
 

   

 

 

 

 

Europejski Rok Aktywnego Starzenia si ę i Solidarno ści Mi ędzypokoleniowej 2012 

Manifest Koalicji na rzecz Europejskiego Roku 2012  

 

Jesteśmy stale powiększająca się koalicja, która promuje wizję społeczeństwa przyjaznego dla 
wszystkich grup wiekowych. Chcemy, aby kaŜdy miał prawo odgrywać aktywną rolę w 
społeczeństwie oraz posiadał równe prawa i szanse na kaŜdym etapie swego Ŝycia, bez względu 
na wiek, płeć, rasę czy pochodzenie etniczne, religię czy wyznanie, status społeczny lub 
ekonomiczny, orientację seksualną, fizyczne lub psychiczne uwarunkowania. 

Kreowanie społeczeństwa przyjaznego dla wszystkich grup wiekowych będzie wymagało 
zaangaŜowania odpowiednich władz oraz zainteresowanych stron, które podejmą wspólną 
odpowiedzialność oraz zaproponują nowe sposoby organizacji naszych społeczeństw, tak aby 
zapewnić wszystkim pokoleniom sprawiedliwszą i bardziej stabilną przyszłość. Wierzymy, Ŝe 
obecne zmiany demograficzne stanowią doskonałą okazję do tego, aby w perspektywie roku 2020 
wspólnie pracowa ć nad tworzeniem Unii Europejskiej przyjaznej ludzio m w ka Ŝdym wieku .   
 

Jak tworzy ć Unię Europejsk ą przyjazn ą ludziom w ka Ŝdym wieku? 

 
Tworzenie Unii Europejskiej przyjaznej ludziom w kaŜdym wieku to pielęgnowanie solidarności 
międzypokoleniowej oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa i angaŜowania wszystkich grup 
wiekowych w Ŝycie społeczne, przy jednoczesnym zapewnianiu im odpowiedniego wsparcia i 
ochrony. Poprzez tak tworzoną Unię Europejską wszystkie grupy wiekowe będą mogły korzystać: 

1. Z pozytywnego stosunku do starzenia si ę, dzięki któremu docenia się wartość jednostki 
oraz jej wkład społeczny bez względu na indywidualny wiek; 
 

2. Z otwartego rynku pracy , który zapewnia moŜliwość pracy zarobkowej zarówno dla 
młodych jak i ludzi starszych, a takŜe dla osób niepełnosprawnych lub ludzi przewlekle 
chorych. Takiego rynku pracy, który będzie wspierał przekaz wiedzy między pokoleniami i 
umoŜliwi pracownikom pogodzenie Ŝycia prywatnego z zawodowym, a takŜe pozwoli na 
większą dbałość o zdrowie; 
 

3. Z łatwo dost ępnych przestrzeni publicznych, budynków, środków transportu, jak 
równie Ŝ odpowiednio dostosowanych warunków mieszkalnych i infrastruktury 
ułatwiaj ącej aktywno ść fizyczn ą. Tego wszystkiego, co pomaga im Ŝyć samodzielnie, 
nieprzerwanie oraz dłuŜej uczestniczyć w Ŝyciu społecznym, jak równieŜ zapewnia więcej 
moŜliwości wymiany wewnątrz- i międzypokoleniowej; 
 

4. Z towarów i usług przystosowanych do ich potrzeb, bez względu na ich wiek czy 
niepełnosprawność; 
 

5. Z integracji cyfrowej, która pozwoli na uczestnictwo w społeczeństwie, w którym coraz 
więcej czynności opiera się na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Uczestnictwo nie tylko w charakterze obywatela, pracownika czy konsumenta, ale takŜe 
uŜytkownika, opiekuna, przyjaciela i członka rodziny;  
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6. Z prawa głosu w podejmowaniu decyzji , które ich dotyczą, jak równieŜ z moŜliwości 

uczestnictwa w badaniach w dziedzinach zwi ązanych ze starzeniem si ę 
społecze ństwa ; 
 

7. Z moŜliwości aktywnego uczestnictwa w wolonatriatach oraz w działaniach 
kulturowych, sportowych i rekreacyjnych , a przez to z moŜliwości tworzenia i/lub 
utrzymywania więzi społecznych oraz zdobywania nowych kompetencji, co z kolei pozwala 
na samorealizację i satysfakcję Ŝyciową; 
 

  
8. Z dost ępu do kształcenia ustawicznego oraz mi ędzypokoleniowego, które pozwalają 

na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy w kaŜdym wieku;  
 

9. Z systemu zabezpiecze ń socjalnych,  opartego na solidarności wewnątrz- i 
międzypokoleniowej, który zapobiega i zmniejsza ubóstwo, zapewnia osobie starszej 
odpowiedni dochód, dostęp do wysokiej jakości opieki socjalnej i zdrowotnej przez całe 
Ŝycie, a takŜe wsparcie dla opiekunów nieformalnych;  

 
10.  Z warunków i moŜliwości Ŝycia i starzenia się w dobrym zdrowiu psychicznym i 

fizycznym  poprzez zapobieganie chorobom i promowanie aktywności fizycznej, zdrowej 
diety,  edukacji zdrowotnej, jak równieŜ przeciwdziałania istotnym czynnikom społecznym 
wpływającym na zły stan zdrowia. 
 

