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Elöregedő népesség: a városok egészségügyi és foglalkoztatási kihívásai;
Az aktív öregkor népszerűsítése ‐ Prága esete;
Decemberben kerül kiírásra az URBACT II program harmadik pályázati
köre ‐ partnerkereső adatbázis;
Urbact Információs nap ‐ 2011. december 14‐én, Budapesten
FÓKUSZBAN
Elöregedő
népesség:
a
városok
egészségügyi és foglalkoztatási kihívásai
Az Active A.G.E. projekt záróeredményei
A
legtöbb
európai
országnak
egyszerre
jelent
kihívást
és
lehetőséget a népesség
elöregedése,
különös
tekintettel a jelenlegi
gazdasági helyzetre. Az
állami
rendszerek
strukturális reformjaira van szükség, a nyugdíjazás,
az egészségügy, a foglalkoztatás és az oktatás terén,
ahhoz hogy a közpénzekre nehezedő egyre növekvő
nyomást megfordíthassuk. Ebben a folyamatban
alapvető szerep jut a városoknak: ez az új
demográfiai helyzet egyben lehetőség arra is, hogy
integrált és hosszú távú megközelítést alakítsanak ki
az aktív időskorra, ami jobban figyelembe veszi az
egyéni életutak alakulását, így hozzájárul az idősek
életminőségének javításához és támogatva a
társadalmi kohéziót.

Az Active A.G.E. hálózatban résztvevő kilenc város
három éven keresztül dolgozott az időskor és
gazdaság, az időskor és gondoskodás és az időskor
és befogadás témakörein.
Az idősek igényeinek kielégítésére, elért
eredményeik és tapasztalataik alapján az Active
A.G.E. városai a következő javaslatokat dolgozták
ki a foglalkoztatási és egészségügyi szakpolitikák
számára:
Szoros együttműködés kialakítását a különböző
társadalmi szereplők között, bevonva a helyi
szintet, a hatékony hálózati és információs
rendszerek bevezetése érdekében. A végső cél az,
hogy
az
idős
emberek
és
családjaik
hozzáférhessenek a tervezett szolgáltatások minél
szélesebb kínálatához.
Fokozott figyelmet kell szentelni az olyan projektek
támogatására, amelyek hozzáadott értéket
képviselnek egyszerre több korosztály számára is.
A fiatalokat és az időseket együttesen célzó
programok közös érdeket szolgálnak, amely
megnyitja az utat a generációk közötti párbeszédre
és cselekvésre. A prágai "Societa Service" program
egy újszerű, az egészségügyet és az aktív öregedést
kombináló példája a gondoskodásnak.

függetlenségük megőrzését. A megoldások a
következőkre kell, hogy irányuljanak:
 A jobb életminőség és egészség biztosítása, az
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izoláció és depresszió elleni harc
 A családi támogatás és az otthoni gondoskodás

fejlesztése, annak érdekében, hogy az idős
emberek otthonaikban maradhassanak
 Hosszú távú egészségügyi rendszer kidolgozása
 A szociális szolgáltatások minőségének javítása
 Az otthoni segítő személyzet létszámának
növelése
Az Active A.G.E. városok továbbá a magán‐ és
közszektor
együttműködésében
megvalósuló
eszközök bevezetését ajánlják. Ezeknek az
intézkedéseknek a családsegítők támogatására kell
összpontosítaniuk, és olyan megoldásokat találni,
amelyek figyelembe veszik mind az egyéni, mind a
kollektív szükségleteket (lásd Római Helyi
Cselekvési Terv).
Az Active A.G.E. városai meghatározták a
szakpolitikák fő célkitűzéseinek három pillérét is,
melyek: a gazdaság, a gondoskodás és a befogadás
Az időskort és a gazdaságot,
különösképp a munkaerő‐
piaci
korlátozásokat
és
lehetőségeket vizsgálva az
Aktív A.G.E hálózatának
városai a következő célokat
tűzték ki:
 A

