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 Az Európai Unió demográfiai kihívásaira és az azokkal kapcsolatos sürgető kérdésekre való 
tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 940/2011/EU határozata alapján 2012-t az aktív 
idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének nyilvánította. Az európai év az emberek 
vitalitását és méltóságát hivatott előmozdítani. 

 
 

Miért fontos az aktív idősödés? 
 
 Az Európai Unió polgárai egyre hosszabb és egészségesebb életet élnek. 1960 óta a 
születéskor várható élettartam nyolc évvel nőtt, a demográfiai előrejelzések pedig további 
ötéves növekedést jósolnak a 2050-ig terjedő időszak folyamán. Az utóbbi évtizedek alacsony 
születési rátáit figyelembe véve e tények arra engednek következtetni, hogy Európa 
népessége gyorsan öregszik. Ez a trend – a legszegényebb államok kivételével – a világ szinte 
valamennyi régiójában megfigyelhető. 
 
 A népesség elöregedése számos leküzdendő kihívást jelent a közfinanszírozási és jóléti 
rendszerekre nézve. Az EU tagállamai átlagosan GDP-jük több mint egynegyedét fordítják a 
szociális védőháló – nagyrészt az idősek javát szolgáló nyugdíjak és egészségügyi ellátás – 
biztosítására. A gazdasági válság hatására az uniós országok államháztartási hiánya és 
adósságai azonban éppen akkor szöktek a magasba, amikor a világháború után született 
„baby boom”-generáció tagjai beléptek hatvanas éveikbe, és a munkaerőpiacot elhagyva 
elkezdtek nyugdíjba vonulni. Az Európai Unió egyik fő erénye az idős népesség számára 
biztosított szociális védelem magas foka, mindazonáltal néhány tagállamban még szükség 
van annak fejlesztésére. Napjaink legfontosabb kérdése a témában az, hogyan tartható fenn 
egy ilyen rendszer a gazdasági és demográfiai kihívásokkal teli közegben. 
 
 Bár az idősödésre sokan veszélyforrásként tekintenek, nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
a modern társadalmak egyik legnagyobb eredménye. Főleg a fiatalok hajlamosak az idős 
embereket a dolgozó népességre nehezedő teherként kezelni, anélkül, hogy felismernék, 
közülük egyre többen örvendenek kiváló egészségnek, továbbá olyan értékes készségekkel 
és tapasztalatokkal rendelkeznek, melyek az új nemzedékek számára is nagy segítséget 
jelenthetnek. Európa demográfiai kihívásainak leküzdéséhez alapvető fontosságú, hogy az 
időskorúaknak lehetőségük legyen a társadalom aktív és önálló tagjaiként élniük és 
hozzájárulni annak erőfeszítéseihez. 
 
 Az EU már korábban is tett azért, hogy az aktív idősödést elősegítse: például a 
foglalkoztatási stratégiával, a felnőttképzéssel, a közegészségüggyel és információs 
társadalommal kapcsolatos kezdeményezésekkel. Az európai évnek köszönhetően ezek a 
tevékenységek ismertebbé válhatnak. 
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Mit jelent az aktív idősödés? 

 
 Az aktív idősödés azt jelenti, hogy a kor előrehaladtával az emberek a társadalom teljes 
értékű tagjaként, jó egészségi állapotban, a munkával megelégedve, a mindennapi élet 
feladatait önállóbban ellátva töltik az időskort, és aktív szerepet játszanak a társadalomban. 
Az életkorunktól függetlenül részt vehetünk a társadalomban, és jobb életszínvonalon 
élhetünk. A kihívás tétje az, hogy az előrehaladott kor ellenére a bennünk rejlő számos 
lehetőséget sikerül-e gyümölcsöztetni. A 2012-es európai év három területen igyekszik 
elősegíteni az aktív időskort: 
 
 FOGLALKOZTATÁS – Ahogy nő a várható élettartam Európában, úgy nő a nyugdíjkorhatár 
is. Sokan azonban attól tartanak, hogy nem lesznek képesek munkahelyüket megtartani, 
vagy másik állást találni annyi ideig, ameddig az a tisztességes nyugdíj eléréséhez szükséges 
lenne. Jobb lehetőségeket kell biztosítani a munkaerő-piacon az idősebb munkavállalók 
számára. 
 
