
                                  
Віденська Міністерська Декларація 
 
Міністерська конференція Європейської економічної комісії 
ООН з питань старіння 
19-20 вересня 2012, Відень, Австрія 
 
Забезпечення рівних можливостей для всіх поколінь: 
Заохочення  покращення якості життя та активного старіння. 
 
1. Ми представники держав – членів  Європейської 
Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН), що зібралися на 
Міністерській конференції з питань старіння 19-20 вересня 
2012 року в місті Відень, Австрія, підтверджуємо наші 

зобов’язання, які були  прийняті на Берлінській Міністерській конференції та 
пізніше були підтверджені Ліонською Міністерською Декларацією 2007 року з 
метою впровадження Регіональної  Стратегії Виконання Мадридського 
Міжнародного Плану Дій з питань Старіння. (РСВ ММПДС) 
 
2. Ми вітаємо суттєве зростання тривалості життя в регіоні, і те, що більший 
відсоток людей живе довше та має кращий стан здоров’я. Ми усвідомлюємо, що в  
деяких країнах з перехідною економікою такі зміни ще не виправили невисоку 
ймовірну тривалість життя їх громадян, зокрема чоловіків. 
 
3. Ми визнаємо, що стійкі демографічні зміни спричинили виникнення як 
можливостей, так і викликів у регіоні. Ми переймаємося справою підвищення 
обізнаності та щодо потенціалу літніх людей та зміцнення цього потенціалу на 
користь нашого суспільства, та покращення якості їх життя через можливість 
реалізовуватися у похилому віці, а також через участь у соціальному та 
економічному розвитку. 
 
4. Ми приділяємо особливе значення правам літніх людей, але занепокоєні тим, 
що дискримінація за віком все ще заважає літнім людям жити повноцінним та 
здоровим життям, бути активними членами суспільства. 
 
5. Нам належить впоратися з викликами, що постали перед особою та 
суспільством через старіння населення, шляхом допомогою адекватних та 
довготривалих заходів, щодо фінансового забезпечення в літньому віці, довічного 
медичного та соціального догляду, забезпечення інклюзивними системами та 
підтримкою активного старіння, навчання впродовж всього життя, 
недискримінаційної участі в усіх сферах суспільства, особливо це стосується до 
літніх жінок. 
 
6. Ми розуміємо, що виконання РСВ ММПДС ЕЭК ООН, впродовж останніх п’яти 
років відбувалися в умовах тривалої глобальної фінансової кризи, яка в більшості 
країн регіону вразила сім’ї та громади, а з ними і старше покоління, особливо літніх 
жінок. 
 
7. Ми також визнаємо, що коли одним країнам-учасницям все ще потрібно 
розробити комплексні заходи для задоволення індивідуальних та суспільних 
потреб літніх людей, іншим належить надалі забезпечувати доступ літній людей до 
наявних дієвих систем соціального захисту, медичного та соціального 
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обслуговування, орієнтованих на гендер, а також їх участь в суспільстві як  
рівноправних партнерів. 
 
8. Ми визнаємо, значний прогрес зроблений країнами - учасницями у виконанні 10  
зобов’язань РСВ ММПДС ЕЭК ООН у другому п’ятирічному циклі. Визначними  
досягнення у процесі виконання Плану дій зокрема є: 
 
(а) зростання увага політиків, ЗМІ, громадськості до питань старіння окремих осіб 
та населення, в тому числі до визнання гідності літніх людей, їх прав та свобод, їх 
потенціалу щодо внеску до соціального та економічного розвитку, солідарності 
поколінь та єдності суспільства; 
 
(в) розширення ініціатив щодо пристосуванню національних систем соціального 
захисту до наслідків демографічних змін; 
 
(с) подальше залучення громадянського суспільства, зокрема організацій літніх 
людей, до формування, імплементації та моніторингу заходів щодо прав, потреб 
та очікувань літніх людей. 
 
(д) використання більшої кількості новітніх підходів у наданні просвітніх, медичних, 
реабілітаційних та соціальних послуг з використанням технологічних та 
організаційних інновацій, а також сприяння активнішому залученню громадськості, 
приватного та неприбуткового секторів до розвитку таких послуг; 
 
(e) створення робочої з питань старіння від ЄЕК ООН як міжурядового органу для  
регіонального співробітництва у справі впровадження та моніторингу РСВ ММПДС. 
 
