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Предговор 5

Проект “СЕВИР” беше успешен. В 
подходящото време той постави 
важни въпроси и разработи продукти, 
които ще бъдат полезни в обучението 
на хора над 65 години да бъдат 
представители на своята възрастова 
група. В рамките на дебата за реакцията 
на Европейския съюз към трайните 
демографски промени, той поставя 
фокус върху активното гражданско 
участие на гражданите над 65 години 
и разработва полезни инструменти за 
тяхното участие в обществения живот. 

Искаме да изкажем благодарностите 
си към всички, които допринесоха 
за успеха на проекта, на нашите 
партньори, на участниците в пилотните 
курсове, на вземащите политическите 
решения, на служителите в държавната 
администрация, на медиите и 
неправителствените организации, 
особено на онези граждани над 65 
години, които ни предоставиха така 
важната информация и дадоха импулс 
на нашата работа. 

Специални благодарности за техния 
принос към ръководствата на Соня 
Барисон, на ръководителя на сектор 
“Образование” в регион Венето/ 
Италия, на Ренате Рейер-Гелерт, която 
е отговорна за социалното планиране 
в съвета към Бад-Тоелц, Германия, 
на д-р Клаус Шуленберг, отговорен 
за социалната политика, младежите 
и болниците, на проф. Владимир 
Топенчаров, секретар на Висшия 

съвет на Българската социалистическа 
партия.

Благодарим на Eвропейската комисия 
за финансовата подкрепа.

Проект “СЕВИР” беше вдъхновяващ 
учебен опит. Радваме се, че работихме 
заедно със седем партньорски 
организации от различни държави. 
Беше увлекателно да съвместяваме 
различията в културите си, институциите 
си, опита си, визията си.

От името на всички партньори по проекта 
пожелаваме резултатите от проект 
СЕВИР да помогнат за подобряване на 
участието на гражданите над 65 години 
в обществения живот. Резултатите 
от проекта са на разположение в 
две ръководства. Едното от тях е 
предназначено за обучителите на 
възрастни, с другото за организациите 
на хората над 65 години.

Бернард Едер    
Алоис Нок
Коодинатор на проект СЕВИР  
Управляващ директор
Редактор     
kifas GmbH, Waldmuenchen, Germany

Предговор



1 Въведение6

1 Въведение

Фазата след приключване на активна 
трудова дейност, като „сфера на 
възможностите”, като удобен случай 
за постигане на „закъсняла свобода” 
(по израза на виенския геронтолог 
Леополд Розенмайер) е период от 
човешкия живот, много подходящ 
за постигане лични победи, защото 
липсват ограниченията и задълженията 
в живота на работещия човек. Много 
подходящо, осмислящо ежедневието на 
гражданите над 65 години е участието 
в обществения живот и най-вече, 
заемането на активна гражданската 
позиция като конкретна форма.

Интересите и потребностите на 
гражданите над 65 години не са 
в достатъчна степен отчитани в 
политическия процес на вземане на 
решения. Такава е ситуацията в много 
европейски държави. Това е учудващо, 
като имаме предвид демографските 
тенденции, според които населението 
във възрастта 65+ нараства като 
проценти спрямо останалите 
възрастови групи. Потребностите на 
гражданите над 65 години не са висок 
приоритет за вземащите политическите 
решения в сравнение с разнообразието 
от потребности на различни групи 
граждани, лобистки организации и 
други структури, осъществяващи натиск 
при взимането на решения..
В този наръчник ще бъде направен опит 
за обяснение на разнообразието от 
причини това да е така.

Все пак, в европейските държави има 
прояви на активна гражданска позиция. 
Има примери за граждани над 65 
години, ангажирали се със защита 
интересите на своята възрастова 
група. Има забележителен потенциал 
за включване в обществения живот, 
в политическата сцена (тук думата 
„политически” е използвана, за да 
бъде изразен смисълът, че всеки е вече 

засегната страна), за да се говори за 
потребностите на гражданите над 
65 години. Дори тези включили се 
граждани да бъдат малцинство, то 
важно за жизнеността на демокрацията 
е да има достатъчен брой ангажирани 
лица. Те ще допринасят изключително 
много за проспериращото съвместно 
съжителство в техните общества. 
В тази трудна ситуация, активно 
ангажираните граждани над 65 години 
срещат поредица от изисквания и 
условия, за да бъде гарантирано 
адекватното признание на техните 
интереси от страна на взимащите 
политическите решения. Тези трудности 
ще бъдат описани в този наръчник.

Силните страни и слабите страни, 
възможностите и заплахите пред 
активното включване на гражданите 
над 65 години в обществения живот 
хвърлят светлина върху формата на 
демокрацията в държавите, членки 
на Европейския съюз. На пръв поглед 
това изглежда странно, защото това 
са видимо стабилни демократични 
държави. 

Има известно неудобство, свързано с 
участието на граждани в политиката. 
В тази ситуация има тенденции 
към заздравяване на върховната 
власт на народа като демократичен 
принципи да се постави акцент върху 
ролята на гражданина. Системата 
с представителство в политиката, 
следователно, трябва да бъде допълвана 
с елементи на пряката демокрация, като 
политическо участие на гражданите 
като експерти. Стремежът за по-добро 
представяне интересите на гражданите 
над 65 години е част от движението 
за повече пряка демокрация и за 
повече отговорност у хората към 
общото благосъстояние.Този наръчник 
предлага идеи на няколко целеви 
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1 Въведение 7

групи. Той е предназначен за експерти 
в сферата на образованието за 
възрастни, за граждани над 65 години, 
интересуващи се от активно гражданско 
участие, за служители в организации, 
обслужващи гражданите над 65 години, 
за взимащите решения в политиките за 
гражданите над 65 години, на всички 
нива – местно, регионално, национално, 
а също за политическите партии.

Експертите в сферата на образованието 
за възрастни ще получат информация за 
сферите, в които възрастните граждани 
над 65 години се включват в защита 
интересите на своята възрастова 
група. Тази информация би им била в 
помощ да формулират учебни цели за 

обучителн иинициативи, предназначени 
за тези целеви групи – граждани над 65 
години, служители и др.
Гражданите над 65 години могат 
да намерят един общ поглед върху 
различните възможности за активно 
гражданско участие.
Организации, представляващи 
интересите на гражданите над 65 
години ще бъдат подпомогнато да 
улесняват участието на гражданите над 
65 години в обществения живот.
Взимащите решенията и служители в 
организации, обслужващи гражданите 
над 65 години, ще получат предложения, 
чиито параметри ще подпомогнат 
успешното включване на гражданите 
над 65 години в обществения живот.

1
Целеви групи и ползите, които ще извлекат
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Дискусиите върху демографските 
промени и последиците от тях 
фокусират вниманието на политиците 
и медиите в европейските държави 
върху гражданите над 65 години. 
Процентът на старите хора ще нараства 
значително. Демографското развитие 
на Европа по-скоро се описва по-
скоро в негативни термини – грижа за 
ресурсите, изискванията на здравното 
и пенсионно осигуряване.  Съществуват 
значителни стереотипи по отношение 
на възрастта след 65 години. Хората 
в тази възраст биват възприемани 
като зависими (Findeisen 2008, 4) 
и като изискващи много разходи. 
Без да бъдат отричани големите 
предизвикателства, трябва да 
опитваме да поставим ударението 
върху положителните елементи 
от тенденциите в демографското 
развитие. За първи път в историята 
толкова много хора от по-старото 
поколениеимат възможността да 
получават здравни грижи и пенсия. 
Никога досега в историята по-старото 
поколение не е имало възможността 
да се радва на толкова голям брой и 
толкова продължителни здравни грижи 
и социални услуги. Гражданите над 
65 години живеят в противоречива 
ситуация: от една страна подходът 
към тях е като към непродуктивни и 
излишни за икономиката, социалното и 
културното развитие. От друга страна, 
тяхна привилегия е да се избавят от 
(почти) всички обществени задължения. 
От една страна техните компетентности 
са пренебрегвани като ненужни за 
пазара на труда. От друга страна 
старите хора притежават много опит 
и умения от най-различен вид, които 
обществото трябва да използва дори, 
когато тези хора вече са пенсионери. 
От една страна в обществения живот 

и в очите на по-младото поколение 
хората над 65 години изглеждат 
немобилни, негъвкави, слаби. От друга 
страна, много от тях са подвижни, 
активни и силни до преклонна възраст.

В отговор на съществуващите 
демографки тенденции наша цел 
е да използваме потенциала на 
старите хора - техния богат опит, 
техните умения и свободно време 
– за благото на обществото. Да 
увеличим продуктивността на хората 
в тази възраст като интегрираме 
техните умения в обществото – това е 
магическата формула за продуктивно 
управление на демографските 
промени. В хода на дискусиите върху 
демографските промени, образът на 
стария човек се променя. „Успешно 
остаряване”, „продуктивно остаряване”, 
„активно остаряване” и „компетентно 
остаряване” са лозунги, издигнати от 
социалните науки и политиците е Европа 
в последните няколко десетилетия. Те 
имат принос за промяна в гледната 
точка. От остаряването е биологичен 
процес на упадък към остаряването 
като предлагащо възможности за 
постигане на „закъсняли свободи” 
след приключване на професионалния 
живот и отглеждането на децата.
Гражданите около 65 години биват 
описвани като активни, компетентни, 
образовани, търсещи провокация, 
здрави, привлекателни, щастливи, в 
добро финансово положение. „Младите 
стари” биват цитирани като алтернатива 
на социалната криза, дължаща се на 
демографските промени. Обществото 
трябва да оползотвори високия 
потенциал, съдържащ се в опита на 
старите хора, да оползотвори периода 
след приключване на професионалния 
им живот. Промяната в нагласите е 

2 Изходна точка - общи социални тенденции в Европа

2.1 Гражданите над 65 години и техния ценен принос към обществото  
- промяна на нагласите и подходите към старите хора в Европа
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2 Изходна точка - общи социални тенденции в Европа 9

отразена в политическите програми, 
насочени към старите хора. Старите 
хора не биват разглеждани вече като 
финансово бреме за пенсионната и 
здравната системи, а като новооткрит 
ресурс за доброволчески дейности.

От една страна е признак за положително 
развитие това, че потенциалът на тази 
възрастова група е станал фокус на 
интерес и намалява стереотипите срещу 
нея. Компетентността, творчеството, 
способността за учене, желанието за 
доброволческо участие не пресъхват, 
когато ставаме на 50 години. Тази 
перспектива внася важни аспекти 
в обществената дискусия. Но по-
цялостният образ на по-възрастното 
поколение трябва да бъде задълбочен 
по посока да не гледаме на тази 
възрастова група инструментално – 
какво могат те да направят за нас – а по 
позитивен начин – как най-добре могат 
да живеят заедно всички поколения?

От друга страна тези положителни 
стереотипи, засягащи възрастовата 
група 65+, крият риска от игнориране 
на съпътстващите тази възраст 
неустойчивост, слабост и общо 
неразположение. Положителните 
стереотипи създават очаквания, че 
старите хора трябва да са в отлична 
форма и активна част от обществото, 
предполага се, че няма да имат 
нужда от грижа и няма да са в тежест 

на обществото. Ако положителните 
стереотипи представляват всеобщите 
нагласи, то неспособността да 
бъде овладяна старостта би била 
интерпретирана като личен неуспех. 
Тогава липсата на солидарност 
със „възстарите стари” е обозрима. 
„Дори положителните образи на тази 
възрастова група могат да допринесат 
за това съществуващият потенциал да 
не бъде оползотворен в помощ за други 
хора. Особено, ако съществуващите 
възможности бъдат направени 
задължение и старите хора се чувстват 
напрегнати и експлоатирани” (German 
Federal Parliament 2006, p. 50)

Освен това, социална дискриминация 
спрямо тази възрастова група има, 
когато няма структури, които биха 
позволили на старите хора да си 
помогнат сами в изграждането на 
условията за живот. Старите хора 
биха искали да бъдат нещо повече 
от просто зависими получатели на 
пенсии. Време е парадигмата да бъде 
сменена. Гражданите над 65 години 
искат да бъдат участници, а не пасивни 
членове на обществото, искат да бъдат 
субекти в политиките за старите хора, 
а не обекти. Следователно, политиките 
за старите хора трябва да бъдат 
планирани с тяхното участие, защото те 
искат да поемат част от отговорността 
и те вече го правят в много европейски 
държави по различни начини. 

2

2.2 Гражданите над 65 години между участието и социалното 
      изключване 

Според Зелената книга на Европейската 
комисия „Да се изправим пред 
демографските промени: нова 
солидарност между поколенията“ 
(Brussels 2005), ако съвременните 
тенденции продължат в същата посока, 
в бъдеще гражданите над 65 години 
ще бъдат по-здрави, по-активни, в по-
добра форма и икономически по-добре 

(p. 10). Но старите хора не са хомогенна 
група. Те се различават по условия на 
живот, начин на живот, жизнените цели, 
компетентностите и потребностите си, 
възможностите, които имат и натиска, 
трудностите, които срещат. Към тази 
плуралистична ситуация се добавя и 
фактът, че първите имигранти, дошли 
в Европа преди десетилетия, вече също 
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спадат към тази възрастова група. 

Заради различнията в условията на 
живот, старите хора не споделят 
общи интереси. Сред тях има „няколко 
форми на социално-политическо 
съзнание, което зависи не само от 
възрастта, но също от фактори като 
икономичекси статус, раса, пол, 
религия, местоположение (Walker/
Naegele 1999, p. 20). Перспективите 
за потенциал и ресурс трябва да 
бъдат съвместени с перспективите за 
риск и опасност. Дори да признаваме 
и потвърждаваме възможностите, 
създадени от сравнително добрите 
условия за живот на старите хора, 
не трябва да пренебрегваме 
възможността от социално изключване.

„Шансовете в живота не са по равно 
разпределени в днешното общество. 
Сполучлив и равен достъп до работа, 
достъп до здравни и социални услуги, 
услуги в областта на ученето през целия 
живот, тези възможности са подчертано 
различни в различни точки от ЕС, като 
едновременно с това е значителен 
делът от населението в ЕС, живеещо в 
бедност и социално изолация, срещащо 
сурови трудности в осъществяването 
на достойно живеене (Commission of 
the European Communities 2007, p. 
8). Това не изключва старите хора. 
Всъщност, бедността на хората в тази 
възраст е сериозен проблем в много 
държави от ЕС. Според скорошно 
проучване на Европейския център за 
политики и изследвания на социалното 
благосъстояние (European Centre for 
Social Welfare Policy and Research), 
базиран във Виена, значителен брой от 
гражданите над 65 години са заплашени 
от бедност – „всеки шести живеещ 
самостоятелно” (European Centre 2006, 
p. 45) в рамките на ЕС. „С изключение 
на Кипър, всички държави с висок риск 
от бедност в тази възрастова група са 
държавите от предишния формат на 
ЕС, когато членките бяха 15..” (ibid.). 
Социалното изключване не е въпрос 

на доход и собственост. „Социалните 
рискове като зависимостта на старите 
хора и социалната им изолация се 
очаква да се повишават... Днес 28% от 
населението над 70 години живее в 
домакинства с един член” (Commission 
of the European Communities 2007, 
p.4). Изолацията на старите хора 
може да доведе до проблеми като 
самота, алкохолизъм и проблеми с 
психическото здраве. Според AGE, 
старите хора са заплашени в по-голяма 
степен от хората на средна възраст.

Това голямо предизвикателство пред 
визията за европейското общество, 
основано на ценности като социална 
справедливост, равенство, солидарност. 
Трябва да се прави разлика между 
третата и четвъртата възраст, между 
„младите стари” (от 55 до 75) и 
„възстарите стари”. Благодарение 
на опита, последните са по-слабо 
ангажирани в активно гражданско 
участие, защото тяхната жизнена 
ситуация е белязана от физически 
промени. Постепенно в Европа 
тази възраст придобива нов образ. 
Гражданите над 65 години не могат 
да бъдат изобразявани като слаби, 
немощни, пасивни и консуматори на 
свободното си време. Те са граждани, 
които искат да бъдат активно 
граждански ангажирани, дори имайки 
предвид, че старите хора се различават 
значително според гледните си точки 
по обществените теми. Сред тези, които 
работята като доборволци, можете да 
намерите стари хора, които са готови 
да станат, за да защитят интересите 
на своята възрастова група за активно 
участие в политическия и социалния 
живот. Комисията на Европейската 
общност предава в обобщен вид тази 
нагласа по следния начин: „значението, 
придавано на традиционните форми на 
политическо участие, намалява, както 
и доверието в публичните институции. 
Все пак, на лице е търсене за нови, по-
гъвкави форми на гражданско участие 
и желание за участие в оформянето на 
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бъдещето” (Commission of the European 
Communities 2007, p.4). Проект 
„СЕВИР” представя нови модели за 
това как гражданите над 65 години 
могат да участват в политическия 
и социалния живот, включително 
стратегии за подобно участие. 

Всекидневната борба за оцеляване 
характеризира ситуацията и 
отношението към живота на старите 
хора, особено на онези, живеещи в 
държавите от Централна и Източна 

Европа. На подобни места има малко 
потенциал за гражданско участие. В 
Германия бедността сред старите хора 
е намаляла значително в периода 1973 
и 1998 г. Според 3-ти Национален 
доклад за бедността и благосъстоянието 
в Германия, издаден през юни 2008 
г., процентът на населението над 65 
години, живеещо бедност, не се е 
повишил. Въпреки това, има тенденция 
пропастта между бедни и богато 
сред старите хора да се увеличава. 

2

2.3 Активното гражданско участие на хората над 65 години е 
      важен принос за демокрацията

 “Демокрация означава да се 
намесваш и нахалничиш по нещата, 
които те засягат” (author Max Frisch). 

 Активното гражданско участие има 
дълга европейска традиция, от 
древногръцкия полис, през римските 
републики и средновековните 
градове, до настоящия дебат 
за активно гражданско участие. 

  Класическият древногръцки философ 
Аристотел описва човешкото същество 
като „zoon politikon”, политически 
мислещо и действащо същество. 

 Според философа Имануел Кант 
автономията и самоопределението са 
основата на човешкото достойнство.  

