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четврта УНЕЦЕ Министарска конференција о старењу 
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Преамбула 

 

1. Ми, представници држава чланица Економске мисије Уједињених нација за Европу 

(УНЕЦЕ), окупљени на четвртој Министарској конференцији о старењу, 21. и 22. 

септембра 2017. године у Лисабону, Португалија, још једном потврђујемо своју 

посвећеност изражену у Берлинској министарској декларацији 2002. године и касније 

потврђену министарским декларацијама у Леону (2007.) и Бечу (2012.), а у погледу 

спровођења Регионалнестратегије имплементације (РИС) Мадридског међународног 

плана акције за старење (МИПАА) и у погледу заштите људских права старијих особа 

онако како су она дефинисана релевантним међународним и регионалним инструментима.  

 

2. Са задовољством констатујемо да се очекивани животни век како за жене тако и за 

мушкарце продужио у државама чланицама УНЕЦЕ, мада овај продужетак животног века 

није увек праћен и добрим здрављем. Поготово изражавамо задовољство због богатства 

животних искустава и знања старијих особа и њихових доприноса напретку наших 

друштава и њиховом сопственом испуњењу. 

 

3. Препознајемо да актуелне демографске промене представљају могућност али и изазов 

креаторима политика и појединцима у нашим државама и потврђујемо да постоји потреба 

за родном једнакошћу и међугенерацијском солидарношћу. 

 

4. Препознајемо да старије особе нису хомогена група и да су њихове потребе и 

преференце разнолике као што су и могућности које им се пружају током животног 

циклуса.  

 

5. Препознајемо значајан напредак који су направиле многе од држава чланица, било на 

националном или локалном нивоу, у испуњавању десет обавеза УНЕЦЕ РИС/МИПАА 

током трећег петогодишњег циклуса. Истовремено, свесни смо да се имплементација 

УНЕЦЕ РИС/МИПАА током последњих пет година одвијала у амбијенту економске 

стагнације, притисака на концепт социјалне потрошње, пораста миграције и технолошке 

трансформације. Значајна достигнућа у имплементацији у региону обухватају, између 

осталог и следеће:  

 



 а. Повећану пажњу креатора политика, социјалних партнера, медија, цивилног 

друштва и јавности генерално посвећену питањима индивидуалног старења и старења 

популације, укључујући пажњу посвећену достојанству старијих особа и обезбеђивању 

њихових људских права и препознавање њихових доприноса економији и друштву као и 

ојачавање унутаргенерацијске и међугенерацијске солидарности.  

 

 б. Напредак активног старења као централног концепта и оперативног приступа 

националних и региоалних политика које се тичу старења.  

 

 ц. Доношење мера којима ће се национални системи социјалне заштите и тржишта 

рада адаптирати на последице демографских промена 

 

 д. Растући ангажман цивилног друштва, посебно организација старијих особа, у 

развоју политика које се баве правима, потребама и реализацијом потенцијала старијих 

жена и мушкараца.  

 

 е. Шире коришћење иновативних приступа у пружању услуга у вези са 

образовањем, и обуком, запошљавањем, културом, разонодом и социјалним туризмом, 

рехабилитацијом, здрављем и социјалним старањем, укључујући технолошке и 

организационе иновације, као и промовисање снажнијег међусекторског укључивања 

различитих заинтересованих страна у развој таквих услуга.  

 

6. Напомињемо да неке од држава чланица УНЕЦЕ још увек треба да развију обимније 

политике у одговор на индивидуалне и друштвене потребе популације које старе, док 

друге државе чланице треба да осигурају или олакшају приступ старијих системима 

адекватне социјалне заштите и функционалним системима здравствене заштите и 

дуготрајне неге, укључујући приступ напредним третманима који постају могући 

захваљујући напретку медицине.  