Dlaczego nasza kampania wła śnie teraz? 

Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktwynego Starzenia się i Solidarności 
Międzypokoleniowej (EY2012). Cele tego projektu to: 

• Promowanie aktywności osób starszych w pracy;  
• Ułatwienie aktywności osób starszych w społeczeństwie; 
• Promowanie zdrowego trybu Ŝycia osób starszych i ich samodzielności; 
• Wzmocnienie solidarności międzypokoleniowej; 

W kontekście utrzymującego sie kryzysu, wzmocnionego dodatkowo przez zmiany demograficzne, 
uwaŜamy, Ŝe ten Rok jest wyjątkową okazją do tego, Ŝeby zachęcić krajowych i unijnych polityków, 
a takŜe inne podmioty decyzyjne do długotrwałego zaangaŜowania w tworzenie Unii Europejskiej 
przyjaznej ludziom w kaŜdym wieku. W szczególności chodzi o wspólne wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań w celu radzenia sobie z wpływem tak powaŜnego gospodarczego i 
społecznego kryzysu na nasze, starzejące się społeczeństwa. NaleŜy jednak pamiętać, aby te 
działania przeprowadzone były w sposób sprawiedliwy i zrównowaŜony dla wszystkich pokoleń.    

TERAZ PRZYSZEDŁ CZAS NA CIEBIE – przyłącz się do nas, domagaj się konkretnych 
zobowiązań, które naleŜy podjąć na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym 
podpisując Manifest  Koalicji EY2012 w sprawie stworzenia Unii Europejskiej przyjaznej ludziom w 
kaŜdym wieku do 2020 roku!  
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Do międzynarodowych I europejskich władz: zaanga Ŝujcie si ę! 
 
W celu wsparcia działania na wszystkich szczeblach, Unia Europejska powinna wzmocnić 
promocję idei środowiska przyjaznego ludziom w róŜnym wieku we wszystkich istotnych, unijnych 
procesach politycznych i programach finansowania.  

Unia Europejska, Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych (UNECE) i Światowa 
Organizacja Zdrowia dla Europy (WHO-Europe) równieŜ powinny połączyć swoje siły. Organizacje 
te powinny koordynować swoje działania w celu przyjęcia ‘Europejskiej Strategii na rzecz 
Aktywnego i Zdrowego Starzenia sie oraz dla Unii Eu ropejskiej Przyjaznej Ludziom w 
KaŜdym Wieku’ , tak aby jednocześnie pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu załoŜeń 
agendy tzw. Strategii „Europa 2020”, tj. stworzenia przemyślanej i zrównowaŜonej integracji 
społecznej. W ramach tej strategii naleŜy: 

 
• Budowa ć współprac ę pomiędzy istniejącą polityką Unii Europejskiej i programami 

finansowania, a takŜe instrumentami polityki ONZ i wdraŜaniem programów dla aktywnego 
starzenia się, tak, aby te procesy pozwoliły osiągnąć lepsze rezultaty w promowaniu 
aktywnego starzenia się oraz solidarności międzypokoleniowej. 

• Włączyć się w tworzenie Europejskiej Sieci na Rzecz Środowiska Przyjaznego  
Ludziom w Ka Ŝdym Wieku  oraz innych inicjatyw, takich jak np. Europejskiego 
Porozumienia Burmistrzów (Convent of Mayors) w spra wie Aktywnego Starzenia si ę i 
Zmian Demograficznych . Niniejsze Porozumienie powinno mieć na celu mobilizację oraz 
wspieranie lokalnych i regionalnych władz w realizacji ich zobowiązan rozwijania 
aktywności osób starszych i integracji międzypokoleniowej w ich społecznościach;   
 

• Wykorzystać odnowion ą, Otwart ą Metodę Koordynacji w dziedzinie polityki 
społecznej (OMK) 1. OMK promuje i umo Ŝliwa bowiem efektywne zaanga Ŝowanie 
społecze ństwa obywatelskiego w tworzenie polityki , w taki sposób, aby osiągnąć 
bardziej sprawiedliwy i zrównowaŜony finansowo system zabezpieczeń socjalnych oraz 
wzmocnić ogólną spójność społeczną; 

 
• Wspomaga ć badania, które pozwalają na ocenę i promowanie rozwiązań 

odpowiadających potrzebom starzejącej się populacji, w sposób zrównowaŜony dla 
wszystkich pokoleń, oraz które sprzyjają trwałemu rozwojowi Europy opartemu na 
spójności społecznej i dalszemu ograniczeniu ryzyka ubóstwa.  

