
Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére
Az Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére (EIP-AHA) 2012-ben jött létre EU, nemzeti és regionális szintű érdekeltek, a témában 
különféle szakpolitikai területeken működő állami és magán szektor szereplők összefogására. Együtt tudást és tapasztalatot osztanak meg a közös érdekek mentén, 
valamint köteleződnek el tevékenységekben és projektekben, hogy az idősödő lakosság szükségleteit kielégítő innovatív megoldásokat találjanak.

Az EIP-AHA keretében az idősbarát épületek, városok és környezet témakörével foglalkozó akciócsoport azon dolgozik, hogy javítsa az idősek életminőségét olyan életterek
 létrehozásának elősegítésével, amelyek az idősek szükségleteire válaszolnak.

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/

Akciócsoport D4: Innováció az „idősbarát” épületek, 
városok és környezet szolgálatában
Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére

IDŐSÖDŐ TÁRSADALOM AZ EURÓPAI VÁROSOKBAN

MIT ÉRTÜNK IDŐS-BARÁT ÉPÜLETEK, VÁROSOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS KÖRNYEZETEK ALATT?

Idős-barát városok elősegítik az aktív és 
egészségben töltött idősödést az egészségügyi, 
a részvételi és biztonsági lehetőségek 
optimalizálásával, annak érdekében, hogy javuljon
az időskori életminőség.

Az idős-barát város gyakorlatilag módosítja a 
szerkezetét és a szolgáltatásokat,
hogy azok elérhetőek legyenek a különféle szükséglettel 
és kapacitásokkal bíró idősek számára.

A 65 éves korban  várható élettartam jelentősen
 növekedett az európai városokban, átlagosan
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10-ből 3 fő az EU-ban
65 éves vagy idősebb lesz

5-ből 3 fő
árosokban fog élni

Növekszik a szükséglet az idős-barát épületek, városok, közösségi terek és környezetek iránt, amelyek 
elősegíthetik az idősek egészséges és önálló életvitelét, fokozottabb társadalmi részvételét, integrációját

2030-ra várhatóan:
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MELY KIHÍVÁSOKAT SZÜKSÉGES MEGOLDANI?

A fizikai és társadalmi környezet erősen meghatározza 
az idősek egészségi állapotát és önállóságát:

- A személyes fizikai környezet gátolhatja vagy könnyítheti az önállóságot 
(pl. lift megléte, megfelelő megvilágítás)

- A közvetlen környezet gátolhatja vagy könnyítheti a �zikai mobilitást 
(pl. utcai világítás vagy megfelelő járda) és a társadalmi integrációt 
(pl. boltok elérhetősége, megfelelő szállítási szolgáltatások)

- A szociális környezet  hatással van a közösséghez tartozás 
illetve annak hiánya esetében a magány érzetére 
(pl. az idősek hallatják hangjukat a várostervezésben, az idősek 
szükségleteire és érdeklődésére válaszoló szabadidős tevékenységek)

A megfelelő szabályozás lebonthatja a korlátokat:

- Lehetővé teheti, hogy az idősek jobb �zikai és mentális egészségben idősödjenek

- Elősegítheti társadalmi bevonásukat és aktív polgári részvételüket

- Segítheti az időseket az életminőség fenntartásában

hiányaFinanszírozás Tudás és szakértelem hiánya 
az idősbarát környezet témakörében

Koordináció 
elaprózottság a különféle 

hiánya és 

irányítási szinteken

Politikai elkötelezettség 
hiánya ezen a területen

Az idősek bevonásának 
hiánya az idős-barát 
programok fejlesztésébe

KIHÍVÁSOK

MIÉRT SZÜKSÉGES FOGLALKOZNI AZ IDŐS-BARÁT ÉPÜLETEKKEL, 
VÁROSOKKAL, KÖZÖSSÉGEKKEL ÉS KÖRNYEZETEKKEL?

MIT TESZÜNK AZ INNOVÁCIÓ ÉRDEKÉBEN?

Az European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing  (EIP on AHA) AHA állami és magán szereplőket 
támogat EU szerte a hosszabb életet lehetővé tevő helyi/regionális megoldások fejlesztése érdekében.
A végrehajtott tevékenységekkel a cél, hogy elősegítsük az olyan idős-barát városok kialakulását mint ez:

A házamat a szükségleteimhez  
alakították, így el tudom látni magamat.
Ez lehetővé teszi, hogy itthon legyek és
 ne maradjak le az unokáim első lépéseiről.

Lakásépítés és várostervezés

Ki mondja, hogy a technológia nem az 
időseknek való? Tudom szabályozni a fűtést, 
a lámpákat és a csengőt 
egyetlen távkapcsolóval, egészen jól kezelem!

segítését szolgáló (AAL) megoldások
A saját lakókörnyezetben való életvitel 

wc

Városi környezet

Még mindig aktív tagja vagyok a 
közösségemnek noha a demenciám 
azt jelenti, hogy némely 
képességemet elveszítettem.

Demencia támogató környezetek

Kapaszkodók

tablet

Gyalogos utak

zöld területek

Li�ek

Padok

Család 

Látogatók

Gondozók

Mozgásérzékelő

Közlekedők kivilágítása

Csodálatos városban élek 
és imádok sétálni. 
Lehetőségem van mindkettőt
egyszerre élvezni!

Fizikai aktivitás

Nem hagyom abba a vásárolni
vagy szórakozni járást csak mert 
70 éves vagyok.Csak a vágyaink 
változnak az életkorral, azok 
kielégítésének szükségessége nem!

Idősbarát üzletek és szolgáltatások

Turizmus

Minden engem érintő döntésben részt szeretnék venni!

Az idősek hangja

Könnyen elérni tudni helyeket, 
nem függni másoktól,
ezek azok a dolgok, amelyeket 
a legtöbbre értékelek.

Közlekedés

egyenes felületek

Banki megoldások

Elektromos 
autók

Társadalmi bevonás

Aktív részvétel

Ingyenes közlekedés

Tapintótérképek a
városközpontban

A megállók audiovizuális bejelentése

Kultúra

felfedezések

Nincsenek akadályok

Hangjelzések

Üzletek

Társadalmi 
hálózatok

Jól karbantartott utak

ÜZLET

SZÍNHÁZ

A fizikai lesérülés a leginkább ismert
környezetet is ellenséges tereppé 
változtathatja. Éppen ezért boldog vagyok,
hogy biztonságban érzem magamat, 
amikor átkelek az úttesten!

Az, hogy nyugdíjba mentem, nem jelenti azt, 
hogy nincsen kalandvágyam. 
Lehetőségem van a koromnak megfelelő 
szolgáltatással utazni.
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