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Šiek tiek statistikos
apie mus 



˃ Prognozuojama, kad 2015–2025m. 60 metų ir vyresnių žmonių

skaičius pasaulyje išaugs 56 % . 

˃ 2030 m. 60 metų ir vyresnių žmonių skaičius pasieks 1,4 mlrd. 

˃ Europos demografiniai duomenys - 2060 m. kas trečias

europietis bus vyresnis nei 65 metų;



˃ Lietuvoje per pastaruosius 20 metų pagyvenusių žmonių

skaičius  padidėjo 2 kartus;

˃ 2040 m. Lietuvoje gyvens iki 35% pagyvenusių žmonių;

˃ Iki 2040 m. gyvenimo trukmė pailgės iki 4 metų.



Populations are getting older



Pasaulio sveikatos organizacijos 2017 metų 

pranešime apie pasaulio gyventojų senėjimą 

ir sveikatą įspėjama, kad demografinio senėjimo kontekste

reikia naujai pažvelgti ne tik į 

tai, kaip mes senstame,

bet ir ką mes manome apie senėjimą. 



➢ Amžius, lytis, rasė yra vienos iš pirmųjų savybių kurias 
pastebime kai mes bendraujame su kitais žmonėmis.

➢ Senėjimas visų pirma suprantamas kaip laipsniškas, biologinis 
individo natūralių kūno funkcinių gebėjimų silpnėjimas 
prasidedantis ankstyvoje pilnametystėje. 

➢ Žmonės netampa senyvais ar pagyvenusiais jokiame
konkrečiame amžiuje. 
Tradiciškai 65 metų amžius buvo paskirtas senatvės pradžia.



➢ Vartotojiška kultūra yra susirūpinusi kūnų pertvarkymu pagal 

išgražintų reklamos vaizdų pavyzdį. 

➢ Pabrėždama jaunatviškos išvaizdos vertę, vartotojiška visuomenė turi 

polinkį sustiprinti neigiamą senėjančio gyvenimo įvaizdį.

➢ Kūno senėjimo ženklai, kuriems aplinkiniai priskiria neigiamas 
savybes, sulaiko žmones nuo dalyvavimo socialiniame gyvenime. 



➢ Lietuvos gyventojų požiūris į pagyvenusius žmones 
kontraversiškas: šalia deklaratyvios pagarbos vyresniems 
pasireiškia diskriminacinės nuostatos:

- esą reikėtų apriboti pensininkų teisę dirbti, 

- neturtingas pagyvenusių žmonių įvaizdis, 

- konservatyvūs, nepriima naujovių,

- žemas pagyvenusių žmonių pragyvenimo lygis,

- zirziantis, nepatenkintas požiūris į aplinką ir t.t.

Susiduria su dviguba socialine atskirtimi: kultūrine, sąlygota negatyvių  
visuomenės nuostatų, ir ekonomine, nulemta skurdo. 



➢ Viena iš labiausiai paplitusi diskriminacijos formų-

diskriminacija dėl amžiaus.

➢ Vyresnio amžiaus žmonių diskriminacija yra rimtas

visuomenės  sutrikimas.



ES VALSTYBĖMS KYLA DAUG KLAUSIMŲ

˃   kaip geriausiai užtikrinti, kad šalių senjorai būtų socialiai 
ir aktyviai  įtraukti į visuomeninį gyvenimą ;

˃    kaip  pagyvenę žmones  galėtų visapusiškai naudotis visomis
savo pilietinėmis teisėmis;

˃     kaip pertvarkyti  šalių ekonomiką (sidabrinė ekonomika).



SIDABRINĖ EKONOMIKA

Sidabrinę ekonomiką galima apibrėžti kaip ekonomikos dalį, kuri 
susijusi su specifiniais vyresnių nei 60 metų gyventojų poreikiais.

Europos Komisija pradėjo Europos sidabrinės ekonomikos strateginių

dokumentų rengimą.



SIDABRINĖ EKONOMIKA

❖ Europos Komisijos 2015-02-23 pagrindinis dokumentas „ES AUGANTI 
SIDABRINĖ EKONOMIKA“.

❖ ES inicijuotos sidabrinės ekonomikos politikos iniciatyvos : e. sveikata, 
aktyvus ir sveikas senėjimas, senjorų turizmas, amžių atitinkantis būstas.

(Programos „Horizon 2020“ 1veikla: visuomenės sveikata, gerovė ir aktyvus

senėjimas ).

❖ ES Sidabrinės ekonomikos 2018 forumas Helsinkyje.

❖ LR NACIONALINĖ GYVENTOJŲ SENĖJIMO PASEKMIŲ ĮVEIKIMO STRATEGIJA (2004)
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Remiantis EUROSTAT demografinių rodiklių ataskaita ŽK išdėstyti 
pagrindiniai  demografinių pokyčių faktai ir galimas jų poveikis. 