munka
minőségének
javítása
(munkakörülmények,
egészségügyi
vonatkozások, fizetések, képesítések) a magas
munkanélküliség és az alacsony munkaerő‐piaci
kereslet összefüggésében
 A munkában töltött évek kitolása: az idősek
foglalkoztathatóságának
növelését
célzó
szakpolitikák bevezetésével, gazdasági és
társadalmi befogadásuk és állampolgári
aktivitásuk megőrzése mellett
 A nyugdíjkorhatár megemelése a nyugdíj és az
egészségügyi rendszerek fenntarthatóságának
javítása érdekében
 A vállalkozói szellem ösztönzése és az önálló
vállalkozás és vállalkozás‐teremtés támogatása
Itt
található
a
esettanulmányokkal.

jelentés,

konkrét

Az időskort és gondoskodást vizsgálva, a városok
azon megoldásokra összpontosítottak, melyek
javítják az idősek egészségi állapotát és

Itt
található
a
esettanulmányokkal.

jelentés,

az

egyes

Az
időskort
és
befogadást vizsgálva, a
fő
fejlesztéseknek
biztosítania kell:

 A legrászorultabbak és alacsony jövedelműek

lakhatáshoz való jobb hozzáférését, olyan
integrált stratégiákon keresztül, melyek a
megfizethető és minőségi életkörülmények
elérését célozzák
 Aktív állampolgári bevonást a közösségi életbe
önkéntesek segítségével, különös figyelmet
fordítva a leginkább veszélyeztetett csoportokra,
mint a nők és kisebbségek, a foglalkoztatásba
való visszatérés és továbbképzésekbe való
részvétel érdekében.
 A szegénység és társadalmi kirekesztődés
csökkentését,
a
társadalombiztosításon
keresztül biztosított, megfelelően magas
nyugdíjak által,
Itt
található
a
esettanulmányokkal.

jelentés,

konkrét

További információk:





Active A.G.E. projekt oldala – URBACT
honlap
Active A.G.E. zárójelentés – PDF
Római eset ‐ URBACT honlap
Edinburghi eset ‐ URBACT honlap
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RIPORT

hiánya, ami azzal jár, hogy az általuk nyújtott
képzések nem fedik le a szükségleteket.

Az aktív öregedés népszerűsítése – Prága
esete

Ezek a tanulságok szolgáltak alapul a prágai URBACT
Helyi Támogató Csoport munkájának, amely egy
Helyi Cselekvési Tervet dolgozott ki két fő
célkitűzéssel: az 50 év feletti munkanélküliek, és
munkaerő‐piacon sebezhető személyek a számára,
illetve az olyan nyugdíjasoknak, akik meg akarják
őrizni munkájukat, vagy vissza szeretnének térni
ahhoz.

Prága, a Cseh Köztársaság fővárosa, az Európai Unió
gazdaságilag leginkább fejlődő régiói között
található. Az 1,7 millió lakosú város termeli az
ország GDP‐jének közel egy negyedét, főként a
szolgáltatói szektornak köszönhetően. Éppen
emiatt a prágai demográfiai változások hatással
lehetnek az ország gazdasági fejlődésére és
versenyképességére is.
Helyi kihívások
elöregedett
Prágának
van
a
leginkább
korszerkezete Csehországban: az idősek száma
meghaladja a gyerekekét, és az előrejelzések szerint
2027‐re kétszer annyi idős lesz, mint gyermek. A
foglalkoztatási ráta az 55 és 64 év közötti
korosztályban jelenleg 48%, 7%‐kal magasabb, mint
2002‐ben, de még így is jóval elmarad a svédországi
rekordtól (70%). Az elmúlt években az 50/54 éves
korosztály volt többségben az álláskeresők között.
Egy szociológiai és statisztikai tanulmány az
életkörülményeket vizsgálva, felfedte, hogy
Prágában a nyugdíjasok több mint kétharmada nem
dolgozik.
Akik
dolgoznak,
leginkább
az
életszínvonaluk megőrzésért (27%), esetleg
pénzkereseti okból (23%) teszik, vagy azért, hogy a
társadalom aktív részesei maradhassanak (21%).
Bevételeik 97%‐át az állami nyugdíj jelenti, melyet a
többség kevesell.