 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS – A nyugdíjba vonulás nem jelenti azt, hogy valaki 
hasznavehetetlenné válik. Az idősebbek támaszként szolgálhatnak a társadalomban más 
személyek számára, általában saját szüleik, házastársuk vagy unokáik ellátásában segítenek, 
és ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Az önkéntesként való szereplésükről is gyakran 
megfeledkezünk. Az európai év célja, hogy nagyobb elismertséget szerezzen az idősebbek 
társadalomban betöltött szerepének, és kedvezőbb feltételeket teremtsen a számukra. 
 
 ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL – Az időskorral együtt jár az egészségi állapot romlása, a leépülés 
ellen azonban sok minden tehető. A környezetünkön tett apró változtatások jelentős 
különbséget jelenthetnek a különböző egészségkárosodással és fogyatékossággal küszködők 
számára. Az aktív idősödés azt is jelenti, hogy az idősödő személyek lehetőséget kapnak 
arra, hogy továbbra is – és amilyen sokáig csak lehet – kezükben tartsák saját életüket. 
 

Célkitűzések 

 
 Az európai év átfogó célja az, hogy elősegítse Európában az aktív idősödés kultúrájának 
megteremtését, a minden korosztályt befogadó társadalom szellemében. Az európai év 
ösztönzi és támogatja az aktív idősödés hirdetése, valamint az ötvenes éveinek végén és 
afölött járó, gyorsan növekvő népességben rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében tett 
erőfeszítéseket. Mindeközben – a sokféleséget és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
véve – előmozdítja a nemzedékek közötti szolidaritást és együttműködést. Ennek alapján az 
európai év célkitűzései a következők: 
 
 FIGYELEMFELKELTÉS – Tudatosítani az aktív idősödés értékét és számos dimenzióját, hogy 
hangsúlyt és nagyobb elismerést kapjon az idősek hasznos szerepe a társadalomban és a 
gazdaságban, ösztönözni az aktív idősödést és a nemzedékek közötti szolidaritást. 
 
 INFORMÁCIÓCSERE – Minden szinten ösztönözni a vitát, és fejleszteni az egymástól való 
tanulást a tagállamok, illetve az érdekelt felek között annak érdekében, hogy előmozdítsák 
az aktív idősödési politikákat, meghatározzák és terjesszék a bevált gyakorlatokat, valamint 
elősegítsék az együttműködést. 
 
 PROGRAMALKOTÁS – Keretrendszert kínálni a kötelezettségvállaláshoz és a konkrét 
intézkedésekhez, hogy az Unió, a tagállamok és az érdekelt felek valamennyi szinten konkrét 
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tevékenységek révén innovatív megoldásokat, politikákat és hosszú távú stratégiákat 
tudjanak kidolgozni, illetve konkrét célokat tudjanak kitűzni az aktív idősödéssel és a 
nemzedékek közötti szolidaritással kapcsolatban. 
 
 SZOLIDARITÁS – Előmozdítani az olyan tevékenységeket, amelyek segítenek az életkoron 
alapuló megkülönböztetés és az életkorral kapcsolatos sztereotípiák leküzdésében, valamint 
az – különösen a foglalkoztatást érintő – akadályok felszámolásában. 
 

Intézkedések és finanszírozás 

 
 A kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedések olyan uniós, nemzeti, regionális és 
helyi szinten végzendő tevékenységekre terjednek ki, mint: 
 
- konferenciák, rendezvények szervezése a vitaindítás és a tudatosság növelése céljából; 
- tájékoztatók, népszerűsítő és oktatási kampányok a multimédia felhasználásával;  
- információk, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje;  
- az aktív idősödés gazdasági és szociális hatásaival foglalkozó kutatások és felmérések 
készítése. 

