Dogovor o
demografskih
spremembah

Evropa se stara. Starejši od 50 let predstavljajo že 37 %
prebivalstva oz. 190 milijonov državljanov. Število
starejših od 60 let se bo v naslednjih desetletjih povečalo
za približno dva milijona na leto, število delovno aktivnega
prebivalstva pa bo začelo upadati. Prav tako se bo
povečalo število zelo starih oseb v starosti 80 let in več, ki
najverjetneje potrebujejo oskrbo. Obenem bo na voljo
manj mladih za zagotavljanje neformalne in formalne
podpore in oskrbe.
Zato se danes ponuja priložnost za iskanje trajnostnih
rešitev za obravnavanje izzivov, povezanih s staranjem
prebivalstva. Preprečevanje, rehabilitacija, izboljšanje
izvajanja oskrbe, omogočanje, da ljudje ostanejo aktivni in
neodvisni dlje časa, so glavna področja, v katera je treba
vlagati, da se podpre enako in pomembno udeležbo
posameznika v socialnem in gospodarskem življenju
njegove skupnosti. To je mogoče storiti z ustvarjanjem
starosti prijaznih okolij, kot jih imenuje Svetovna
zdravstvena organizacija (SZO), oziroma s prilagoditvijo
naših fizičnih in socialnih okolij različnim potrebam vseh
generacij.
Cilj Dogovora o demografskih spremembah je
spodbujanje starosti prijaznih okolij.
Dogovor o
demografskih spremembah na lokalni, regionalni in
nacionalni ravni združuje evropske javne organe, ki so
zavezani pripravi in izvajanju akcijskega načrta za starosti
prijazna okolja na podlagi vodnika SZO po starosti
prijaznih mestih in v duhu Dublinske deklaracije o starosti
prijaznih mestih in skupnostih v Evropi iz leta 2013. Drugi
deležniki, kot so univerze, raziskovalna središča,
organizacije civilne družbe in podjetja, se prav tako lahko
pridružijo dogovoru ter izmenjujejo svoje izkušnje in se
učijo iz izkušenj drugih.
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POGLAVJE

DOGOVOR O DEMOGRAFSKIH
SPREMEMBAH

Dogovor o demografskih spremembah združuje vse
lokalne, regionalne in nacionalne organe ter druge
deležnike, ki so predani sodelovanju in izvajanju
rešitev na podlagi dokazov, da bi podprli aktivno in
zdravo staranje kot celovit odgovor na demografske
spremembe v Evropi. Temelji na izidih tematske
mreže za inovacije za starosti prijazna okolja AFEINNOVNET in tesno sodeluje z obstoječimi
pobudami, kot so globalna mreža SZO starosti
prijaznih mest in skupnosti, mreža zdravih mest SZO
za Evropo in evropsko partnerstvo za inovacije za
aktivno in zdravo staranje.
Dogovor je ustanovljen kot mednarodno neprofitno
združenje v skladu z belgijsko zakonodajo in je začel
delovati 7. decembra 2015.

• navadni člani:
vključujejo vse nepridobitne deležnike, vključno z
lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi, ki se
še niso pripravljeni zavezati izvajanju starosti
prijaznega akcijskega načrta, vendar sprejemajo
splošni cilj in vizijo dogovora ter so predani
sodelovanju z drugimi člani dogovora;

• pridruženi partnerji:
vključujejo vse pridobitne deležnike, ki sprejemajo
splošni cilj in vizijo ter so predani sodelovanju z
drugimi člani dogovora.

KAKŠNE SO KORISTI PRIDRUŽITVE
DOGOVORU?
Za polnopravne člane:

KDO SO ČLANI DOGOVORA?
Dogovor ima tri vrste članov:

• polnopravni člani:
vključujejo vse lokalne, regionalne in nacionalne
organe v EU in državah, pridruženih EU, ter
formalne mreže lokalnih in regionalnih organov.
Polnopravni člani sprejemajo splošni cilj in vizijo
dogovora, vključno z Dublinsko deklaracijo 2013, in
se uradno zavezujejo izvajanju načrtov za starosti
prijazna okolja, izmenjavi informacij o svojem
akcijskem načrtu z drugimi člani in poročanju
dogovoru o doseženem napredku;

• pravica do glasovanja o vseh vprašanjih vodenja
dogovora, vključno z volitvami predsednika, ki
mora prihajati iz vrst enega od polnopravnih
članov,
• podpora sekretariata dogovora,
• prepoznavnost na spletišču
dogovora z informacijami/poročanju
o akcijskem načrtu, biltenom,
blogom itd.,
• učenje iz izkušenj drugih in iskanje
partnerjev za lokalne organe in med njimi,
• samodejna pravica do pridružitve globalni mreži SZO
starosti prijaznih mest in skupnosti (za mesta),
• možnost sodelovanja v aktivnostih, kot so
delavnice ali obiski na terenu, priložnosti
partnerstev.
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Za navadne člane:
• pravica do glasovanja o vprašanjih vodenja
dogovora, razen volitev predsednika, ki mora
prihajati iz vrst enega od polnopravnih članov,
• prepoznavnost na spletišču dogovora: možnost
nalaganja vsebin in informacij na spletišče
dogovora (npr. prispevki v shrambi dobrih praks),
možnost sodelovanja v aktivnostih, kot so delavnice
ali obiski na terenu, in iskanje priložnosti
partnerstev.

Javni organi lahko nato skupaj s starejšimi določijo
prednostne naloge in pripravijo načrt za ukrepanje.
Če želijo, lahko najprej začnejo izvajati ukrepe samo
na enem področju, nato pa svoje delovanje kasneje
razširijo na druga področja, na katerih so bile
opredeljene potrebe. Splošni cilj ni tekmovanje, da
čim hitreje postanejo starosti najprijaznejše mesto,
temveč da postopno izboljšujejo prijaznost okolja
starejšim v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in
ob podpori drugih članov.

Za pridružene partnerje:

SO S TEM POVEZANE SUBVENCIJE?

• prepoznavnost na spletišču dogovora: možnost
nalaganja nekomercialnih vsebin in informacij na
spletišče dogovora (npr. prispevki v shrambi dobrih
praks),

Ne, dogovor ni program financiranja in ne more
zagotoviti finančne podpore. Vendar pa bo sekretariat
zagotovil informacije o možnostih financiranja v EU in
članom dogovora pomagal oblikovati partnerstva, ki
bodo podala predloge projektov za pozive EU za
oddajo predlogov projektov.

• možnost sodelovanja v aktivnostih, kot so delavnice
ali obiski na terenu, priložnosti partnerstev.

SE OB PRIDRUŽITVI PLAČA PRISPEVEK?
KAKO LAHKO POLNOPRAVNI ČLANI
PRIPRAVIJO AKCIJSKI NAČRT ZA
STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA?
Vse akcijske načrte je treba začeti z „začrtanjem
potreb“ skupaj z državljani, zlasti starejšimi, in
natančno opredeliti, kaj že obstaja za izpolnitev teh
potreb in kaj je še potrebno. To zbiranje podatkov je
priložnost, da se pregleda, kaj se že dela na enem ali
več izmed osmih področjih pristopa SZO za starosti
prijazna okolja; stanovanja, prevoz, storitve skupnosti
in zdravstvene storitve, prostori na prostem in stavbe,
družbena udeležba, spoštovanje in socialna
vključenost, sodelovanje državljanov in zaposlovanje,
komuniciranje in informiranje.

