
Награди за посебни достигнувања
Vo 2012 godina ne zavr{uvaat na{ite napori za gradewe podobro op{testvo 
za postaroto naselenie. No krajot od Evropskata godina }e bide moment za 
sublimirawe na dotoga{nite dostignuvawa na raznite u~esnici. Najgolemite 
dostignuvawa vo oblasta na aktivnoto stareewe i solidarnost me|u generaci-
ite }e bidat nagradeni na posebna sve~enost. Potrudete se Va{ite dostignu-
vawa da bidat zabele`ani!

Останете во контакт!
Internet-stranicata e centralno sobirali{te na Evropskata godina na aktivno 
stareewe i solidarnost me|u generaciite. Tamu }e najdete detalni informa-
cii za site zalo`bi i inicijativi koi se prezemaat, a koi imaat za cel da 
pottiknat aktivno stareewe vo Evropa, kako i vesti, nastani i inspirativni 
me|ugeneraciski storii. Kliknete na 

”
vklu~ete se” (‘get involved’) za da im 

raska`ete na drugite za svoite aktivnosti. Stanete partner na Evropskata 
godina, so toa {to }e go koristite logoto vo Va{ite aktivnosti!

Никогаш не е доцна... за активна старост
Evropskata godina na aktivno stareewe i solidarnost me|u generaciite e 
edinstvena mo`nost zaedno da gi proslavime i iskoristime iskustvoto, mudrosta 
i mnogubrojnite ostanati kvaliteti so koi postarite gra|ani pridonesuvaat za 
op{test voto. Evropskata godina n$ pottiknuva da razmisluvame poinaku za posta-
ri te lu|e, za koi imame pretstava deka se tovar na op{testvoto, fokusiraj}i 
se na potencijalite i mo`nostite, a ne na negativnite strani i pre~kite. Nie 
imame potencijal za poaktiven i poispolnet `ivot vo sekoe doba, koi{to treba 
da bidat iskoristeni za na{e dobro, i za dobroto na op{testvoto kako celina. 
I Evropa so postaro naselenie izobiluva so mo`nosti! 

Премостување на генерацискиот јаз во училиштата
Od 2009 godina, Evropa zapo~na da go proslavuva 29-ti april Evropskiot den 
na solidarnost me|u generaciite. Vo 2012 godina, vo fokusot na ovoj nastan 
se razgovorite me|u u~enicite i postarite lica za toa {to zna~i stareeweto i 
kako mladite i postarite lu|e mo`at zaedno da sorabotuvaat za podobar ̀ ivot. 
Okolu 29-ti april, site u~ili{ta vo Evropa se pokaneti da gi otvorat vratite 
od svoite u~ilnici za postarite generacii i da otkrijat kako dijalogot me|u 
generaciite mo`e da pridonese za podobruvawe na obrazovanieto.

Споделете го своето искуство 
за стареењето, раскажете 
ја својата приказна!
Vo tekot na 2012 godina, `ivotnite 
prikazni i svedo{tvata na gra|anite 
od EU od site generacii }e bidat 
objaveni i spodeleni na internet-
stranicata na Evropskiot den. Osobeno 
sme zainteresirani da prika`eme kako 
postarite lica mo`at da gi poddr`at 
mladite i da go podobrat odnosot 
me|u razli~nite generacii.

да ја дочекаме 
староста?

Кампања за подобро општество

за старите и младите

Во текот на Европската година, ќе се одржат настани и 
активности во сите 27 земји-членки, вклучително и Исланд, 
Лихтенштајн и Норвешка. Овие земји се прикажани на 
мапата на интернет-страницата. Дознајте повеќе за 
настаните во ваша близина, за националниот координатор 
во вашата земја и за организациите кои работат во областа 
на активното стареење и солидарност меѓу генерациите на: 
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Evropskata godina }e pretstavuva mo`nost za tebe - kako gra|anin, rabotodava~, 
pretstavnik - da razmisli{ kako mo`e{ da go promovira{ aktivnoto stareewe 
i da ja zajakne{ solidarnosta me|u generaciite. Ova e pokana da se posveti{ 
na konkretni aktivnosti koi }e pridonesat za ostavaruvawe na ovie celi. 