 

7. Такође смо свесни да политике које се тичу здравља и добробити старијих особа у 

многим државама чланицама треба да буду допуњене мерама које оснажују старије особе, 

поготово старије жене, које чувају њихово достојанство и спречавају све облике 

дискриминације, злостављања, насиља и занемаривања.  

 

8. Схватамо да допринос растућег броја старијих особа – као потрошача и као произвођача 

– економским и социјалним иновацијама и развоју није универзално препознат. Исто тако, 

улога сектора социјалних и здравствених услуга за старије особе треба да буде боље 

препозната, не само као важно и растуће тржиште рада већ и као фактор који доприноси 



економији и социјалној кохезији, те здравом старењу. 

 

9. Видимо потребу да се ојача социјална кохезија у нашим друштвима путем 

препознавања потенцијала старијих особа и промовисања могућности за њихово 

учествовање у друштву и економији. 

 

10. Како бисмо подстакли имплементацију УНЕЦЕ РИС/МИПАА током четвртог циклуса, 

од 2017. до 2021. године, наглашавамо потребу даљег фокусирања на старење у 

релевантним политичким областима и борбе против ејџизма у свим његовим облицима. 

Заједнички потврђујемо посвећеност дизајнирању и имплементацији интергисаних 

политика за активно и здраво старење, где старије особе континуирано бивају препознате 

као позитиван чинилац одрживог и инклузивног друштва за сва животна доба.  

 

11. Тежимо реализацији потенцијала за дужи живот и одлучни смо да радимо на 

достизању следећих циљева до 2022. године:  

 

I. Препознавање потенцијала старијих особа кроз  

 

12. Оснаживање појединаца да испуне свој потенцијал за физичку, менталну и социјалну 

добробит током својих живота као и да учествују у и доприносе друштву у складу са 

својим капацитетима, потребама и жељама 

 

13. Развој и имплементацију социјално одговорних и на будућност усмерених економских 

и финансијских стратегија које ће обухватити потребе, капацитете и очекивања садашњих 

генерација и истовремено вредновати потенцијал старијих особа, њихово животно 

искуство, њихову одговорност и подршку за све генерације и за друштво 

 

14. Одржавање ефикасних консултација са и уз укључивање старијих особа и њихових 

представника на националном, регионалном и локалном нивоу приликом креирања 

политика, стратегија и мера које директно утичу на њихове животе, а узимајући у обзир 

разноликост старијих особа и њихових потреба. 

 

15. Промовисање позитивне слике о старијим особама, препознавање њихових доприноса 

друштву и ојачавање мултигенерацијског дискурса и међугенерацијског учења од стране 

свих заинтересованих чинилаца, неговање целоживотне перспективе у образовању, 

медијима и другим областима како би се промовисало боље разумевање индивидуалног 

старења и старења друштва као и могућности које ово старење креира 

 



16. Подстицање рада и волонтирања млађих и старијих особа у међугенерацијским 

окружењима да би им се показало колико су драгоцене комуникација, размена искустава, 

сарадња и међугенерацијска солидарност у свим животним областима, унутар и изван 

породице 

 

17. Охрабривање предузетника, непрофитних организација и јавних предузећа да старије 

особе препознају као потрошаче у планирању и дизајнирању добара и услуга како би се 

изашло у сусрет њиховим потребама и преференцама и како би се оне укључиле у надзор 

над квалитетом тих добара и услуга 

 

18. Обезбеђивање да старије особе могу да достигну и одрже највиши могућ ниво здравља 

и функционалних капацитета кроз пружање подршке развоју окружења и смештаја 

прилагођеног свим животним добима као и кроз адаптирање система здравствене и 

социјалне заштите како би се пружале интегрисане услуге, усмерене на особу и 

оријентисане на превенцију, укључујући у депривираним урбаним, руралним и удаљеним 

областима 

 

II. Подстицање дужег радног века и радне способности кроз 

 