Evropski parlament je pozval Evropsko komisijo, naj
poišče trajnostno financiranje za pokritje glavnih
dejavnosti dogovora. Druge možnosti financiranja,
vključno z morebitno članarino, je treba raziskati
skupaj z ustanovitvenimi člani. Medtem bo dogovor
deloval na podlagi stvarnih vložkov svojih
ustanovitvenih članov. Deloval bo predvsem virtualno
in izkoristil priložnosti, kot so dan odprtih vrat Odbora
regij ali drugi dogodki, ki jih pripravlja Evropska
komisija ali nacionalni deležniki, da organizira
zaporedne dogodke za člane dogovora.
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POGLAVJE

DUBLINSKA DEKLARACIJA O
STAROSTI PRIJAZNIH MESTIH IN
SKUPNOSTIH V EVROPI – 2013

Dublinska deklaracija o starosti prijaznih mestih in skupnostih
je bila sprva pripravljena v povezavi s 1. mednarodno
konferenco o starosti prijaznih mestih, ki je septembra 2011
potekala v Dublinu. Sogostiteljice konference so bile Globalna
mreža starosti prijaznih mest in skupnosti Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO), mreža Ageing Well Network
(predhodnica organizacije Age Friendly Ireland) in
Mednarodna zveza za staranje. Deklaracijo so po obširnih
posvetovanjih z mednarodnimi strokovnjaki s področja
starosti prijaznih mest in lokalnimi organi skupaj pripravile
navedene tri organizacije.
Regije, mesta, okrožja in skupnosti po vsem svetu, ki so doslej
podpisali Dublinsko deklaracijo, povezuje skupni nabor
vrednot in načel. Pripravljeni so se zavezati ukrepom, ki bodo
izboljšali kakovost življenja starejših, okrepili in vzdrževali
naše sisteme in storitve v vseh sektorjih in med vsemi
deležniki ter spodbujali kulturo inovacij, ki bo pospeševala
rast in razvoj.
Cilj deklaracije je pridobivanje podpore za vrsto ukrepov, ki
temeljijo pretežno na osmih področjih, ki jih je v svojem
svetovnem vodniku po starosti prijaznih mestih opredelila
SZO. Deklaracija izraža jasno in odločno zavezo političnih
voditeljev mest in skupnosti krepitvi ukrepov in zavzemanjem
zanje, da bi njihove skupnosti postale starosti prijaznejše, in
poudarja potrebo po nenehnem izboljševanju vrste
medsebojno povezanih področij življenja starejših. Podpisnice
zavezuje k zveznemu ciklu izboljšanja s postopkom
načrtovanja ob podpori sodelovanja v Globalni mreži starosti
prijaznih mest SZO.

CELOTNO BESEDILO DEKLARACIJE
„Na ‚Vrhu EU o aktivnem in zdravem staranju‘, ki je pod
vodstvom irskega predsedstva Evropske unije od 13. do
14. junija 2013 potekal v Dublinu na Irskem, župani in
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politični predstavniki evropskih mest, občin, skupnosti in
regij soglasno izjavljamo:

Vrednote in načela ukrepanja
Opiramo se na pobudo okvira politike SZO za aktivno
staranje, v kateri je aktivno staranje opredeljeno kot
‚proces optimiziranja priložnosti za zdravje, sodelovanje in
varnost, da bi povečali kakovost življenja, ko se ljudje
starajo. Ljudem omogoča, da udejanjijo svoj potencial za
blagostanje v vsem svojem življenju in sodelujejo v družbi
glede na svoje potrebe, želje in sposobnosti, hkrati pa jim
zagotavlja primerno varstvo, varnost in oskrbo, ko
potrebujejo pomoč‘. (Aktivno staranje: Okvir politike,
Ženeva 2002. SZO.)
V celoti podpiramo načela in ukrepe strateškega
prednostnega področja starosti prijaznih, podpornih okolij
v okviru strategije in akcijskega načrta SZO za zdravo
staranje v Evropi (Strategija in akcijski načrt SZO za zdravo
staranje v Evropi, 2012–2020), načela OZN o starejših in
njihovo
poudarjanje
samostojnosti,
dostojanstva,
samouresničevanja, sodelovanja in oskrbe (Načela
Združenih narodov o starejših, 1991) ter prednostne
usmeritve madridskega mednarodnega akcijskega načrta o
staranju, ki spodbuja starejše in razvoj, krepitev zdravja in
blagostanje v starosti in zagotavljanje ugodnih in
podpornih okolij (Madridski mednarodni akcijski načrt o
staranju, 2002)

2

Zavedamo se vrednosti in prispevka sodelovanja SZO z
mesti v okviru starosti prijaznih skupnosti in smernic SZO
za pomoč mestom in skupnosti pri ustvarjanju podpornega
okolja za starejše z obravnavanjem njihovih potreb na
8 področjih: grajeno okolje, prevoz, stanovanja, družbena
udeležba, spoštovanje in socialno,

vključevanje, sodelovanje državljanov in zaposlovanje,
komunikacija in podpora skupnosti in zdravstvene storitve;
te smernice bomo sprejeli, kot so bile prilagojene
evropskemu okviru. (Vodnik SZO po starosti prijaznih
mestih, 2008)
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Zavedamo se pomembnosti evropskega političnega okvira
SZO, ki podpira ukrepe za zdravje in blagostanje na ravni
vlade in družbe, za naše delo in sprejemamo štiri
prednostna področja, ki podpirajo načela življenjskih
obdobij in krepitev vloge državljanov, spopadanje z
največjimi izzivi na področju zdravja v Evropi, krepitev
sistemov, osredotočenih na državljane, in oblikovanje
prilagodljivih skupnosti in podpornih okolij. (Zdravje 2020:
evropski okvir politike, ki podpira ukrepe za zdravje in
blagostanje na ravni vlade in družbe, SZO, 2012)
Priznavamo sinergijo dela mreže zdravih mest SZO za
Evropo in globalne mreže SZO starosti prijaznih mest in
skupnosti in podpiramo načela in temeljne vrednote
Zagrebške deklaracije za zdrava mesta, povezane z
enakostjo, krepitvijo vloge državljanov, partnerstvom,
solidarnostjo in trajnostnim razvojem. (Zagrebška
deklaracija za zdrava mesta. SZO 2009)
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V celoti spodbujamo in podpiramo evropsko partnerstvo
za inovacije za aktivno in zdravo staranje ter zaveze
partnerjev, da se do leta 2020 za dve leti podaljša
povprečno zdravo življenjsko dobo državljanov EU z
izboljšanjem zdravstvenega stanja in kakovosti življenja
starejših ter učinkovitosti in trajnosti zdravstvenih
sistemov, prav tako pa tudi s spodbujanjem
konkurenčnosti industrije EU na področju inovativnih
proizvodov in storitev, povezanih s starostjo in zdravjem.
(Izvajanje strateškega izvedbenega načrta evropskega
partnerstva za inovacije za aktivno in zdravo staranje,
Evropska komisija, 2012)
V okviru evropskega partnerstva za inovacije za aktivno in
zdravo staranje ter temelječ na delu SZO v zvezi s starosti
prijaznimi, podpornimi okolji v celoti podpiramo akcijski
načrt D4 za inovacije v starosti prijaznih stavbah, mestih
in okoljih,