  Хана Аренд разсъждава, че 
старческата възраст трябва да 
бъде в центъра на едно общество, 
а не в ъгъла. (Arendt 1960).

 Европейският съюз е част от тази 
интелектуална традиция днес. 
„Европейският съюз... не е просто 
икономическа зона, а политически, 
социален и културен проект, който 
ни прави различни спрямо други 
региони в света (Frey 2007, p. 11). 
Активното гражданско участие е 
съдбоносна европейска ценност и 
е императив, който трябва да бъде 

наложен в практиката. Политическото 
участие на гражданите е база за 
сравнение, когато говорим за силна 
демокрация, а декларацията на 
гражданското общество трябва да 
има за цел политическото участие на 
гражданите да бъде нещо повече от 
просто гласуване по време на избори. 

 
 Този проект е основан на широкото 

понятие за политики и демокрация. 
В този контекст идеята за политики 
включва всички отговори на въпроса 
как да организираме съвместното 
социално живеене. Демокрацията 
е енщо повече от просто 
институционална организация на 
държавната власт. В традицията 
на педагогическата философия на 
Джон Дюи разбираме демокрацията 
не просто като „машината на 
правителството”, а „като социално 
взаимодействие”, като форма на 
междуличностно взаимодействие 
според определени правила и 
норми. Дюи е бил убеден, че 
такава демокрация е способна да 
освободи потенциала за инициатива 
и творчество, за простест срещу 
несправедливостите, което, по своя 
характер, е добро за социлното 
развитие (Himmelmann 2005, p. 43). 
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 Процесът на демократично вземане 
на решение е чрез представителство. 
Той обаче трябва да бъде допълван 
с елементи на прякото участие. 
Ето защо съществуващите форми 
на участие на гражданите над 65 
години трябва да бъдат доразвивани 
и нови да бъдат създавани. Някои 
от тези форми са: неформални 
групи на граждани над 65 години, 
консултативни съвети, обединения, 
кръгли маси, планиращи групи, 
конференции и съдебни заседатели. 
В държавите, в които тези форми 
не съществуват, се смята за важно 
и полезно да се разпространява 
информация за отличителни проекти, 
чрез които активното гражданско 
участие, а също съпътстващите го 
признание и удоволствие, могат да 
бъдат видяни като имащи смисъл 
за живота на хората над 65 години. 
Щастието да си публична личност 
(Hannah Arendt), удоволствието да 
бъдеш активен и да се намесваш, 
трябва да бъдат заздравени. Опитът 
в държавите от Централна и Източна 
европа показва, че политическата 
демокрация е здраво свързана със 
силно гражданско общество. В тези 
държави политическите структури 
са недостатъчно добре подготвени 
да насърчават политическото 
участие на гражданите над 65 
години, да подкрепят техните 
организации и да си взаимодействат 
с онези от тях, които са готови да 
участват активно В тази ситуация 
се смята за наложително да бъде 
насърчавано гражданското общество 
като допълващо държавната 
инфраструктура. Според опита 
в новите държави-членки на 
Европейския съюз от Централна и 
Източна европа, демокрацията се 
нуждае от основа в гражданското 
общество, за бъде демократичният 
потенциал – под формата на 
равенство, свобода, справедливост, 
толерантност – развиван чрез 
отдаденост и взаимодействие. 

 Същото се отнася за други 
европейски държави, като например 
Италия. Политическите структури са 
недостатъчно добре подготвени да 
насърчават активното гражданско 
участие на гражданите над 65 
години. Гражданското общество 
включва всички граждански 
ангажименти отвъд държавата и 
пазара. То бива разбирано като 
„арена на държавно устройство, 
където самоорганизиращи се групи, 
движения и отделни индивиди, 
относително автономно от държавата, 
опитват да артикулират ценности, да 
създават обединения и солидарност 
и да напредват в работата по своите 
интереси” (Linz/Stephan 1996, p. 7). 
Подкрепящите групи, обединенията, 
неправителствените организации, 
всички тези структури, в които 
хората се ангажират, временно или 
постоянно, принадлежат на третия 
сектор. Активното гражданско 
участие се определя чрез 
следните елементи: доброволно е, 
ориентирано е към благоденствието 
на обществото, мотивът не е печалба. 
Във всички европейски държави 
активното гражданско участие на 
хората над 65 години трябва да бъде 
развивано, но само едно малцинство 
от доброволци смята, че активното 
политическо ангажиране е важно.

 
 Този проект препраща към научния 

дебат за делиберативна политика. 
„Перспективата на делиберативната 
политика е обществото да се 
демократизира чрез предаване 
на политиките на обществената 
и политическа отговорност ба 
активните хора. Демокрацията бива 
разбирана като отворен процес с 
елементи от съвместни консултации 
и политическо участие” (Lösch 2005, 
p.14). „Делиберативност може да 
означава различни неща. Може да 
бъде „основана на експертността” – 
търсене на съвет, вземане на външна 
експертиза – също може да означава 
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„демократичен” – провеждане на 
съвместни обсъждания, изработване 
на решения чрез процес на 
обсъждане и консултации (Lösch 
2005, p. 194). В този делиберативен 
процес всяко формално или 
неформално включване на 
гражданите над 65 години в 
обществения живот може да изиграе 
важна роля като защита интересите 
на тяхната възрастова група. 

 Хората в тази възраст могат да влязат 
в ролята на експерти, като пряко 
засегнати, като представители 
на пряко засегнати, особено за 
своята възрастова група. Опит има 

доколкото има държавни мъже 
и жени над 65 години, а също 
консултативни съвети на граждани 
над 65 години. Процесът на 
подобно включване променя ролите 
на въвлечените хора и институции:

 Граждани: от алтруистично подпо-
магащи към автономни граждани;

 Политици/администрация: от 
бюрократично доминиране 
към администрация, която 
насърчава участието;

 Организации на активни граждани: 
от набиране на доброволци 
към насърчаване на тяхното 
участие по разнообразни начини.

2.4 Активното гражданско участие като прознание на 
      компетентностите на хората над 65 години

СЕВИР: Няма пенсиониране за знанието 
и опита

Старите хора са носите на знание. 
Те са способни да използват своя 
творчески потенциал, ако получат 
правилните насоки и подкрепа. 
Служителите в администрацията и 
политиците осъзнават важността и 
жизнеността на този ресурс. Вземайки 
предвид демографските промени, 
споменати по-рано, участието 
на гражданите над 65 години в 
обществените процеси е наложително.

Важно предварително условие е, 
че уменията и компетентностите, 
знанието и уменията, придобити в 
рамките на професионалния и личния 
живот, са разпознати и интегрирани 
в тяхното ангажиране с обществените 
процеси. За футуролога Матиас 
Хоркс това се равнява на уважението 
към онова, което тези хора са 
постигнали, признание за техните 
компетентности, интереси, мотивация.

Практическото знание е резултат 
от разнообразни процеси на учене:
Формалното обучение в 

публични институции като 
училища, колежи, университети;
Неформалното учене през целия живот: 
в семейството, на работното място, 
в местната общност, чрез социално 
включване. Дори на формалното 
образование все още да се гледа като 
правилното, то на неформалните 
учебни процеси дължим успешното 
си справяне с ежедневния живот 
и променящите му се изисквания. 
Според ЮНЕСКО, 70% от всички учебни 
дейности са в сферата на неформалното 
обучение. Тези са условията, които 
активно оформят икономическите и 
социалните промени. Това се отнася 
не само за изискванията, които 
модерните условия на труд поставят, 
но също за различни области на живота.

„Можем да твърдим, че резервоар от 
таланти, интереси и ценности биват 
натрупвани по време на един човешки 
живот и това натрупване трябва да 
бъде поощтрявано колкото е възможно 
повече, за да не бъде този процес рязко 
прекъснат с наближаването на старческа 
възраст. Много хора имат нужда не 
просто да използват този резервоар 
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декларацията от Копенхаген 
отразява нарастващото политическо 
внимание върху учебните процеси 
извън институциите за формално 
образование. В миналото серия от 
инициативи бяха развити в различни 
крайща на европа. Тези инициативи 
са свързани с нови понятия за това 
как да валидираме самостоятелното 
учене. В информация по повод ученето 
през целия живот (2001) важно 
значение е придадено на „оценяване 
на ученето” и на необходимостта 
от обмяната на опит е подчертана.

Научни изследвания потвърждават 
разнообразието и качеството на ученето 
в компетентности, което е възможно като 
индивидуален и социален ресурс след 
пенсиониране. За да бъде това знание 
и тези умения използвани, хората имат 
нужда от предложения и възможности. 
Продължаващото образование 
играе централна роля: негова 
задача е да разкрие съществуващата 
„съкровищница от компетентности”, 
да развие съществуващия потенциал и 
да го допълни като посочи подходящи 
области за допълнителна работа. 
Признаването на компетентностите, 
следователно, е предварително 
условие за успешен учебен процес и 
успешно ангажиране. Ангажирането би 
било успешно, ако доброволецът може: 
Да бъде автономен, независим, 
гъвкав, иновативен, креативен, 
психически стабилен, издръжлив, 
способност да учи и търпение;
Да бъде човек, на когото може да 
се разчита, отговорен, отворен 
към критика, способен да 
работи съвместно с други хора
Да има компетентности за участие в 
съвещания, организационни умения и 
умения за преговори, умения за вземане 
на решения и за решаване на проблеми
Зад проект СЕВИР е идеята, 
че обучението в умения не е 
предварително условие за участие, но 
е в повечето случаи е първата стъпка 
за постигане на ефективно участие.

ефективно в старческа възраст, но също 
да го разширяват. За тази цел те искат да 
се противопоставят на недостатъчното 
предизвикателство в своя нов 
опит като преустановили активна 
професионална трудова дейност. Пост-
професионалната фаза предоставя 
много свободно пространство за 
само-осъществяване, но това означава, 
че обратната връзка от страна на 
обществото трябва да бъде получена 
някъде другаде” (Zeman 2008, 11)

Хората, на които съвсем скоро 
предстои пенсиониране, са се 
справили с много трудности в своя 
живот и са придобили много опит 
и разнородни компетентности. Но, 
и това е типично за самостоятелния 
учебен процес, тези умения много 
често биват забравени. Самостоятелно 
придобитите компетентности, за 
разлика от формално придобитите, 
са резултат от индивидуални учебни 
процеси и следователно не са 
непременно удобни за измерване или 
тестване, следователно не се счита 
за важно за бъдат сертифицирани.

Компетентностите, придобити чрез 
опита могат да бъдат активно и 
целенасочено използвани в различни 
сфери, само ако човек ги осъзнава. 
Мотивация и подходящи методи 
са необходими за това. Немската 
организация Kifas GmbH разработи 
„баланс на компетентностите”, който 
помага за разпознаването и оценката 
на различни методически, личностни 
и социални компетентности и 
умения. Този постоянно необходим 
процес на рефлексия и действие, на 
обучение в смисъла на развиване на 
компетентностите (или допълнително 
развиване) е основа и условие 
за ученето през целия живот.
Европейската комисия поставя ударение 
върху значението на признаването и 
използването на компетентностите, 
придобити в неформален учебен 
процес (2002): в този смисъл 
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2
Когато хората напускат света на 
трудещите се, казваме, че те се 
пенсионират. „Пенсионирането” 
често се свързва с бездействие, 
неактивност, общо понижаване на 
ефективността в изпълнението на 
задачите, неспособност на този човек 
да работи през целия си останал живот.
 
Това обаче не е задължително да се случи 
по този начин. Вярно е със сигурност, 
че някои когнитивни функции се 
изпълняват по-бавно с напредване на 
възрастта – това са функциите, които са 
засегнати от намаляване на скоростта 
и прецизността на възпроятията. 
Въпреки това, реалните процеси на 
обработка на информацията могат 
да бъдат запазени на същото ниво до 
доста напреднала възраст. Старите 
хора могат да компенсират намалената 
скорост и прецизност с високо ниво на 
мотивация, както и с опита и мъдростта, 
придобити по време на техния живот. 
Силното желание за учене може 
да компенсира ниската скорост на 
заучаване, както и всякакви недостатъци 
в компетентностите на старите хора 
могат да бъдат изцяло преодоляни от 
подходящи, добре проведени обучения.
 
Открития в геронтологията и мозъчната 
активност потвърдиха, че личностното 
развитие и ученето са процеси, 
осъществяващи се през целия живот. 
Здравословното състояние на хората 
в напреднала възраст се подобрява. 
Заедно с подходящо за възрастта 
обучение и стимулиране на потенциала 
за учене, това позволи на много от 
тях да следват своите интереси до 
много напреднала възраст, без това 
да оказва особени ефекти върху 
личното им здраве и физиология, а 
също разкри пред тях нови задачи и 
предизвикателства. Според последните 
научни открития, активните хора, 

способни да постигат резултати и 
чувстващи се „потребни”, са щастливи 
и доволни. Жизнените индивиди, които 
продължават да си поставят нови задачи 
и да посрещат нови предизвикателства 
след пенсионирането си, не страдат 
от значителни загуби на когнитивни 
дарби дори в напреднала възраст. 
Заключението е: Така, както запазваме 
своето физическо „аз” активно, ние 
трябва да запазим своето съзнание 
ангажирано, ако искаме да продължим 
да функционираме добре. Използвай 
го или ще го изгубиш е феномен, 
който се наблюдава както в сферата 
на физическата ни активност, така и в 
сферата на менталната ни активност.

Литературата ни учи, че някои 
интелектуални дарби могат да бъдат 
развивани с напредването на възрастта 
и интелектуалното израстване. Нека 
помислим върху мъдростта, опита и 
подобрения контрол върху собствения 
живот, или способността да действане 
с повече с разсъждаване, да мислим 
по-логично, да рабираме по-пълно. 

Пенсионирането отваря пред 
нас пространство на свобода. 
Хората могат да избягнат прекаленото 
натоварване, могат да упражнят 
контрол върху постоянно намаляващото 
ниво на активност. Това ще им се 
наложи с напредване на възрастта.

Пенсионирането може да изглежда по-
скоро като проблем, ако то не включва 
ангажирането в някакви нови дейности, 
или ако то води до промяна в баланса 
между различни сфери от човешкия 
живот. Например, ориентацията и 
дейностите, усвоени в рамките на 
трудовите години от човешкия живот, 
може би вече няма да са релевантни. 
Хората, които остаряват успешно, не 
са просто тези, които, доколкото е 

2.5 Активното гражданско участие като качество на живот
       – неоценима ценност за европейските държави 



2 Изходна точка - общи социални тенденции в Европа16

възможно,  продължават да извършват 
или заместват своите дейности с други; 
това са по-скоро хора, които освен 
това намират неща, които могат да 
заместят загубата на приятелите и 
любимите хора поради тяхната смърт.

Връзката с живота на общността също 
позволява на хората да участват 
в полезни обществени дейности, 
популяризиращи здравето и добрия 
начин на живот. Социалната 
интеграция може да бъде важна за 
старите хора като финансов стимул. 
Социалното разпознаване играе 
централна роля в доброволческите 
дейности, особено в дейностите за 
подобряване на политиката или в 
представителството на интереси.
 
Много от тези видове дейности се 
основават на знания и умения, свързани 
с конкретна работа или умения, усвоени 
по-рано в живот. Подобни дейности 
създават по-позитивна връзка между 
възрастта и как съответната възрастова 
група е разпозната в обществото. 
Това е от изключителна важност 
за развитието на личността, което 
продължава и в тази възраст. Дейности, 
предполагащи разнообразни социални 
роли, следователно имат положителен 
ефект върху образа, който старите хора 
имат за себе си. Социалното участие 
чрез популяризиране на възможности 
за компенсиране на липсите и активен 
начин на живот, комбинирано с 
фактори като повишена физическа 
активност и здравословно хранене, 
са общо взето полезни за здравето, а 
също упражняват положителен ефект 
върху процеса на остаряване на мозъка.

Чрез извършване на доброволческа 
работа в служба на обществото, 
хората могат да споделят с други хора 
своите интереси и страсти. Това им 
дава възможност да заздравят своите 
връзки с обществото, да срещат хора 
от различни възрасти, да участват в 
полезни дейности. За по-младите 

възрастни усещането за личен успех 
е свързано с постижения в кариерата 
и образованието, докато аспектите, 
свързани със социалното участие, са 
важни на по-късен етап от живота. 

Активното участие в обществения живот 
е от огромна полза за обществото. 
Имайки предвид демографското 
развитие, отстраняването на старите 
хора от обществения живот и 
дискриминацията спрямо тях е по-
скоро загуба за обществото, загуба 
на уменията, които тези хора имат.

Активното участие на гражданите над 
65 години в обществените дела има 
изключително положителен ефект за 
самите тях. Тези хора може би ще 
останат очаровани от факта, че могат 
да извлекат ползи от въвличането 
си в обществения живот, и че това 
е нещо, което подобрява техния 
живот и подобрява тяхното здраве, 
доколкото се казва, че тези дейности 
изискват усилие, причиняват стрес и 
изискват справяне с разочарования.
 
Въвличането на тези хора в подобни 
дейности наистина подобрява техния 
живот и здраве. „Удовлетворението 
от живота, който водим, може да бъде 
също резултат от принадлежността 
ни към процес на развитие, в който 
проверяваме собствените умения 
от това как другите ни възприемат, 
учейки се от това, преследвайките 
цели, които не са само лични, но и 
значими за обществото” (Zeman 2008, 
12). Положителната връзка между 
доброволното участие на гражданите 
над 65 години и тяхното здравословно 
състояние все повече се забелязва 
и оценява на европейско ниво. 

„Разработването на стратегии за 
насърчаване на здравословния начин 
на живот и превенция ще стане 
приоритет в контекста на застаряване 
на населението (Commission of the 
European Communities 2006, p. 21). 

2
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Нарастващото участие в обществения 
живот на хора над 65 години е от полза 
за обществото и е изключително важен 
компонент в програмите за превенция 
на здравето в тази възрастова група. 

Европейският съюз, следователно, 
трябва да разработва инициативи в 
тази област и да задели съответни 
финансови ресурси за тази цел.

2
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права и в договора от Амстердам: 
спомагателство, равенство и 
солидарност. Те са илюстрирани 
чрез онова, което произлиза от тях за 
участието на гражданите в процеса на 
създаване на политики.