19. Препознавање потенцијала који носи запошљавање старијих радника и развој 

стратегија за тржиште рада како би се максимално промовисале могућности за учешће 

радника свих животних доба на овом тржишту 

 

20. Обезбеђивање приступа и промовисање могућности за целоживотно учење као и за 

развој вештина које су претпоставка за испуњен живот у сваком животном добу 

 

21. Развој стратегија за борбу против незапсолености особа у свим животним добима, за 

смањење финансијске неједнакости и сиромаштва, предузимање мера да се умањи родна 

разлика у дохотку као и друге родне неједнакости, и спречавање дискриминације на 

основу година у запошљавању 

 

22. Охрабривање послодаваца да препознају вредност искуства старијих, као и да 

задржавају и заошљавају старије раднике, промовисање пословање које подразумева 

раднике различитих животних доба како у јавном тако и у приватном сектору, те 

подржавање радних услова који су адаптирани на различита животна доба, безбедни, 

промовишу здравље и флексибилне радне услове током читавог радног века 

 

23. Давање подстицаја за могућности остваривања дужег радног века и флексибилније 

пензионисање као и неговање алтернатива раном пензионисању које би укључивале али се 

не би ограничавале на рехабилитацију, реинтеграцију у радну снагу, као и флексибилне 



опције запошљавања како би се задржали старији радници 

 

24. Планирање и имплементација реформи пензионог система, које још нису изведене, а 

које ће у обзир узети продужења животног и радног века како би се осигурао поштен 

однос према свим генерацијама, као и одрживост и адекватност пензионих система 

 

25. Олакшавање проналажења начина да се помире запослење и пружање неге, кроз 

доступност флаксибилним радним аранжманима и одговарајућим услугама неге, као и 

промовисање једнаке поделе рада на пружању неге између жена и мушкараца, узимајући у 

обзир могућност да се време проведено на дужностима пружања неге члановима породице 

узима у обзир приликом обрачунавања старосне пензије 

 

III. Обезбеђивање достојанственог старења кроз 

 

26. Заштиту уживања свих људских права и достојанства старијих особа, промовисање 

њихове аутономије, самоодређења и учешћа у друштву и осигуравање да ни један закон, 

политика или програм неће оставити простора за дисмриминацију било ког типа 

 

27. Подршку постојању неоходне инфраструктуре и подршке да би се спречиле све врсте 

злостављања и насиља над старијим особама и да би се осигурала њихова економска, 

физичка и психолошка безбедност 

 

28. Подстицање развоја иновативних метода и услуга и технологије прилагођене 

корисницима свих животних доба и производа који обезбеђују поуздану, приступачну и 

финансијски доступну подршку и негу прилагођену различитим и променљивим 

потребама старијих, а која ће им омогућити да одрже своје друштвене везе и остану у свом 

одабраном окружењу што је дуже могуће 

 

29. Подизање стандарда квалитета интегрисаних услуга социјалне и здравствене заштите и 

дуготрајне неге, онако како је то прикладно, и стално прилагођавање статуса, обуке и 

радних услова професионалних пружалаца неге, укључујући неговатеље из имигрантске 

популације, растућим потребама за културно-сензитивним услугама неге и здравствене 

заштите, чиме ће се олакшати терет кога тренутно носе породични и неформални 

пружаоци неге а да ће они истовремено бити препознати у својој улози неговатеља 

 

30. Подршку истраживању индивидуалног старења и старења популације да би се боље 

одговорило на растуће потребе друштава која старе, уз посебну пажњу посвећену 

ситуацији у којој се налазе особе са деменцијом и/ или особе са менталним и проблемима 

у понашању, као и у којој се налазе њихове породице 

 



31. Промовисање учешћа особа са деменцијом и/ или особа са менталним поремећајима и 

поремећајима понашања и њихових неформалних неговатеља у социјалном животу и 

животу заједнице и обезбеђивање интегрисане неге у локалу, која ће обухватити лечење, 

негу и подршку након дијагнозе онако како је то потребно, нарочито кроз услуге у 

заједници  

 

32. Поштовање самоодређења, независности и достојанства старијих, поготово, мада се у 

томе не ограничавајући, пред крај њиховог живота, кроз здравствену и социјалну бригу 

оријентисану на пацијента, а што укључује приступ палијативној нези и уз тежњу да се, 

где је то могуће, поштује жеља старијих парова да негу добијају заједно. 