še zlasti vzpostavitev tematske mreže velikih mest, regij in
občin, zavezanih uporabi inovativnih pristopov, da bi bilo
okolje starosti prijaznejše, vključno z uporabo rešitev IKT.
(Akcijski načrt D4: inovacije v starosti prijaznih stavbah,
mestih in okoljih. Evropsko partnerstvo za inovacije
(akcijska skupina za aktivno in zdravo staranje D4, 2012)

8

Močno spodbudo črpamo iz dosežkov evropskega
leta 2012, evropskega leta za aktivno staranje in
solidarnost med generacijami, ki je spodbudilo aktivno
staranje na treh področjih, in sicer na področju
zaposlovanja, družbene udeležbe in samostojnega
življenja, s čimer se ljudem omogoči, da so čim dlje
odgovorni za svoje življenje.

Priložnosti in izzivi
Na podlagi Dublinske deklaracije o starosti prijaznih
mestih in skupnostih iz leta 2011 ter načel, vrednot in
pristopov prej omenjenih strategij, okvirov, deklaracij,
smernic in pobud se zavedamo, da:
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• okolje, v katerem živimo, naše fizično, socialno in kulturno
okolje, pomembno vpliva na naše življenje in staranje.
Pomena ‚kraja‘ v našem življenju ni mogoče precenjevati.
Grajeno okolje in sosedske mreže vplivajo na kakovost
našega življenja in lahko pomenijo veliko razliko med
samostojnostjo in odvisnostjo vseh oseb, še zlasti
starajočih se oseb. Kraj je neločljivo povezan z našim
občutkom identitete, kar velja za osebe vseh starosti, tudi
starejše;
• se morajo mesta za spodbujanje enakih možnosti,
blagostanja in sodelovanja vseh državljanov, vključno s
starejšimi državljani, opremiti s potrebnimi sredstvi, viri in
distribucijskimi sistemi. Čeprav gre razvoj v smeri
urbanizacije, številni starejši živijo v podeželskih in včasih
oddaljenih skupnostih. Tudi te skupnosti morajo razviti
zmogljivosti za spodbujanje zdravja, blagostanja in
sodelovanja
starejših
prebivalcev;

THE
COVENANT ON DEMOGRAPHIC
-7
DOGOVOR
O DEMOGRAFSKIH
SPREMEMBAH CHANGE
-7

Zaveze
• je starosti prijazno okolje v skladu s strategijo in akcijskim
načrtom SZO za zdravo staranje v Evropi 2012–2020 okolje,
v katerem ponudniki storitev, javni uslužbenci, voditelji
skupnosti, duhovni vodje, poslovneži in državljani
priznavajo veliko raznolikost med ljudmi, spodbujajo
njihovo vključenost in prispevanje na vseh področjih
življenja, spoštujejo njihove odločitve in izbiro načina
življenja ter predvidevajo in se prožno odzovejo na njihove
potrebe in želje;
• je načrtovanje okoljsko, gospodarsko in socialno
trajnostnih skupnosti ključna skrb vseh ravni upravljanja,
takšno načrtovanje pa mora upoštevati staranje
prebivalstva in vlogo, ki jo starejši ljudje lahko odigrajo kot
ključni člen pri zadovoljevanju svojih specifičnih potreb.
Mehanizmi za zagotavljanje dejavne vloge starejših pri
načrtovanju in odločanju so ključnega pomena za
zagotavljanje starosti prijaznih rešitev;
• so starejši nagrada za družbo v Evropi. To vrednost je treba
prepoznati in graditi na prednostih vezi solidarnosti med
generacijami v Evropi, kjer ljudje vseh starosti zavzemajo
pozitivna stališča drug do drugega in kjer med generacijami
obstaja soglasje glede prihodnjih poti;
• lahko ukrepi za starosti prijazno Evropsko unijo okrepijo
številne razsežnosti strategije Evropa 2012–2020 za
pametno, trajnostno in vključujočo rast. Ponuja se
pomembna priložnost za nadgraditev inovativnih in
konkurenčnih prednosti EU na področju IKT za večjo
vključenost in e-zdravje, da se pospeši uporabo novih
postopkov, proizvodov in storitev, ki izboljšujejo kakovost
življenja in zdravje starejših v evropskih mestih in
skupnostih, in obenem za izboljšanje učinkovitosti in
trajnosti naših sistemov zdravstvenega in socialnega
varstva;
• lahko v Evropi nadgraditev dela SZO na področju starosti
prijaznih politik ter nadgraditev in povezovanje nenehnega
inovativnega dela na področju javnega prevoza, IKT in
pametnih mestih podprejo prihodnji sporazum o
sodelovanju, ki tvori Dogovor EU o demografskih
spremembah.
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Zato se mesta in skupnosti podpisnice zavezujejo k
izpolnitvi naslednjih zavez, ki so znane kot ‚Dublinska
deklaracija o starosti prijaznih mestih in skupnostih v
Evropi 2013‘, predvsem pa k naslednjemu:

i. uveljavljanju ‚Dublinske deklaracije o starosti prijaznih
mestih in skupnostih v Evropi 2013‘ (Dublinska
deklaracija 2013) v ustreznih nacionalnih in mednarodnih
forumih, spodbujanju spoštovanja njenih vrednot, načel in
vodil v smislu načrtov, programov in virov, da se zaveze v
tej deklaraciji izpolni v razumnem časovnem obdobju;
ii. sodelovanju z vsemi pomembnimi regionalnimi in lokalnimi
deležniki, da se podpre popolno izvedbo zavez Dublinske
deklaracije o starosti prijaznih mestih in skupnostih v
Evropi 2013, vključno s sodelovanjem z evropskim
regionalnim uradom SZO in njegovo mrežo mest, zavezanih
razvoju starosti prijaznih okolij, kot del globalne mreže
starosti prijaznih mest in skupnosti SZO. Sodelovanje
vključuje začetek večletnega ciklusa rednih ocenjevanj in
nenehnih izboljšav, da bodo njihova okolja starosti
prijaznejša;
iii.komuniciranju po lokalnih in regionalnih kanalih in mrežah
med različnimi mesti in skupnostmi, da se spodbudi in
podpre napredek na področju uveljavljanja enakih pravic in
možnosti starejših državljanov ter izmenja znanje o
napredku politik in praks, ki izboljšujejo njihovo življenje.