9. Ми свідомі того, що просування до суспільства для всіх вікових категорій, 
виголошеного ММПДС, було не скрізь однаковим. Ми також знаємо про численні 
виклики на шляху до впровадженню РСВ ММПДС, а саме: 
 
(a) суспільства у багатьох країнах все ще стикаються зі штучними завадами та 
упередженнями, які перешкоджають досягненню неупередженості та взаємодії між 
генераціями. Залишається потреба у заходах у сфері охорони здоров’я та 
соціального захисту літніх людей, спрямованих на наснаження літніх людей,   
особливо літніх жінок, попередження кривди, нехтування та самотності, а також 
заходами по укріпленню солідарності між генераціями; 
(b)  в багатьох кранах, заходи в напрямку сприяння активному та здоровому 
старінню були занадто скромними, а заходи щодо профілактики захворювань та 
пропаганди здорового способу життя – недостатніми;  
(c) процес корегування національних законодавств окремих країн щодо праці та 
виходу на пенсію був уповільненим; 
(d)  залишається нагальна потреба пристосування систем соціального захисту до  
демографічних зміна та фінансових викликів;   
(e) зростаюча потреба у тривалому догляду є додатковим викликом державному 
сектору у справі надання послуг, а також громадянському суспільство і родині.   
 
10. З метою виконання РСВ ММПДС ЕЭК ООН у третьому циклі  2013-2017 ми 
маємо досягнути такі цілі до 2017 року: 
 
І. Триваліша трудова зайнятість заохочується, а працездатність підтримується  
через такі заходи: 
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(а) Пропаганда та підтримка здорового способу життя і безпеки на робочому місці, 
профілактика та лікування неінфекційних захворювань, а також заходи для 
збалансування часу на роботі та поза нею через гнучкий графік протягом всієї 
трудової кар’єри. 
 
(в) Досягнення більш високого рівня зайнятості для літніх чоловіків та жінок 
шляхом впровадження відповідних засобів заохочення, зокрема, систем 
оподаткування та соціальної захищеності, сприятливих для літніх людей умов 
праці, гнучких робочих графіків, інформації, програм підготовки та перепідготовки 
для літніх людей, заходів з менеджменту стосовно літніх людей у державному та 
недержавному секторах. 
 
(c) Розробка обґрунтованих стратегій на ринку праці, які визнають, що стратегії 
щодо зайнятості для молоді та для літніх людей доповнюють одна одну і є 
сприятливими для усіх. Підтримка позитивного ставлення до працівників похилого 
віку та боротьба проти дискримінації за віком на ринку праці. 
 
(d) Гнучкість процесу виходу на пенсію, заохочення людей похилого віку до 
подальшої праці відповідно до їх індивідуальних потреб та прагнень. 
 
(e) Реформування пенсійної системи задля адаптування її до демографічних змін, 
зважаючи на підвищення тривалості життя, а у деяких країнах – на збільшення 
кількості людей зайнятих у неформальному секторі. Підтримка стабільності та 
адекватності державної та приватної пенсійних систем, забезпечення повноти 
охоплення.  
 
(f ) Просування ролі літнього працівника як ресурсу знань та досвіду для молодих 
працівників. 
  
II. Участь, відсутність дискримінації та соціальне включення людей похилого віку 
забезпечуються через: 
 
(a) Зменшення матеріальної депривації, бідності та соціального виключення серед 
людей похилого віку, особливо жінок, та сприяння доступу літніх людей до 
ресурсів задля забезпечення їх потреб. 
 
(b) Заходи, спрямовані на подолання дискримінації за ознакою статі, раси, 
етнічного походження, релігії та вірувань, інвалідності, віку та сексуальної 
орієнтації.   
 
(c) Наснаження людей до реалізації свого потенціалу заради фізичного, психічного 
та соціального благополуччя протягом усього життя, а також до широкої участі в 
суспільстві відповідно до своїх потреб, бажань та можливостей. 
 
(d) Забезпечення доступу літніх людей впродовж всього життя до різних форм 
високоякісної освіти та навчання, включаючи новітні технології.  
 
(e) Сприяння участі людей похилого віку в політичному, економічному, 
культурному та соціальному житті. 
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(f) Сприяння участі людей похилого віку, особливо жінок, в процесах прийняття 
рішень на всіх рівнях, як безпосередньо, так і через організації літніх людей у 
громадянському суспільстві. 
(g) Боротьба з ейджизмом через інформаційні кампаній і через залучення ЗМІ та 
інших суб’єктів впливу на формування суспільної думки для створення зваженого 
вікового іміджу суспільства, висвітлення позитивних аспектів старіння, створення 
недискримінаційного іміджу літніх людей та розповсюдження інформації про 
старіння, як про природний етап у розвитку особистості. Залучення літніх людей 
до процесу планування, виконання та оцінки таких медіа програм. 
 
(h) Забезпечення легкого доступу для молодих і літніх людей до інформації та 
освіти, заради захисту їх прав та гідності. 
 