 
 E tevékenységek az Unió szintjén történő végrehajtására szolgáló pénzügyi keret a 2011. 
január 1-jétől 2012. december 31-ig tartó időszakra ötmillió euró. 
 

Koordináció 

 
 Az uniós országok mindegyike kinevez egy tagállami koordinátort, amelynek az európai 
évvel kapcsolatos tevékenységek megszervezése a feladata. A Bizottság végzi az uniós szintű 
koordinációt, és arra biztatja a résztvevőket, hogy osszák meg egymással a rendelkezésükre 
álló információkat. A Bizottság összehívja a nemzeti koordinátorok üléseit az európai év 
tevékenységeinek Unió szintjén történő koordinációja és az információ- és tudásmegosztás 
érdekében, beleértve a lehetséges kötelezettségvállalásokat, valamint azoknak a 
tagállamokban történő végrehajtását. 
 

Magyar érintettségű nemzetközi kezdeményezések 

 
Q-AGEING: MINŐSÉGI IDŐSÖDÉS VÁROSI KÖZEGBEN 
 
 A Q-AGEING egy európai transznacionális projekt, melynek középpontjában az aktív 
idősödés feltételeit megteremtő helyi és regionális erőfeszítések állnak. A résztvevő államok 
között Magyarország mellett Lengyelország, Németország, Olaszország és Szlovénia 
szerepel. A kezdeményezés az idősödéssel járó problémák két nagy területét célozza: a 
közszolgáltatások és a városi környezet fejlesztését és a változó életmódokhoz való 
alkalmazkodását, valamint az idősödő városi lakosság szociális integrációját és a szegregáció 
mértékének jelentős csökkentését. 
 A projekt partnerei egy (a Q-AGEING honlapján elérhető) közös kiadványban 
összegezték tapasztalataikat, mely egyszerű cselekvési és fejlesztési terveket vázol fel az 
európai városok és régiók számára. 
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SILC II 
 
 A 2008 és 2010 között lezajlott első SILC projekt eredményeire építve a SILC II az öregedő 
társadalmak problematikájával és az aktív idősödés előmozdításával foglalkozó 
kezdeményezés. A projekt első fázisában a hat résztvevő állam (Ausztria, az Egyesült 
Királyság, Finnország, Magyarország, Németország és Olaszország) több mint száz időskorú 
polgárának bevonásával készült el egy innovatív workshop modell, és az annak 
alkalmazását segítő kézikönyv. 
 A 2011-2012-es SILC II projekt célja az eddigi műhelymunka kiszélesítése és olyan 
időskorú vezetők felkésztése, akik a jövőben (a SILC kézikönyv segítségével) saját 
közösségeikben képesek lesznek hasonló workshopok szervezésére és vezetésére. Ezek célja, 
hogy az időskorúak számba vegyék múltbéli tapasztalataikat és megszerzett képességeiket, 
továbbá új tanulási és közösségi lehetőségeket térképezzenek fel. 
 
YOUNG AND ADULTS FOR A BETTER LIFE – FIATALOK ÉS FELNŐTTEK EGY JOBB ÉLETÉRT 
 
 A „Young and Adults for a Better Life” projekt célja, hogy a tizenegy résztvevő európai 
államban különböző hátterű (munkanélküli, bevándorló, hátrányos helyzetű) fiatal és idős 
embereket hozzon közelebb egymáshoz az együttműködés és a generációk közötti szakadék 
áthidalásának szándékával. 
 A projekt első fázisában valamennyi partnerintézmény elvégez egy egységes felmérést a 
személyes és társadalmi frusztrációkra, valamint a generációs szakadékra vonatkozóan a 
fiatalok és az időskorúak körében. A következő lépés során minden államban kijelölésre 
kerül egy-egy csoport, ezek meghatározott tevékenységeit (kiállítások, előadások, 
műhelymunka) pedig filmriportok formájában mutatják be és terjesztik majd az internet, 
illetve DVD lemezek segítségével. 
 A kezdeményezésben tizenegy partnerintézmény vesz részt Ciprusról, Csehországból, az 
Egyesült Királyságból, Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból, Portugáliából, 
Romániából, Spanyolországból, Svédországból és Szlovéniából. 
 