„Консултативния съвет на гражданите над 65 години 
винаги е бил важна връзка между администрацията, 
политиците и старите хора. Важни социално-
политически задачи вече дълго време се вземат с 
участието на доброволци, хора с квалификации, 
компетентности, жизнен и професионален опит. Беше 
чудесно, че тези хора ги имаше, че имаше такива 
професионалисти, а сега, в бъдеще, същите тези хора 
ще формират консултативните съвети, жизненоважна 
институция за общността.”
Марлиас Зеебърг, кмет на Керпен, Германия

Със следващия текст Соня Баросон, 
ръководител на отдел в сектор 
“Образование” за регион “Венето”, 
Италия, обяснява, започвайки със 
ситуацията в Италия, принципите, 
залегнали в Харта на основните 

3

3 Гражданска ангажираност на хората над 65 за активно
   участие в обществения живот чрез представителство и защита 
   интересите на своята ва група

3.1 Ценности, насочващи участието на гражданите в процеса на 
      създаване на политики 

Поправка в Конституцията на Италия 
от 2001 година из основи промени 
отношенията между институциите 
и гражданите. Отделни хора могат 
да действат в обществен интерес 
“независимо”, по своя инициатива, 
без да чакат разрешение или покана 
от страна на властите. За първи 
път Конституцията признаваше, че 
публичната администрация вече 
няма монопол върху защитаването 
на обществения интерес. Напротив, 
ако отделни граждани започнат 
да работят по дейност, свързана с 
обществения интерес, публичната 
администрация не може да остане 
просто пасивен наблюдател или да 
създава пречки, а трябва да подкрепи 
инициативата. Залегна идеята, че 

хората имат не само потребности, но 
и способности, които могат да бъдат 
използвани за разрешаване проблемите 
на други хора, а също в помощ на 
властите при посрещане колективните 
потребности. Революционният принцип 
за хоризонтално спомагателство (член 
118, последен параграф) е въведен 
в Конституцията по следния начин: 
“Държавата, регионите, метрополиите, 
провинциите, градските власти 
насърчават, на основата на принципа 
за спомагателството, автономните 
инициативи на гражданите в 
провеждането на дейности от най-
общ интерес.” Този принцип изразява 
най-вече отношения, доколкото  
регулира отношенията между граждани 
(обединения от граждани), публичната 

Спомагателството като конституционна основа за активно 
гражданско участие 
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Равенството, независимостта и отговорността като основни 
ценности

администрация и политическите 
власти, което позволява някои да го 
тълкуват правно като приватизация или 
аутсорсинг на услугите. Въпреки това, 
трябва да се има предвид това, че от 
една страна Конституцията признава 
ролята на институциите за гарантиране 
на гражданските и социални права, 
доколкото институциите в нашата 
система трябва да създават условията, в 
които всяко човешко същество да може 
да осъществи себе си, своите стремежи 
и талант. От друга страна, за да позволи 

на институциите да функционират 
като работещи “за” гражданите и “с” 
гражданите, спомагателството може да 
бъде конституционната основа, върху 
която да се изгради модел на общество, 
характеризиращо се с важно и широко 
застъпено присъствие на независими 
и едновременно с това обединени и 
отговорни граждани, с други думи, 
активни граждани, без значение от 
възраст, принадлежност към културен и 
социален произход.

Спомагателството се основава на 
три принципа: равенство, реално 
и формално, независимост и 
отговорност. 

Според принципа на формалното 
равенство всички граждани са равни 
пред закона, и въпреки различията 
между тях, всички граждани трябва 
да имат равни възможности за 
себереализация, което е принципът за 
реално равенство.

Веднъж след като са осигурени 
равенството пред закона и равните 
възможности, които да позволят 
себереализацията на всеки, различията 
между хората (например разликите 
в пола, в нивото на уменията) трябва 
да бъдат приемани за потенциален 
ресурс за развитие на обществото и 
обогатяване на местната общност. 

Независимостта може да бъде 
разглеждана като защита на местните 
общности и техните представителни 
структури пред централните власти, 
но също може да бъде разглеждана 
като организационен принцип, като 
правило на взаимодействието в 
рамките на публичните институции, 
между публичните институции и 

обществото. Чрез второто значение се 
поощрява установяване на отношения 
в обществото, в които има повече 
от една организация, защитаваща 
точно определени интереси. Това е 
независимост, показваща отношения, 
в която вече не съществува център и 
периферия, а всеки човек установява 
връзка с другите по модел, който може 
да бъде сравнен с мрежа на отношенията, 
която позволява да бъдат създавани 
различни връзки и комбинации с други 
центрове на интереси, които отговарят 
на изискванията да защитават и 
удовлетворяват интересите, които 
представляват. 

Принципът на спомагателството е 
въведен за работа главно на местно 
ниво: всеки активен италиански 
гражданин, група граждани, може да 
започне работа по дадена инициатива, 
но никой не може да предскаже как 
всяка от тези различни инициативи 
ще бъде посрещната и поощрена от 
местните власти. Често иновациите 
в различните сфери не се дължат на 
нови открития, а на нови комбинации 
от познати факти (както в случая с 
хоризонталното спомагателство), 
взаимодействие между фактори 
(граждани и власти), което може да 

3
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доведе до непредвидими резултати. 
Могат да бъдат създадени изключителни 
стимули за административната сфера, 

а също за взаимодействието между 
политици и администрация. 

Ролята на властта като предлагаща, поощряваща и подкрепяща

Властта може да има активен подход и 
да не чака гражданските инициативи, а 
да насърчава разкриването на скритата 
енергия в местните общности, т.е. 
да играе роля на катализатор на 
гражданските ресурси. Едно нещо е да се 
чакат хората да предприемат действие 
и да търсят подкрепа, едва тогава да 
разговарят с властта, за да придадат 
легитимност на инициативата. Съвсем 
друго нещо е да се създават политики с 
участието на гражданите, на основата на 
участие и спомагателство, като по този 
начин отговорността се разпределя; 
друго е да се предоставят практически 
средства за подпомагане на хората 
да се грижат за своята собственост; 
друго е да бъдат подкрепени дейности 
на обединения от граждани чрез 
разпределяне на налични ресурси; 
друг начин да се улесни изпълнението 
на инициативи за прилагане 
принципа на спомагателството е 
осъществяване на комуникационни 
дейности, ориентирани към граждани 
и работещите в гражданската сфера, за 
да се популяризира приложението на 
този принцип като по този начин бъде 
преодоляна липсата на информация, 
която пречи на гражданите да създават 
публични и частни мрежи с една цел 
– грижа за обществените придобивки; 
друг начин е използването на социален 

бюджет като инструмент за оценка и 
подобряване работата, основана на 
принципа на спомагателството.

Администрацията трябва да подкрепя 
активността на гражданите чрез 
управление на взаимодействието 
си с тях, определяйки заедно най-
подходящите инструменти за 
оказване на подкрепа, координирайки 
разнообразните инициативи, 
установявайки климат на доверие, 
взаимно уважение, коректност, 
прозрачност, така че близостта между 
държавата и гражданите да се развива с 
времето в постоянни темпове. В същото 
време политиците трябва да поощряват 
демонстрирането на уменията от 
страна на гражданите в защита на 
техните интереси. Политиците трябва 
да имат, от една страна чувствителност 
да разпознават, които общността в 
най-общ смисъл може да предложи, 
а от друга страна те трябва да бъдат 
способни, с уменията на предприемачи, 
да инвестират в това всеки да е 
заинтересован от този ресурси. Това 
трябва да стане, създавайки нови начини 
за удовлетворяване потребностите на 
тези граждани, които от гледна точка 
на принципа за спомагателство, са 
съюзници, а не просто ползватели. 

3

За гражданското участие

Как активните граждани могат да се 
намесят, служейки на общите интереси?
Няма ограничения, когато става въпрос 
за тематиката на намесата (освен 
ако не е само от компетенциите на 
държавната администрация), нито 

по отношение на средствата. Това 
е предимство, защото позволява на 
гражданите да се намесват на всякакво 
ниво, за да разрешат проблеми от 
общо значение, но също и трудност, 
доколкото различните области на 
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намеса трябва да се разграничат 
и да се опознаят в подробности. 
Все пак, когато разглеждаме 
конкретни дейности, извършвани 
от хора, прилагащи принципа на 
спомагателството, можем да видим, 
че те са свързани с производствени 
дейности, грижа, възпроизвеждане 
на общите блага: територии, околна 
среда, вода, въздух, сигурност, 

доверие в обществото, законност, 
човешки права, регулиране на пазара, 
здравно образование, инфраструктура 
(пътища, училища, болници, музеи), 
културно наследство, обществени 
услуги и др., от които всеки може да се 
ползва свободно, но точно заради това 
тези обществени блага са постоянно 
заплашени от неподходяща употреба.

3
Последици за застаряващите общества 

Казват, че принципът на спомагателство 
може да бъде конституционна 
основа за създаването на общество, 
характеризиращо се с важно и 
широкоразпространено присъствие 
на активни автономни граждани, 
отговорни и полагащи усилие да 
разберат, без значение от културния и 
социалния им произход, възраст и т.н. 
Италианското общество е общество, 
което бързо застарява и държавата не 
може да си позволи да не разработи 
интегрирана система от инструменти 
и мерки за управление на социалните 
и икономическите последици от 
застаряването. Политиките в полза на 

гражданите над 65 години често се 
основават на идеята, че те вече не са 
способни да участват в обществения 
живот, да извършват продуктивна 
дейност и да се грижат за себе си. 
Това би осигурило предоставянето 
на социални услуги, а не услуги, 
създаващи зависимостта, която се 
опитват да отстраняват.

Това заплашва и други европейски 
държави. В тази ситуация проект СЕВИР 
привлича вниманието към потенциала 
на гражданите 65+ активно да оформят 
политическата среда.
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3.2 Основи на гражданското участие за граждани над 65 
      години като представители на интереси 

Активното гражданско участие на 
старите възрастни в дейности с полза 
за своята възрастова група е важен 
специфичен елемент в широкия спектър 
на доброволческата работа.

Ние предлагаме подходът към 
политическото участие на гражданите 
над 65 години да се основава на 
следните принципи:

1. Работата като доброволец има 
изключително голямо значение за 
социалната сплотеност и бъдещето 
на обществото. Този тип опит има 
дълга история в Европа. „Във всички 
крайща на нееднородния континент 
Европа се среща една неизменна 
характеристика: дълга история 
на хора, които работят за своите 
общности без да искат заплащане 
срещу това. Тази дълбоко вкоренена 
традиция на доброволческата 
работа е белязана и формирана от 
културни, религиозни, политически 
и икономически фактори, които се 
различават в своята конкретика, 
вглеждайки се в определена 
държава” (Gaskin 1996, p. 25). 
Това забележително измерение 
на доброволния труд във всички 
европейски държави нямаше да 
бъде осъществимо без по-старите 
поколения (see: Gaskin 1996, p. 
66). Това е значителен потенциал 
за активно гражданско участие от 
страна на гражданите над 65 години. 
Има огромен шанс гражданското 
общество в Европа да се разраства.

2. Правилното развитие на 
демокрацията в Европа се нуждае 
от граждани (над 65 години), които 
са подготвени да дадат повече от 
очаквания минимум политическо 
участие, гласуване на избори. Разбира 
се, не са много активните граждани, 
включително тези над 65 години. 
Но за една силна демокрация е от 
важно значение да има достатъчен 
брой активни граждани. Те 
обогатяват демократичния живот в 
своите общества, градове, региони, 
държава. Нещо повече, това е принос 
към европейската демократична 
култура. 

3. Основна задача в подобно включване 
би била в общественото пространство 
да бъдат заявени интересите на 
гражданите над 65 години, особено 
по начин, по който те да бъдат чути 
от онези, които вземат политическите 
решения. Важно е в същото 
време да се отчита общественото 
благосъстояние. За да се избегне 
недоразумението, че интересите 
на тази възрастова група са просто 
егоистични нужди и желания, важно 
е да бъде поставен акцент върху 
това, че тази група е най-бързо 
нарастващата група от населението. 
Нещо повече, тези дейности са 
неразделна част от осмисляне на 
благосъстояние на обществото. Тези 
дейности надхвърлят ограниченията 
на възрастовата група.

4. Представителството на интересите 
на гражданите над 65 години 

„Във време на демографски промени гражданите над 65 години, 
защитаващи интересите на своята възрастова група, всъщност 
защитават интересите на най-бързо нарастващата група от 
населението. Тези защитници на интереси работят за всички 
възрастови групи, защото старостта принципно засяга всички.”

Вилхелм Щодолик, кмет на Леунен, Германия
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трябва да включва широк обхват 
теми, повече или по-малко всички 
теми, които са част от живота на 
по-възрастното поколение: Това 
означава да се разглежда качеството 
на живот в тази възраст, медицински 
грижи и домакински проблеми, 
учене през целия живот, трудности 
в използването на съвременни 
инструменти за комуникация, 
обществен транспорт, дейности за 
свободното време. Диалогът между 
поколенията трябва да бъде насърчен, 
за да се намали дискриминацията 
поради възрастта и да се постигне 
по-добро разбиране. Интересите на 
гражданите над 65 години служат на 
всички поколения; поне резултатите 
не накърняват интерсите на другите 
социални групи. Темите, по които 
гражданите над 65 години трябва 
да работят, са повече от тема на 
социалната политика. Политиката, 
насочена към тази възрастова група, 
е между дисциплинарна работа. 

5. Политическото участие на старите 
хора не е ограничено до формално 
политическо и административно 
включване, въпреки че има 
впечатляващи примери за подобен 
вид дейности в различни европейски 
държави, например, консултативни 
съвети с членове лица над 65 години. 
Все пак, тези дейности покриват 
само една част от реалната картина. 
Важно, за да бъде показано цялото 
многообразие на политическото 
включване, е да се погледне в 
неофициалните, неформални начини 
на участие. Необхофимо е да се 
разшири понятието за политическо 
участие, за да бъдат интегрирани 
формалните и неформалните начини. 
Още повече, че в някои държави 
в Европа единственият начин за 
политическо участие е неформалният. 
Примери за политическо участие 
на граждани над 65 години като 
защитници на интерси са: обучение 
с цел по-добро разбиране на 

обществените дела, симпатизиране 
на политическа партия, членство в 
политически структури, участие в 
обществени обсъждания по теми, 
важни за общността, провеждане 
на инициатива за самопомощ, 
обсъждане на обществени въпроси в 
рамките на семейството, с приятели и 
съседи, писане на писма до вестници, 
участие в радио и телевизионни 
предавания по обществени теми.

6. старите хора трябва да използват 
съществуващите типове гражданска 
активност по иновативен начин 
и да обогатяват тези дейности с 
нови форми. Те могат да добавят 
елементи от неформалното участие 
там, където формалната структура 
възпрепятства ефективното 
поставяне на интересиет. Те могат 
да се борят за създаването на 
консултативен съвет там, където 
неофициалните стратегии са твърде 
слаби и се провалят.

7. Активното гражданско участие 
е от особено важно значение 
за ученето през целия живот. В 
европейски измерения то не е 
просто да бъдеш съзнателен или 
ефективно да упражняваш правата и 
отговорностите, с които се ползваш 
като гражданин на ЕС. Това е преди 
всичко да утвърждаваш принципите 
и да усвояваш уменията, които 
се изискват, за да живееш като 
активен гражданин в плуралистични 
общества.

8. Политическото участие има двойно 
измерение:
(i) групата, която бива представлявана: 

постоянен контакт с тази група, за 
да се познават потребностите и 
желанията им, за да се запознава 
групата с актуалните теми, 
обсъждани във връзка с тях, а също 
какви са стратегиите и развоя; 

(ii) групата, пред която се защитават 
интересите: да представят пред 
местните власти гледната точка на 
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тази възрастова група, подготовка 
и приложение на инструменти за 
ефективен мониторинг на темите, 

засягащи гражданите над 65 
години, да бъдат гласа на своята 
възрастова група в медиите.

3.3 Статуквото  - значителни различия между европейските 
      държави

Гражданското участие на граждание 
над 65 години като представители 
на интереси на своята възрастова 
група означава волунтаризъм в 
обществения живот, ориентиран към 
общественото благосъстояние, в услуга 
на гражданите над 65 години и основан 
на самоорганизация. В по-тесен смисъл 
гражданското участие се състои в 
политическо (формално и неформално) 
участие или заемане с обществени 
задачи като доброволец. Нещо повече, 
то може да съществува като инициативи 
за самопомощ, например стари хора, 
които се занимават с консултантска 
работа като експерти, а също като 
пострадали или представители на 
пострадали от държавната система.
Има някои прилики и значителни 
разлики между ситуациите в различните 
европейски държави.

Следните моменти са споделени теми 
във всички европейски държави:
The following points are common 
situations in the European countries:

 В България, германия, италия, Полша, 
Швейцария, Великобритания има 
обществено съзнание във връзка с 
демографските промени;

 Има значително желание и потенциал 
за активно гражданско участие на 
гражданите над 65 години. Това е 
огромен шанс за разширяване на 
гражданското общество в европа; 

 Гражданското участие като 
доброволно защитаване интересите 
на своята възрастова група е 
ограничено от финансовите 
ограничения и липса на такава 
склонност 

 Сред старите хора няма осъзнатост за 
собствената сила като политически 
фактор.

Доколкото гражданското участие 
се характеризира главно с 
националните традиции, 
организационни структури и 
развитие, трябва да бъдат отчетени 
и разликите:

 Съществуват разлики по отношение 
на брой организациите, защитаващи 
интересите на гражданите над 65 
години и особеностите на тяхната 
работа. Тези организации са с 
много здрави традиции в Германия, 
Швейцария и Великобритания. В 
България, Полша и Италия тези 

“Най-важната причина да ценя представителите на интересите 
на гражданите над 65 години: Членовете на консултативния 
съвет на гражданите над 65 години са критично настроени 
и чесни партньори в разработването на политики за Гладбек 
и вече 25 години работим заедно. Особено приятен е 
фактът, че консултативният съвет е въвлечен в решаването 
на проблемите, възникващи от съвместния живот между 
поколенията в нашия град.”