(i) Покращення системи збору та розповсюдження інформації, статистичних та 
кількісних даних для моніторингу якості життя та захисту гідності літніх людей, 
фіксування випадків порушення прав та зловживань з метою розробки та втілення 
обґрунтованих стратегій. 
 
(j)  Сприяння інтеграції та участі у суспільстві літніх мігрантів та представників 
етнічних меншин з огляду на зростання їх кількості та їх потреби.  
 
III. Забезпечення та захист гідності, здоров’я та незалежності через: 
 
(a) Захист гідності літніх людей, зокрема інвалідів, підтримка їх відчуття 
приналежності до громади і самоповаги через заходи, що також включають 
подолання будь-яких форм упередженості, нехтування, кривди та дискримінації. 
 
(b) Посилення заходів, спрямованих на охорону і підтримку здоров’я та на догляд,  
а також на профілактику захворювань та травм у будь-якому віці, а відтак 
зменшення ймовірності захворювань та інвалідності і забезпечення високої 
фізичної та психічної спроможності, незалежності та активної участі впродовж 
усього життя. 
 
(с) Надання особливої уваги профілактиці, ранній діагностиці та лікуванню, 
догляду (особливо довготривалому) соціальному захисту людей з хворобою 
Альцгеймера та інших форм деменції, а також захисту їх прав та гідності у 
суспільстві. 
 
(d) Повагу до самовизначення та гідності як до основної цінності наприкінці життя 
людини. Це має бути головним принципом при наданні догляду та медичного 
обслуговування, включаючи довготривалий та паліативний догляд. 
 
(e) Прагнення забезпечити для літніх людей збереження якомога кращого стану 
здоров’я, соціальної та функціональної спроможності до, протягом та після 
природних та антропогенних змін,шляхом розширення скоординованої підтримки. 
 
(f) Розширення доступу до якісних товарів та послуг, що відповідають віковим 
особливостям, є доступними та ефективними; покращення мобільності через 
сприятливе до віку середовище. 
 
(g) Розробки інноваційних методик та технологій для надійної, доступної та 
безпечної підтримки і догляду літніх людей вдома. 
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(h) Забезпечення «старіння вдома» через надання послуг та допомоги як окремій 
особі, так і родині, щоб людина похилого віку могла якомога довше жити у своєму 
звичному оточенні та громаді. Такі послуги мають враховувати специфічні потреби 
жінок, зокрема одиноких.  
 
(i) Заохочення архітектурних змін та інноваційних дизайну житла для 
пристосування до потреб та функціональних можливостей мешканців, які з віком 
змінюються. 
 
(j) Всебічна підтримка заходів самодопомоги літніх людей для незалежного або 
підтриманого проживання, що може включати міжгенераційні житлові об’єкти, а 
також необхідність визнання потреб особи, їх ретельної оцінки та задоволення 
вдома або в закладі.   
 
(k) Забезпечення безперервного доступного та якісного догляду, починаючи від 
первинної допомоги за місцем проживання до різних форм інституційного догляду.  
 
(l) Визнання та покращення стану формальних та неформальних доглядальників 
(включаючи мігрантів) шляхом професійної підготовки, створення гідних умов 
праці та відповідну винагороду. 
 
(m)  Визнання та підтримка родичів-доглядальників (здебільше жінок), які 
виконують важку роботу, через створення механізму врегулювання виконання  
трудової діяльності і родинних обов’язків та заходів соціального захисту. 
  
IV. Підтримка та посилення міжгенераційної солідарності: 
 
(a) Сприяння та зміцнення діалогу між різними поколіннями та обмін знаннями між 
представниками різних поколінь за участі різних зацікавлених сторін, включаючи 
уряд, НУО, приватний сектор, ЗМІ та громадськість. 
  
(b) Покращення співпраці між організаціями молоді та літніх людей. 
 
(c) Визнання та підтримка поєднання зусиль волонтерів усіх вікових груп. 
 
(d) Розробка та впровадження освітніх кампаній для широких верств і особливо 
для молодого покоління з питань старіння населення та окремих осіб. Усі освітні 
заклади мають включати до своїх програм питання щодо здорового способу життя, 
активного старіння як одного з етапів життя; серед людей старшого віку слід 
підвищуючи обізнаність щодо умов життя та проблем молодших поколінь. 
 
(e) Врахування того, що солідарність між поколіннями є адекватний та сталий 
захист людей похилого віку, але також літні чоловіки та жінки різними шляхами 
роблять важливі внески у свої громади: на робочому місці, через неоплачувану 
роботу по догляду за малолітніми чи літніми членами родини, надають фінансову 
та/або практичну підтримку молодим членам їх родин та громадам (НУО), 
працюють волонтерами. 
 