Podpiranje zavez
Mesta in skupnosti podpisnice se zavezujejo tudi, da na
svojem področju pristojnosti in če je to gospodarsko
izvedljivo, spodbujajo naslednje posebne ukrepe in
njihovo vključitev v ključne instrumente načrtovanja za
krepitev dolgoročne trajnosti:

• ozaveščanje širše javnosti o starejših, njihovih pravicah,
potrebah in potencialih ter poudarjanje njihovega
pozitivnega socialnega, gospodarskega in kulturnega
prispevka;
• zagotavljanje upoštevanja in spoštovanja mnenj in stališč
starejših ter razvoja struktur in postopkov vključevanja
državljanov, da se tako zagotovi ustrezno udeležbo
starejših pri sprejemanju odločitev in njihovo aktivno
sodelovanje pri oblikovanju in ustvarjanju inovacij in
sprememb;
• sprejemanje ukrepov za razvoj mestnih območij in javnih
prostorov, ki so vključujoči, dostopni in privlačni za vse,
vključno s starejšimi, in zagotavljanje, da stavbe v javni
uporabi spodbujajo dostojanstvo, zdravje in blagostanje
uporabnikov vseh starosti ter ustrezno izpolnjujejo
spreminjajoče se potrebe starajoče se družbe;
• spodbujanje in podpora razvoja sosesk in skupnosti za vse
starosti, ki so raznolike, varne, vključujoče in trajnostne ter
zajemajo visokokakovostna stanovanja za starejše.
Posebno pozornost je treba nameniti potrebam starejših v
oskrbovanih stanovanjih, domovih za starejše in domovih
za nego, kjer sta njihovo dostojanstvo in samostojnost bolj
ogrožena;
• prizadevanja za vzpostavitev sistemov javnega prevoza, ki
so razpoložljivi in dostopni vsem, vključno s starejšimi, in so
celoviti znotraj različnih obstoječih načinov prevoza in med
njimi. Prometni sistemi morajo tudi spodbujati in olajšati
uporabo osebnega prevoza, kakršna sta kolesarjenje in
avtomobilski prevoz starejših. Ko začne uporaba osebnega
prevoznega sredstva predstavljati preveliko težavo, morajo
biti na voljo cenovno dostopni prevozi s taksiji in skupinski
prevozi, ki so povezani s sistemom javnega prevoza;
• spodbujanje sodelovanja vseh, vključno s starejšimi, v
družbenem in kulturnem življenju skupnosti z
omogočanjem dogodkov in aktivnosti, ki so dostopni,
cenovno ugodni in prilagojeni tako, da vključujejo starejše
in spodbujajo njihovo vključevanje v skupnost. To mora
vključevati spodbujanje medgeneracijskih aktivnosti;

• spodbujanje in podpora razvoja možnosti za zaposlovanje
in prostovoljstvo za vse, vključno s starejšimi, in priznanje
njihovega pozitivnega prispevka ter zagotavljanje
priložnosti za vseživljenjsko učenje, da se opolnomoči
starejše in spodbuja njihovo samostojnost;
• zagotavljanje razpoložljivosti obsežnega in celovitega
nabora cenovno ugodnih, enostavno dostopnih, starosti
prijaznih in visokokakovostnih storitev podpore skupnosti
in zdravstvenih storitev za vse, vključno s starejšimi,
vključevati pa morajo krepitev zdravja in programe
preventive, podporne storitve v skupnosti, primarno
oskrbo, sekundarno akutno bolnišnično oskrbo,
rehabilitacijske
storitve,
specialistične
terciarne
zdravstvene storitve,dolgotrajno institucionalno oskrbo in
sočutno nego umirajočih.“

V tej deklaraciji EU priznava pozitivni prispevek
starejših k družbi in jasno opredeljuje področja
ukrepanja za obravnavanje izziva staranja na
splošno: zaposlovanje, udeležba v družbi in
samostojno življenje. To se zelo dobro ujema s
cilji organizacije Age Friendly Ireland, Globalne
koalicije za staranje in organizacije AGE
Platform Europe.
Staranje ni bolezen, ki bi jo bilo treba zdraviti.
Je obdobje življenja, ki je lahko prav tako
bogato, koristno in produktivno kot katero koli
drugo.
Vsi se staramo – in vsi upravičeno upamo in
pričakujemo, da bomo živeli dlje od predhodnih
generacij in bo naše življenje bolj kakovostno.
Družba starejših v Evropi lahko ponudi odlične
priložnosti, današnji raziskovalni in inovacijski
izzivi pa so lahko bogato najdišče za naše
gospodarstvo.

Komisarka
Geoghegan-Quinn.
Dublin,
13. junij 2013
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POGLAVJE

ZAKAJ BI MORALI EVROPSKI
LOKALNI IN REGIONALNI ORGANI
POSTATI STAROSTI PRIJAZNEJŠI?

V številnih državah članicah so regionalne in lokalne
oblasti pristojne za področja politike, povezana s
socialnimi
storitvami,
zdravstvenim
varstvom,
izobraževanjem in usposabljanjem, podjetništvom,
trgom dela, infrastrukturo in prevozom itd. Zato je
ključno njihovo ukrepanje, da se seniorjem omogoči
sodelovanje v življenju skupnosti, prepreči izolacijo in
okrepi dostopnost državljanov do blaga in storitev.
Naložbe v starosti prijazna okolja pripomorejo k
osredotočanju na preprečevanje in omogočanje
starejšim, da dlje živijo samostojno, kar ublaži pritisk
na družinske oskrbovalce, formalne institucije za
oskrbo in s tem na javni proračun. Podpirajo tudi
aktivno prispevanje k socialnemu in gospodarskemu
življenju skupnosti, zlasti s potrošnjo blaga in storitev,
zaposlovanjem in prostovoljstvom. Študija, opravljena
v Združenem kraljestvu (2011), je pokazala, da je
neto prispevek starejših od 65 let h gospodarstvu
Združenega kraljestva, med drugim s prispevki, davki,
kupno močjo, zagotavljanjem socialne oskrbe in
vrednostjo
njihovega
prostovoljstva,
znašal
47 milijonov EUR. Ocenjuje se, da bo ta prispevek s
staranjem prebivalstva do leta 2030 narasel na do
90 milijonov EUR.

Starosti prijazna okolja so poleg gospodarskih koristi
tudi sredstvo za zagotavljanje varstva pravic starejših
ne glede na njihovo starost in sposobnost.
Zagotavljajo jim koristi od enakih možnosti za
udeležbo v družbi in dostojanstveno staranje. Starosti
prijazna okolja poleg tega koristijo ne samo starejšim,
temveč tudi generacijam, saj je npr. boljša dostopnost
zunanjih prostorov in prevoza koristna tudi za družine
z otroškimi vozički ali potnike s težko prtljago.
Ne nazadnje imajo lahko lokalni in regionalni organi
ključno vlogo, njihova podpora pa je odločilna za
trajnost pobud. Ustvarjanje starosti prijaznih okolij je
izvrsten način za povezovanje različnih partnerjev
(oblikovalcev politike, delodajalcev, ponudnikov
storitev, socialnih akterjev, državljanov itd.), s čimer
postajajo mesta in regije bolj vključujoči in dinamični
zaradi udeležbe vseh državljanov ne glede na starost.