I.PAGRINDO „KLOJIMAS“

Sveikas ir aktyvus senėjimas;

Švietimas ir mokymasis iš viso gyvenimo mokymosi perspektyvos;

Teritoriniai, prieigų prie švietimo, aspektai;

II. MAKSIMALUS MŪSŲ DARBINIO GYVENIMO PANAUDOJIMAS

Įtraukimas daugiau žmonių į darbo rinką;

Produktyvumas, inovacijos ir verslo galimybės;

Užimtumas ir produktyvumas - teritorinė perspektyva;

III. NAUJOS GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI IŠĖJUS Į PENSIJĄ 

Išliekant aktyviam;

Senatvės skurdas;

Tinkamos, teisingos ir tvarios pensijų sistemos;



IV. Augančių senėjančios visuomenės poreikių tenkinimas

Senėjančios visuomenės sveikatos ir ilgalaikės priežiūros poreikių

tenkinimas;

Mobilumas,  ryšys ( ryšio galimybės )ir prieinamumas 

( pasiekiamumas);

Teritoriniai prieigų prie paslaugų skirtumai;

Gerovės (savijautos) tobulinimas per kartų solidarumą;

V. Žvilgsnis į perspektyvą

Senėjimo iššūkių ir galimybių sprendimas yra individuali ir 

kolektyvinė atsakomybė.

17 klausimų?



1.Kaip sveiko ir aktyvaus senėjimo politika gali būti skatinama nuo mažens ir per 
visą gyvenimo trukmę visiems? Kaip vaikus ir jaunimą geriau aprūpinti ilgesne 
gyvenimo trukme? Kokią paramą ES gali suteikti valstybėms narėms?

2. Kokios yra svarbiausios kliūtys mokymuisi visą gyvenimą per visą gyvenimo 
ciklą? Kuriame gyvenimo etape tų kliūčių pašalinimas galėtų būti didžiausias? Kaip 
reikėtų tai spręsti konkrečiai kaimo ir atokiose vietovėse?

3. Į kokias novatoriškas politikos priemones, ypač vyresnio amžiaus darbuotojų, 
dalyvavimui darbo rinkoje pagerinti, reikėtų atsižvelgti atidžiau? 

4. Ar reikia daugiau politikų ir veiksmų ES lygmeniu, kurie remtų vyresnio amžiaus 
verslumą? Kokio tipo parama reikalinga ES lygmeniu ir kaip galime remtis 
sėkmingais jaunų ir vyresnių verslininkų socialinių inovacijų pavyzdžiais? 



5. Kaip ES politika gali padėti mažiau išsivysčiusiems regionams ir kaimo vietovėms 
valdyti senėjimą ir gyventojų mažėjimą? Kaip ES teritorijose, kurias paveikė 
dvigubas gyventojų skaičiaus mažėjimas ir senėjimo problemos, galima geriau 
panaudoti sidabrinę ekonomiką? 

6. Kaip būtų galima geriau remti pagyvenusių žmonių savanorystę ir kartų 
mokymąsi, taip pat ir tarpvalstybiniu mastu, siekiant skatinti dalijimąsi žiniomis ir 
pilietinį įsitraukimą? Kokį vaidmenį skaitmeninė platforma ar kitos iniciatyvos 
galėtų atlikti ES lygmeniu ir kam tokios iniciatyvos turėtų būti skirtos? Kaip jaunimo 
savanorišką veiklą kartu su vyresnio amžiaus žmonėmis ir jų link būtų galima 
sujungti į skirtingų kartų iniciatyvas? 

7. Kokias paslaugas ir palankią aplinką reikėtų sukurti ar patobulinti, kad būtų 
užtikrinta pagyvenusių žmonių autonomija, nepriklausomumas ir teisės bei 
sudarytos sąlygos jiems dalyvauti visuomenėje? 



8. Kaip ES gali remti pažeidžiamus vyresnio amžiaus žmones, kurie negali ginti savo 
finansinių ir asmeninių interesų, ypač tarpvalstybinėse situacijose? 

9. Kaip ES gali remti valstybių narių pastangas užtikrinti daugiau teisingumo 
socialinės apsaugos sistemose visose kartose, lyčių, amžiaus ir pajamų grupėse, 
užtikrinant, kad jos išliktų fiskališkai pagrįstos? 

10. Kaip galima sumažinti skurdo riziką senatvėje ir kaip ją spręsti? 

11. Kaip mes galime užtikrinti pakankamas pensijas toms (daugiausia moterims), 
kurios ilgą darbo laiką praleidžia neatlygintinai (dažnai teikiamos priežiūros 
paslaugos)? 