Eredmények: Egy Helyi Cselekvési Terv, amely
ösztönzi az 50 év felettiek munkavállalását
A 320 ezer euró összköltségvetésű Helyi Cselekvési
Terv, a következő célkitűzésekre összpontosít:






A
munkaügyi
információkhoz
való
hozzáférés javítása az álláskeresők és
nyugdíjasok
számára,
és
egy
infokommunikációs eszköz fejlesztésével
figyelemfelhívás arra, hogy 50 felett is aktív
életet lehet élni. Az idős emberek
munkavállalásának növelése képzések és
pályaválasztási „re‐orientáció” révén, az új
munka keresésének ösztönzése; Az érett
munkavállalók értékeinek (kompetenciák,
tapasztalataik,
kevesebb
átképzési
befektetés) hangsúlyozásával a cégek
meggyőzése arról, hogy alkalmazzanak 50
év felettieket
A munkaadók és felnőtt képző központok
közötti párbeszéd javítása, hogy a kínálat
lefedje a keresletet
A
rugalmas
foglalkoztatás
és
a
részmunkaidő támogatása

További információk:


Az idős emberek foglalkoztatási rátájának növelését
akadályozó faktorok között szerepel a képzés
hiánya, illetve az 50 évnél idősebbek elavult
képesítései;
a
vállalatok
életkor‐alapú
diszkriminációjának;
a
korral
járó
üzleti
diszkrimináció kultúrája; valamint az üzleti világ és a
felnőtt képző központok közötti együttműködés

Prága Helyi Akció Terve ‐ PDF

URBACT HÍREK
URBACT Információs nap: december 14., Budapest!
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Az URBACT Titkárság és a hazai URBACT Nemzeti Terjesztési Pont szeretettel
meghívja Önt az URBACT Információs napra, amely 2011. december 14‐én a VÁTI
Nonprofit Kft. székházában (Budapest, 1016, Gellérthegy u. 30‐32.) kerül
megrendezésre. A rendezvényen részt vesznek az URBACT Program Titkárságának
képviselői, így Ön első kézből értesülhet az URBACT Program 2011. december közepén meghirdetésre
kerülő harmadik pályázati kiírásának részleteiről. Az Információs nap keretében ezen kívül sor kerül a hazai
partnervárosok tapasztalatainak megosztására, az URBACT hazai tapasztalatainak „értékelésére” is; illetve
kérdéseket tehetnek fel a Titkárság képviselőinek a pályázatok megírásának, beadásának részleteiről.
Amennyiben Ön:
 URBACT partnerváros, vagy pályázni kíván erre a következőkben, vagy városszövetség tagjaként
szeretne csatlakozni valamely URBACT projekthez.
 Városfejlesztési kérdésekben érintett nemzeti hatóság munkatársa.
 Az NFÜ, vagy RFÜ‐k munkatársa.
 URBACT szakértő.
Tervezett program
10:00‐10:15
Megnyitó (Csizmadia Norbert helyettes államtitkár, NGM)
10:15‐11:00

Az URBACT Program bemutatása (Melody Houk, URBACT Titkárság)

11:00‐11:15

Kávészünet

11:15‐12:00

A magyar városok tapasztalatai az URBACT programban


URBAMECO projekt: ‐ Galgovics Tamás, Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal



RegGov projekt: Hegedűs Viktória, Budapest, Kőbánya Polgármesteri Hivatal
Tóthné Csatlós Ildikó, Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal


12:00‐13:00

Roma‐Net projekt: Molnár Attila, Budapest Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kerekasztal beszélgetés a tapasztalatokról és elért eredményekről
A projektgazdák és Horváth Csilla, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részvételével.
A beszélgetést vezeti: Tosics Iván, az URBACT tematikus szakértője

13:00‐14:00

Ebédszünet

14:00‐15:00

A harmadik pályázati kiírás bemutatása (Melody Houk és Raffaele Barbato, URBACT
Titkárság)

15:00‐15:30

Hogyan írjunk pályázatot? (Raffaele Barbato, URBACT Titkárság)

15:30‐16:00

Kérdések, válaszok

A rendezvény térítésmentes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt kérjük részvételi szándékát az
urbact@vati.hu e‐mail címen jelezze!