Mesta in regije morajo čim bolj
izkoristiti evropska partnerstva:
soustvarjamo lahko nove koncepte,
nove instrumente in nove storitve,
ki nenehno izboljšujejo dostopnost
in spodbujajo mobilnost starejših
ter jim tako omogočajo čim večjo
neodvisnost.
Markku Markkula
Predsednik Odbora regij
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POGLAVJE

KAKŠNE UKREPE IZVAJA EVROPA
ZA RAZVOJ STAROSTI PRIJAZNIH
OKOLIJ?

2007

2014

• Objava vodnika SZO Starosti prijazna mesta in
skupnosti: svetovni vodnik

• Začetek delovanja tematske mreže za inovacije za
starosti prijazna okolja AFE-INNOVNET ob finančni
podpori Evropske komisije za spodbujanje lokalnih
in regionalnih organov ter drugih deležnikov po vsej
EU k izmenjavi praks, učenju iz izkušenj drugih in
pripravi začetka izvajanja dogovora.

2010
• Oblikovanje Globalne mreže starosti prijaznih mest
in skupnosti SZO
• Začetek izvajanja evropskega partnerstva za
inovacije za aktivno in zdravo staranje (EIP AHA);
ena izmed njegovih akcijskih skupin je pristojna za
starosti prijazna okolja in pripravo Dogovora o
demografskih spremembah

• Objava poročila evropskega Odbora za socialno
zaščito „Ustrezna socialna zaščita za potrebe po
dolgotrajni oskrbi v starajoči se družbi“, ki
izpostavlja tudi potrebo po oblikovanju starosti
prijaznih okolij.

2015
2011
• Dublinska deklaracija o starosti prijaznih mestih in
skupnostih, ki jo je na prvi mednarodni konferenci
SZO o starosti prijaznih mestih podpisalo
40 županov

2012
• Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti
med generacijami 2012. Koalicija za evropsko leto
2012 je Dogovor o demografskih spremembah
pozvala k razvoju starosti prijaznih okolij v Evropi

• Objava dopolnilnega dokumenta „Spodbujanje
gospodarstva starejših v Evropi“ k objavi poročila
OECD „Staranje v mestih“
• Objava študije Mednarodne organizacije dela „Long
Term Care protection for older persons: A review of
coverage deficits in 46 countries“ (Dolgotrajna
oskrba za starejše: pregled pomanjkljivosti v
46 državah), ki prav tako izpostavlja potrebo po
oblikovanju starosti prijaznih okolij
• Objava poročila SZO „Svetovno poročilo o staranju
in zdravju“, ki starosti prijazna okolja navaja kot
ključna področja ukrepanja

2013
• Druga različica Dublinske deklaracije o starosti
prijaznih mestih in skupnostih, ki jo je podpisalo 60
mest in občin ter vključuje novo zavezo EU, da bo
ohranila nabor načel za merjenje, analizo in
spodbujanje prihodnjega razvoja starosti prijaznih
mest.

• Začetek izvajanja Dogovora o demografskih
spremembah
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13%

EVROPA SE STARA ...

Osebe,

EU

starejše

GOSPODARSTVO STAREJŠIH JE KLJUČNO
PODROČJE ZA USTVARJANJE DELOVNIH
MEST V NASLEDNJIH LETIH

2013

Začetek delovanja Tematske
mreže za inovacije za
starosti prijazna okolja
INNOVNET, ki jo financira
EU in ki si prizadeva za
začetek izvajanja Dogovora
EU o demografskih
spremembah

več kot

1od3
2012

Preko 60 evropskih mest in
občin podpiše Dublinsko
deklaracijo o starosti
prijaznih mestih in
skupnostih
V Evropi

Evropsko leto
aktivnega staranja
in solidarnosti med
generacijami:
koalicija deležnikov prvič
omeni zamisel o začetku
izvajanja Dogovora EU o
demografskih spremembah

7. december 2015
Uradni začetek uvedbe
Dogovora EU o
demografskih
spremembah v Odboru
regij, Bruselj

Polnopravni člani dogovora
(evropski lokalni in regionalni
organi) začnejo pripravljati
akcijski načrt za starosti
prijazna okolja ob podpori
navadnih članov dogovora
(organizacije civilne družbe,
podjetja, univerze,
raziskovalna središča itd.)
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starejše od 55 let, ki oskrbujejo
ali invalidne sorodnike

Osebe z dolgotrajno
boleznijo so imele težave
z dostopnostjo

Evropska
komisija
začne izvajati
Evropsko
Partnerstvo za inovacije
za aktivno in zdravo
staranje, v okviru katerega
se ena akcijska skupina
ukvarja z inovacijami za
starosti prijazna okolja

1900

2012

2050

47

80

83

Povprečna pričakovana
življenjska doba v Evropi

REŠITEV SO STAROSTI
PRIJAZNA OKOLJA

SZO začne izvajati Vodnik po starosti
prijaznih mestih, ki se osredotoča na osem
področij, ki vplivajo na to, kako aktivno in
zdravo se staramo: prevoz, stanovanja,
prostori na prostem, grajeno okolje, družbena
udeležba, spoštovanje in socialna
vključenost, komuniciranje in informacije, podpora
skupnosti in zdravstvene storitve, sodelovanje
državljanov
in zaposlovanje

Od leta 2017 dalje
Prvi polnopravni člani
dogovora (evropski lokalni in
regionalni organi) začnejo
izvajati svoj akcijski načrt za
starosti prijazna okolja
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POGLAVJE

KAJ SO STAROSTI
PRIJAZNA OKOLJA?

Mesto ali kateri koli lokalni ali regionalni organ je
starosti prijazno, ko osebam vseh starosti omogoča
aktivno sodelovanje v dejavnostih skupnosti, z njimi
ravna spoštljivo ne glede na starost in ščiti
najranljivejše. So prostor, ki pomaga osebam, da
ostanejo zdrave in aktivne tudi v najvišji starosti.
Postati starosti prijazen pomeni prisluhniti ljudem in
razumeti, kaj hočejo in potrebujejo, ko se starajo.