Улрих Роланд, кмет на Гладбек, Германия
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организации не присъстват ярко в 
общественото пространство;

 Качестовото и количеството на 
съществуващите образователни 
програми за активно включване на 
гражданите над 65 години;

 Има подобия, но и разлики в нагласите 
по отношение на нацията, ролята на 
държавната администрация и на 
политическите партии. Като цяло 
политиците и политическата система 
в очите на европейските граждани 
нямат добър образ. Политиката се 
възприема като „мръсно занимание”, 
от което е по-добре да се страни. 
Образът, който има държавната 
администрация за себе си често води 
до безличните взаимоотношения 
на гражданите и държавата. В 
държавната администрация гледат 
на себе си като на представители 
на държавата и гражданите са 
просители и потенциално създаващи 
трудности и главоболия. 

 Местните и регионалните власти 
гледат на гражданите над 65 години 
като на консуматори на социални 
грижи. Отвъд тази споделена нагласа 
има някои значителни разлики. 
Например, в Италия хората не се 
идентифицират с правителството и 
своята нация. Те се отнасят скептично 
към законите и институциите. Но 
в сравнение с други европейски 
държави, те са до голяма степен 
удовлетворени от политическата 
ситуация в страната си. 

 Промените в политическата система 
на новите държави-членки на ЕС 
зададе съвсем нова ситуация за 
населението на тези държави. 
Мнозинството, и особено гражданите 
над 65 години, се приспособяват 
изключително трудно към тези 
промени. В областта на гражданското 
общество все още тегне „дългата 
сянка” на комунистическата ера. В 
онези времена държавата е оказвала 
натиск върху гражданите да се 
включват в доброволческа дейност. 

Този опит намалява мотивацията на 
хората да се включват в различни 
дейности активно в наши дни. 

В европейските държави няма 
изчерпателна информация за 
степента на развитие, съществуващите 
структури, оторизация, задачите, по 
които работят, изискванията, които 
стоят пред защитаващите интересите 
на гражданите над 65 години. В 
следващите параграфи ще бъде 
направен опит за кратко представяне 
на ситуацията в отделните държави.

В Италия съществуват значителен брой 
обединения в полза на гражданите над 
65 години. Но голямата част от тях 
не са на институционална издръжка 
и не се стремят към политическо 
участие. Причина за това, изглежда, 
е сложната бюрократична система, 
която обезкуражава и прави почти 
невъзможно политическото участие.  
Само по време на избори политиците 
обръщат внимание на тези организации 
и често просто ги използват като 
средство за евтин доброволчески 
труд. Важно е гражданите, част от 
тези организации, да бъдат изведени 
от този неполитически „балон” и да 
осъзнаят политическата си сила. От 
друга страна, сред тези хора има 
чувство на безпомощност, доколкото 
те не виждат никакви възможности за 
успех в ангажирането с каузи на местно 
ниво. В резултат те са повече или по-
малко те остават встрани от решенията 
в своята градска управа.

В България има организации, 
ангажирани с въпросите на хората в 
следпенсионна възраст, но като цяло 
те не са популярни в публичното 
пространство и трябва да бъде 
работено по тяхното институционално 
укрепване. Съществуващите 
организации са създадени в периода 
на прехода, борят се за утвърждаване, 
но срещат трудности да привлекат 
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вниманието на онези, които вземат 
политическите решения. Пример за 
добра практика са протестите за 
по-високи пенсии. Успяват дори да 
въвлекат Европейски съд в Страсбург. 
Слабост е, че не съществува държавна 
структура, отговаряща за въпросите на 
гражданите от тази възрастова група. 
Държавните програми, насочени към 
тази група са малко. 

Нужно е да се повиши общественото 
съзнание по темата. Нова инициатива 
в тази насока е предприета от партия в 
лявото крило, някои стари активисти и 
някои от съществуващите организации. 
Самите стари хора остават извън 
обществения живот от години. Като 
цяло липсва желание за участие в 
дейности по защита интересите на 
своята възрастова група. Причини за 
това може да бъдат  тяхната трудна 
икономическа ситуация, неиградени 
структури по места, недостатъчно 
само-уважение, неодобрението, 
което срещат, а също вероятно това, 
че работата като доброволец е била 
задължителна в годините преди 1989 
г.  и много хора не искат и да чуват за 
доброволческа работа в наши дни.

Поради настоящите демографски 
промени и намаляване на доверието 
към държавата, че може да обезпечи 
старините, във Великобритания 
има много стари хора, с добри 
компетентности, които искат да 
се включат като доброволци и да 
имат думата по въпросите, касаещи 
управлението. Но в непроницаемата 
структура на съществуващите 
организации на граждани над 65 
години възможностите за оказване на 
влияние върху процеса на вземане на 
решение остават ограничени. Важни 
въпроси са какъв тип и на какво ниво 
трябва да бъде осъществявана защита 
на представителството на интересите. 
Образователните и обучителните мерки 
ще играят основна роля на този етап.

В Германия съществува добре 
разработена сруктура на организациите 
за защита интересите на лицата 
над 65 години. Най-общо, можем 
да класифицираме структурите 
като формални (организации към 
политически партии), неформални 
(групите Agenda 21), и полу-
формални (съветите, в които 
участват граждани над 65 години, 
и които са част от общностното 
самоуправление). Градската управа 
може, но не е задължена, да създаде 
такава полу-формална структура. 
Няма стандартизирани регулации. 
Ето защо, конкретните процедури се 
различават значително на места. Освен 
това разлики има във финансовата 
подкрепа, която градкста управа 
оказва на съвета, а също обсега, в 
който работи съвета и политическото 
влияние, което може да оказва. 
Разлики съществуват и в процедурите 
за избор на членове на съвета. 
Представителството на интересите 
във формата на доброволчески труд 
е фокусирано върху политическото 
участие на различно ниво, но главно 
на ниво градска политика. Темите, 
по които се работи, могат да бъдат 
много разнообразни, главно в сферата 
на социалната политика. Местните 
защитници на интереси са членове на 
консултативните съвети към домовете 
за стари хора и хосписите. Освен тези 
структури, съществува работна група 
на федерално ниво (BAGSO), в която 
по определен начин са представени 
отделни структури, работещи на местно 
ниво. Като организация-чадър на 97 
обединения, организации, инициативи 
и отворени грижи за граждани над 65 
години, тази структура представлява 
интересите на възрастовата група 
на най-високо ниво в политиката, 
обществото, икономиката.

В Полша през последните две 
десетилетия доверието на гражданите 
над 65 години към алтруистичното 
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представителство на интереси 
значително намалява, доколкото 
политиците и малък брой самообявили 
се за защитници на интересите на 
тази възрастова група многократко не 
оправдаваха доверието, вложено в тях. 
Интересите на старите хора в момента 
не са представени в обществения дебат. 
В много малко градове съществуват 
консултативни съвети, създадени на 
доброволна основа. 

В Швейцария, швейцарският 
консултативен съвет на гражданите над 
65 години – консултативно тяло на местно 
ниво - представлява икономическите и 
социалните интереси на възрастовата 
група пред местните управляващи, 
пред организации и институции, в 
медиите и обществеността. Освен това, 
съществува една организация-чадър 
на национално ниво. Предлагат се 
огромен брой обучителни курсове, по 
общо теми, но и такива, предназначени 
за доброволстващи граждани. Все пак, 
няма обучителни курсове за доброволци 
на възраст над 65 години, които 
желаят да работят като защитници на 
интересите на своята възрастова група.

В Норвегия на национално ниво е 
създаден консултативен съвет от 
граждани над 65 години. Съветът 
консултира управляващите и 
доброволчески организации по всякакви 
въпроси, свързани със старите хора. От 
1991 г. насам подобни консултативни 

структури са създадени на правова 
основа към местните общности. 

В Нидерландия ситуацията е подобна на 
тази в Германия. Има една организация-
чадър на национално ниво. На местно 
ниво съществуват консултативни съвети, 
а също към домовете за стари хора. За 
разлика от Германия, тук граждните над 
65 години да представени формално 
в управлението на пенсионните 
фондове и други структури, свързани с 
предоставяне на здравни грижи. 

Значителна разлика между двете групи – 
от една страна Италия/България/Полша 
и от друга страна Великобритания/
Германия/Швейцария/Холандия/
Норвегия – е правото на гражданите 
над 65 години да участват в национални 
структури на национално и местно ниво 
в държавите от втората група. Трябва да 
се има предвид, че правата за подобно 
политическо участие имат различна 
основа, доброволна в Германия и 
законова в Норвегия. Интегрирането 
на интересите на гражданите над 
65 години в политическите системи 
предлага неоценимото предимство 
да имат твърда опора и по този 
начин да участват в политическия 
комуникационен процес. Но тази 
структурна интеграция ще работи 
само доколкото онези, които взимат 
политическите решения, приемат това 
участие, а не поставят бариери пред 
него. 
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3.4 Стимулиращи и потискащи фактори за включването на 
    граждани над 65 години в доброволно представяне на своята 
    възрастова група в обществения живот 

Предварителни условия за успешно политическо участие

Както с всяка възрастова група 
ентусиазмът на гражданите над 65 
години за активно гражданско участе 
зависи от фактори като финанси, 
начин на живот, жизнената ситуация, 
представите в обществото, свързани с 
образа на стария човек. Възможностите 
за включване могат да бъдат органичени 
поради влияния, оказвни от културата, 
семейството, личностови особености. 
Често срещано сред хората над 65 
години е липсата на осъзнатост за 
политическата им сила.

Проучване показва, че огромна част от 
ангажиралите се граждани принадлежат 
на средната класа. Университетска 
степен на образование, високи доходи и 
репутация на професионалист улесняват 
гражданското участие (Putnam 2001).
Все пак, погрешно би било да се 
правят заключения, че членовете на 
работническата класа не са готови 
да участват политически. Проучване 
показва, че хората биха могли да бъдат 
привлечени, ако (Detjen 2007, p. 221):
 Те се чувстват засегнати от конкретен 

обществен или политически 
проблем; 

 Те чувстват, че могат да окажат 
влияние върху процеса на вземане на 
решение;

 Те имат възможността да действат 
като отбор от съмишленици; 

 Те мислят, че има шанс за успех; 
 Те са убедени, че подобно участие е 

социлна норма. 

Според скорошно проучване старите 
хора са по-активни, по-здрави, по-
добре образовани и се радват на по-
добро благосъстояние от хората на 
тяхната възраст преди 20 години. Дори 
това обобщение да звучи позитивно, то 
може да не бъде в полза на гражданите 
над 65 години, доколкото може да 
създаде погрешни предположения 
и очаквания към тях от страна на 
местните власти. „Твърде розовият 
образ на старостта също може да окаже 
негативно влияние, защото той може да 
постави старите хора под изключително 
напрежение поради очакванията към 
тях, а така те да бъдат ограбени от 
своята индивидуалност и уникалност” 
(Filipp/Mayer 2005, p. 30). 

Ето защо проект СЕВИР набляга върху 
това, че трябва да избягваме да 
поставяме гражданите над 65 години 
под по-голямо напрежение. Полезно 
е да ги обучаваме и да им помагаме 
да развиват умения; все пак, те имат 
нужда от пространство за развиването 
на умения и увереност в себе си.

Резултати от анализа на потребността от обучение

Чрез анализ на потребностите от 
обучение на гражданите над 65 години, 
работещи като доброволци, проведено 
в периода ноември 2006 – март 2007, 
бяха изследвани съществуващите 
стимули и бариери пред активното 
участие на гражданите.

Сравнението на стимули и пречки 
показа, че от една страна има 
огромен потенциал за увеличаване 
на доброволческия труд сред по-
старото поколение. От друга страна, 
има някои значителни трудности, 
които трябва да бъдат преодолени. 
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Обучение, образование и подкрепа 
за доброволческия труд ще намалят, 
до някаква степен, ефектите от тези 
бариери, но други, като бедността, е 
трудно да бъдат преодоляни.

Социо-икономическите трудности са 
бариера пред всякакъв доброволчески 
труд, защото управлението на 
собствените финанси изисква 
време и поставя всичко останало на 
второ място. В България, например, 
повечето стари хора са социално 
изключени по дефиниция, поради 
финансовата неравностойност. Това е 
една от причините защо гражданите 
над 65 години не участват активно 
като доброволци. От друга страна, 
социално-икономическите трудности 
могат да бъдат стимул за тях да се 
включват в различни дейности като 
средство да защитят правата си чрез 
изискване за реформи в политиката на 
правителството. 

Преглед на стимулите и пречките, 
свързани с политиките и обществото 
показва, че има подкрепа за 
политическо включване. Все пак, 
има някои много важни трудности, 
пред които трябва да се изправим, 
защото този вид активно гражданско 
участие често не е посрещано добре. 
Нещо повече, съществува опасност, 
политическите организации на местно 
и национално ниво използват погрешно 
този доброволчески дух като използват 
доброволците за предлагане на 
услуги, които държавата или региона 
някога са предлагали. Всичко това с 
цел да използват доброволците като 
заместници на платените служители.

Според проучването на СЕВИР, между 
условията на живот на гражданите над 
65 години от различни крайща на Европа 
има огромни разлики. Ситуацията в 
Германия и Великобритания изглежда 
по-скоро оптимистично. Имам много 
причини да вярваме, че можем да 
постигнем по-високо гражданско 

участие в тези държави. Хората в тази 
възраст, живеещи в тези държави, 
са много склонни да се включват 
в дейности като демонстрираната 
чрез нашата пилотна работа. В наши 
дни те имат повече свободно време 
– пенсионират се рано и живеят по-
дълго – и имат по-високи доходи на 
разположение. Все пак, дори в тези две 
държави има бариери, които трябва 
да бъдат преодоляни. Една от тях е, 
че включването на граждани над 65 
години в политиките и вземането на 
решения по засягащи ги въпроси, може 
би няма да се посрещне добре от онези, 
които вземат политическите решения. 

Подобна е ситуацията в Италия. 
Потенциалът тук е огромен, благодарение 
на нарастващия брой центрове за стари 
хора, университети за трета възраст, 
центрове за възстановяване, а също и 
поради застаряването на населението 
в Италия. Тук бариерите са политически 
и културни, което трябва да бъде 
преодоляно чрез смяна на манталитета, 
информиращи програми, образование 
и обучение. Светът на политиката все 
още изостава в осъзнаване ценността на 
старите хора за обществото, но бизнесът 
и пазара много добре познават тяхното 
влияние и покупателна сила.

Полша представя една дихотомна 
картина. От една страна, има огромен 
потенциал от граждани над 65 години, 
готови да се включат активно в социалния 
живот. Те са добре образовани и, 
следователно, добре подготвени. От 
друга страна, има значителни социални 
бариери пред тях:

Хората са слабо запознати с правните 
и политическите възможности за 
влияние върху процеса на вземане 
на решение или не вярват, че тяхната 
гледна точка може ефективно да 
повлияе на тези процеси. До много 
скоро регионалните и местните власти  
гледаха на гражданите над 65 години 
като на консуматори на социални 
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помощи и клиенти на здравните служби. 
През последните години се случват 
някои промени, но все още много 
бавно и с ограничена ефикасност. 
Гражданите над 65 години са една от 
най-разпокъсаните и разнообразни 
социални групи в полското общество. 

Следователно, от нашето проучване 
можем да видим, че съществуват пречки 
пред участието на гражданите над 65 
години от вид, с който нашият проект 
работи. Тези трудности може би в 
детайлите си са различни за отделните 
държави, но има елементи, общи за 
всички:

 Финанси – доколкото икономическата 
несигурност продължава и 
доколкото реалната стойност на 
пенсиите намалява, може да се 
появи потребността от допълнителни 
доходи. Това може би означава 
много по-малко време за учене и 
включване в различни дейности;

 Образование – доколкото 
използването на технологиите се 
увеличава и нивата на бюрокрация 
стават все повече, взаимодействието 
с управляващите и администрацията 
може да бъде затруднено и 
продължително, изискващо знания 
и умения, които гражданите над 
65 години може би нямат. Това 
важи особено за онези, които имат 
сравнително ниска образователна 
квалификация, а по този начин те са 
в риск от самозаблуда и социално 
изключване. Такива хора са в много 
по-малка степен склонни към 
гражданско участие;

 Култура – някои общности придават 
особено значение на образованието, 
но по-скоро на образованието, 
насочено към младите хора. Там, 
където ученето през целия живот не 
се е превърнало в социална норма, 
е много вероятно гражданите над 
65 години да проявяват неохота и 
съпротива спрямо ученето във вече 
напреднала възраст;

 Здраве – недоброто здраве може да 
попречи на участието в обучение, 
а по този начин и на активното 
гражданско участие;

 Местоположение – в селските райони 
ситуацията може да бъде по-лоша; 
по-вероятно е хората, живеещи 
там да са с по-ниска образователна 
квалификация и възможностите за 
активен живот са изключително 
намалени;

 Нагласи – обществеността често 
гледа на гражданите над 65 години 
като на нуждаещи се от помощ и 
следователно като на бреме. Техните 
постижение понякога не получават 
достатъчно признание. При 
наличието на подобно разбиране, 
старите хора не са достатъчно 
мотивирани да бъдат политически 
активни;

 Сътрудничество на професионалисти 
и доброволци: трябва да се 
работи по подобряване на 
сътрудничеството, доколкото то 
често е източник на чувство на 
безсилие за хората над 65 години. 
Политиката и администрацията 
често са формална и ограничаваща 
среда. Добровлоците се разочароват, 
защото нямат никакво влияние и 
уменията им не получават признание. 
Това подкопава успешното 
сътрудничество и дава обяснение 
защо това взаимодействие се нуждае 
от ясни правила и структура, за 
да се регулира упражняването на 
компетентностите и авторитета. 
Следователно, доброволчеството 
изисква отворено пространство 
за разработване на нови идеи и 
решение.

Ще бъде трудно да се премахнат 
препятствията, но доколкото вземаме 
предвид тези препятствия при 
разработването и провеждането на 
обученията, ние ще можем да насърчим 
старите хора да бъдат активни 
граждани.
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В тази част ще бъдат представени 
факторите, които насърчават 
създаването и успешната работа 
по представляване интересите на 
гражданите над 65 години. 