Tvojata zalo`ba mo`e da zazeme mnogu oblici i sekoja zalo`ba e va`na. Sekoj 
poedinec, sekoj javen ili privaten organ, kompanija, dru{tvo ili op{tina, 
golema ili mala, mo`e da odredi i da postigne ostvarlivi celi za da promovira 
poaktivna uloga na postarite lica. Od kreatori na politiki koi sproveduvaat 
zakoni ili seopfatni akciski programi, do kompanii koi }e gi podobrat 
rabotnite prostorii i rabotnoto vreme....mo`nostite se neiscrpni - isto kako 
{to e neiscrpna i potrebata za podobruvawe! 

Spodelete gi va{ite aktivnosti so ostanatite na internet-stranicata na 
Evropskata godina - i tamu dobijte inspiracija za va{ata rabota! 

Што можеме да направиме?
Fizi~kata i mentalnata kondicija se najva`ni za da se iskoristat mo`nostite 
na pazarot na trudot i za da se podobri kvalitetot na `ivotot. Ova zna~i 
prevencija od bolesti i povredi koi se predizvikani od lo{i rabotni uslovi, 
kako i promovirawe zdrav `ivoten stil. So do`ivotnoto u~ewe }e imame 
sovremeni ve{tini s$ do krajot na na{ite karieri. Rabotodava~ite mo`at 
da gi prisposobat rabotnite uslovi, rabotnoto vreme i anga`manite, taka 
{to }e odgovaraat na potrebite na postarite rabotnici. Vladite treba da 
gi revidiraat svoite dano~ni sistemi i sistemite na nadomestoci za da se 
osiguraat deka rabotata e isplatliva na sekoja vozrast. 

Neplatenata rabota na postarite lica, kako volonteri vo asocijacii i kako 
neguvateli mora da bide priznaena i poddr`ana, na primer preku ovozmo`uvawe 
obuka za neguvatelite kako i za onie koi pru`aat doma{na nega za ~lenovi 
od semejstvoto, pri {to tovarot nema da stane nepodnosliv i da gi izolira 
neguvatelite od ostatokot od op{testvoto. Vo asocijaciite, pomladite lica 
mo`at da dobijat mnogu preku iskustvototo, ve{tinite i kulturnoto nasledstvo 
od postarite lica.

Вработување 
Како што се зголемува животниот век во Европа, така расте бројот на старосни пензии, 
меѓутоа многумина стравуваат дека нема да можат да останат на своите работни места или да 
најдат друга работа, сè додека не добијат право на пристојна пензија и не се пензионираат. 
На постарите работници треба да им дадеме подобри можности на пазарот на трудот. 

Промовирање на самостојното живеење
Како што старееме, нашето здравје се влошува. Но, постојат многу нешта со кои може да се 
забави овој процес, а средината можеме да ја адаптираме за лицата со разни инвалидитети 
и хендикепи. Активното стареење исто така значи и поголема самостојност додека старееме, 
при што можеме сами да раководиме со сопствениот живот што е можно подолго време.

Активно стареење значи стареење во добро здравје и како активен 
член во општеството, притоа чувствувајќи поголема исполнетост 
на работното место, поголема посамостојност во секојдневието и 
поголема вклученост како граѓани. Без разлика на нашата возраст,
сè уште можеме да бидеме дел од општеството и да имаме 
поквалитетен живот. 
Предизвикот е да го искористиме огромниот потенцијал којшто го 
поседуваме дури и во повозрасното доба. Европската година цели 
кон промовирање на активното стареење во три области:

Европската година има за цел 
да преземе активности и да 
донесе промени за да можеме 
да изградиме поинклузивно 
општество за луѓето од сите 
возрасти. Оваа промена нема да 
се случи со некаква наредба.
За ова е потребен континуиран 
заеднични напор, кој бара 
учество од многумина.

Активно 
стареење:  
Што значи тоа?