12. Kokį vaidmenį papildomos pensijos galėtų atlikti užtikrinant tinkamas pensijas? 
Kaip juos būtų galima išplėsti visoje ES ir koks būtų ES vaidmuo šiame procese? 



13. Kaip ES gali remti valstybių narių pastangas suderinti tinkamą ir prieinamą 
sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros aprėptį su fiskaliniu ir finansiniu 
tvarumu? 

14. Kaip ES galėtų padėti valstybėms narėms spręsti bendras ilgalaikės priežiūros 
problemas? Kokių tikslų ir priemonių reikėtų siekti įgyvendinant ES politikos 
sistemą, sprendžiant tokias problemas kaip prieinamumas, kokybė, įperkamumas ar 
darbo sąlygos? Į ką reikėtų atsižvelgti mažo gyventojų tankumo vietovėms? 

15. Kaip vyresnio amžiaus žmonės gali pasinaudoti mobilumo ir sveikatos paslaugų 
skaitmeninimo nauda? Kaip galima pagerinti vyresnio amžiaus žmonių viešojo 
transporto prieinamumą, prieinamumą, prieinamumą ir saugumą, ypač kaimo ir 
atokiose vietovėse? 

16. Ar formuodami politiką mes pakankamai žinome vienišumo priežastis ir 
padarinius? Kokių veiksmų būtų galima imtis norint išvengti vienišumo ir socialinės 
izoliacijos tarp vyresnio amžiaus žmonių? Kokią paramą gali suteikti ES? 

17. Koks vaidmuo sprendžiant senėjančios visuomenės problemas gali vaidinti 
įvairių kartų gyvenimą ir būstą planuojant miestą ir kaimą? Kaip tai būtų galima 
geriau panaudoti?



POZITYVUS ( Aktyvus) SENĖJIMAS

Pilnavertiškas žmogaus dalyvavimas visuomenės gyvenime 

įsitraukiant į  emocines , dvasines, pažintines, socialines,

profesines , visuomenines veiklas, jų organizavimą (esant 

galimybei/arba jei norisi, į darbo rinką), siekiant  pagerinti

gyvenimo kokybę senstantiems žmonėms.



POZITYVAUS (Aktyvaus) SENĖJIMO POLITIKA
KAS TAI ?

KRYPTINGA 
VEIKLA,
KURIA

▪ siekiama pozityvaus 
senėjimo nuostatų 
įtvirtinimo;

▪ sprendžiamos senjorų 
kokybiško gyvenimo ir 
atskirties mažinimo  
problemos; 

▪ siekiama visuomenės ir 
atskirų jos grupių 
supratimo bei 
tolerancijos senjorams;

▪ siekiama sudaryti 
palankias sąlygas 
senjorų integravimuisi į 
visuomenės gyvenimą



Ar pagyvenęs 
žmogus gali 

prisidėti prie 
problemų 

sprendimo?

TIKRAI GALI!
Nes su senjorais 
susiję klausimai 

sprendžiami 
dalyvaujant 

pagyvenusiam 
žmogui!



KĄ GALIMA PADARYTI SENĖJIMO PROCESUI PAGERINTI  

✓ gerinti supratimą apie 
žmogaus, kaip visuomenės 
nario, senėjimo procesą,

✓ atsižvelgti į senėjimo procesą 
visose valstybės politikos 
srityse,

✓ kurti amžiui palanki aplinką ir
infrastruktūrą,

✓ ilgalaikė ir kokybiška socialinių 

paslaugų sistema,

✓ suderinta sveikatos priežiūra,

✓ stabdyti diskriminaciją dėl 
amžiaus.

✓ pasenusių požiūrio ir stereotipų 
atsisakymas,

✓ teigiamo emocinio lauko 
kūrimas,

✓ sveikas gyvenimo būdas ( higiena, 
maistas, sportas, apranga ir t.t.),

✓ mokymasis visą gyvenimą ( 
kompiuterinis raštingumas ir kt.),

✓ savarankiškumas, 

✓ dalyvavimas bendruomenės 
gyvenime,

✓ savanorystė.



. 

JUNGTINIŲ  TAUTŲ ORGANIZACIJA

atsižvelgdama į demografinius pokyčius paskelbė –

2020- 2030  pozityvaus  senėjimo dešimtmetis

Tai vienijanti vyriausybes, pilietinę visuomenę, tarptautines agentūras, 
specialistus, akademinę bendruomenę, žiniasklaidą ir privačius asmenis, 
iniciatyva kuria  siekiama bus  pagerinti pagyvenusių žmonių, jų šeimų ir 

bendruomenių, kuriose jie gyvena, gyvenimą.



. 

TAIP senėjimui! Ne diskriminacijai dėl amžiaus !