Най-общо казано, важно е да бъдат 
създадени структури, които да 
внасят подобрение в дейностите, да 
разширяват дейностите, да ги отгледат, 
да упражняват надзор над извършването 
им, така че качеството на живот на 
всички поколения в техния район да 
бъде защитено и подобрявано.

Анлизът на потребностите от учене 
даде следните ресултати по отношение 
на въпроса за факторите на успеха, 
когато говорим за представляване на 
интереси: трябва да бъдат отчетено, 
че има различни нива – активността 
на гражданите над 65 години по 
отношение на собствения им живот, 
социално ниво, политическо ниво, 
подкрепа за включването на гражданите 

над 65 години в различни дейности.

Може да звучи банално, но, за да 
бъде представляването на интереси 
успешно, то се нуждае от това 
ангажираните или поне желаещите 
да се включат стари хора да бъдат 
подготвени за тази специална форма 
на гражданска активност. Ако тези хора 
съзнават собствените си възможности 
и способности, то може би броят им 
би нарастнал. Може да се работи за 
осъзнаването на тези възможности и 
потребности чрез обучение. На първо 
място, старите хора биват мотивирани 
да се включат от личен контакт. Ето 
защо, отворената работа в мрежа и 
личните контакти са важни. Гражданите 
над 65 години ще се включат, ако имат 
интерес, и ако дейността се съвместява 
с досегашния им начин на живот. За тях 
трябва да бъде направено ясно какво 
ще трябва да правят в тази си роля и 
какво ще спечелят от подобно участие. 
Нещо повече, тези активни граждани 

3.5 Стимулиране и подкрепа на политическото и социално 
      участие на гражданите над 65 години - факторите на пеха

“Очакванията на хората за живота, който ще водят, когато 
остареят, са различни колкото самия живо. Общността 
има водеща функция в отчитането на потребностите 
на гражданите над 65 години. За да бъдат оценени 
правилно техните потребности и интереси, е много важно 
сътрудничеството с онези, които защитават тези интерси и 
изразяват тези потребностите. Връзката между тези граждани, 
вземащите политическите решения и изпълнителните звена 
в местната администрация е важна и е неразделна част 
от демократичния живот в Кьолн. Тя е конструктивна за 
провеждане на политиките, насочени към гражданите над 65 
години, доколкото се вземат предвид техните предложения, 
препоръки и изисквания. Начинът, по който гражданите 
над 65 години са представени в администрацията на град 
Кьолн, може да бъде модел за всяка друго поле за активно 
гражданско участие на старите хора. Това, което прави тези 
хора жизнено важни за тяхното общество, е тяхното знание и 
социалния ангажимент”

Фриц Шрамма, администратор в гр. Кьолн, Германия
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трябва постоянно да се възползват 
от съществуващите възможности 
за ефективно представляване на 
интересите на собствената възрастова 
група.

Те трябва да показват на взимащите 
решенията и на властите готовност 
за сътрудничество като политически 
ангажирани обединения на старите 
хора, и то в полза на общественото 
благо.

Има смисъл това подобни инициативи 
да бъдат обвързвани в мрежа под 
шапката на координатор на национални 
ниво. В Германия е обещаващ опитът, 
който има федералната работна група 
на представителите. 

На политическо ниво гражданите над 
65 години и техните консултативни 
съвети трябва да бъдат повече и по-
здраво интегрирани в рамките на 
местните политики и решение. Това 

може да стане дори чрез регулации 
в местните нормативни документи. 
Вземащите решения трябва да приемат 
обединенията на граждните над 65 
години като ценни съветници, а не като 
създаващи трудноти. Подобни процеси 
и нагласи могат да бъдат насърчени, ако 
има положителен климат на признание, 
че гражданското участие на хора над 65 
години е важна част от политическата 
култура. 

Един фактор, който не трябва да 
бъде пренебрегван, е подкрепата на 
подобно участие чрез съответстваща 
инфраструктура. В най-добрия вариант 
тази подкрепа се състои от експерти, 
работещи на пълно работно време, 
практически ресурси, офис, бюджет, 
обучения. Важно е професионалистите 
да оказват подкрепа, а не да се 
разпореждат как да се извършва 
работата. Трябва да бъде запазена 
автономията.
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За да бъдат определени подходящите 
стратегии, мерки и подкрепа с цел 
включването на гражданите над 
65 години в живота на общността, 
необходимо е да намерим отговор на 
въпроса: Какъв вид подкрепа и какви 
структури биха били полезни, за да 
дадем възможност на доброволците 
сред тези хора да дадат най-доброто 
от себе си и тяхната работа да бъде 
максимално ефективна? 

Отговорите за различните държави 
рисуват една хомогенна картина, в 
която се очертават няколко ключови 
принципи и теми. 

Оказване на практическа подкрепа като 
в същото време се запазва автономията 
на гражданите над 65 години. 

Първо, автономията на гражданите 
над 65 години трябва да бъде 
изходна точка и да бъде запазвана 
през цялото време – подкрепата от 
държавните структури трябва да бъде 
в духа на сътрудничеството и да 
предоставя съвети на доброволците 
по отношение на работата им, а не 
да ги насочва. Подобни подкрепящи 
дейности в Германия извършват 
местните власти, регионалните мрежи 
на активните граждани над 65 години, 
вземащите политическите решения, 
предоставящите обучение за тази 

целева група. В детайли, тази подкрепа 
трябва да се състрдоточи в следното:

 Финансова: местните звена трябва да 
определят подходящите ресурси, за 
да дадат възможност на тези групи 
да действат автономно. Градове, 
региони и държавно управление 
трябва да окажат финансова 
подкрепа;

 Административна: активното 
включване на гражданите в местната 
политика изисква административна 
подкрепа. По-възрастните активисти 
може би нямат уменията за този 
аспект от една кампания и подобна 
подкрепа ще е от решаващо 
значение;

 Информационни технологии: от 
важно значение за кампанийните 
дейности на доброволците е 
използването на новите технологии 
и онлайн ресурсите. Важно е 
доброволците да имат достъп до 
техническа подкрепа, независимо, че 
едновременно с това могат да бъдат 
провеждани обучения за работа с 
новите технологии;

 Офис-ресурси: необходимо е 
да има работно помещение за 
организиране на срещи и обучения, 
а също, в някаква степен, трябва 
да бъде възможно принтирането и 
копирането;

3.6 Включване на гражданите над 65 години в живота на 
      общността – стратегии, мерки, подкрепа

„Много от важните за гр. Моерс решения се дължат на 
инициативност от страна на консултативния съвет на 
гражданите над 65 години. Без тях нямаше да съществува 
офис на гражданите над 65 години, нито консултантски 
услуги, предназначени за тази възрастова група. Членовете 
на съвета са ценени като добри партньори и съветници в тази 
сфера. Ние си девиз Всичко, което е за доброто на старите 
хора, може да бъде използвано от всички останали.”

Норберт Балхаус, кмет на Моерс, Германия
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 Обучение: професионална подкрепа 
чрез обучителни програми;

Политически мерки: структури на 
гражданското участие

Международният план на ООН за 
действия по застаряването от Виена 
1982 г. препоръчва всеки процес 
на вземане на решения, касаещи 
гражданите над 65 години:

 Да включва такива граждани в 
планирането и прилагането на 
мерки, засягащи тази възрастова 
група;

 Да се работи за повишаване на 
съзнанието по въпросите на 
застаряването и други свързани с 
него;

 Да се осигури равния достъп до 
всички услуги;

 Да не се осланяме на стереотипите 
по отношение на старите хора

Проект СЕВИР препоръчва създаването 
на структури, които да подпомогнат 
гражданите над 65 години в дейностите 
им по защита интересите на своята 
възрастова група, както и повече правна 
сигурност за тези дейности. Добро 
начало би било тези структури да бъдат 
изградени на местно ниво. Още по-
добро би било подобни структури да 

има на Европейско ниво.

Местните власти трябва да бъдат 
обучавани, за да разпознаят ценността 
на доброволческата работа, а също 
да бъдат подкрепени да включват 
доброволци и доброволчески труд 
в различни аспекти на социалните 
програми. Колегите от Италия са 
открили, че е полезно да се търси 
контакт с пенсионирали се вече 
професионалисти с опит в политиката 
или местната администрация, и нещо 
повече, те да бъдат обучавани за 
работа като доброволни съветници на 
местните власти. В Полша най-добрите 
представители на интереси могат да 
бъдат намерени в групите по интереси 
– спорт, музика, театър – и често могат 
да бъдат дадени примери, които 
могат да бъдат разработени в добри 
практики за защита на интересите на 
възрастовата група.

Проучване показва, че най-успешните 
проекти от този вид са онези, които са 
разработени от групата, която е основен 
потребител на резултатите от проекта. 
Проект СЕВИР е такъв проект. Ето защо, 
смятаме, че този проект стъпва върху 
реално съществуващи потребности и 
желания. 
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3.7 Инструменти

Следните инструменти са замислени 
като улесняващи политическото 
участие на гражданите над 65 години 
в тяхната работа като защитници на 
интереси. „Контролният лист за активни 
граждани, които искат да започнат 
работа като защитници на интереси” е 
разработен, за да им помага да поставят 
своите идеи по един добър и успешен 
начин. „Стъпки за създаване на местни 
групи по защита на интересите” описва 

различните фази, през които минава 
създаването на подобни комисии. 
Често екип от активни доброволстващи 
граждани среща проблема с намирането 
на нови членове за извършването на 
многобройните дейности. Създаден 
е контролен лист, който ще им даде 
насоки за ефективни инициативи, чрез 
които могат да присъединят към екипа 
си нови членове.

1. Контролният лист за активни граждани, които искат да 
    започнат работа като защитници на интереси:

  Бъдете смели и рискувайте с първата стъпка;

 Потърсете хора, които мислят като вас, желаят да бъдат граждански активни и 
искат да работят в екип;

 Разработете съвместна стратегия за работата си като представляващи 
интересите на възрастовата група: определете цели, направете план на 
дейностите с крайни срокове;

 Осигурете големи помещения, в които можете да провеждате редовни 
публични обсъждания;

 Намерете подходящите инструменти, за да заявите своите позиции;
 Намерете поддръжници и ги включете. Полезно е да имате мрежа от 
привърженици;

 Въвлечете общността, разпространявайте информация, организирайте 
кампании, например подписки и др. 

 Осигурете добра работна атмосфера, делегирайте отговорности; 
Не се обезкуражавайте, когато се появят трудности! Успешното гражданско 
участие изисква търпение, толеранстност към чувството за безсилие, 
упорство.
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2. Стъпки за създаване на местни групи по защита на 
    интересите:

1. Фаза: изясняване на интересите
1. Стъпка: идеята идва от политиците, администрацията или от гражданите 
2. Стъпка: проучване на интересите, неформална обмяна на мнения

2. Фаза: начало на работата по защита на интересите
1. Стъпка: политически импулс
2. Стъпка: публично изявление, организирайте събитие с участието на 

медиите
3. Стъпка:  създаване на интерес от наличието на група за защита интересите 

на гражданите над 65 години
4. Стъпка:  политическо съгласие, решение за създаване на местен 

консултативен съвет

3. Фаза: създаване на групата
1. Стъпка:  създаване на група за защита интересите на гражданите над 65 

години
2. Стъпка:  профил
3. Стъпка:  криза на самоопределението
4. Стъпка:  стабилизация

Моделът описва фазите и стъпките 
за поставяне основите и създаването 
на група за защита на интересите. 
Изходната позиция е, че все още не 
съществува подобна форма на участие. 
Целта е да бъде създадена и добре 
сложена сред политическите структури 
на общността. 

Първата стъпка е импулсът на някого 
за създаването на подобна група. 
Този импулс може да дойде от 
политиците (кметове, партии) или 
от администрацията, от експерти, 
работещи с възрастовата група или 
от самите граждани. Първоначалната 
искра може да бъде стимулурана 
от инициативи, които информират 
общността за ползите от подобен 
проект. След това, чрез неформални 
разговори ще се разбере дали 
подобна идея има шанс за реализация. 
Твърде вероятно е идеята да не бъде 
реализирана, ако някоя от страните 
(политици, администрация, граждани) 

не вижда потребност от подобен 
проект.

Ако стане ясно, че има все пак някакъв 
интерс, дори минимален, може да 
бъде поставено началото на втора 
фаза. Официален политически импулс, 
като решение на градския съвет или 
препоръка на местна комисия, ще даде 
политическа тежест на идеята и ще 
улесни изпълнението на следващите 
стъпки.

За следващите стъпки има няколко 
възможности:
1. Тази възможност е за препочитане 
с оглед на широкото участие на 
обществеността и наличието на 
граждани, имащи желание (виж стъпки 
2-4)

Обществеността да бъде информирана 
за полагането на основите на подобна 
група чрез медиите и организирането 
на публични събития. Трябва да бъдат 
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направена ясна сериозността на 
целите. Присъствието на представители 
на политиците, администрацията и 
експертите би помогнало. По същото 
време трябва да има изявления, 
насочени към онези, които потенциално 
биха се заинтерсували да работят като 
представляващи интересите и биха 
участвали в изграждането на една 
успешна група от представители. Когато 
всички приготовления са извършени, 
може да бъде извършено официалното 
поставяне на основите чрез решение 
на местния парламент, с което се 
установяват статутът и дейността.

2. Тази възможност не изключва 
стъпка 2 и 3 от фаза 2
В този случай няма участие от страна на 
гражданите. Подготовката за създаване 
на група, защитаваща интерсите на 
гражданите над 65 години се извършва 
от местната администрация, която 
представя развитата идея на вземащите 
решение. 

Фаза 3: успешното създаване на 
групата
Има различни подходи при набирането 
на членове: избори, извършени сред 
всички представители на по-старото 
поколение в общността; директно 
гласуване на събрание; избори, в които 
участват делегати; общността посочва; 
С формалното установяване на групата 
на представителите приключва периода 
на инициативния комитет.

Представителите ще поставят своята 
дейност в рамките на конкретни и 
ясни цели, а действията им – във 
времеви рамки. Там, където задачите 
са добре разпределени, могат да бъдат 

създадени екипи. Сформирането на 
екипа трябва да осигури на участниците 
спокойна обстановка и да гарантира, 
че те ще имат шанса да реализират 
своите способности и идеи. Отворена 
атмосфера, уважение и признаване 
ценността на всеки ще помогнат за 
изграждането на добри екипи. За да 
бъде получено одобрението на местните 
управници и администрация, желателно 
е да бъде разработен профил на идеите 
и предстоящите проекти. Ефективната 
работа помага да бъде спечелено 
одобрението на местната общност.

Нормално е в групите и екипите да има 
чувство на безсилие, кризи, конфликти. 
Това важи и за групите, в които участват 
граждани над 65 години. В случай 
на криза, важно е да се рефлектира 
върху ситуацията, да се анализират 
проблемите и да се намери съвместно 
решение. Главната цел е да се направи 
така, че екипът отново да заработи. 
Откритата и честна комуникация между 
членовете ще даде добри резултати. 
Подкрепата на външни консултантски 
услуги може да бъде полезна. Всяка 
успешно преодоляна криза заздравява 
групата. Отвреме навреме е полезно да 
се рефлектира върху изпълнението на 
поетите ангажименти и да се направи 
оценка дали целите биват постигани, 
дали са все още валидни цели. Тази 
рефлексия може да даде нова насока. 
В такъв случай има смисъл от външна 
консултантска услуга (супервизия 
или коучинг) и участие в обучителни 
курсове.

(пълна версия на текста: Ilona Stehr, 
Senior advisory boards in rural areas, 
Vlotho 1999, p. 77 -98)



3 Гражданска ангажираност на хората над 65 38

3

3. Как да наберем нови членове на екипа – контролен списък

 Независимо, че е доброволческа работа, добре е да има описание на 
длъжностите.

 Опитайте да откриете как да се свържете с хора, подходящи за този тип 
дейност, поради своите интереси и компетентности. Например, потърсете 
организации, обединения, клубове, срещи, където можете да представите 
вашата работа.

 Работете по публична кампания и помислете за стратегия, с която да спечелите 
нови членове. Личният контакт е много ефективно средство. Дайте информация 
на местните медии (печат, радио и ителевизия). Потенциалните участници ще 
си създадат добро впечатление за работата и представянето на организацията, 
която ги търси.

 Говорете надълго с онези, които са заинтересовани: струва си да се прави 
това с хора, които проявяват истински интерес. Необходимо е да разберете 
тяхната мотивация, техните способности, знания, а също, за да им обясните 
задачите и времето, което трябва да отделят за работата си като доброволец. 
Много е важно да говорите откровено за очакванията към тях. Например, ако 
е необходим експерт по социални права, а потенциалният доброволец се 
интересува от теми в транспорта, по-добре е да не го включвате в този проект. 
Може да бъде полезно да разработите профил на компетентностите и профил 
на изискванията, а после да ги сравните.

 При всички трудности с намирането на нови сътрудници, веднъж станали 
формално членове на екипа, не трябва да смятате, че те вече са включени в 
екипа. За мотивацията на хората е важно да срещат други хора и, особено, 
съмишленици. За хората е важно да бъдат приемани заедно с техните интерси 
и способности. Хората искат да бъдат част от екип. За новите е полезно да ги 
запознаете с политическите практики, да ги въведете в задачите и сроковете. 
Те имат интерес да им бъде даден шанс , за да разберат своите собствени 
идеи.

 Предложете на новодошлите да им бъде направено обучение: курсове, 
предоставящи информация, ориентация, нови умения, улесняват тяхното 
включване. Ето защо, е важно да им предложите курсове. Тези курсове могат да 
бъдат проведени от други членове на екипа или от специалисти-обучители.
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4. Опитът в държавите, работили по темата

4.1 България: стъпки за включване на исканията на гражданите
      над 65 години в политическата система 

Точно както и в други държави от ЕС, 
гражданите над 65 години съставляват 
най-бързо нарастващата социална 
група в България. Според последни 
прогнози на Евростат, през 2025 г. 
населението във възрастта 65+ ще 
бъде 21.8% от цялото население на 
страната, а през 2050 г. – 32.6%, в 
сравнение с 17.1% през 2007 г. По-
притеснителното е, че тенденцията за 
застаряване на населението съвпада с 
падане на жизнения стандарт и липсата 
на трудова сила. Последните 20 години 
бяха време на дълбоки промени в 
политическия, социо-икономическия и 
културния живот на страната.

