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Eiropas Savienība 2012.gadu ir pasludinājusi par gadu aktīvai novecošanai un paaudžu
solidaritātei. Ar informāciju par Eiropas gada (2012) lēmumu, mērķiem, atbildīgo
institūciju Latvijā par Eiropas gada (2012) ieviešanu, kā arī kontaktiem jūs variet
iepazīties,

ieejot

Labklājības

ministrijas

mājas

lapā,

sekojot

šai

vietnei

http://www.lm.gov.lv/text/142.

Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ieviešanai Latvijā
Labklājības ministrijā tiek veidota vadības komiteja. Tās sastāvā tiks iekļauti pārstāvji
gan no valsts un pašvaldību iestādēm, gan NVO un augstskolām, kā arī Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā, Tiesībsarga biroja un sociālie partneri. Pirmā vadības komitejas
sēde notiks 2011.gada 15.decembrī plkst. 15:00, Labklājības ministrijā.

Lai īstenotu Eiropas gada (2012) mērķus, labklājības ministrija sadarbībā ar nozaru
ministrijām, pašvaldībām un NVO strādā pie pasākumu plāna. Pasākumu plāns tiks
apspriests pirmajā vadības komitejas sēdē un to ir plānots apstiprināt līdz 2011.gada
beigām.

Eiropas gada (2012) sauklis Latvijā: BŪSIM AKTĪVI VISĀS PAAUDZĒS!
Eiropas gada (2012) atklāšanas pasākums Latvijā paredzēts 2012.gada janvāra beigās pēc
atklāšanas pasākuma ES, kas notiks 2012.gada 16., 17.janvārī. Dānijā, Arhūsas pilsētā.
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Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas gada (2012) mājas lapu, kur ievietota informācija
par aktivitātēm Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu līmenī. Ar šo informāciju jūs variet
iepazīties, sekojot šai vietnei http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=en.

AGE Platform Europe sadarbībā ar Reģionu komiteju un Eiropas Komisiju ir sagatavojusi
brošūru ”How to promote active ageing in Europe. EU support to local and regional
actors”. Šajā publikācijā ir sniegta informācija par idejām un padomiem, kādas
aktivitātes vietējie un reģionālie partneri var īstenot, lai veicinātu aktīvu novecošanu un
solidaritāti starp paaudzēm, kā arī uzskaitīti galvenie ES finanšu instrumenti, kurus var
izmantot

projektu

īstenošanai.

Ar

minēto

brošūru

var

iepazīties

šeit

http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1065&furtherNews=yes

vai

saņemt Labklājības ministrijā, rakstot uz Evija.Kula@lm.gov.lv (pieejama tikai angļu valodā).

Turpmākos gadu desmitus sabiedrības novecošana būs
viens no būtiskākajām Eiropas attīstības izaicinājumiem.
Tāpēc Eiropas profesionālās apmācības attīstības centrs
(European Centre for the Development of Vocational
Trainign) ir izdevis publikāciju Working and ageing Guidance and counselling for mature learners*.
Ieteikumi un padomi, kas vērsti uz ilgāku un labāku darba
dzīvi novecojošā sabiedrībā ir ļoti būtiski, kam ir
nozīmīgs potenciāls. Publikācijā ir sniegts izvērtējums par
faktoriem, kas veicina aktīvu novecošanu no dažādiem
skatu punktiem, izpētot mūsdienu ieteikumu un padomu
pieejas un popularizējot dažus labās prakses piemērus ES
dalībvalstīs. Veiksmīgi ieteikumu un padomu piemēri
ietver dzīves cikla perspektīvu, un publikācijā sniegtā
analīze un rezultāti atklāj iedrošinošas panākumu pazīmes,
bet vienlaikus norāda uz to, kas vēl jādara, lai veicinātu
novecojošo strādnieku integrāciju darba tirgū un
sabiedrībā.
Publikācija pieejama šajā interneta vietnē:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/19076.
aspx.
* Nodarbinātība un novecošana – ieteikumi un padomi pieaugušajiem
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