SZO je leta 2007 izdala vodnik, ki opredeljuje
pomembna področja ukrepanja, da mesto ali organ
postane starosti prijazno. Obravnava 8 področij
življenja državljanov, ki vplivajo na to, kako se ljudje
starajo. Ta področja so: stanovanja, transport, mestna
območja in grajeno okolje, družbena udeležba,
sodelovanje državljanov in zaposlovanje, spoštovanje
in socialna vključenost, dostop do podpore skupnosti
in zdravstvenih storitev ter komuniciranje in
informiranje. Ta področja so cvetni listi rože SZO:

Prevoz

Prostori na prostem
in grajeno okolje

Stanovanja

Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)
so fizična in socialna okolja odločilni dejavniki pri tem,
ali lahko ljudje ostanejo zdravi, neodvisni in
samostojni še dolgo v starost.

udeležba

Starosti
prijazno
mesto

Podpora
zdravstvene
„Nujno so potrebni inovativni programi za
stanovanja, prevoz in stavbe, s katerimi
bodo postala naša mesta dostopna vsem.
Mestna območja morajo biti prilagodljiva in
dostopna starejšim, če želimo graditi
vključujoča, dinamična, prilagodljiva in
trajnostna mesta in skupnosti.“

Rosa Kornfeld-Matte,
neodvisna strokovnjakinja OZN za
človekove pravice starejših
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storitve

Spoštovanje
in socialna
vključenost

Sodelovanje

Komuniciranje
In informiranje

skupnosti in

Družbena

državljanov in
zaposlovanje

Lokalni in regionalni organi bodo lahko z
ugotavljanjem potreb in zbiranjem mnenj starejših
opredelili potrebe končnega uporabnika na vseh
8 področjih. Starejši so vsekakor najprimernejši
sogovorniki, ko gre za opredelitev tega, kako lahko
mesto postane boljši prostor za svoje starajoče se
prebivalstvo. Pomembno se je posvetovati z vsemi
starostnimi skupinami, da se tako zagotovi, da lokalni
in regionalni organi upoštevajo potrebe vseh
generacij.

5.1 STANOVANJA

ZAKAJ SO POMEMBNA STANOVANJA?
Kakovostna, gmotno dostopna, dobro zasnovana stanovanja so ključni element za zdravje in kakovost življenja
starejših in odločilni dejavnik za omogočanje neodvisnega in aktivnega staranja v skupnosti.
Njihova primernost in bližina storitev skupnosti in socialnih storitev omogočajo udobno in varno življenje
stanovalcem, gmotna dostopnost pa starejše pomirja in jim daje občutek stabilnosti ter prispeva k njihovi
socialni vključenosti.
Stanovanja imajo prav tako ključen pomen za socialno identiteto ljudi, njihov status in mesto v družbi.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI
V mestu Alicante (Španija) je občinski
odbor za stanovanja leta 2003 začel z
izvajanjem „občinskega projekta za
medgeneracijska stanovanja
in storitve skupnosti“, ki obravnava
posebne stanovanjske potrebe
starejših oseb in mladih z nizkimi
dohodki z zagotavljanjem 244
gmotno dostopnih, medgeneracijskih
stanovanjskih enot v osrednjih mestnih
območjih, s čimer je ustvaril podporna
okolja, podobna druţinam, in
stanovalcem dal občutek pripadnosti.

V mestu Nantes (Francija) so začeli izvajati
nov stanovanjski program. Ta ponuja
stanovanja, ki jih je mogoče prilagajati
različnim potrebam stanovalcev skozi vse
njihovo življenje:
• lahko se doda elemente za več/manj
prostora,
• vgrajena je ustrezna napeljava za
zagotavljanje storitev pomoči na daljavo,
če se pojavi potreba,
• v stavbi so na voljo skupni prostori za
medgeneracijsko izmenjavo,
• v pritličju so trgovine.

V mestu Bruselj (Belgija)
organizacija „Infor-Homes
Bruxelles“ pomaga starejšim
iskati informacije in jim svetuje
glede različnih razpoložljivih
stanovanjskih rešitev. Zavzema
se tudi za kakovostno oskrbo in
boj proti zlorabi starejših.
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5.2 DRUŽBENA UDELEŽBA

ZAKAJ JE POMEMBNA DRUŽBENA UDELEŽBA?
Socialna dinamika in odnosi pomembno prispevajo h kakovosti življenja v smislu praktične in čustvene podpore.
Sodelovanje v prostočasnih, socialnih, kulturnih in duhovnih aktivnostih spodbuja vključevanje starejših v
družbo in jim pomaga, da ostanejo dejavni, informirani in motivirani za sodelovanje v aktivnostih, v katerih so
cenjeni in potrebni.
Udeležba starejših v socialnih aktivnostih pomaga preprečevati socialno izolacijo, medgeneracijske aktivnosti
pa obojestransko bogatijo in izpolnjujejo: starejši predajajo svoje znanje, običaje in izkušnje, mladi pa lahk o
starejšim na primer pomagajo z novimi tehnologijami.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI

„Generation Games“ je
medgeneracijski dogodek, ki
poteka v mestu Rotterdam
(Nizozemska)
in s športom povezuje ljudi vseh
starosti.

Mesto Ţeneva (Švica) je na podlagi študije, ki
je pokazala, da dostava obrokov prispeva k
izolaciji starejših in jih ne spodbuja, da pojedo
dovolj, pripravilo projekt „Za mizo“.Enkrat
tedensko se skupina starejših skupaj s
prostovoljcem odpravi na kosilo v
restavracijo za enako ceno. Prostovoljec
gibalno ovirane osebe pobere na njihovem
domu.

De Betties je medgeneracijski zbor centra za
institucionalno oskrbo Huis Perrekes v mestu Geel
(Belgija). Zbor ima približno 70 članov in ga sestavljajo
mladi in starejše osebe, osebe z demenco in njihovi
oskrbovalci. Tudi družine stanovalcev in člani osebja
so tesno povezani z zborom.
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Mesto Varšava (Poljska) pripravlja
nov center aktivnosti za starejše. Cilji
centra so izboljšanje zdravja in
dobrega počutja starejših
državljanov, spodbujanje
prostovoljskega dela, povezovanje
generacij, spodbujanje socialnega
dialoga, izboljšanje dojemanja
staranja in priprava oseb srednjih let
na telesno in družbeno aktivno
življenje v starejših letih.

5.3 SPOŠTOVANJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST

ZAKAJ STA POMEMBNA SPOŠTOVANJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST?
Negativno dojemanje starosti je še vedno prisotno. Odnos javnosti, vedenje in predstavljanje starosti lahko
starejše potisne ob rob in izloči, s tem pa prispeva k izolaciji starejših. Vse to preprečuje, da bi se starejši
počutili cenjene in da bi družba imela koristi od udeležbe ter izkušenj in znanja starejših.
Poleg tega smo pogosto priča pomanjkanju sodelovanja starejših pri odločitvah, ki jih zadevajo. Če želimo
razviti koristne in ustrezne proizvode in storitve za starejše, se je z njimi treba posvetovati v celotnem procesu
snovanja, oblikovanja in razvoja.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI

V mestu Frederiksberg (Danska) so v pritličju
stanovanjske stavbe odprli dom za bolniško nego.
Skupni prostori omogočajo interakcijo med
stanovalci doma za bolniško nego in stanovalci v
stanovanjih ter omogočajo medgeneracijsko
izmenjavo. Stanovalci doma za bolniško oskrbo so
vključeni v vsakodnevno življenje drugih
stanovalcev in imajo koristi od tako imenovanega
pozitivnega hrupa.

Zaposlene v lokalnih trgovinah v mestu
Brugge (Belgija) so usposobili za
prepoznavanje znakov demence, da bi s
strankami z demenco ravnali spoštljivo in z
razumevanjem. Z ozaveščanjem in
izobraževanjem prebivalcev se izboljša
kakovost oseb z demenco, saj se zaradi
nadaljevanja vsakodnevne rutine počutijo
varne.

