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Преамбула 

 

1. Ми, представници организација окупљених у НВО форуму дошле смо из читавог 

УНЕЦЕ региона да учествујемо у оцењивању Мадридског међународног плана акције о 

старење (МИПАА) на његову петнаестогодишњицу, као и УНЕЦЕ Регионалне 

имплементационе стратегије (РИС). 

 

2. Поздрављамо што нам је пружена могућност да расправљамо о учинку који је МИПАА 

имао на старије особе у УНЕЦЕ региону. Иако препознајемо да МИПАА није инструмент 

људских права, уз забринутост запажамо да њен велики потенцијал да подржи пуни опсег 

људских, политичких, социјалних, економских и културних права старијих особа остаје 

неискоришћен.  

 

3. Иако препознајемо да су многе државе УНЕЦЕ региона пролазиле кроз тешку кризу 

последњих пет година, НВО форум сматра да потенцијал МИПАА да утиче на промене 

политика које би унапредиле положај старијих особа није био коришћен у потпуности. 

Инсистирамо да фискална неизвесност није изговор за неактивност.  

 

4. Оцењивање Плана и његових циљева у периоду после 2017. године треба да се 

усредсреди на довођење пуног опсега људских права старијих особа у фокус Регионалне 

имплементационе стратегије за УНЕЦЕ регион. Поврх тога, обнављање посвећености 

имплементацији од стране УНЕЦЕ држава чланица треба да буде засновано на најновијим 

достигнућима Отворене радне групе за старење (ОЕWГ) која се тичу заштите људских 

права старијих.  

 

5. НВО форум подржава препоруке дате од стране Независног експерта Уједињених 

нација за права старијих особа, госпође Росе Корнфелд-Матте, да се успостави правно 

обавезујући инструмент, као што би била међународна конвенција, како би се уклониле 

конкретне баријере са којима се старији суочавају у испуњавању својих људских права; 

НВО форум такође снажно подстиче државе чланице да искористе комплементарност ова 

два процеса како би ојачали људска права старијих.  

 

6. Ми даље, позивамо државе чланице да обезбеде укљученост старијих у имплементацију 

мера везаних за Агенду 2030 и Циљева одрживог развоја Уједињених нација, као и да се у 



креирању свих политика везаних за Агенду 2030 и имплементацију Циљева одрживог 

развоја, укључујући мониторинг и евалуацију користи целоживотни приступ. 

 

7. Такође позивамо државе чланице да имплементирају препоруке предстојеће 56. сесије 

Комисије за социјални развој током трећег прегледа и оцењивања МИПАА. 

Препоруке НВО форума: 

Како би се потенцијал МИПАА као инструмента за заштиту људских права старијих 

ојачао, НВО форум државама чланицама даје следеће препоруке: 

 

8. Обавезивање на акцију након синтетизованог извештаја о имплементацији МИПАА у 

ЕЦЕ региону у периоду 2012.-2017. (Белешка Секретаријата ЕЦЕ/АЦ.30/2017/3). 

 

9. Предузимање интензивних мера да се подигне свест, препознају и елиминишу 

занемаривање, злостављање и насиље, поготово насиље над старијим женама, удовицама 

и особама са деменцијом, као и да се креирају службе које би се бавиле заштитом старијих 

од злостављања.  

 

10. Развој политика које ће ефикасно забранити сваку форму дискриминације на основу 

година, ејџизам и омаловажавајуће понашање према старијим особама. 

 

11. Из родне перспективе се суочити са конкретним изазовима које сусрећу старији у 

погледу приступа: добрима и услугама; адекватним приходима потребним за 

достојанствен живот; запослењу коме подлогу обезбеђује целоживотно учење; 

друштвеним контактима и мрежама у склопу борбе против усамљености и подстицања 

социјалне партиципације; приступачним, доступним и квалитетним услугама здравствене 

заштите и дуготрајној здравственој нези у оквиру универзалне здравствене заштите која 

укључује пун опсег превенције, лечења, рехабилитације и палијативне неге.  

 

12. Развој заједничких индикатора у контексту циљева МИПАА како би се проценио 

позитиван учинак социјалних мера на старије особе, и како би се пратило који је стварни 

учинак постојећег МИПАА оквира на њихове животе, а што ће показати како политичке 

мере помажу у борби протв ејџизма и обезбеђују старијим особама достојанствен живот и 

активно учешће у друштву.  

