за възрастни и млади среда във всички поли-
тики на Европейския съюз и финансиращи програми, за да се подкрепят действия на всички нива.  
Европейският съюз, Икономическата европейска комисия на Обединените нации и Световната Здравна Органи-
зация в Европа трябва също да обединят своите ресурси. Те следва да координират действията си по приемането 
на „Европейската стратегия за активен и здравословен живот на възрастните хора и по-добро общест-
во за възрастни и млади”, която ще помогне на страните-членки на ЕС да постигнат своите цели Европа 2020 
за създаване на бърз, устойчив и включващ растеж.  
Стратегията трябва да: 

 Създаде възможност за обединени действия между съществуващите процеси на политики на Европейския 

съюз, финансиращите програми, инструментите за политика на Обединените нации и изпълняваните програми 
за активен живот на възрастните хора, за да е сигурно, че тези процеси ще доведат до по-добри резултати за 
насърчаване на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията;  

 включва създаването на Мрежа за по-добра среда за възрастни и млади в ЕС и други инициативи като 

Европейско споразумение на кметове за активен и здравословен живот на възрастните хора или 
демографска промяна, за да събере и подкрепи местната и регионална власт, ангажирана с насърчаване на 
активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията в техните общности; 

 използва възможностите на обновения социален Отворен метод на координация за ефективно включ-

ване на гражданското общество в правенето на социални политики за постигане на адекватни, спра-
ведливи и устойчиви системи за социална закрила и увеличаване на цялостната социална сплотеност; 

 подкрепи изследванията, които оценяват и водят до решения, отговарящи на нуждите на застаряващото насе-

ление по справедлив за всички поколения начин, като допринасят за устойчив и включващ растеж в Европа, 
свободна от бедност.  

 

Към националните правителства: възможност • включване • осъществяване! 
 
С подкрепата на Европейския съюз националните, регионални и местни участници трябва да изработи план за 
насърчаване на по-добра среда за възрастни и млади в отговор на демографската промяна. Подобни планове 
трябва да целят включването на широк кръг от участници в Мрежата за по-добра за възрастни и млади среда в 
ЕС. Тези планове трябва също да подпомагат участието на всички заинтересовани страни, включително органи-
зациите на гражданското общество и самите граждани, в развитието, осъществяването и мониторинга на адек-
ватни и устойчиви решения за нашето застаряващо население. По-специално разработените политически мерки 
и/или правни рамки трябва да: 

 Осъществяват стратегии за активен живот на възрастните хора, които взимат предвид резултатите от настоя-

щи и минали изследвания на застаряването, както и специфичните нужди на уязвими групи като мигранти 
и етнически малцинства, хора с увреждания, ниско платени работници и хора с нетипични работни професии; 

 разобличават възрастовата дискриминация и отрицателното отношение към възрастните във всички аспекти 

от живота и да насърчават не-дискриминацията и равенството на половете във всички аспекти на активния 
живот на възрастните хора и солидарността между поколенията; 

 създават достъпни работни места и по-добри за възрастни и млади работни условия, гарантиращи 

равенството на половете; 

 правят градско и селско планиране, което осигурява достъпна физическа среда и достъп до информа-

ция; 

 заздравяват социалната сплотеност, включване и участие през целия жизнен цикъл; 

 гарантират адекватни и справедливи за всички възрасти системи за здравеопазване и социална зак-

рила и достъп до качествени услуги, за да осигурят и на най-уязвимите хора възможност за достоен жи-
вот, без бедност и социално изключване. 

 

Към всички заинтересовани страни, включително европейските граждани:  
направете го! 

 
Местната власт, бизнесът, обществените институции, гражданските организации, социалните партньори, достав-
чиците на услуги, хората, планиращи градовете, учените, хората, заети в образователната сфера, медиите и 
гражданите – всеки има своята роля. За повече информация относно това какво може да се направи, за да се 
постигне по-добро за възрастни и млади общество, можете да прочетете брошурата „2012 – Европейска годи-
на на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията: всеки има своята 
роля”. 
 

Сега е моментът бързо да тръгнем напред! Включете се и споделете своите инициативи, за 
да помогнете да постигнем Европа за всички възрасти! 

Кои сме ние?  
Коалицията за Европейската година 2012 е разрастваща се група от активни организации, които споделят визия-
та за общество за всички възрасти, в което всеки има възможност да играе активна роля в обществото, да има 
равни права и възможности във всички етапи от живота, независимо от възраст, пол, раса, етнически произход, 
религия, вяра, социален или икономически статус, сексуална ориентация, физическо или ментално състояние 
или нужда от грижи. 
Ние вярваме, че настоящата демографска промяна е ключова възможност за всички да работим заедно за съз-
даването на по-добро за възрастни и млади общество до 2020.  

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=bg&catId=973