Cymru Older People’s Alliance je mreţa skupin
starejših v vsem Walesu (Zdruţeno kraljestvo), ki
je bila ustanovljena, da bi glas starejših vplival na
vse politike in prakse, ki jih zadevajo. Z
neposrednim zastopanjem na vseh ravneh drţave
je zagotovljeno, da so starejši aktivni in cenjeni
partnerji v vsej nacionalni agenda,
ki obravnava priložnosti za prijetno staranje oseb v
Walesu.
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5.4 SODELOVANJE
DRŽAVLJANOV IN
ZAPOSLOVANJE

ZAKAJ STA POMEMBNA SODELOVANJE DRŽAVLJANOV IN ZAPOSLOVANJE?
Področje sodelovanja državljanov in zaposlovanja priznava prispevek starejših k socialnemu in gospodarskemu
življenju skupnosti, npr. z zaposlovanjem, prostovoljstvom ali državljanstvom. Starejši lahko obogatijo svoje
življenje z aktivno udeležbo v prostovoljskih dejavnostih ali delu, saj jim to prinaša zadovoljstvo, krepi njihovo
zdravje in dobro počutje ter jih ohranja družbeno dejavne, obenem pa ima družba koristi od njihovega znanja in
izkušenj, krepijo se medgeneracijski odnosi med prebivalstvom in ustvarjajo priložnosti za vseživljenjsko učenje .
Poročalo se je o starostni diskriminaciji na delovnem mestu. Spodbujanje pozitivnega odnosa delodajalcev do
zadržanja in zaposlovanja starejših delavcev bi pripomoglo k zagotavljanju enakih zaposlitvenih možnosti za
seniorje in priložnosti za prenos znanja, ki bi koristil mlajšim delavcem.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI

Mesto Reutlingen (Nemčija) je v mestni
upravi začelo izvajati družini prijazno
kulturo.
Svojim zaposlenim pomagajo pri usklajevanju
poklicnega in družinskega življenja, ponovni
vključitvi v delovne aktivnosti po dopustu za
oskrbo in nadaljevanje dela ob zagotavljanju
oskrbe sorodnikom. Mesto tako pridobi
kvalificirane zaposlene, krepi motivacijo in

„Center za vseživljenjsko učenje“ v mestu
Praga (Češka republika) predstavlja nov
model nepoklicnega usposabljanja za vse
starosti. Ponuja kakovostna predavanja po
ugodni ceni, da bi bilo izobraževanje tako
dostopno prikrajšanim skupinam, kot so
invalidi, upokojenci in brezposelni.

zmanjša nihanje zaposlenih.

„Senior Enterprise“ je irska pobuda, ki jo
podpira EU, njen cilj pa je spodbujanje
sodelovanja seniorjev s podjetji. Osebam nad
50 let pomaga odpreti ali kupiti podjetje ali
vlagati v podjetje, lahko pa so tudi aktivne kot
svetovalci v novih in razvijajočih se podjetjih.
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5.5 KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE

ZAKAJ STA POMEMBNA KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE?
Ohranjanje stika z družino, prijatelji, dogodki, novicami in aktivnostmi s pravočasnimi, dostopnimi in praktičnimi
informacijami je ključni del aktivnega staranja. Komuniciranje in informiranje v vseh svojih različnih oblikah
podpirata nenehne stike s svetom, npr. z dostopom do storitev, sodelovanjem v prostočasnih in družbenih
aktivnostih, zastopanjem in praktičnimi nasveti.
Vendar pa lahko tehnologija prispeva k socialni izključenosti. Cenovno ugoden dostop do računalnikov za
seniorje v prostorih skupnosti in usposabljanje za delo z računalnikom, prilagojeno potrebam seniorjev, lahko
pomaga izboljšati digitalno pismenost, vključno z dobrim razumevanjem koristi novih tehnologij.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI

Mesto Krakov (Poljska) je vzpostavil spletno
stran (dlaseniora.krakow.pl), da bi starejšim
prebivalcem zagotovilo informacije o
občinskih dogodkih in dejavnostih za
starejše, prav tako pa je starejšim namenilo
nekaj strani v mesečniku Krakow.pl.

V mestu Stockholm (Švedska) so
osebam med 65 in 95 let, ki se
želijo naučiti uporabljati nove
tehnologije in se seznaniti z njimi,
namenjena srečanja kavarne iPad.
Obiskovalci se lahko s pomočjo
zaposlenih v kavarni naučijo
uporabljati tablične računalnike in
izvedo, kaj lahko z njimi delajo.
Vsebina vsakega srečanja kavarne
iPad je prilagojena željam in
potrebam udeležencev.
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5.6 PODPORA SKUPNOSTI
IN ZDRAVSTVENE
STORITVE

ZAKAJ SO POMEMBNE PODPORA SKUPNOSTI IN ZDRAVSTVENE STORITVE?
Dostopne in cenovno ugodne storitve skupnosti ter socialne in zdravstvene storitve so ključne za ohran janje
zdravja, neodvisnosti in aktivnosti seniorjev. Zajemajo ustrezno zagotavljanje storitev oskrbe in socialnih
storitev, ki se nahajajo tam, kjer živijo starejši, in ustrezno usposobljenih zdravstvenih in socialnih delavcev za
izvajanje teh storitev.
Poleg zvezne oskrbe, kot so preventivna oskrba, klinike za geriatrično medicino, bolnišnice, dnevni centri za
odrasle, začasna oskrba, rehabilitacija, nastanitvene ustanove za bolniško nego, oskrba na domu in paliativna
oskrba, so potrebne tudi številne druge storitve, da se zadosti raznolikim potrebam starejših.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI

V mestu Tampere (Finska) model „Kotitori“ zagotavlja
enotno kontaktno točko za vse storitve oskrbe in pomoči

Mesto Talin (Estonija) je razvilo storitev
socialnega alarma, da bi tako z uporabo

na domu z enostavnim dostopom za starejše in njihove

storitve mobilnega alarma okrepilo občutek

sorodnike. „Kotitori“ združuje storitve, ki jih zagotavljajo

varnosti starejših ali invalidov. Uporabniki
lahko storitev koristijo v primeru padca,

javni in zasebni ponudniki ter ponudniki iz terciarnega
sektorja. Starejši imajo koristi od prilagojenega nabora
storitev, ki jih skupaj zagotavljajo javni in zasebni

nepričakovane zdravstvene potrebe ali v
situacijah, ko je potrebno posredovanje

ponudniki ter ponudniki iz terciarnega sektorja, vključijo

reševalcev (požar, eksplozija itd.). Omogoča

pa lahko tudi storitve, povezane z družbenimi aktivnostmi

jim čim daljše življenje doma in je znatno

in hobiji.

cenejše od institucionalne oskrbe.