(f) Створення та впровадження соціально відповідальних, фінансово 
обґрунтованих та життєздатних стратегій для задоволення потреб і очікувань,  
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теперішніх та майбутніх поколінь, а також забезпечення рівних можливостей для їх 
самовизначення. 
 
11. Для досягнення політичних цілей виконання плану РСВ ММПДС ЕЭК ООН у 
період 2013-2017, ми наголошуємо на важливості врахування старіння та 
сприяння активному старінню, особливо концепцію життєвого циклу, як  визначено 
ВООЗ, в процесі розробки національної політики з позиції принципу життєвого 
циклу. Ми також визнаємо потребу, за можливості, спиратися на нещодавно 
прийняті міжнародні зобов’язання стосовно активного старіння, включаючи 
профілактику та контроль за неінфекційними хворобами, звертаючи увагу  на 
соціальні складові здоров’я.   
 
12. Ми намагатимемося підвищувати обізнаність суспільства про усі переваги 
сприяння активному старінню сьогодення та завтра, і наполягатимемо на 
необхідності надання достатніх для цього ресурсів. Ми також прагнемо скрізь 
розповсюджувати інноваційні та ефективні підходи до заходів, наприклад, такі, що 
були підтримані протягом Європейського Року Активного Старіння та Солідарності 
між Поколіннями  (2012) та подальшими заходами.  
  
13. Ми також наголошуємо, що стратегії зі старіння та їх впровадження мають 
розглядатися як спільна відповідальність всіх основних гравців в суспільстві. Отже, 
існує необхідність ефективно підтримувати співробітництво урядів, політиків, 
приватного сектору, соціальних партнерів, дослідників, організацій людей 
похилого віку, а також інші НУО. Така співпраця є важливою для виявлення 
проблем, які потребують нових стратегій, для відповідних заходів у відповідь, для 
ефективного впровадження, моніторингу та оцінки науково обґрунтованої стратегії 
щодо старінні. 
 
14.Ми усвідомлюємо, що наукове дослідження є дуже важливим для розробки та 
впровадження ефективних програм та стратегій. Сталі дослідницькі 
інфраструктури, удосконалений збір даних, багаторічні дослідження та 
міжсекторальне співробітництво мають бути удосконалені та продовжені.  
 
15. Ми визнаємо вклад громадянського суспільства та самих людей похилого віку 
для реалізації цілей РСВ/ММПДС та висловлює готовність підтримувати сталу 
співпрацю між усіма основними зацікавленими сторонами.. 
 
16.  Ми високо цінуємо внесок Європейського Центру Політики Соціального 
Забезпечення та Дослідження, який співпрацює з ООН, та Міжнародного  
інститутом по проблемам старіння ООН – Мальта (INIA), в реалізації РСВ ММПДС 
ЕЭК ООН.  
 
17. Ми визнаємо провідну роль національних координаторів з проблем старіння та 
робочу групу ЄЕКООН з питань старіння в процесі виконання та моніторингу РСВ 
ММПДС в усьому регіоні та забезпечення умов для обміну інформацією та 
найкращими практиками. Завдяки роботі свого Комітету Робоча група з питань 
старіння підвищила ефективність процесу другого огляду та оцінки процесу 
виконання РСВ ММПДС, а також підготувала проведення Міністерської 
Конференції з питань старіння. 
 
18. Ми висловлюємо готовність підтримувати Робочу групу з питань старіння як 
постійний міжурядовий орган в рамках ЄЕК ООН у реалізації та моніторингу РСВ 
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ММПДС, та постійно підтримуватимемо її діяльність через посильні фінансові 
внески.  
 
19.  Ми високо цінуємо роль секретаріату ЄЕК ООН, в співробітництві з іншими 
зацікавленими сторонами, у підтримці країн членів у виконанні РСВ ММПДС ЕЭК 
ООН та Віденської Міністерської конференції 2012, зокрема, через підтримку 
національних стратегій з питань старіння. Вважаємо за необхідне розширювати 
співробітництво між секретаріатом ЄЕК ООН та основними партнерами у системі 
ООН, особливо з установами, які працюють з проблемами старіння, такими як 
Фонд Народонаселення ОНН та Європейське Регіональне представництво ВООЗ. 
 
20. Ми висловлюємо подяку Комісії Європейського Союзу за фінансову підтримку 
організації Дослідницького Форуму та Форуму Громадянського суспільства 
 
21. Ми висловлюємо щиру подяку Австрії за гостинність та надання можливості 
проведення Міністерської конференції з питань старіння ЄЕК ООН 2012. 

 

 