През 2008 г. беше официално 
предложено създаване на национална 
стратегия по въпросите на старите 
хора, а също национална програма за 
активно остаряване, всичко това, за да 
бъде постигнато “Обществото за всички 
възрасти”, прокламирано от ЕК. За 
отговорник по разработването на тези 
документи е определено Министерство 
на труда и социалната политика. 

Темата беше за първи път повдигната 
на специална сесия на Висшия съвет 
на БСП. Тази сесия се проведе на 1-
ви август 2008 г. и беше посветена на 
потребностите на старите хора и как 
тези потребности да бъдат посрещнати, 
доколкото това се счита за неотложна 
задача.

Сесията беше предшествана от пет 
кръгли маси, организирани в пет 
различни града. На тези срещи всеки 
имаше възможността да участва и 
сподели мнението си. Ефектът от тези 
кръгли маси беше повишаване на 

общественото съзнание по въпросите 
на старите хора. А резултат от тях 
беше документа, представен по 
време на сесията от проф. Владимир 
Топенчаров. Документът разглежда 
различни теми – условията на живот, 
социалното включване, трудовият 
потенциал на старите хора. На базата 
на този документ Висшият съвет на 
БСП формулира няколко приоритетни 
задачи по отношение на старите хора. 
Изключвайки приоритетите, свързани с 
условията на живот, те са:

1) Преодоляване на негативните 
нагласи на работодателите към 
по-възрастните лица и насърчаване 
по-дългото използване на техния 
трудов опит и умения;

2) Предотвратяване на риска от 
социална изолация;

3) Развиване на солидарност между 
поколенията чрез разработване 
на схеми за предаване на опита 
от по-възрастните към по-
младите. Развитие на обществена 
чувствителност към проблемите на 
възрастните хора.

Освен инициативата за разработване 
на национална стратегия и национална 
програма за активно остаряване, по 
време на сесията бяха взети и други 
решения:

 Обявяване на датата 1-ви октомври 
за официален ден на възрастните 
хора;

 Да се предложи на парламентарната 
група на БСП да иницира създаването 
на парламентарна подкомисия за 
възрастните и пенсионерите към 
комисията по социалните въпроси и 
чрез нея да поддържа активен диалог 

4
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с организациите на възрастните;
 Да се предложи на МТСП да 

разработи и оповести критерии за 
представителност на националните 
организации на пенсионери и 
възрастни хора, и да включи 
отговарящите на критериите в 
социалния диалог;

 Да се предложи на областните 
и общинските съвети на БСП да 
интензифицират сътрудничеството 
си с областните управители и 
органите на местната власт в областта 
на формулиране и изпълнение на 
политики за възрастните; 

 Да се предложи представителите на 
БСП в местната власт да активизират 
своите действия в политиките, 
насочени към възрастните хора;

 Комисията на Висшия съвет за работа 
с ветераните да иницира създаване 
на масово движение на ветераните 
(възрастните над 65 години).

Движението на ветераните е замислено 
по подобие на организацията на хората 
над 65 години към Европейската 
социалистическа партия. 

Движението ще бъде отворено за 
хора, които не членуват в БСП, но 
споделят социалистически идеи, но 
още повече, това движение ще следи 
за изпълнението на политиките на 
партията по отношение на хората 
над 65 години. Някои от целите на 
движението са:

(1) Да работи за развитието на 
структурирана социална активност 
на гражданите, които споделят 
социалистически убеждения;

(2) Да участва активно в разработването 
и осъществяването на политиките на 
БСП по отношение на гражданите 
над 65 години;

(3) Да дава насоки на гражданите 
над 65 години за активна работа в 
онези структури на гражданското 
общество, които са въвлечени в 
процеса на социално включване на 
старите хора и в представляване на 
интересите им;

Структурата е както следва: клубове 
на местно равнище с минимум 5 души 
състав, градски комитети, регионални 
комитети и национален комитет.

Движението на ветераните е възможност 
съществуващите организаци на хората 
над 65 години (поне тези, споделящи 
социалистически убеждения) да си 
сътрудничат по-ефективно, защото в 
момента нямат много силно влияние. 
Част от програмата на движението 
е, че ще бъде администриран уеб 
сайт като средство за комуникация 
и популяризиране на ценностите и 
гледните точки. Това би било първата 
българска организация на граждани над 
65 години, която поддържа уеб сайт, а 
по този начин може да се превърне в 
модел за останалите организации на 
хората в тази възрастова група.

4
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Според скорошни научи изследвания, 
по-старите хора се интересуват 
дълбоко от осъществяване на активно 
гражданско участие. 

В Германия тяхното желание нараства 
от 1999 г. до 2004 г.: Сред гражданите 
около 60 г. – от 4% до 30%, сред 
гражданите 60-69 г. – от 6% до 37%. 
57% от хората над 60 години имат 
подчертан интерес към политическите 
дела и обществения живот, в сравнение 
с 42% от хората между 14-59 години, 
които проявяват подобен интерес. 
Въпреки това, активното гражданско 
участие в политическата сфера не е 
много широко разпространено. 

В Германия всеки вярва, че има по-
важни неща за вършене от това да се 
занимаваш с политика. (Glaab/Kießling 
2001, p. 594)
Само малцинство от граждани над 
65 години са действително въвлечени 
в дейности, свързани с доброволно 
представляване на интересите на своята 
възрастова група.

Това важи и за по-възрастните граждани. 
Според последното проучване на 
степента на доброволческо участие, 
проведено през 2004 г., около 7% от 
хората над 60 години участват като 
добролно представляващи интересите 
на своята група. За сравнение през 
1999 г. тези граждани са били 5 %.
Трябва да очакваме нарастване на 

политическото участие, поради 
политическата социализация на по-
възрастните граждани, повлияни от 
движението през 60-те години на 20 
в., а също поради високата степен на 
образованост. 

Консултативните съвети служат като 
стартова позиция за активно гражданско 
участие. На местно ниво те не са 
юридически установени, а съществуват 
като  доброволни институции за 
представляване интересите на 
гражданите над 65 години в отделно 
парламентарно пространство. Те 
са по различен начин формирани в 
зависимост от местните потребности: 
членовете се излъчват чрез гласуване 
на гражданите над 65 години; членове 
биват излъчвани от организации като 
църквата, търговски обединения; много 
рядко представители биват излъчени 
от общността. Тези формирования 
са независими от партиите, от 
верозиповедания, от местните власти 
и обединения. Темите, в областта на 
които работят, обхващат всичко, което 
засяга старите хора. Задачи на тези 
формирования са:

 Да сътрудничат в планирането на 
градската община

 Да представляват интересите на 
старите хора в обществения живот

 Да информират и консултурат 
гражданите над 65 години

4.2 Германия: консултативните съвети на гражданите над 65
      години и нови модели на участие  

„Радвам се, че ние, като федерално държавно правителство, 
имаме на своя страна представителите на гражданите над 
65 години. Те са силни и стабилни партньори. Искрено 
пожелавам такива партньори на всички местни власти в 
Северен Рейн-Вестфалия”. 

Армин Лашет, Министър на Поколенията, Семействата, 
Жените и Интеграцията в Северен Рейн-Вестфалия 2008
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Те се борят за по-справедливо отно
шение към целевата група. 
Дискриминация поради възраст, 
пенсионните схеми, бедността сред 
хората над 65 години, съвместното 
живеене на различни поколения, 
здраве и грижа, доброволно участие, 
образование – това са теми от най-
висок приоритет.

Например, те се грижат за свободни 
от препятствия улични паважи и 
благоустройството, за подходящи, 
улесняващи пазаруването мерки, 
достъпни за хора с двигателни 
увреждания, за привлекателни 
и финансово достъпни културни 
и социални услуги. Почти 1,200 
представители на гражданите над 65 
години са организирани в 16 федерални 
държавни структури, които съставляват 
работната група от граждани над 65 
години на федерално ниво (Grymer 
2005, S. 324).

От създаването на първия консултативен 
съвет през 70-те години на 20 в. досега, 
представителството на гражданите над 
65 години се е утвърдило в общественото 
пространство, „но все още не може да 
бъде пренебрегнат факта, че много 
от структурите на представителите 
не могат да реализират своя пълен 
потенциал поради липса на параметри 
и подкрепа (Olk 2008, p. 12).

Комисия, която е изследвала активното 
гражданско участие предлага 

представителството на гражданите 
над 65 години да бъде въведено на 
във всички общности и региони, и ясно 
да бъдат регулирани техните права, 
свързани с участието им в политическия 
живот (организация, структура, 
възможности и ограничения) (German 
National Parliament 2002, p. 103).

В Германия, редом до по-традиционни 
форми на активно гражданско участие 
в политическия живот, гражданите над 
65 години са също така активни и в 
други, по-малко формални структури. 
Там те интегрират интересите на своята 
възрастова група в междупоколенчески 
контекст. Например, в домовите съвети, 
обществени кампании, групи-местен 
дневен ред 21 в.,  инициативи за местно 
развитие, реновиране, планиращи групи 
или групи за самопомощ, доколкото те 
обявяват своето съществуване публично. 
Планиращите групи се състоят от 25 
души, които биват избирани случайно, 
и които заедно разработват решения по 
актуален проблем за местната общност. 
Резултатите от техните обсъждания 
се събират в т.н. Експертен отчет на 
гражданите. 

Групите „Местен дневен ред 21 в.” са 
групи, които работят на местно ниво по 
плана за действие на ООН във връзка с 
устойчивото развитие „Дневен ред 21 
в.”
В следващите редове ще бъдат описани 
различни форми на участие на старите 
хора в местната политика в Германия.

Възможности за участие на гражданите над 65 години на 
местно ниво

Д-р Клаус Шюленберг (Klaus 
Schulenburg), ръководител на 
департамент по социална политика, 
младежи и болници. 

Като погледнем средната възраст на 
членовете в местните и градските 

съвети, можем да започнем да се чудим 
дали е необходимо допълнително 
участие на гражданите над 65 години 
в местната политика. Много често 
средната възраст е над 55 години, а 
понякога значително по-висока. Не е 
учудващо, че младежките организации 
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към политическите партии се оплакват 
от застаряване в местната политика.
Това означава ли, че ние всъщност не 
се нуждаем от участието на гражданите 
над 65 години при формиране на 
местната политика?

Ще стигнем до друго заключение, 
ако удържаме в съзнанието си факта 
от колко време местните политици 
се занимават с политика. Не само 
представителите на местните власти 
се задържат с десетилетия, това важи 
и за доброволците. Това означава, че 
повечето политици започват своята 
кариера, когато са относително млади 
или на средна възраст, и остаряват с 
времето, в което изпълняват своята 
служба. Относително рядко се случва 
по-възрастни хора или граждани над 65 
години да влязат в местната политика 
или доброволна организация. 

Как това се отразява на 
представителството на интересите на 
гражданите над 65 години? Можем да 
допуснем, че по-възрастните, опитни и 
установени представители в местната 
политика са вече до такава степен 
улегнали, че те се грижат за интересите 
на гражданите само от определена 
перспектива и по този начин ги 
представляват по предопределен 
начин. Това е повод поне за подозрения 
в пристрастие.

Каква е ситуацията с представителството 
на гражданите над 65 години в 
местната политика. Ако потърсите 
съответстващи специфични регулации 
в местните нормативни документи, 
скоро ще откриете, че такива няма. 
Няма нито един документ, който да 
описва задължаващи регулации по 
отношение на представителите и 
съветниците от страна на гражданите 
над 65 години. Регулации, подобни на 
онези, предназначени за съветниците 
на чужденците и хората с увреждания, 
не съществуват. Само един документ 
може да бъде приведен като пример 

– от Rhineland-Palatinate (§§ 56a или 
49a) – но и той описва статут, който 
няма задължителен характер. 

Това означава, че участието в 
политическия живот е ограничено 
за гражданите над 65 години в 
същата степен, в която е органичено 
за други групи граждани. Те могат 
да внасят предложения на местните 
представители; могат да се включват в 
политически партии или в организации 
на гласоподавателите, или да потърсят 
местен мандат, или да работят като 
експерти. Тези възможности за участие 
са добре установени и затвърдени, но 
те не са подходящи да концентрират 
интересите на специфична група, 
каквато са гражданите над 65 години. 
Градките съвети са свободни да 
създават комисии по въпросите на 
гражданите над 65 години. Няма 
нужда от специален закон, който да 
регламентира създаването на работни 
групи, кръгли маси, съветници и 
др. Но тези доброволни комисии 
нямат легитимност да налагат права 
(правото да бъдеш чут, правото да 
внесеш предложение), които са важни 
за политиката. Правото им на участие 
в местната политика зависи по-скоро 
случайно от обхвата на дейност, 
предоставен им от местния съвет. 
Това обяснява голямата разлика между 
вече съществуващите структури на 
представителите.

Като допълнителна възможност за 
участие, трябва да бъде споменат 
директния контакт на гражданите с 
администрацията. Тази възможност 
не съществува във всички федерални 
области и, разбира се, до голяма 
степен съвпада с активното гражданско 
участие от най-общ вид. Въпреки това, 
гражданите, които повече или по-малко 
организирани имат възможността да 
поставят своите интереси. Като цяло, 
на тези възможности трябва да се гледа 
като на ограничени по отношение на 
възможността специфичните интереси 

4



4. Опитът в държавите, работили по темата44

на гражданите да бъдат отчетени. 

Макар, че откритията, които 
направихме за регулациите да са доста 
отрезвяващи, броят на представителите 
на интереси сред гражданите над 65 
години нараства бързо. Това показва 
практическата релевантност на подобни 
дейности. Това без съмнение е поради 
факта, че темата с демографските 
промени занимава местните съвети вече 
15 години. Миграцията, намаляващите 
нива на раждаемост, нарастващата 
продължителност на живота доведоха 
до ситуация, в която средната възраст 
на населението в цели региони да бъде 
доста висока. Благодарение на високата 
мобилност, семейната структура се 
променя и градските съвети срещат 
нови или различни проблеми, свързани 
с интеграцията, грижите, участието 
на старите хора. В същото време, 
настоящото поколение от граждани над 
65 години има на свое разположение 
потенциал – физически и психически – 
който може да бъде успешно използван 
в местната общност. Този успех може 
да бъде направен възможен по-лесно, 
ако гражданите над 65 години имат 
възможността да постулират, обощят 
и представят своите интереси. Това 
изисква съществуването на съответни 
структури, постъпки, признание и 
материално осигуряване.

За пионерите в политиките, насочени 
към старите хора, развитието, 
разчитащо на доброволчески труд, 
става твърде бавно и некоординирано; 
те по-скоро търсят правно признание от 
страна на местните съвети за създаване 
на структури на представителите. 
Тези структури на представителите 
трябва да бъдат зазадравени и 
защитени чрез последователното им 
изграждане, когато се занимават с 
лестните политици. Но подобни правно 
изградени структури могат да бъдат 
непродуктивни, ако не са разработени и 
извоювани от разпознати представители 
на интересите в съотетното място. 

Старото организационно правило „ако 
работи, не се нуждае от регулации; ако 
не работи, регулациите не помагат” 
е валидно за местните политици. 
Структурираното представителство 
на интересите функционира особено 
добре, ако важните за гражданите 
над 65 години теми вече са част 
от политическия дневен ред и 
политическото мнозинство приема 
приноса на гражданите над 65 години 
за местната общност. Това, че е 
възможно да имаме инициатива отгоре 
без задължителни структури се показва 
с примера на Свободна Бавария. През 
2007 г. планирането на социалните 
грижи беше разширено до цялостна 
концепция за политика, насочена към 
гражданите над 65 години. Цялостна 
концепция за политика, насочена към 
гражданите, означава интегрирано 
проучване и прогнозиране на 
капацитета за оказване на грижи в 
региона, като се вземат предвид всички 
условията на живот на старите хора. 
Това планиране може да бъде успешно, 
според забележките на експертно ниво, 
ако в планирането бъдат включени от 
една страна експертни компетентности, 
а от друга страна последователно 
сътрудничество с гражданите, особено 
със старите хора. Това сътрудничество 
може в най-голяма степен да бъде 
постигнато, ако местните политици 
инициират срещи с гражданите или 
с добре структурирани проучвания, 
или чрез вече съществуващите 
представителни структури. Можем 
да се надяваме, че интензивните 
дискусии под мотото „По какъв начин 
старите хора искат да живеят в своята 
общност и от какво се нуждаят?” 
водят до необходимата интеграция и 
участие на гражданите над 65 години в 
местната полика. Има примери, както в 
Кобург, където съветниците интензивно 
използват тези въпроси.

Определено има много повече примери 
за подобна дискусия по политически 
теми, в която се отчитат интересите 
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и потребностите на гражданите над 
65 години в Германия. И наистина 
това изглежда е правилната изходна 
позиция и път за трайно подобряване на 
ситуацията с участието на гражданите в 
политиката на местно ниво. Участието 
в смисъл на самоосъществяване не е 
достатъчно, за да оправдае участието 

на конкретни интереси в местната 
политика, дори тези конкретни интереси 
да са важни. По-скоро е въпрос на 
това как да интегрираме интересите 
на гражданите над 65 години в 
интеграционен подход към процеса 
на демократично сътрудничество за 
построяване на местните общности.

Как да подпомогнем гражданите над 65 години в тяхното включване 
– опитът в един регион в Германия 

Следващият текст, написан от Ренате 
Райер Гелерт (Renate Reyer-Gellert), 
описва опита на германски местни 
власти с подкрепата, която бива 
оказвана на активните граждани над 65 
години. Ренате Райер Гелерт отговаря 
за социалното планиране в местния 
съвет.

„Гражданите над 65 години силно желаят 
да им бъдат предоставяни възможности 
за оформяне и участие в тяхното 
социално-културно обкръжение. 
Качестството им на живот ще се повиши 
изключително с възможността за 
активно участие и оформяне на техните 
условия на живот. 
 