 

13. Препознати и усвојити препоруку Независног експерта Уједињених нација за права 

старијих особа да се развије обавезујући инструмент којим ће се уклонити конкретне 

баријере са којима се старији сусрећу у остваривању својих људских права. 

 



14. Уклањање баријера и ојачавање гласа старијих и њихових организација у оквиру 

мониторинга и имплементације МИПАА (путем боље транспарентности и функционалних 

механизама за консултовање), а како би се употребио пуни потенцијал МИПАА за 

изградњу консензуса међу свим заинтересованим странама о стварању инклузивног 

друштва за сва животна доба које неће никога оставити иза себе. 

 

15. Развој јавних политика за имплементирање УНЕЦЕ позива за развој стратегија којим 

треба да се задовоље економске, социјалне и здравствене потребе старијих миграната и 

избеглица. 

 

16. Интензивирање истраживања и сакупљања података на пољу старења и активно 

укључивање старијих и млађих особа и њихових организација у превођење резултата ових 

истраживања у заједнички донесене политичке одлуке засноване на доказима, а које 

подржавају друштво за сва животна доба.  

 

 

Препознавање потенцијала старијих особа 

 

НВО форум позива државе чланице да: 

 

17. У потпуности препознају да старије особе значајно доприносе друштву, националној 

привреди, својим породицама и својим заједницама и да им није у сваком тренутку 

потребна помоћ. 

 

18. Активно консултују старије особе и укључе их у креирање политика и стратегија које 

их се тичу, да их од самог почетка процеса укључе у доношење одлука, имплементацију и 

евалуацију.  

 

19. Препознају могућности које се јављају са повећаним бројем особа старијих од 

осамдесет година које и даље у потпуности учествују или желе да доприносе друштву, у 

заједницама и местима у којима су одабрале да живе, узимајући у обзир да већина 

старијих особа жели да настави да независно живи у својим домовима.  

 

20. Воде борбу против ејџизма кроз кампање подизања свести укључујући, али се не 

исцрпљујући у доприносу кампањи Светске здравствене организације против ејџизма. 

Министарства треба да ступају у партнерске односе са цивилним друштвом како би се 

креирали програми обуке који ће помоћи у борби против ејџизма и понижавајућег односа 

у различитим професијама, укључујући али се не ограничавајући на полицију, раднике у 

здравственој заштити, јавне службенике и администрацију. 



Подстицај дужем радном веку и изградња капацитета да се он омогући 

 

21. Борба против стереотипа и старосне дискриминације на тржишту рада кроз 

законодавство које ће забранити дискриминацију на основу година и кроз ојачавање 

промоције различитости у оквиру радно активног становништва: на националном нивоу 

треба обезбедити средства за промовисање свести о вредности старијих радника како на 

радним местима тако и у друштву уопште. 

 

22. Креирање конкретних циљева у процесу запошљавања везаних за учешће старијих 

радника на тржишту рада, као и за учешће старијих радника у програмима целоживотног 

учења. Подстицање едукативних програма који истичу потенцијал старијих особа.  

 

23. Препознавање вредности пружања неформалне неге коју пружају старији радници, а 

путем препознавања права неформалних неговатеља, обезбеђивања флексибилних услова 

пружања неге који омогућују одмор и компензацију како би се изашло у сусрет потребама 

старијих радника, посебно старијих жена.  

 

24. Заштита радника свих животних доба кроз примењивање пристојних стандарда рада, а 

који обухватају правила везана за здравље и безбедност, укључујући и емоционалне и 

социјалне ризике везане за рад, као и кроз унапређивање превентивних здравствених мера 

кроз адаптирање радних места тако да одговарају потребама радне снаге која је све 

старија. Подршка иновативном предузетништву које тражи нова решења за запошљавање 

старијих. 

 

25. Поштовање права старијих особа да раде, укључујући након одласка у пензију ако то 

желе, јер ће променљиве форме рада и боље здравствено стање учинити дужи радник век 

пожељним за многе старије особе у будућности. Подстицај међугенерацијским 

приступима у раду и подршка могућности да старије особе пренесу своје вештине и знања 

друштву и долазећим генерацијама.  