 

Завршне напомене 

 

33. Наглашавамо да политике везане за старење и њихову имплементацију треба 

посматрати као заједничку одговорност свих важних актера у друштву. Према томе, 

постоји потреба да се успостави и одржава међугенерацијски дијалог и ефикасна сарадња 

између влада, креатора политика, приватног сектора, социјалних партнера, истраживача и 

невладиних организација, поготово организација старијих особа и оних који се њима баве, 

укључујући мигрантске организације и саме старије жене и мушкарце. 

 

34. Подвлачимо важност мониторинга и евалуације политика које се баве старењем а на 

основу истраживања и побољшаног прикупљања података, онако како је наведено у 

УНЕЦЕ Препорукама за статистике о старењу, уз укључивање старијих особа и њихових 

организација у овом процесу. 

 

35. Препознајемо везу између старења становништва и развоја у економској, социјалној и 

еколошкој сфери и подвлачимо своју посвећеност Агенди 2030 Уједињених нација и за њу 

везаним Циљевима одрживог развоја, а који обухватају сузбијање сиромаштва у свим 

формама и свуда, обезбеђивање здравог живота и промовисање добробити у свим 

животним добима, постизање родне равноправности, промовисање пуног и продуктивног 

запослења и пристојног рада за све, као и приступ могућностима за целоживотно учење, те 

обезбеђивање да градови и друга људска насеља буду инклузивни, безбедни, резилијентни 

и одрживи за особе свих животних доба. 

 

36. Поздрављамо недавне међународне иницијативе које истичу важност целоживотног 

приступа у искорењивању уврежених неједнакости кроз спровођење свеобухватних, 

мултисекторских политика а које могу да донесу снажан раст, већу инклузивност и већу 

међугенерацијску мобилност.  

 



37. Поздрављамо усвајање Глобалне стратегије и Акционог плана о старењу и здрављу а 

које је усвојила Светска здравствена скупштина у мају 2016. године, којима се позива на 

борбу против ејџизма, развијање окружења прилагођених свим животним добима, 

усклађивање система здравства са потребама старијих популација и развијање одрживих и 

правичних система за пружање дуготрајне неге (код куће, у заједницама и у 

институцијама). 

 

38. Препознајемо да је Радна група о старењу УНЕЦЕ доказала своју вредност као 

међувладино тело које даје институционални оквир за размену информација и добрих 

пракси и за ангажовање заинтересованих страна, укључујући цивилно друштво и научну 

заједницу, у креирању политика везаних за старење. Како би се даље подупрла сарадња 

међу владама на пољу старења популације такође препознајемо потребу да се испита 

могућност ресурснo неутралне трансформације Радне групе о старењу у стални секторски 

комитет а без предрасуда у односу на рад УНЕЦЕ у другим областима његовог мандата. 

Посвећени смо даљем активном учествовању у Радној групи за имплементацију УНЕЦЕ 

РИС/МИПАА и доприносићемо њеним активностима.  

 

39. Захвални смо на улози секретаријата УНЕЦЕ и других заинтересованих страна у 

државама чланицама које су пружиле помоћ у имплементирању УНЕЦЕ РИС/МИПАА и 

циљева Министарске декларације 2017 кроз, између осталог, подршку пружену развоју 

националних капацитета у области старења.  

 

40. Захваљујемо се Португалији што је била домаћин четврте УНЕЦЕ Министарске 

конференције о старењу септембра 2017. године. 