• Доживотно учење и 
стекнување нови вештини

•Здрави работни услови
•Стратегии за работа според 

возраста во компаниите
•Пренесување на искуствата

•Услуги за вработување на 
постарите лица кои бараат работа

•Без дискриминација според 
возраст

• Даночни системи/ системи на 
надоместоци кои одговараат на 
работниците

• Унапредување на 
здравството и превентивна 
здравствена заштита

• Пристапен транспорт по 
достапни цени

• Средина, добра и услуги кои 
се адаптирани за постари 
лица

• Што поголема самостојност 
при долготрајната грижа

• Прилагодување на 
технологијата за да се 
поттикне / охрабри самостоен 
живот

• Приспособено домување 

Учество во општеството
Пензионирањето не значи и неактивност. Придонесот на постарите лица во општеството 
како негуватели на други, обично на нивните родители, сопружници или внуци честопати 
се занемарува, како и нивната волонтерска активност. Европската година има за цел да го 
препознае и истакне придонесот на постарите лица во општеството и да создаде подобри 
услови за нив.

• Сигурни приходи во староста
• Поддршка за социјално учество 

и волонтерство
• Поддршка за негуватели

• Усогласување на работата и 
грижата

• Солидарност и дијалог
• Премостување на 

дигиталниот јаз

Заложба за 
промена

Prose~nata vozrast na `itelite na Evropskata Unija e 39,8 godini (spored 
Evrostat), no do 2060 godina prose~nata vozrast na `itelite na EU }e bide 
47,2 godini. Re~isi 30% od vkupnoto naselenie na EU }e bide sostaveno od 
lica so nad 65 godini (vo 2010 godina, ovoj procent iznesuva{e 16%).

Za nekolku godini brojot na rabotosposobnoto naselenie na EU }e se namali, 
dodeka naselenieto so nad 65 godini }e prodol`i da se zgolemuva za dva 
milioni lu|e godi{no. Do 2060 godina, bi mo`elo da ima edna postara li~nost 
(nad 65 godini) na sekoi dve lica na rabotosposobna vozrast.

Vo Evropa so zna~itelen broj postaro naselenie, }e postojat pove}e razli~ni 
predizvici za: pazarot na trudot, na{ite zdravsteni sistemi i `ivotniot 
standard po penzioniraweto. Mnogumina stravuvaat deka `ivotot za postarite 
lica }e bide ote`nat; drugi o~ekuvaat postarite lica da se gri`at za 
sopstvenite interesi i da nametnat te`ok tovar na pomladite generacii.

Dali navistina treba da stravuvame za idninata na na{ite op{testva koi se s$ 
pove}e sostaveni od postaro naselenie? Definitivno ne treba da stravuvame, 
dokolku go neguvame svoeto zdravje, dokolku sozdademe pove}e mo`nosti na 
pazarot na trudot za postarite rabotnici; dokolku ostaneme aktivni ~lenovi 
vo na{ata zaednica; i dokolku mo`eme da `iveeme vo sredina kade starosta 
ne zna~i zavisnost od drugite - nakratko, dokolku 

”
aktivnoto stareewe” stane 

realnost za site nas. Ajde da se potrudime da obezbedime mo`nost da ostaneme 
zdravi, aktivni i samostojni dodeka ja do~ekuvame starosta!

Европската година на активно стареење и солидарност меѓу 
генерациите 2012 ја подига свеста за придонесот на постарите 
лица во општеството и начините за поддршка на овие активности. 
Со обележувањето на Европската година се охрабруваат и 
поттикнуваат креаторите на политики и клучните актери на сите 
нивоа да преземаат активности со цел да се создадат подобри 
можности за активно стареење и зајакнување на солидарноста меѓу 
генерациите. 

Во Европската Унија постои нагорен 
тренд на стареење на населението.
Оваа демографска промена е 
неизбежна последица од големите 
достигнувања во нашите општества 
- стапката на смртност е значително 
намалена, а оттаму и животниот век 
е сè подолг. 

Населението стареее, 
старееме и ние

2010
16 %

30 %
2060