 

26. Промовисање флексибилнијег одласка у пензију чиме ће старијим радницима бити 

омогућено да умање број радних сати, али да истовремено не изгубе стечена права на 

социјалну заштиту као што су пензионо и здравствено осигурање; креирање могућности 

да се комбинују запослење са краћим радним временом и делимична пензија. 

Обезбеђивање достојанственог старења 

 

27. Гарантовање адекватних пензија и препознавање индивидуалног права на пензију за 

све како би се обезбедио достојанствен живот у старости, а што укључује особе са паузама 

у каријери, превасходно жене које су током каријере имале и обавезу да се старају о 



члановима породице.  

 

28. Обезбеђивање родне једнакости у компензацији за рад и равноправности у развоју 

каријере кроз мере као што су инвестирање у старање о деци или старијима како би се 

осигурала компензација и адекватан приход у пензији за жене у будућности.  

 

29. Увођење транзиционих мера како би се разрешила неприхватљива, у овом тренутку 

постојећа родна разлика у износу пензија а која погађа старије жене. 

 

30. Гарантовање адекватног минималног прихода у старијем животном добу како би се 

потиснуло сиромаштво и предупредило социјално искључивање; препознавање 

минималних приходних шема као што је минимална пензија као фундаменталног људског 

права којим ће се обезбедити достојанство и независност.  

 

31. Промоција права свих старијих особа на достојанствен живот, физичку и менталну 

добробит, слободу и безбедност. Треба увести стандарде квалитета којих ће се 

придржавати сви у систему пружања услуга социјалне заштите, здравствене заштите и 

дуготрајне неге.  

 

32. Обратити посебну пажњу на корените промене које се предвиђају у начину пружања 

неге и начину учешћа старијих у друштву, а узимајући у обзир повећано коришћење 

технолошких помагала и роботике у животима старијих. Обезбедити да коришћење нових 

технологија не доведе до умањења неге коју пружају друге особе. Укључити старије особе 

у све кораке развоја нових услуга, технологија и производа, од њихове концептуализације 

до приступа. Такође обезбедити да оне буду финансијски приступачне.  

 

33. Имплементирати препоруке из извештаја Независног експерта Уједињених нација о 

дигитализацији и коришћењу робота и обезбедити да се коришћење технолошких 

помагала усклади са потребама и преференцама старијих особа.  

 

34. Предузети мере да се унапреди препознавање, обука и плаћање пружалаца неге како 

би се гарантовало да пружаоци, као и особе којима је њихова нега и помоћ потребна имају 

достојанствен живот. 

 

35. Унапређење учешћа старијих особа у клиничком тестирању лекова; подршка 

истраживањима и мерама безбедности у коришћењу лекова како би се унапредило знање 

везано за њихово коришћење и ефекте.  

 



36. Досезање, информисање и пружање помоћи оним старијим особама које се налазе у 

посебно рањивом положају и нису у могућности да остваре своја права: веома старим 

особама, особама са инвалидитетом и/ или оним које су изоловане од заједнице, старијим 

мигрантима и избеглицама. Предузимање мера да се оне ојачају како би активно 

учествовале у животу својих заједница и у друштву генерално. 

 

37. Обезбеђивање старијим особама да имају равноправан приступ одговарајућим 

услугама и ресурсима пре, у току и након ванредних ситуација изазваних природним 

узроцима и других хуманитарних криза у складу са препорукама Светске здравствене 

организације и Програма развоја капацитета за старије и особе са инвалидитетом 

(АДЦАП) као и других извора; препознавање старијих као вредног ресурса у одговору на 

ванредну ситуацију.  

 

38. Препознавање важности међугенерацијских односа кроз пружање могућности којима 

се подржава раст и развој међугенерацијске сарадње.  

 

39. Ангажовање и сарадња са старијим особама и цивилним друштвом како би се 

обезбедило да обавезе прихваћене на овој Министарској конференцији буду у потпуности 

испуњене; сазивање састанака за планирање на националном нивоу на којима ће 

учествовати старији и организације цивилног друштва како би се ове обавезе спровеле у 

дело и јавно извештавање на националном и регионалном нивоу о резултатима предузетих 

акција. 


