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Kāpēc ir jārunā par aktīvu novecošanu?
Iedzīvotāji ne tikai Latvijā, bet Eiropā kopumā noveco, jo:
-

zema dzimstība
augsta mirstība (īpaši vīrieši darbspējas vecumā, ārējo nāves cēloņu dēļ)
dzīves ilguma pagarināšanās
emigrācija

Strauja iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvara
samazināšanās tendence (LV no 20.9% 1995.gadā līdz 13.8%
2010.gada sākumā)

Palielinoties vecāka gadagājuma cilvēku skaitam, būtiska ir
sociālās drošības sistēmas ilgtspēja.
Jautājums par aktīvu novecošanu ir attiecināms ne tikai uz
vecākā gadagājuma cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet
uz visām vecuma grupām.
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES
LĒMUMS par Eiropas gadu aktīvai novecošanai
un paaudžu solidaritātei
mērķis
Atvieglot aktīvas novecošanas kultūras izveidi Eiropā, balstoties uz principu
par sabiedrību visām vecuma grupām:
uzlabot sabiedrības informētību par aktīvas novecošanas nozīmi;
stimulēt diskusijas, apmainīties ar informāciju un attīstīt savstarpējo mācīšanos starp
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām visos līmeņos;
ar dažādu iesaistīto pušu līdzdalību veicināt inovatīvas pieejas un stratēģijas aktīvas
novecošanas vecināšanai;
īstenot pasākumus, kas vērsti uz vecuma diskriminācijas novēršanu.
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Eiropas gada (2012) organizācija nacionālā līmenī
Katra dalībvalsts ieceļ valsts koordinatoru, kam jābūt atbildīgam par
tās dalības Eiropas gadā organizēšanu.
Valstu koordinatori nodrošina to, ka valstī veiktie Eiropas gada
pasākumi ir saskaņoti, un sekmē visu ieinteresēto personu, tostarp
pilsoniskās sabiedrības, iesaistīšanos Eiropas gada pasākumos.
Dalībvalstis tiek aicinātas informēt Eiropas Komisiju par savu darba
programmu, kurā ir ietverta informācija par dalībvalstu plānotajiem
pasākumiem Eiropas gada ietvaros.
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Eiropas gada organizācija Eiropas Komisijas
līmenī
Komisija organizē sanāksmes ar valstu koordinatoriem, lai
nodrošinātu Eiropas gada pasākumu koordināciju Savienības līmenī
un apmainītos ar informāciju un zināšanām, tostarp par iespējamām
saistībām un to īstenošanu dalībvalstīs.
Savienības līmenī Eiropas gada pasākumu koordinācija notiek arī
pastāvošajās politikas komitejās un padomdevēju grupās.
Komisija arī organizē sanāksmes, kurās pārstāvētas tās Eiropas
organizācijas vai iestādes, kas darbojas aktīvas novecošanas jomā,
lai saņemtu to palīdzību Eiropas gada īstenošanā.
Eiropas gada tēma ir prioritāte dalībvalstīs atvērto Komisijas
pārstāvniecību komunikāciju pasākumos un to attiecīgo galveno
Savienības līmeņa tīklu darba programmās, kuri no Savienības
vispārējā budžeta saņem atbalstu uzturēšanas izmaksu segšanai.
Eiropas gada pasākumos ir iesaistīts Eiropas Parlaments,
dalībvalstis, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un
Reģionu komiteja.
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Finansiālais un nefinansiālais atbalsts Eiropas
gada (2012) īstenošanai
Savienības līmenī no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31.
decembrim paredzētais finansējums ir EUR 5 000 000.
Atsevišķs finansējums dalībvalstīm Eiropas gada (2012) aktivitāšu
īstenošanai nav paredzēts.
Ar jau pieejamajām dalībvalstīm programmām un politikas
virzieniem jomās, kas sniedz ieguldījumu aktīvas novecošanas
veicināšanā, piemēram, nodarbinātība, sociālās lietas un
vienlīdzīgas iespējas, izglītība un kultūra, veselība, pētniecība,
informācijas sabiedrība, reģionālā politika un transporta politika, var
atbalstīt Eiropas gadu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un
ar to rīcībā esošajām prioritāšu noteikšanas iespējām.
Komisija vai dalībvalsts var apzināt citas darbības, kuras veicinātu
Eiropas gada mērķu sasniegšanu, un var atļaut izmantot Eiropas
gada nosaukumu šo darbību popularizēšanā ar noteikumu, ka tas
palīdz sasniegt šajā lēmumā noteiktos mērķus.

6

http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp
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Paldies par uzmanību!
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