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Fórum célja 

 Megyei szintű koordinációs  és konzultációs rendszer kialakítása, 
működtetése 

 Munkacsoportok kialakításával a célcsoportra vonatkozóan 

 Szolgáltatások, és azokhoz történő hozzáférésük alakulását, 

 Szolgáltatási hiányok feltárása

 Az egyenlő bánásmód érdekében a célcsoportok esélyegyenlőségét 
elősegítő feladatok, és területek feltárása, melyek fejlesztésre 
szorulnak.



Jogszabályi háttér 

Helyzetelemzés 



1970. év 2003. év 2014. év

Férfiak 

Európai Unió 68 év 74,6 év 78,1 év 

Magyarország 68,4 év 72,3 év

Nők

Európai Unió 75 év 80,8 év 83,6 év

Magyarország 76,7 év 79,4 év 

Kihívások:
Kettős öregedési folyamat (demográfiai öregedés)

 A születések számának csökkenése 

 Születéskor várható élettartam növekedése

  Javult az átlagos egészségi állapot 
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Öregedő társadalmak  az Európai Unióban  



Kit tekinthetünk idősnek? 

 Kronológiai

 Biológiai 

 Pszichológiai 

 Szociológiai 



Kit tekinthetünk idősnek? 

 Kronológiai

 Biológiai 

 Pszichológiai 

 Szociológiai 

WHO 

 60–74 év idősödő, 

 75–89 év idősek 

 90 év fölötti „aggoknak”. 



Öregedő társadalom 

Európai Unió – 28 Magyarország 

2005. év 2015. év 2005. év 2015. év

65 évesek és idősebbek aránya 

Teljes 
népességhez 
viszonyítottan

16,6% 18,9% 15,6% 17,9%

Dolgozó korú 
(15-64 éves) 
népességhez 
viszonyítva 

24,7% 28,8% 22,7% 26,5%

80 évesek és idősebbek aránya 

Teljes 
népességhez 
viszonyítottan 4,0% 5,3% 3,3% 4,2%
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Népesség- előreszámítások, 
Magyarország 

Jellemző 2020 2040 2060 2080 

Népesség száma (fő) 9 799 790 9 520 475 9 165 291 8 685 213 

Időskori eltartottsági 
ráta 
                      (%)

30,5 39,8 52,4 52,9 
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Természetes emberi közösségek 
struktúraváltozása

 Csökken a házasságkötések száma 

 Kitolódik a gyermekvállalás ideje 

 Növekszik az egyszemélyes háztartások aránya – az 
időskorú népesség 1/3-a

 MINDEZEKRE

KÖZÖSSÉGI SZINTŰ MEGOLDÁSKERESÉS SZÜKSÉGES!

TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ ÉS VÉDELMI RENDSZEREK 
HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁGA!
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Szociális szolgáltatások
 

 az idősek szociális 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése 
 Szociális alapszolgáltatások 

rendszere 

 Bentlakásos ellátások 

Tízezer hatvan éven felülire jutó idősotthoni 
férőhelyek száma, 2011.

Békési Kistérség 477

Békés megye 404

Magyarország 195



Oktatás

Tevékeny időskor

 Idősek informatikai jártasságának elősegítése 

 Segítő Kezek Infokommunikációs Program

 Élethosszig tartó tanulás 

 Idősek Akadémiája 



Szakmapolitikai célok 

 Intézménycentrizmus versus Szolgáltatáscentrikus 

 Egyéni szükségletekre reagáló szolgáltatások

 Otthonközeli szolgáltatások 



Egészségügy

„Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati 
Stratégia 

A stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései: 

 A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra 
(EU-átlag elérése 2022-re). 

 Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás 
érvényesítése. 

 A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható 
élettartamban mutatkozó különbségek csökkentése.



Az idősek testi/lelki egészségi állapotát 
befolyásoló tényezők

Külső tényezők (19%)

 Természeti környezet, 

 Társadalmi környezet – élet és munkakörülmények – 
utolsó foglalkozási státusz

Belső tényezők 

 Életmód (43%)

 Biológiai adottságok (27%)
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Foglalkoztatás 

Liszaboni Stratégia - 55-64 éves korosztály foglalkoztatási rátájának 50%-
ra való emelése 2010-ig

Ezzel szemben 

 EU15: 40%

 Csatlakozó országok 30%

 Magyarország 33,7%

A pihenéshez való jog előnyt élvez a munkához való joggal szemben. 



Foglalkoztatás 

EU 2020 stratégia

 Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzéseket 
tartalmaz: 

 Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a 
foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot 



Előttünk álló feladatok

 Munkacsoport tagjainak bevonása

 Helyzetfeltárás 

 Beavatkozási lehetőségek 



Erősségek

 Idősbarát önkormányzatok

 Nyugdíjas közösségek 

 Fogyasztóvédelmi hálózat

 Generációk közötti együttműködés - kultúra

 Önkéntes programok



Problémák 

 Elmagányosodás

 Áldozattá válás

 Érdekérvényesítés hiánya

 Előítéletesség

 Szolgáltatási hiányok

 Akadálymentesítés hiánya 

 Települési lejtő 



Megoldási javaslatok 

 Tájékoztatás hatékonyságnak növelése – 
településspecifikus módon

 Bűnmegelőzési programok

 Generációk közötti együttműködést elősegítő 
programok 

 Önkéntes programok újjászervezése 

 Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás újjászervezése 



Köszönöm a figyelmet!


