
Gondolatébresztő az aktív időskor jegyében

TENDENCIÁK

Idősödő társadalom
Születéskor várható élettartam növekedése

Születések számának csökkenése

65 éven felüliek aránya 2050-re

a világban: 22%

Európában: 27,9 %

50 éven felüliek aránya

a világban: 34%

Ellátórendszer terheltsége

Társadalmi problémák  - AGEIZMUS

Urbanizáció
Városban élők száma a világban

2007-ben: 50%

2013-ban: 53%

2050-re: 70%

AKTÍV IDŐSKOR STRATÉGIÁJA

Egyszerre alkalmas az ellátórendszer
fenntarthatóságának és az idősek társadalmi
integrációjának biztosítására.

Az OECD definíciója szerint az aktív időskor
az idős emberek képessé tétele arra, hogy
minél tovább aktívak maradjanak a
társadalomban és a gazdaságban. Ez azt
jelenti, hogy meg kell kapniuk a
LEHETŐSÉGET arra, hogy szabadon
döntsenek arról, mivel töltik az idejüket:
tanulással, munkával, pihenéssel vagy ápolás-
gondozás igénybe vételével”

A koncepció lényege, hogy nemcsak a
gazdasági aktivitásra (produktivitás) helyezi a
hangsúlyt, hanem minden aktivitásra (akár
fizetett, akár nem), hiszen bármilyen céllal
kifejtett aktivitásnak lehet hasznossága a
társadalom és az idős ember számára.

Aktív közösségek projekt  - közösségfejlesztő program Pest megyében

A projekt elsősorban a fent említett tendenciákra kíván reagálni, Az inaktívvá vált csoportoknál, mint 
a nyugdíjasok, idősek, veszélyként jelenik meg az elszigetelődés, az egyedüllét, a kiszakadás a 
közösségekből. A projekt a településeken jelentkező közösségi igényekre, a már  működő 
csoportok közösségépítő jelenlétére, és a belső klubélet fejlesztésére fókuszál. 

Közösségek szerepe az idősbarát városokban
Jó gyakorlatok Pest megyéből:

Maglód – kártyaverseny

Biatorbágy – életakadémia

Pilisszentiván – kulturális tanösvény

Solymár – képnézegető

Vecsés – idős színjátszó kör

IDŐSBARÁT VÁROSOK KONCEPCIÓJA

Az a gondolkodásmód, ahogy a társadalom
gondolkodik az időseiről.

A környezet és feltételrendszer megteremtése,
amely biztosítja, hogy az idősek is aktív részesei
maradhassanak a társadalomnak, és a helyi
közösségnek, számukra is lehetővé váljon az
aktív, minőségi, önálló életvitel. Ezért az
idősbarát városok az élet minden területén olyan
minőségű szolgáltatást kívánnak adni, ami
illeszkedi az idősek igényeihez. Így a program az
épített környezetet összekapcsolta a társadalmi
és szociális paraméterekkel, és új szemléletet
indított el.

Példák:

Kanada – közösségeket összekötő program

Kína – család kiemelt szerepe, közösségépítés

Japán – várostervezés

Srí Lanka – vallás, mint a közösség előmozdítója

Európa – zöld környezet hatása

Norvégia – önkéntesség kiemelt szerepe
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