Следователно, необходимо 
е привличането на градските 
съвети и различни организации за 
разработването на възможности за 
включване на гражданите над 65 
години, а планирането на тяхното 
гражданско участие трябва да създаде 
необходимите базови условия. 
Ангажирането на гражданите над 65 
години трябва да бъде посрещнато 
от съответстваща матрица, която 
позволява подходящо включване. 
Планирането на гражданското участие 
трябва да включва финансови средства 
за проектите на гражданите, а също 
механизми за политическо участие

На местно, както и на регионално 
ниво, планирането на гражданското 
участие, което съчетава способностите 

на гражданите и тяхното желание 
за участие, са силно необходими. 
Нещо повече, то трябва да предложи 
подходящи възможности като 
провеждане на граждански инициативи  
или референдуми, или форум за 
обсъждане на различни теми, или 
участие в кръгли маси.

Забележително е как гражданите 
над 65 години са отворени към 
новите предложения; те не биват 
отхвърляни прибързано поради аспекта 
приложимост на новите идеи. Качествата 
на старата възраст – устойчивост, 
търпение, благонадежност – много 
често помагат проектът да заработи. 

Представителите на гражданите над 
65 години, съветници, излъчени от 
тях, които до този момент работят на 
регионално и национално ниво, не 
само, че съществено допринасят със 
своя опит и задълбочено практическо 
познание, но те още са способни да 
дефинират потребностите на целевата 
група, която представляват. 

Според опит, натрупан в Бад Тоелц 
(Bad Toelz) има няколко фактора, 
които улесняват развитието на 
представителство на гражданите над 
65 години. Тези фактори са следните:

1. Наличен потенциал от подходящи 
граждани, които имат желание за 
активно политическои  социално 
участие;
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2. Желание сред старите хора да се 
включат със своя опит и познания в 
полза на други стари хора;

3. Отворено отношение от страна на 
местните власти за сътрудничество и 
близост със старите хора;

4. Възможност за създаване на 
консултативен съвет на гражданите 
над 65 години на местно и 
регионално ниво. Консултативният 
съвет трябва да убеждава чрез 
компетентност и по този начин 
да бъде приет от политическите 
представители, а това означава 

да има правото на изказвания и 
предложения;

5. Работата вмрежа на федерално ниво 
ще повиши ефективността.

Чрез равно представителство на 
институции и инициативи в полза на 
гражданите над 65 години в рамките на 
църкви, партии, организации, местни 
власти, консултативният съвет на 
гражданите над 65 години осигурява 
непартийна и всеобща платформа за 
въпросите на тази възрастова група.

4.3 Италия: Примери на добри практики от политиките на 
местно ниво в полза на гражданите 65+ 

Обща гледна точка към гражданите над 65 години

Успешни стратегии за активно гражданско участие на 
гражданите 65+

Италианското общество застарява бързо 
и държавата не може да си позволи да 
не разработи интегрирана система от 
инструменти и мерки за управление 
на икономическите и социалните 
последици от застаряването. 
Политиките в полза на гражданите над 
65 години често се основават на идеята, 
че те вече не са способни да участват 
в обществения живот, да извършват 
продуктивна дейност и да се грижат за 
себе си.

Трябва да се отбележи, че в рамките на 
тази възрастова група се наблюдават 
няколко променливи. Възрастта 
е само една от променливите, 

която предопределя социалната 
стратификация. Наблюдава се общата 
тенденция вече пенсионираните да 
отделят посвещават повече време 
на потребностите на семейството, 
по-конкретно, грижа за внуците и 
домакинството. Социалната активност 
не е широкоразпространена сред 
старите хора, въпреки че се забелязва 
нарастване на нейната популярност. 
Като цяло, без да вземаме предвид 
някои новаторски инициативи, 
обединенията на старите хора все 
още страдат от недостатъците на 
социалното представителство, което не 
е ориентирано към активен социален 
живот. 

В местната политическа реалност е 
забележително как понякога група стари 
хора с малки протестни демонстрации 
или нещо подобно са способни да 
постигнат много повече от лобиращи 
представители. Следва пример от 
Верона: преди време дузина дами на 

над 70 годишна възраст спонтанно 
образуват група, която осъществява 
мирна демонстрация в продължение на 
няколко дни с цел запазване на зелена 
територия от преустройство.
Там, където са се провалили експертите, 
група активни жени, благодарение 
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на медиите, които откликват веднага, 
получават симпатиите на хората и 
привличат вниманието на политиците, 
които, за да ги удовлетворят, се 
отказват от финансовата помощ на 
държавата за построяването на сграда, 
в която е предвидено включително 
предоставяне на социални услуги. Това 
въведение е за да покаже обществените 

интереси на гражданите над 65 години, 
които в днешно време представляват 
не малка част от електората. Интересът 
е много по-силен, когато е пряко 
свързан с ежедневието ни. В този 
смисъл избирателните райони във 
Верона играят важна роля за активното 
гражданско участие на старите хора в 
града.

Какво представляват избирателните райони?

Град Верона е разделен териториално на 
8 избирателни района, които интегрират 
зелени площи, урбанистично развитие, 
социо-икономически, исторически 
и артистични особености. Според 
документ на градската управа, градските 

райони са териториалната основа на 
местната власт за осъществяване на 
административни функции, да планира 
и предоставя услуги, да разполага 
своите районни звена.

Културни дейности в избирателните райони

Задача на избирателните райони е да 
предоставя не само социални услуги, 
но и да организира културни дейности. 
Цел на всички инициативи и услуги, 
свързани с образованието и културното 
наследство, е принос и подобряване на 

качеството на живот чрез продължаващо 
културно и гражданско развитие 
на всички граждани от различни 
възрастови групи и с различно социално 
положение.

Изследване на случай: шести избирателен район и работата му с 
граждани 65+ 
Служителите в избирателния район 
трябва да бъдат много внимателни 
към проблемите на старите хора и към 
дузината съществуващи обединения на 
тяхна територия. Старите хора днес 
изискват все повече по отношение на 
услугите, които им се предоставят, 
като основното е най-вече да не бъдат 
оставяни да се справят сами. Все по-
голям брой хора над 65 години биват 
пряко въвлечени в работата на района. 
В този район функционира работна 
комисия, която се грижи специално за 
политиките, насочени към гражданите 
над 65 години. По този модел съществува 
комисия, отговаряща за въпросите на 
младежта. Съществуването на комисия 
по въпросите на гражданите 65+ не 
изключва участието на такива граждани 

в други работни комисии, например 
по въпросите на здравеопазването, 
уличната безопасност, културата и т.н. 
Комисиите са общо 12 и в повечето от 
тях гражданите над 65 години са много 
добре представени. Предимството 
им като възрастова група е, че имат 
повече време и повече възможности 
да полагат грижи за територията на 
района. Не е въпрос само на късмет, 
че много от инициативите на тези 
граждани получават добър процент от 
общия бюджет, предвиден за работа 
на избирателния район. Сред тези 
инициативи има такива за физическа 
активност (плуване, танци, гимнастика), 
а също дейности в сферата на 
културата.
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Стратегия за подпомагане участието на гражданите 65+ в 
ествения живот 

4.4 Полша: възможности за участие на граждани 65+ в 
политическата система на страната 

Обществената обстановка

 Лицата над 65 години съставляват 
най-бързо нарастващата социална 
група в Полша и тази тенденция ще 
се запази за дълго време;

 В обществената сфера не съществуват 
ефективни механизми за представяне 
интересите на тази възрастова група, 
а такова представителство е много 
наложително на местно, регионално 
и национално ниво; 

 Гражданите 65+, въпреки доброто 
образование и потенциал, не работят 
по създаването на механизми за 
установяване на представителство на 
собствените интереси;

 Бариерите пред тях са: (i) исторически 
(пасивният подход е бил стимулиран 
дори награждаван от тоталитарната 

система); (ii) привички (гражданите 
65+ обикновено биват възприемани 
като ползватели на социална помощ 
и нямащи никакви възможности и 
други потребности); (iii) липсата 
на знание и информация за 
правилата, по които функционира 
полската държавна система; (iv) 
организационни (група на лицата 
65+ е разпокъсана);

 Като цяло липсват дейности, 
популяризиращи представителството 
на интересите на възрастовата група 
65+;

 Нужни са систематични усилия, за 
да бъде променен образът, който 
гражданите 65+ имат в общественото 
пространство.

Гражданите във възрастта 65+ в 
Полша не са достатъчно активни, за да 
осъществят инициативи за включването 
им в политическата система на 
страната. Има три основни причини 
ситуацията да е такава: (1) в миналото 
е бил стимулиран пасивния подход 
на участие в обществения живот, като 
изключим комунистическата партия, 
която не е била никак популярна; 
(2) не се познават добре правилата, 
според които е организирана полската 
държавна администрация; (3) “групата” 
на гражданите над 65 години, всъщност, 
в момента е доста разпокъсана и не 
представлява интегрирана общност.

Вземайки казаното по-горе предвид, 
като цел от най-важен порядък се 
явява интегриране на гражданите над 

65 години в общности на местно и 
регионално ниво. Следваща стъпка 
би била обучения, популяризиращи 
достойнствата на това да има 
представители на интересите на тази 
група в обществения живот. Едва 
третата стъпка би била създаване 
или подпомагане на обединение, 
което да защитава интересите на 
своята възрастова група. Последното 
трябва да бъде направено стъпка по 
стъпка, т.е. започвайки от пилотни 
проекти на местните общности, с 
последваща работа по разрастване на 
инициативата.

Ситуацията в Полша е доста благодатна 
за подобни дейности, защото гражданите 
над 65 години страдат от липсата на 
обединение, защитаващо интересите 
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им, както местно, регионално ниво, 
така и на национално ниво. В някои 
райони има вече такива инициативи, 
но те са по-скоро на ниво първа 
стъпка от по-горе развития сценарий. 
Понякога подобни инициативи са 
публично-частни партньорства или 
партньорства на публични институции 
и неправителствени организации. 
Подобно партньорство е полският 
консорциум, който участва в проект 
СЕВИР – Полско-германската асоциация 

и регионалната библиотека в Краков 
създадоха през 2007 г. цялостна 
програма “Училище за @ктивно 
остаряващи”, която функционира като 
единство от множество малки проекти в 
областта на ИКТ, културата, обществена 
активност.

Като крайна цел всички тези дейности 
трябва да доведат до регионални 
и национални мрежи за местни 
инициативи.

4.5 Великобритания: постижения и нови предизвикателства 
      пред защитниците на интереси  

Обосновка

Анализът, проведен във Великобритания, 
и опитът по проект СЕВИР показаха, че 
в тази страна има добре разработени 
формални и неформални структури 
за представяне на гледната точка 
на гражданите над 65 години в 
общественото пространство. Групи като 
Age Concern, Help the Aged и the National 
Pensioners Convention провеждат 
дейности, с които подкрепят старите 
хора в сфери като здравеопазването, 
съвети и насоки от различен тип, 
криминалност и безопасност у дома. 
Въпреки, че тяхната работа е неоценима 
и изключително ефективна, скорошно 
проучване показа, че в рамките на 
ЕС само в Латвия, Испания и Кипър 
пенсионерите са в по-голяма степен 
заплашени от бедността. Така че, от 
една страна имаме добре структуриран 
метод на включване на старите хора 
и инструменти за участието им в 
политическия живот, от друга страна в 
тази страна има едно от най-високите 
нива на бедност сред хората над 65 
години в сравнение с други европейски 
държави.

Във Великобритания бедността 
най-често бива определяна като 

домакинства, които живеят с 60% от 
средния доход (взема се предвид 
големината на домакинството). 
Според тези изчисления 2.1 милиона 
пенсионери живеят в бедност, ако се 
отчитат разходите за жилището, и 2.5 
милиона, ако не се отчитат (Department 
of Work and Pensions fi gures). 
Нещо повече, според Age Concern 
съществуващата дискриминация си 
остава проблем. Проучване на тази 
организация показва, че възрастта е 
най-често предмет на дискриминация, 
но преобладаващото обществено 
мнение е, че това не е нещо тревожно. 
„Широкото разпространение на 
стереотипи по отношение на възрастта 
помага да си обясним разнообразието 
и честите прояви на дискриминация 
поради възрастта на работното място 
или при предоставянето на услуги в 
различни сектори”.

Тези цифри, отбелязващи нивото на 
бедността, могат да бъдат проследени 
назад до прекратяване на взаимната 
обвързаност между пенсии и средните 
доходи на трудещите се, което се случи 
през 1980 г. Коментарите, посочени 
по-горе, показват, че наличието на 
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представители на интересите не 
означава непременно, че всички грешки 
ще бъдат поправени.

Едно възможно обяснение на това е, 
че въпреки наличието на голям опит и 
много на брой групи, представляващи 
старите хора, не са толкова много 
групите, които обучават и насърчават 
старите хора да издигат и да бъдат 
издигани като представители на своята 
възрастова група. Ето защо ние вярваме, 
че има ниша, която проект СЕВИР 
запълва.

Гледната точка на старите хора трябва 

да бъде чута, независимо дали става 
въпрос за здравеопазване, образование, 
градско планиране и обновяване, 
семейно право и обществено благо. 
Както при всяка дискриминирана 
група, гледните точки могат да бъдат 
представени от хора, външни на групата, 
но това намалява чувството за сила и 
реализирани постижения, с които е 
свързано излъчването на представители 
от самата група. Много голяма част от 
работата трябва да се свърши от самите 
граждани над 65 години, въпреки, че 
трябва да отчетем онези конкретни 
основни неща, които трябва да бъдат 
направени от държавата.

От какво се нуждаем: стратегия отдолу-нагоре за повишаване 
гражданското участие на хората над 65 години 

Успехите на движението на хората 
над 65 години във Великобритания 
са основани на включването им 
в кампаниии за подобряване на 
благосъстоянието и финансовата им 
сигурност, а стова и на чувството им за 
достоен живот. Опитът показва, че това 
най-добре се постига чрез създаване 
на местни групи, които са способни 
да насърчат всички граждани над 65 
години в техния обсег да се ангажират с 
онези неща, които засягат ежедневието 
им – от наличието и цената на услуги, 
свързани с предоставяне на домашна 
грижа, и нивото на данъците и таксите, 
до потребността от безплатен транспорт 
и по-високо ниво на минималната 
пенсия.

Чрез организирането и членуването в 
групи, гражданите над 65 години могат 
също така да работят за гарантиране, че 
потребностите и стремежите на старите 
хора са изслушани, чути и по тях се 

действа на всички нива в управлението.

Вярно е, че нивото на здравните услуги 
и услугите с предоставяне на грижи 
за старите хора е добро, колкото и 
другаде в Европа. Това е повод за 
празник, но не бива да забравяме, че 
този модел, фокусиран върху грижата и 
здравето, е по-подходящ за граждани 
над 65 години с друг профил – когато 
хората живееха по-малко сложен 
живот, когато пенсионирането ставаше 
в точно определено време, когато 
продължителността на живота беше 
ниска. Сега гражданите над 65 години 
са по-здрави, живеят по-дълго, искат 
да останат на работа за по-дълго. 
Което е също толкова важно, те искат да 
насочват и оформят своя живот и живота 
на своите връстници. Това показва, 
че има ниша, която не е запълнена, и 
се надяваме ресурсите, разработени 
по проекта, да помогнат да поправим 
ситуацията.
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4.6 Обобщение и заключения във връзка с конкретния опит на
      национално ниво, следствия

Въпреки големите различия, 
свързани със статута в общественото 
пространство и релевантността на 
защита на интереси спрямо нуждата 
от такава, могат да бъдат посочени две 
важни пресечни точки:

i. Потребностите на старите хора са 
повече или по-малко недостатъчно 
признати в обществения живот и от 
страна на вземащите политическите 
решения. Техните интереси изглеждат 
по-малко релевантни и с по-
малка тежест спрямо интересите на 
други социални групи и лобиращи 
организации.
ii. В тези условия гражданите над 65 
години трябва да повишат своя глас, за 
да бъдат чути техните искания.

Структурите и традициите в областта 
на защитата на интересите на тези 
граждани от представители на тяханта 
възраст се различават много в отделните 
европейски държави. 

В Полша и България такива структури и 
традиции съществуват, но нямат почти 
никаква тежест, а старите хора са една 
почти социално изключена общност. 
В миналото участието в обществения 
живот е било монополизирано от 
комунистическите партии. 

В Германия гражданското участие на 
старите хора е забележително като 
качество, традиции, съществуват 
консултативни съвети на гражданите над 
65 години. Въпреки това, гражданите, 
които се интересуват и заемат активна 
гражданска позиция, са малцинство. 
В Италия беше създадена комисия 
по въпросите на гражданите над 65 
години, в която, като членове, бяха 
привлечени активни граждани на тази 
възраст.

Опитът, който имаме в проект СЕВИР 
води до следните заключения:

Там, където не съществуват структури, 
стратегии, инициативи, те трябва да 
бъдат създадени, на административно 
ниво и на ниво гражданско общество. 
В България ще бъде създадена 
парламентарна под-комисия, която да 
свърже организациите на гражданите 
над 65 години с парламентарната 
зала. Правителствените структури, 
структурите на национално и местно 
ниво са поканени да разработват и 
осъществяват политики в полза на 
гражданите над 65 години. Освен 
държавни структури и програми, е 
наложително да има организации 
на хората над 65 години, които да 
играят важна роля в обществения живот 
като запознават останалите групи с 
интересите на тази възрастова група. 
Идеалната ситуация е включването на 
такава организация в политическата 
система чрез предоставяне на конкретни 
пътеки и структури за участие. 

Там, където подобни структури 
съществуват, трябва да бъде доказано 
доколко ефективни са те в насърчаване 
на диалога между структурите и 
ключовите имена в политиката, и 
гражданите над 65 години, а също да 
се покаже доколко полезни са те, за да 
направят потребностите на старите хора 
уважавани в политическата система.
Образованието, по няколко начина, е 
ключът към подобряване на условията 
на старите хора по отношение на 
признаване на техните потребности и 
изисквания:

1. за повишаване на съзнанието във 
връзка с възможностите и ползите 
от политическото участие на 
гражданите над 65 години;

2. да направи активните стари хора 
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пригодни за този тип гражданско 
участие;

3. да направи възможно поверителното 
сътрудничество между политическите 
структури и активните граждани.