Az európai évhez kapcsolódó és már létező fontosabb magyar kezdeményezések 

 
VEGYEN RÉSZT ÖN IS KONFERENCIA 
 

Az Európai Unió annak érdekében, hogy az európai év egységes üzenetét el tudja 
juttatni megvalósításban részt vevő államok polgáraihoz, egységes programjavaslat alapján 
minden résztvevő államban konferencia szervezését támogatja. Az esemény egyben az év 
nyitókonferenciája, amelyre 2012. március 5-én került sor a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
épületében, kb. 100 fő részvételével.  

 
KOR-TÁRS IDŐSÜGYI PROGRAM PÁLYÁZAT 
 

A pályázati program lehetőséget teremt az idősödők és idősek széles köréből érkező 
programigények támogatása, hozzájárulva az idősügyi cselekvési terv célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósulásához. A célok elérése érdekében a pályázati program támogatja 
kulturális, oktatási, egészségügyi és sportprogramok megvalósítását. 
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„ÉLETÚT” PÁLYÁZAT 
 

A pályázati program támogatja, hogy a 60 év feletti generáció bemutathassa személyes 
múltjának egy-egy eseményét, életútját, hogyan élt meg egy történelmi eseményt, vagy hogy 
megörökíthessen egy számára emlékezetes pillanatot. A pályázat unoka vagy fiatal ismerős 
(pl. szomszédságban lakó gyermek, fiatal) segítségével, interjú formájában is elkészíthető. 
 
NEMZEDÉKEK NAPJA (ÁPRILIS 28-29.) 
 

A családpolitika fókuszában az aktív idősödés témakörében elsősorban a nemzedékek 
közötti szolidaritás, együttműködés áll. A családok megerősítése és a népesedési helyzet 
javítása érdekében – sok más tényező mellett – nagy szükség van azoknak a családi hálóknak 
az újraszövésére, amelyek biztosítják, hogy a gyermekes családok össze tudják egyeztetni a 
munkavállalást a gyermekneveléssel, építhessenek az idősebb generáció tapasztalataira, és a 
nagyszülők idősebb generációja számára is lehetővé teszik a családon belüli gondozást. A 
nap megünneplésére nagyszabású szabadtéri rendezvény keretében került sor a Millenáris 
Parkban. 
 
NEMZEDÉKEK@ISKOLÁK PROGRAM 
 
Az április 23-ai héten 50 év feletti állami vezetők látogattak el iskolákba, órát tartva a diákok 
számára. A média jelenléte miatt a téma nagyobb figyelmet kaphat mind helyi, mind 
országos szinten. A program a nemzedékek közötti együttműködésre, szolidaritásra hívja fel 
a fiatalabb korcsoportok figyelmét, rávilágít az egymástól való kölcsönös tanulás 
fontosságára, az idősebbek értékeire. 
 
50PLUSZ.NET 
 
 Az 50plusz.net webhelyet az Inforum (Informatikai Érdekegyeztető Fórum) hozta létre, 
hogy az 50 év felettiek otthonosan érezzék magukat az internet és a digitális eszközök 
világában. Az 50plusz.net célja, hogy közvetítse az 50 év feletti generáció értékeit, bővítse 
tagjainak informatikai, nyelvi és más, napjainkban fontos ismereteit, továbbá, hogy 
támogassa a családi szolidaritást, jó kapcsolatot teremtve a fiatalabb és az idősebb generációk 
között. 
 