 

                                                        
1 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_pover
ty/em0011_en.htm 
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Do rządów krajowych: wzmocni ć •••• zaangaŜować •••• wdro Ŝyć! 

W odpowiedzi na zmiany demograficzne, wraz ze wsparciem Unii Europejskiej, krajowe, 
regionalne i lokalne podmioty powinny opracować plany promujące warunki Ŝycia  przyjazne 
ludziom w kaŜdym wieku. Takie działania powinny dąŜyć do łatwiejszego zaangaŜowania się 
większej ilości podmiotów w tworzenie europejskiej sieci na rzecz Unii przyjaznej ludziom w 
kaŜdym wieku. Powinny one wspierać uczestnictwo wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samych obywateli, w rozwój, wdraŜanie oraz 
monitorowanie odpowiednich i zrównowaŜonych rozwiązań dla starzejącego się społeczeństwa. W 
szczególności, chodzi tu o inicjatywy polityczne i/lub ramy prawne opracowywane w celu:  

• WdraŜania strategii aktywnego starzenia się, która uwzględnia rezultaty bieŜących i 
zakończonych badań w zakresie starzenia się, jak równieŜ specyficzne potrzeby  grup 
wraŜliwych, np. pracowników o niskich dochodach, pracowników z nietypową karierą 
zawodową, migrantów oraz mniejszości etnicznych;  

• Pobudzenia aktywnego starzenia się we wszystkich dziedzinach Ŝycia, a takŜe promowania 
równych szans, równie Ŝ w odniesieniu do płci,  w kaŜdym aspekcie aktywnego starzenia 
się i solidarności międzypokoleniowej; 

• Tworzenia dost ępnych miejsc pracy  oraz warunków pracy przyjaznych ka Ŝdemu, bez 
wzgl ędu na wiek i płe ć; 

• Zastosowania takiego planowania przestrzennego obszarów miejskich i wiejskich, które 
zapewni łatwy dost ęp do miejsc u Ŝyteczno ści publicznej  i dostęp do informacji; 

• Wzmocnienia spójno ści  społecznej, integracji i uczestnictwa  w całym cyklu Ŝycia;  

• Zagwarantowania odpowiednich i sprawiedliwych systemów ochrony zdro wotnej i 
socjalnej  dla wszystkich grup wiekowych oraz dost ępu do wysokiej jako ści usług , które 
pozwolą ludziom starszym, w szególnosci tym w najtrudniejszej sytuacji Ŝyć godnie, z dala 
od ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

 

Do wszystkich zainteresowanych stron, w tym obywate li Unii Europejskiej: zróbmy to 
razem!  

Lokalne władze i inne podmioty administracji, sektor prywatny, instytucje publiczne, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerzy społeczni, urbaniści, usługodawcy, instytucje 
edukacyjne, świat akademicki, media oraz obywatele, czyli my wszyscy mamy waŜną rolę do 
odegrania w procesie stworzenia środowiska i warunkow Ŝycia przyjazych dla kaŜdej grupy 
wiekowej.  

W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, co moŜna zrobić, aby przyczynić się do 
powstania Unii Europejskiej Przyjaznej Ludziom w KaŜdym Wieku do roku 2020, zachęcamy do 
przeczytania naszej ulotki „Europejski Rok Aktywnego Starzenia się i Solidarności 
Międzypokoleniowej: kaŜdy ma do spełnienia waŜną rolę” (ang. “European Year 2012 for Active 
Ageing and Solidarity between Generations: Everyone has a role to play”).  

Najwy Ŝszy czas, aby zacz ąć działać szybko! Zaanga Ŝuj si ę i podziel si ę swoimi pomysłami, 
które pomog ą w tworzeniu Europy dla wszystkich generacji! 

Nasze wspólne zobowi ązania dotycz ące tego celu zostan ą szczegółowo opisane w Mapie 
Drogowiej (Planie Działania) Koalicji Zainteresowan ych Stron EY2012. Jego pierwsza wersja 
została opublikowana 18 stycznia 2012 roku, inaugur ując tym samym obchody 
Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia si ę i Solidarno ści Mi ędzypokoleniowej (2012). 
Mapa Drogowa b ędzie sukcesywnie uaktualniana na podstawia Pa ństwa pomysłów, 
incijatyw oraz działa ń. Z góry dzi ękujemy za współprac ę i przył ączenie si ę do naszej Koalicji 
2012! 

Wiecej informacji:  www.age-platform.eu  
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