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Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 
było zwrócenie uwagi opinii publicznej na 
wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby 
starsze. Rok 2012 był również okazją, by 
zachęcić polityków i inne zainteresowane 
strony do podejmowania konkretnych działań z 
myślą o tworzeniu warunków sprzyjających 
aktywności osób starszych i wzmacnianiu 
solidarności międzypokoleniowej. 

Osiągnięcia 

W grudniu 2012 Komisja Europejska 
udostępniła krótki film „Europejski Rok 2012” 
[1]. W wydarzeniach otwierających  Europejski 
Rok 2012 wzięło udział ogółem 5000 
uczestników, w tym  38 prezydentów, 
premierów i ministrów.  W unijnych dniach 
seniora brało udział ponad 11000 obywateli, a 
w akcji generations@school uczestniczyło 
przeszło 420 szkół.  Zorganizowano 337 imprez, 
wydrukowano 6162 artykuły, 3432 
udostępniono online, nagrano 329 transmisji, 

odnotowano 1578000 wejść na dedykowane 
strony internetowe .  

Spotkanie podsumowujące Europejski Rok 
2012 odbyło się w okresie Prezydencji 
Cypryjskiej 10 grudnia w Nikozji. W roku 2012 
udało się zmobilizować do działania na rzecz 
promowania aktywności osób starszych i 
lepszych stosunków między pokoleniami  wiele 
podmiotów. W konsekwencji odnotowano 
setki nowych inicjatyw i wydarzeń o zasięgu 
europejskim, krajowym, regionalnym, 
lokalnym, które wspomagały znalezienie 
nowego zatrudnienia, uczestnictwo w życiu 
społecznym oraz  zwiększenie samodzielności 
osób starszych.  

Inicjatywy polityczne 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej 
wspólnie z Komisją Europejską opracowały 
publikację „Wkład UE w propagowanie 
aktywnego starzenia się i solidarności między 
pokoleniami” [2]. 6 grudnia 2012 publikacja ta 
została zaakceptowana  przez ministrów spraw 
społecznych UE. Jest ona adresowana  do 
państw członkowskich, regionów, miast, firm, 
organizacji, których zadaniem jest tworzenie 
lepszych warunków do aktywnego starzenia 
się. 

Na konferencji zamykającej Europejski Rok 
2012 po raz pierwszy zaprezentowano 
publicznie nowy indeks aktywności osób 
starszych [3], który został opracowany w 
ramach wspólnego projektu Komisji 
Europejskiej i Europejskiej Komisji 
Gospodarczej przy ONZ (UNECE). Indeks ten 
umożliwia państwom członkowskim 
identyfikację wyzwań oraz monitorowanie 
postępu  w obszarze aktywności osób 
starszych.  
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Wiele państw członkowskich wykorzystało 
ogłoszenie Europejskiego Roku  Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 2012 do podjęcia  
własnych inicjatyw politycznych: 

• Austria zaprezentowała w styczniu 2012 
Federalny Plan dla Seniorów. 

• Belgia powołała do życia w listopadzie 
2012 nowy Federalny Komitet Doradczy 
do Spraw Osób Starszych. 

• W Niemczech przeprowadzono 
uświadamiającą kampanię społeczną, a 
Niemiecka Agencja Przeciwdziałania 
Dyskryminacji ogłosiła 2012 Rokiem 
Przeciw Dyskryminacji Wiekowej.  

• Irlandia postanowiła, że każdy lokalny 
urząd wprowadzi do końca 2013 roku 
własny program “Hrabstwo przyjazne 
osobom starszym”. 

• Polska przyjęła w sierpniu 2012 rządowy 
program aktywności  społecznej 
seniorów na lata 2012-2013.  

Wyzwania 

W przemówieniu, zamykającym konferencję na 
Cyprze László Andor, Europejski Komisarz ds. 
Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Włączenia 
Społecznego stwierdził, że Europejski Rok 2012 
był kamieniem milowym w wysiłkach na rzecz 
wspierania polityki aktywnego starzenia się i 
inicjatyw z tym związanych.  Powiedział m.in. 
cyt. "Byłem pod wrażeniem zaangażowania i 
innowacyjnych pomysłów przedstawionych 
przez setki organizacji, firm i osób prywatnych z 
całej Europy, które zwiększają możliwości 
dalszej pracy i uczestnictwa starszych osób w 
gospodarce i społeczeństwie".   

László Andor powiedział również, cyt. "Mam 
pewność, że sprostamy  wyzwaniom w zakresie 
starzenia się społeczeństwa. Zachęcam do 
dalszego działania w tym kierunku również  po 
zakończeniu Europejskiego Roku 2012”.  

W oczekiwaniu na ewaluację wyników 
Europejskiego Roku 2012 prowadzoną przez 
firmę Ecorys możemy nadal promować  
aktywne starzenie oraz  uczenie się w 
późniejszym wieku poprzez udział w 
działaniach projektowych sieci  ForAge.  

 

Publikacje 

[1] Nagranie wideo „Europejski Rok 2012”, 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catI
d=1003&langId=pl&videosId=2620&vl=en&furt
herVideos=yes 

[2] Wkład UE w propagowanie aktywnego 
starzenia się i solidarności między pokoleniami, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738
&langId=pl&pubId=6920&type=2&furtherPubs
=yes 

[3] Indeks aktywności osób starszych 
(publikacja w języku angielskim), 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/
AAI/Active+Ageing+Index+Home 
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