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1 октомври –
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
В първия ден на октомври се отбелязва Международния ден на възрастните хора. Празникът е
учреден с решение на общото събрание на ООН през 1990 г.
Дата, на която вече близо 30 години по целия свят се отбелязват мъдростта и опитът, които хората
от третата възраст оставят след себе си, се казва в приветствието на управителя на НОИ Ивайло
Иванов по случай Международния ден на възрастните хора. Цялото приветствие може да прочете
тук: http://www.nssi.bg/newsbg/5698-01102019
Всеки трябва да има отношение към този ден, защото това са нашите родители, баби и дядовци,
съседи и приятели. Важно е да се отдаде почит към техния принос за обществото, да се повиши
вниманието към техните проблеми, отношението и зачитането на възрастните хора около нас.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: НАЙ-ЩЕДРИЯТ ЖЕСТ Е СПОДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

В началото на годината Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено
обсъждане проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България за
периода 2019-2030 г. Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата пред
застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в
социалната област, с акцент върху насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието
им в обществения живот.
Основната цел на стратегията е да се създадат условия за активен и достоен живот на възрастните
хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и
социален живот на обществото.
Националната стратегия за активен живот на възрастните хора ще замени действащата до
момента Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (20122030 г.) с цел осигуряване на приемственост и адекватно използване на натрупания опит. Чрез
подготовката на стратегията българското правителство реагира своевременно на възникналата
необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне
специално внимание на участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора.
Източник: https://www.investor.bg/
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Европейската комисия подкрепя и допълва политиките на страните членки в областта на
социалното приобщаване и социалната закрила.
В стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ се определят цели
за извеждане от положението на бедност и социално изключване на най-малко 20 милиона души
и за увеличаване на заетостта сред хората на възраст 20—64 години на 75 %. Чрез водещите
инициативи от стратегията „Европа 2020“, в това число Европейската платформа срещу бедността
и социалното изключване и Програмата за нови умения и работни места, се подпомагат усилията
за постигане на тези цели.
В рамките на своя пакет за социални инвестиции Комисията предоставя насоки на страните членки
да модернизират своите системи за социална закрила и да се заложи в бъдеще на социалните
инвестиции през всички етапи от живота.
Пакетът допълва:




пакета за заетостта, в който е начертан пътят към възстановяване в условия на висока
заетост,
Бялата книга относно пенсиите, описваща стратегия за подходящи, устойчиви и сигурни
пенсии,
пакета за младежка заетост, в който се разглежда основно положението на младите хора.

Повече информация за политиките на ЕС за възрастните хора може да намерите на:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1062&langId=bg
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
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