„Life Long Living“ je model za interakcijo med
starejšimi in občino, ki se izvaja v mestu
Fredericia (Danska) in zagotavlja
vsakodnevno rehabilitacijo in preventivo, namesto
zgolj zagotavljanja običajne in drage nadomestne
oskrbe. Cilj je ohraniti fizične,socialne in kognitivne
sposobnosti, da se odgodi s starostjo povezana
slabljenje in odvisnost.
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5.7 PROSTORI NA PROSTEM
IN GRAJENO OKOLJE

ZAKAJ SO POMEMBNI PROSTORI NA PROSTEM IN GRAJENO OKOLJE?
Prostori na prostem in grajeno okolje so ključni za to, ali prostor podpira ali ovira telesno dejavnost, zdravje in
dobro počutje. Imajo pomemben vpliv na mobilnost, dostop do virov in storitev, družbeno udeležbo, neodvisnost
in kakovost življenja starejših v njihovem vsakodnevnem življenju izven udobja njihovega doma.
Čisto mesto z dobro vzdrževanimi rekreacijskimi območji, prostornimi območji za počitek, varnimi potmi za
pešce in dostopnimi stavbami zagotavlja idealno življenjsko okolje za staranje seniorjev v njihovem okolju .
Starejše lahko spodbudi k boljšemu izkoriščanju prostorov v mestu in sodelovanju in interakciji z drugimi
stanovalci. Poleg tega je prilagoditev mestnih območij koristno tudi za starejše turiste.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI

Mesto Dijon (Francija) je pred namestitvijo novih klopi
pripravilo 4 srečanja in obiske za posvetovanje o lokaciji
njihove namestitve
v mestu. Tri izmed teh srečanj so bila namenjena
prebivalcem mesta, vključno s starejšimi, da bi tako izvedeli,
kje bi bilo najbolje namestiti klopi. Mesto je ugotovilo, da ni
prostora za sedenje na odprti tržnici. Zadnje srečanje je bilo
organizirano za mestne službe, da bi načrtovali namestitev,
dostopnost in vzdrževanje novih klopi.

Mesto Aalbeke
(Belgija) je zasnovalo
4 sprehajališča na
prostem, ki so
označena s
preprostimi tablami za
lažjo orientacijo
prebivalcev in zlasti
oseb z demenco.

V mestu Tampere (Finska) ima park za starejše
Nekala, ki se nahaja na območju, na katerem živi
veliko število starejših, dostopne prostore za
sedenje in široke poti. Ponuja tudi
opremo za telovadbo na prostem in rekreacijske
steze, zasnovane za starejše. Zaradi rastlinja in
drevja je park sproščujoč in prispeva k zdravemu
in aktivnemu staranju.
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5.8 PREVOZ

ZAKAJ JE POMEMBEN PREVOZ?
Ko se ljudje starajo, se spremeni njihov mobilnostni vzorec, zlasti v poznem življenju. Dostopen in cenovno
ugoden javni prevoz je ključen za zagotavljanje aktivnega staranja in ohranjanja stikov s skupnostjo ter
dostopnosti storitev, kot so zdravstvena oskrba ali nakupovalna središča – da starejši ostanejo povezani z
„resničnim“ svetom.
Prometne povezave so ključnega pomena za omogočanje neodvisnega življenja starejših in za preprečevanje
izolacije. Vozne razmere in parkirišča morajo prav tako upoštevati starejše voznike, saj so zasebna vozila la hko
edino prevozno sredstvo starejših oseb, ki živijo na podeželju.

NEKATERI KONKRETNI PRIMERI

Mesto Salzburg (Avstrija) je organiziralo dneve
usposabljanj za potovanja za starejše potnike
Mesto Ljubljana (Slovenija) je veliko vložilo v

in usposabljanje za zaposlene v javnem

dostopnost javnega prevoza in dalo na

prevozu, da bi starejši varno uporabljali javni

razpolago električna vozila, ki jih lahko v

prevoz.

središču mesta brezplačno uporabljajo starejši.

Mesto Lyon (Francija) je zasnovalo „Cyclopousse“,
inovativno kolesno rikšo, ki v obsegu 500 metrov do
1,5 kilometrov dve osebi prepelje na cilj po njuni izbiri
po zelo ugodni ceni. Program spodbuja vključevanje
voznikov, ki so usposobljeni za pomoč starejšim
potnikom in njihov prevoz, na trg dela.
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Mesto Talin (Estonija) je za svoje
prebivalce začelo izvajati politiko
„brezplačnega javnega
prevoza“.Izkazalo se je, da ne
koristi samo starejšim in njihovi
mobilnosti, temveč se je z njim
izboljšalo tudi lokalno
gospodarstvo.

REFERENCE:
Stanovanja:
- Bruselj (Belgija): http://www.inforhomes-asbl.be/
- Nantes (Francija): http://bit.ly/1ItE8TM
- Alicante (Španija):
http://bit.ly/12HZxaL
Družbena udeležba
- Rotterdam (Nizozemska): http://www.generationgames.com/
- Ženeva (Švica): http://bit.ly/1qoRo6t
- Geel (Belgija): https://www.facebook.com/DeBetties
- Varšava (Poljska): http://daaproject.eu/projects/warsaw/english/
Spoštovanje in socialna vključenost
- Wales (Združeno kraljestvo): http://www.agealliancewales.org.uk/
- Brugge (Belgija): http://www.dementievriendelijkbrugge.be/
- Frederiksberg (Danska): http://bit.ly/1wuzSAo
Sodelovanje državljanov in zaposlovanje
- Senior Enterprise Ireland http://www.seniorenterprise.ie/
- Praga (Češka republika): http://bit.ly/1BvzbIj
- Reutlingen (Nemčija): http://bit.ly/1yL0Cvi
Komuniciranje in informiranje
- Edmonton (Kanada): http://bit.ly/1waYlHD
- Krakov (Poljska): www.dlaseniora.krakow.pl
- Portland (ZDA): http://bit.ly/131SY45
- Stockholm (Švedska):
http://bit.ly/1ItL8QE
Podpora skupnosti in zdravstvene storitve
- Tampere (Finska): http://www.tampereenkotitori.fi/
- Talin (Estonija): http://www.tallinn.ee/Teenus-Panic-button-service
- Fredericia (Danska): http://bit.ly/1seUqps
Prostori na prostem in grajeno okolje
- Dijon (Francija): http://bit.ly/1yL3oRh
- Aalbeke (Belgija): http://bit.ly/1wW6i6p
- Tampere (Finska): http://bit.ly/1zIJwwv
Prevoz
- Ljubljana (Slovenija): http://bit.ly/1vzl9gw
- Salzburg (Avstrija): http://bit.ly/1AaseID
- Lyon (France): http://bit.ly/1vzlrE0
- Tallinn (Estonia): http://www.tallinn.ee/eng/tasutauhistransport/
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KAKO SE PRIDRUŽITI DOGOVORU?

Obiščite www.agefriendlyeurope.org
Sledite nam na Twitterju (@AgeFriendlyEU)
Pridružite se naši skupini LinkedIn (EU Covenant on Demographic Change)
Ali navežite stik z name na naslovu contact@agefriendlyeurope.org

Tematska mreža AFE-INNOVNET je projekt, financiran iz programa za
podporo politike IKT (ICT PSP), sporazum o dodelitvi sredstev
št. 620978.