URBACT Információs nap: december 15., Debrecen
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Az URBACT programot az Észak‐Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség is
népszerűsíti a helyi önkormányzatok számára 2011. december 15‐én,
Debrecenben megszervezésre kerülő regionális kerekasztal‐beszélgetésén. A
program részleteiről és a regisztrációról hamarosan további információkat érhet
el az ÉARFÜ megújult honlapján.
A nemzeti szinten megrendezett Információs napok mellett az Európai Bizottsággal közösen 2012. január
19‐én, Brüsszelben kerül megrendezésre egy európai információs nap is. Ennek célközönsége a brüsszeli
helyi, regionális és országos állandó képviselők.
További információk






URBACT Információs nap 2011. december 14‐én Budapesten
URBACT Információs nap 2011. december 15‐én Debrecenben
URBACT pályázati felhívás – az URBACT honlapja
Miért érdemes csatlakoznia? – az URBACT honlapja
URBACT projektek – az URBACT honlapja

URBACT harmadik pályázati felhívás partnerkereső adatbázis
December második hetétől 2012. március közepéig fog tartani az URBACT harmadik pályázati felhívási
időszaka, amely alatt a 19 új Tematikus Hálózat projektjeire lehet jelentkezni. Ön már most elkezdhet
dolgozni egy projekt pályázati űrlapján és kereshet hozzá partnervárosokat.
Kattintson a partnerkereső adatbázisra, amely segít Önnek ebben!
A partnerkereső adatbázis egy olyan eszköz, amely segítséget nyújt Önnek abban, hogy partnervárosokat
találjon pályázati igényéhez, vagy egy tervezett projekt partnerévé váljon.



Ha Ön egy potenciális vezető partner, aki további partnereket keres, hozzáadhatja a projektet az
adatbázishoz az alábbi linkre kattintva a formanyomtatvány kitöltésével (kattintson a “Projektötlet
hozzáadása” gombra)
Ha Ön szívesen részt venne valamely projektben, alább találja a partnereket kereső potenciális
vezető által feltöltött projektfelhívás leírását (kattintson a “Keresés” gombra).

Nézze meg a partnerkereső adatbázist!
Kérjük vegye figyelembe, hogy az adatbázisban megjelenő projekt felhívásokat az URBACT Titkárság még
nem ellenőrizte és nem is hagyta jóvá. Az adatbázis információs és kapcsolattartási célokat szolgál, lehetővé
teszi, hogy a jelentkezés URBACT Titkárság felé való benyújtása előtt felépítse projektjét.
További információk





Pályázati felhívás – URBACT honlap
URBACT Monitoring Bizottság : Határozat a harmadik pályázati felhívásról – URBACT honlap
URBACT partnerkereső adatbázis ‐ URBACT Honlap
URBACT Információs nap – URBACT honlap

Az URBACT olyan tapasztalatcserét és tanulást támogató
program, mely az európai fenntartható városfejlesztést
segíti.
A program képessé teszi a városokat arra, hogy a főbb
városi kihívásokra közösen megoldásokat dolgozzanak ki
és az egyre komplexebb társadalmi változásokkal
szembesülő városok központi szerepét megerősítse. Az
URBACT segíti a városokat abban, hogy olyan új és
fenntartható gyakorlati megoldásokat alakítsanak ki,
melyek integrálják a gazdasági, társadalmi és környezeti
dimenziót. Az URBACT lehetővé teszi a városok számára,
hogy Európa‐szerte megosszák a legjobb gyakorlati
példákat és tapasztalatokat minden várospolitikában
érintett szakemberrel. Az URBACT 290 várost, 29 országot
és 5000 aktív résztvevőt jelent.

www.urbact.eu/project/
URBACT Nemzeti Terjesztési Pont:
VÁTI Nonprofit Kft.
Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
E‐mail: urbact@vati.hu
Tel.: 06 1 2243251 Fax: 06 1 2243290
Web:http://www.vati.hu/ és http://www.urbact.hu