Подобен образователен проект може 
да бъде подходящата стратегия за 
интеграция на по-старите поколения 
в обществото и насърчаване на 
солидарността между поколенията.

Някои важни следствия:
1. Доброволчеството на политическо 

ниво (в широкия смисъл на думата) 
е амбициозна и трудна работа, 
доколкото образът на политическия 
сектор е лош (нечиста работа). 
Доброволците ще трябва да се 
изправят срещу мощни институции, 
органзиации (лобиращи групи), 
хора.

2. Доброволчеството на политическо 
равнище е нещо много важно. 
Дейности като представляването на 
интереси или застъпничеството (в 
широкия смисъл на думата) помагат 
за популяризиране на пренебрегнати 
интереси и потребности.

3. На европейско ниво няма да 
бъдат препоръчвани никакви 
от съществуващите конкретни 
структури за политическо участие на 
гражданите над 65 години на местно, 
регионално и национално ниво. 
Условията и обстоятелствата във 
всяка отделна държава са различни. 
Все пак, като общо изискване може 
да бъде издигнато: гражданите 
над 65 години, ангажирали се с 
представляване интересите на 
своята възрастова група, да имат 
реален и постоянен достъп до 
процесите на вземане на решение 
и до ключовите лица в местната 
политика и политиките, насочени 
към гражданите над 65 години.
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Следващите наблюдения имат ролята 
на насоки за това как активното 
гражданско участие на старите хора 
може да бъде успешно в европейските 
държави. 
Тези насоки могат да бъдат използвани 
навсякъде в Европа, въпреки че трябва 
да бъдат отчитани особеностите 
в съответната държава. Участието 
на гражданите над 65 години на 
политическо ниво е много важно. 
Такива дейности помагат да бъдат 
заявени интересите и потребностите 
на по-старото поколение (а те често 
биват пренебрегвани от държавата 
и обществените организации) и 
също, насърчават диалога между 
поколенията.

Участието на гражданите е ценно, 
когато става в общностите, от които 
те са част. За успешно представляване 
на интересите е необходимо да има 
свободно пространство, което да им 
позволи да представят и наложат 
своите идеи, а също възможност за 
допълнително обучение, комбинирано 
с професионална супервизия върху 
тяхната работа. 

„Отворено пространство за политическо 
участие” означава, че включването 
на гражданите над 65 години трябва 
наистина да бъде желано от вземащите 
политическите решения. Активните 
стари хора наистина се нуждаят 
от права, които да гарантират и 
регламентират участието им. Трябва 
да имат на разположение обособена, 
постоянна арена, от която да изказват 
интересите на своята възрастова 
група и да участват в политическите 
обсъждания и във взимането на 
решенията. Това е възможно чрез 
правото на информация, свобода на 
словото, а също с членуването в местни 
съвети и комисии. Почти символичното 

участие просто ще умре, ако старите 
хора разберат, че тяхното участие е 
измислица, ако разберат, че техните 
проблеми и приноса им не се приемат 
сериозно. За вземащите решенията в 
политиките на местно ниво, доброто 
управление е необходимо, за да бъдат 
улеснени гражданите в оформянето на  
обществото, което те желаят.

„Без поощрението на обществената 
среда, с малко политическа подкрепа, 
с недостатъчно адекватни мерки, 
недостатъчно модели, старите хора са 
по-скоро склонни да потънат в пасивен 
начин на живот, и да приключат своя 
живот бездуховно в периферията на 
обществото  (Findeisen 2008, 9)

Тук достигаме до критична позиция. 
Стратегия за интегриране на 
представителството на старите хора в 
политическите обсъждания и процеса 
на вземане на решение означава, че 
вземащите политическите решения 
трябва да споделят кръста на властта 
и авторитета, и установят повече 
прозрачност. Това често не е лесно 
да се направи. Много хора мислят, че 
„активно гражднско участие” е куха 
фраза. Това има общо с разочарованието 
от политиците и чувството за 
безпомощност. Активното участие не 
означава, че ще получиш признание. 
Нищо не може да бъда променено, 
дори ако положим много усилия да 
бъдем включени в политическия процес 
(cf. Zeman 2008, 8).

Въпреки това е важно да възприемаме 
включените в политическите процеси 
граждани сериозно. Подобно отваряне 
на политиката към обществото 
съотвества на инициативите на 
ЕС. В документ на ЕС се казва, че 
гражданският диалог е политическа 
задача. Това има за цел да заздрави 
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гражданското участие. Институциите 
на ЕС са се съгласили да осъществяват 
отворен, прозрачен и постоянен диалог 
с гражданските организации. Диалогът 
може да бъде „отгоре-надолу”, 
ако гражданите бъдат поканени от 
управниците, и „отдолу-нагоре”, ако 
организациите претендират за правото 
на политическо участие.

Местните администрации ще трябва 
да се справят с нови задачи, които не 
винаги отговарят на образа, който те 
имат за себе си. Те ще се превърнат 
в партньори на представителите на 
интерсите на отделни групи. Те ще 
трябва да инициират обществени 
обсъждания, а също да поощряват 
самопомощ и активно участие. Идеал 
ще бъде стратегията на общността, 
която е в съгласие с изискванията на 
старите хора. Пример тук може да 
бъде една германска общност, в която 
е създадена работна група „Градско 
планиране в съгласие с потребностите 
на по-старото поколение”.  Членовете 
на местната администрация и местния 
консултативен съвет на гражданите над 
65 години разработват заедно модел на 
град според потребностите на старите 
хора. 

Ако стари хора проявят желание да се 
заемат със задачата да представляват 
интересите на своята възрастова група, 
те ще има нужда от пакет от знания 
и умения. Следователно, адекватно 
обучение е наложително. 
Над активното гражданско участие може 
да бъде осъществявана професионална 
супервизия. Политиците трябва да 
създадат съответстваща инфраструктура 
за поощряване гражданското участие. 
Това може да бъде направено чрез 
отдел от местната администрация 
или чрез външна агенция. Цел на 
професионалната супервизия е 
консултиране на представителите, 
административна подкрепа, 
допълнително обучение. 
Пример могат да бъдат фирмите, 

предоставящи здравно застраховане и 
офисите за социална сигурност, които 
подкрепят структури за оказване на 
самопомощ в случай на заболяване.

Финансовото инвестиране в 
гражданското участие на национално 
и местно ниво си заслужава, не само 
заради социалните облаги, но и заради 
привнадената икономическа стойност. 
Опитът показва: струва си да се 
инвестира, защото местните общности 
печелят много от това, доколкото 
инвестираната сума се мултиплицира. 
Според оценявано, извършено от 
регионалното управление в Бавария, 
Германия, влагането на едно евро в 
подобни дейности прави печалба от 
седем евро. 

Но активното гражданство не трябва 
да погрешно използвано като евтина 
алтернатива на социалните услуги или 
за извършване на икономии в социални 
услуги, организаирани професионално, 
или за да се освободи от товар 
правителството във време, тежко за 
бюджета на страната. 

Доброволното ангажиране има 
непогрешими качество, които са 
безценни. Алоис Глюк, държавен 
служител, говори за този аспект и за 
задачата на управниците: „Активното 
гражданско участие трябва да бъде 
разбирано като основа на местната 
общност и като основно, обединяващо 
социално и политическо, понятие... Ето 
защо, активното гражданско участие 
и неговите потребности трябва да 
бъдат поощрявани по начин, по който 
биват поощрявани образовнието, 
проучванията, икономиката, 
технологиите” (Glück 2004, p. 332). 
Тези поощрявания не трябва да бъдат 
за сметка на другите социални услуги. 
Активните граждани над 65 години 
не трябва и не искат да бъдат фактор 
за неправилното функциониране на 
услугите, предоставяни на национално 
и местно ниво.

5



5. Насоки за развиване на активното участие на гражданите 65+ 
    като представители на интересите на своята възрастова група

55

Както в много други организации, 
разчитащи на доброволен труд, и тук 
има липса на доброволци. Все пак, 
проучванията показват, че има голям 
потенциал за активно гражданско 

участие на старите хора. Този потенциал 
трябва да бъде използван.

Според опита, който имаме по 
проекта:

  Хора, които вече не работят, са готови да споделят своите знания и жизнен 
опит с обществото, и те търсят подходящите полета сфери на участие, за да 
се включат в развитието на своите общности, например да представляват 
интересите на възрастовата си група. Сред тези, които са били по-активни и 
по-рано, сега има повече желание да продължат да правят това и на този етап 
от своя живот. 

 Мотивацията на старите хора да се включват по подобен начин не е изцяло 
алтруистична. Те искат да подобрят качеството на живота, който водят, чрез 
контакти с други хора, а по този начин да избягнат социалната изолация. 
Обикновено групите, в които влизат тези хора, включват по-голям брой 
членове, което прави намирането на хора, мислещи като тях, по-лесно. 

 Гражданското участие на хора в тази възраст повишава доверието към себе си. 
Те имат опита с постигането на конкретни резултати в полза на тяхната група 
или други групи граждани.

 За много граждани над 65 години участието в обучителни курсове е врата, през 
която могат да излязат от малкия свят на своето семейство и приятели и да 
се ангажират с условията на живот в своите общности, което може да доведе 
до желание да участват като представляващи интересите на своята възрастова 
група.

Проектът идентифицира факторите за 
успешно развиване и поощряване на 
гражданското участие на хората над 65 
години.

По-долу е поместен контролен списък, 
който има принос за успешното 
разработване на граждански 
инициативи в областта на защитата 
на интереси. Културата на активно 
гражданско участие е възможна при 
наличието на следните условия:

1. Климат на уважение, а 
също признание на уменията и 
компетентностите, които старите хора 
притежават. 
2. Потенциални желаещи да 

представляват активно интересите на 
възрастовата група.
3. Група от стари хора с 
потенциал да играят ключова роля 
като модератори, инициатори, 
координатори, говорители. 
4. Желание от страна на старите 
хора да използват своите умения и 
знания от името на своята възрастова 
група. 
5. Готовност у взимащите 
решенията на местно и регионално 
ниво да работят в сътрудничество с 
представителите на старите хора. 
Важно е да се позволи на старите 
хора да участват реално и да им се 
предостави пространство да проявят 
своята творческа сила. Ако това не се 
случи, ще надделеят разочарованието и 
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чувството за безпомощност.
6. Готовност на местните общности 
да подкрепят представителите с 
оказване на професионална супервизия, 
а също със създаването и поддържането 
на съответстваща подкрепяща 
инфраструктура, включително 
финансови и други ресурси.

Демографските промени са 
предизвикателство и възможност за 
цяла Европа, и засягат всички държави. 
Полезно би било да интегрираме 
систематично активното гражданско 

участие на хората над 65 години 
в европейските, националните, 
регионалните и местните стратегии 
за посрещане на тези тенденции. 
Дейностите по защита интересите на 
тази възрастова група са сеизмограф 
за потребностите на по-старото 
поколение. Онези сред тях, които се 
интересуват от активно участие ще 
могат да допринесат със своите идеи, 
опит и умения в разнообразни проекти, 
което от своя страна би довело до 
повишаване качеството на живот и 
социалното сцепление.
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7 Адреси

kifas GmbH, institute of the Catholic 
Worker‘s Movement for Continuing 
Education and Applied Social Ethics, 
Waldmünchen, Germany, coordinator

Contact person: Bernhard Eder
Hofgartenstr. 2, D-93449 
Waldmünchen
Phone: +49 99 72 94 14 85
E-mail: bernhard.eder@kifas.org
www. kifas.org

Department of Continuing Education, 
Lancaster University, United Kingdom

Contact person: Rory Daly  

Ash House Lancaster LA1 4YT, United 
Kingdom
Phone: +44 15 24 59 26 22
E-mail: c.daly@lancaster.ac.uk
www.lancs.ac.uk/depts/conted/

Federal Association of the Regional 
Senior Interest Representations in 
Germany, Berlin

Contact person: Egon Backes
Salvador-Allende-Str. 91, D-12559 
Berlin
Phone: +49 22 97 14 83
E-mail: egon.backes@t-online.de
www.bag-lsv.de

Integra Association, Sofi a, Bulgaria
Contact person: Aneta Moyanova
P.O.Box: 1461, Sofi a 1000, Bulgaria
Phone: +359 2 952 639 6
E-mail: a.moyanova@integra.bg
www.integra.bg

ISIS Institute for Social Infrastructure 
Frankfurt/Main, Germany

Contact person: Karl Mingot
Kasseler Straße 1a, D-60486 
Frankfurt am Main
Phone: +49 69 26 48 65 21
E-mail: mingot@isis-
sozialforschung.de

7.1 Project partners

www.isis-sozialforschung.dePolish-
German Association in Krakow, 
Poland
Contact person: Jerzi Jedlinski, 
Chairman
ul. Skałeczna 2, PL-31-065 Kraków
Phone: +48 793 07 01 56
E-mail: tpnk@interia.pl
www.tpnk.org.pl 

Polo Europeo della Conoscenza, Verona, 
Italy
European Pole of Knowledge - 
Permanent Network of Schools

Contact person: Stefano Cobello
c/o Scuola Media Statale „A. 
Manzoni“, Via Velino 20, I-37136 
Verona
Phone: +39 34 82 68 18 98
E-mail: euro.spe@gmail.com
www.europole.netfi rms.com

Regional Public Library in Krakow, Poland
Contact person: Olga Kalinska, 
Librarian
ul. Rajska 1, Pl-31-124 Kraków
Phone: +48 12 632 2 098
E-mail: rcbc@wbp.krakow.pl
www.wbp.krakow.pl

SVEB Swiss Federation for Adult Learning 
Zurich, Switzerland

Contact person: Ruth Jermann
Oerlikonerstr. 38, CH-8057 Zurich
Phone: +41 443 11 64 55
E-mail: ruth.jermann@alice.ch
www.alice.ch
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AGE, the European Older People’s 
Platform
The European Older People’s Platform 
aims to voice and promote the interests 
of older people in the European Union 
and to raise awareness of the issues that 
concern them most.

Rue Froissart 111, B-1040 Bruxelles
Phone: +32 2 280 14 70
E-mail: info@age-platform.org
www.age-platform.org

Centre for European Policy Studies
CEPS, 1 Place du Congrès, B-1000 
Brussels
Phone: +32 2 229 3911
E-mail: info@ceps.eu
www.ceps.be

EURAG, the European Federation of Older 
Persons

Contact person: Jaap van der Spek, 
Secretary General
Prinsenhof 6
NL-6666 CB Heteren
Phone: +31 264 72 35 88
E-mail:jaapvdspek@planet.nl
www.eurageurope.org

EAEA, European Association for the 
Education of Adults

Rue de la Concorde 60, B-1050 
Brussels
Phone: +32 2 513 52 05
E-mail: eaea-main@eaea.org
www.eaea.org

European Commission - Directorate 
General Education and Culture

BERL 10/38; Rue de la Loi 200; B-
1049 
http://ec.europa.eu/dgs/education_
culture/index_en.html

European Parliament Intergroup on 
Ageing
The Intergroup on Ageing is a formally 
established Intergroup of the European 
Parliament and provides a forum for 
discussion and action for Members of the 
European Parliament who are interested 
in policies and issues affecting older 
people.

Contact: Mihael Brejc
mihael.brejc@europarl.europa.eu

European Parliament - News headlines 
on social affairs (interesting news also 
on active ageing and promotion of 
volunteering) 

www.europarl.europa.eu/news/
public/documents_par_theme/908/
default_en.htm

7.2 Relevant European Institutions in the area of lifelong learning,
      volunteering and active ageing
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7.3 Interesting other current projects in the fi eld of adult education 
      and active ageing 

DARE - Democracy and Human Rights 
Education in Adult Learning
This a Europe-wide network of NGOs 
and other organisations devoted to raise 
the profi le of Education for Democratic 
Citizenship and Human Rights Education 
promote trans-cultural and transnational 
cooperation and enhance the quality of 
education within these fi elds.

Contact person: Deyana Kurchieva, 
DARE network assistant, c/o Partners 
Bulgaria Foundation
2A, Yakubitsa Str. fl .3, apt.13, BG-
1164 Sofi a
Phone: 0359 2 962 31 74
E-mail: deyana@partnersbg.org
www.dare-network.eu

HealthPROelderly
In the project health promotion activities 
for older people in Europe are being 
explored and a database with good 
practice examples is available. Guidelines 
for health promotion activities for older 
people are being developed. 

Contact person: Charlotte Strümpel, 
Austrian Red Cross, Wiedner 
Hauptstr. 32, A-1041 Vienna
Phone: +43 1 58 90 01 28
E-mail: charlotte.struempel@redcros
s.at
www.healthyproelderly.com

Isolation to Inclusion
The project work focused on the 
identifi cation and improvement of 
measures that enable groups at a multi-
dimensional risk of social exclusion 
to fully participate in community life. 
A major focus was on strengthening 
initiatives by older persons for older 
persons and on supporting networks of 
these initiatives.

Contact address: Stephan 
Würz, Hessische Staatskanzlei 
Wiesbaden, Department offi ce, 
Landesehrenamtsagentur Hessen, 

Otto-Fleck-Schneise 4, D-60528 
Frankfurt am Main
Phone: +49 69 678 94 26
E-mail: landesehrenamtsagentur-
hessen@gemeinsam-aktiv.de
www.i2i-project.net

Learnship, Strengthening Participative 
Democracy through Collaborative 
Learning
The project contributes to a redefi nition 
and a reinforcement of local and regional 
participative democracy which implies 
the aspects of being a citizen – not 
only in the local, regional and national 
democracies, but also in the European 
society. 

Contact address: Fritid og Samfund, 
Steffen Hartje, Skt. Nicolaus Gade 2, 
DK-8000 Århus C
Phone: +45 86 18 26 27
E-mail: hartje@fritid-samfund.dk
www.learnship.eu

SenEmpower
The project aims at offering training 
courses to members of seniors self-help 
groups and voluntary work initiatives 
to improve their skills in empowering 
seniors, with weak family and social 
networks, to take a greater role in 
society.

Contact address: Karin Stiehr, ISIS 
Institut für Soziale Infrastruktur, 
Kasseler Straße 1a, D-60486 
Frankfurt am Main
Phone: +49 69 264 86 50
Email: stiehr@isis-sozialforschung.de
www.senempower.eu
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