„TÍZEZER LÉPÉS” PROGRAM 
 

Az egészséges életmóddal, egészségtudatossággal foglalkozó programok keretében 
meghirdetésre került a „Tízezer Lépés” Program, amelynek célja, hogy a résztvevő 
szervezetek minden évben legalább 20 alkalommal rendezzenek gyalogló eseményt a 
tagjaiknak, ezzel ösztönözve őket a rendszeres testmozgásra. A programhoz – az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet együttműködésével – nyugdíjas életmód-tanácsadás is 
kapcsolódik. Folyamatos a programmegvalósítás a nyugdíjas korosztály számára, klubszerű 
országos szerveződésben. 

 
ORSZÁGOS BOTOS GYALOGLÁS PROGRAM 
 

Az Országos Botos Gyaloglás Programot először 2008-ban hirdette meg a sportért 
felelős minisztérium, majd 2009-ben a Magyar Szabadidősport Szövetséggel és a Magyar 
Természetbarát Szövetséggel közösen indította útjára a programot. Hatására több tízezer 
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magyar lakos ismerkedhetett meg aktívan az „északi gyaloglással”. A résztvevők közel 70%-
a 50 év feletti. 
 
IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ 
 
 A 2012-es európai év megvalósításába bevonásra kerülnek azok a helyi önkormányzatok 
is, amelyek az idősügy területén példamutató tevékenységet végeznek, jó gyakorlataikat 
meg tudják osztani, nyitottak a tapasztalatcserére, s ezáltal elősegíthetik más 
önkormányzatok tevékenységét is az idősügy területén. Jelenleg erre a helyi 
önkormányzatoknak évente lehetőségük van az Idősbarát Önkormányzat Díj kapcsán, 
amelynek elismertsége évről évre növekszik. A díjak átadására a Parlament épületében kerül 
sor, ahol a nyertesek bemutatják az idősek és idősödők érdekében kifejtett munkájukat, 
megosztják tapasztalataikat. 
 

Magyarországi eseménynaptár 

 
Hónap Program 

január - az EU év programjainak meghirdetése (sajtónyilvánosság)  
- a Kor-Társ” pályázat és az „Életút” pályázat sajtótájékoztatója 

március - a Nemzeti Koordináló Testület megalakítása 
- „Vegyen részt Ön is” nyitókonferencia 
- az idősellátó intézményeket és idősszervezeteket tájékoztató előadássorozat 
- a „Kor-Társ” pályázat eredményhirdetése 
- Konferencia az aktív idősödésről a KSH-ban 
- az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat kiírása 

április - az idősellátó intézményeket és az idősszervezeteket tájékoztató előadássorozat 
- Nemzedékek@iskolák program 
- szabadtéri rendezvény (április 29., Generációk közötti szolidaritás európai napja) 
- az "Életút pályázat eredményhirdetés 

május - a „Tízezer Lépés” Program indulása  
- az Országos Botos Gyaloglás Program 

június - az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat beadási határidejének lezárulása 

szeptember - az Idősbarát Önkormányzat Díj átadása 
- a Kulturális Örökség Napjai 

október - az Idősek Világnapjának megünneplése 

november - a Szociális Munka Napjának megünneplése 

december - gyermekek karácsonyi programjai idősek otthonában  

 

Az európai év magyarországi elektronikus elérhetősége 
 
 Az európai évvel kapcsolatos információ-áramlás biztosítása kulcsfontosságú a 
társadalmi szemléletváltás ösztönzése és a lehetséges partnerek minél szélesebb körű 
bevonása szempontjából. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyi 
Államtitkársága e célból már 2011 augusztusában létrehozatott egy funkcionális e-mail címet 
(aktividosodes2012@nefmi.gov.hu), amelyen keresztül várja az érdeklődők jelentkezését és 
észrevételeit az európai év kapcsán.  
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