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APIE ŠIĄ KNYGĄ

Džiugu, kad jus pasiekė Amžiui draugiškos aplinkos patirčių knyga. Tai vienas iš
Europos Komisijos bendrai finansuoto Erasmus+ programos projekto „Už amžiui
draugišką aplinką“ rezultatų. Projektu siekiama didinti amžiui draugiškos aplinkos koncepcijos žinomumą, ugdyti vyresnių žmonių pilietiškumo, savo teisių ir
interesų gynimo įgūdžius, kad jie pradėtų vietos lygmens iniciatyvas amžiui draugiškos aplinkos kūrimui.
Knygoje aprašomi mokomieji vizitai į amžiui draugiškus miestus Hagą Olandijoje ir Udinę Italijoje, skirtus sustiprinti mokymo programoje dalyvavusių 65 metų
ir vyresnių besimokančiųjų žinias apie amžiui draugišką aplinką, kad jie konstruktyvia veikla aktyviau prisidėtų prie teigiamų pokyčių savo mieste.
Amžiui draugiškos aplinkos patirčių knyga skirta pagyvenusių žmonių organizacijoms, savivaldos administracijai ir įmonėms, politikos formuotojams, socialiai atsakingam verslui, filantropams ir novatoriams. Knygos autoriai tikisi, kad ši
knyga padės geriau suprasti jog senatvės paradigma keičiasi. Vyresnis amžius
jau nebesiejamas su negalia ir priklausomybe nuo kitų, o su naudingumu ir gyvenimo patirtimi grindžiamu indėliu. Tereikia tik adekvačiai atliepti senstančių žmonių poreikius ir įtraukti juos į dalyvaujamosios demokratijos procesus.
Amžiui draugiškos aplinkos patirčių knygoje aprėpiamos dvi temos:
1. Geroji amžiui draugiškos aplinkos kūrimo praktika Hagoje ir Udinėje;
2. Patyriminis mokymasis mokomuosiuose vizituose.
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Pirmajame skyriuje apžvelgiamas amžiui draugiškos aplinkos koncepcijos atsiradimas ir plėtotė bei pagrindiniai aspektai. Antrajame skyriuje aptariamas mokomasis vizitas kaip patirtinio mokymo(si) metodas. Trečiajame ir ketvirtajame
skyriuose išsamiai aprašoma pagal mokomųjų vizitų Hagoje ir Udinėje programą
aplankytų organizacijų praktika, projektai ir iniciatyvos amžiui draugiškos aplinkos srityje. Paskutiniame penktajame knygos skyriuje aptariamos išmoktos pamokos ir pateikiamos rekomendacijos organizacijoms, ketinančioms panaudoti šį
mokymo(si) metodą.
Knygą galima naudoti kaip geros praktikos pavyzdžių sąvadą ir kaip mokomąją
priemonę pagyvenusių žmonių organizacijose, trečiojo amžiaus universitetuose
planuojant edukacines keliones ar mainų programas. Knygoje aprašytus ugdymo
aspektus papildo bandomoji mokymo programa, kurios įgyvendinimas aprašytas
Amžiui draugiškos aplinkos mokomojoje knygoje. Abu leidinius galima parsisiųsti
iš projekto tinklalapio: https://afe-activists.eu.

1 SKYRIUS. KAIP SUPRANTAME AMŽIUI
DRAUGIŠKĄ APLINKĄ?

Žmonėms senstant reikia pokyčių ir jų aplinkoje,
kad ji atitiktų pagyvenusių žmonių fizinę, psichinę ir
emocinę būklę. Aplinkos sąlygų poveikis vyresniems
žmonėms tampa vis svarbesnis, kadangi su amžiumi
žmogaus veiklos erdvė traukiasi dėl mažėjančio judumo, kurį riboja ne tik silpstantis kūnas, bet ir gyvenamoji aplinka, pritaikyta pajėgiam ir aktyviam žmogui.1
Su amžiumi mažėja veiklos apimtys, trumpėja judėjimo atstumai, vis daugiau laiko praleidžiama namuose
ar šalia namų.2
Aplinka apima ne tik fizinę aplinką (gyvenamoji
aplinka, transportas, viešosios erdvės), bet ir socialinę aplinką (pilietinės ir visuomeninės veiklos, užimtumas, pagarba) bei komunikaciją ir informavimą,
bendruomenines ir sveikatos priežiūros paslaugas.
Be to, aplinką formuoja žmonių asmeniniai indėliai,
jų poreikiai ir lūkesčiai, priklausantys nuo kiekvieno
žmogaus gyvenimo patirties.
Amžiui draugiška aplinka suvokiama kaip bendruomenė, kurioje pagyvenę žmonės yra vertinami ir
gerbiami. Jie gali savarankiškai arba kitų padedami
atlikti pagrindines kasdienes veiklas (pvz.: nuvykti
ten, kur jiems reikia, patenkinti savo reikmes), o taip
pat gauti įvairiausias viešąsias ir asmenines paslaugas. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) apibrėžia
amžiui draugišką miestą ir bendruomenę kaip „fizinę
ir socialinę aplinką, kuri skatina vyresnių žmonių aktyvumą senstant, kad jie gyventų jausdamiesi saugiai,
būdami geros sveikatos ir toliau aktyviai dalyvaudami
visuomenėje veikloje.“3

Amžiui draugiška aplinka, o ypač gyvenamoji aplinka, sukuria galimybes žmonėms iki gilios senatvės
gyventi savo namuose. Žmonės nori likti gyventi jiems
įprastoje aplinkoje bei palaikyti glaudų ryšį su žmonėmis, kuriuos jie pažįsta ir kuriais gali pasitikėti.4 Tam
reikia, kad gyvenamieji namai, lauko erdvės bei bendruomeninės paslaugos būtų pritaikyti prie senstančių gyventojų poreikių, t.y. pritaikytas namas ir būstas
(veikiantis liftas, kėdės laiptų aikštelėse prisėsti ir pailsėti lipant laiptais, geras apšvietimas, pašalinti slenksčiai, įrengtos rankenos koridoriuje ir vonioje įsitverti,
neslidi grindų danga, platūs praėjimai ėjimui su vaikštyne), viešosios erdvės (lygi danga be duobių,
suoleliai su ranktūriais įsitverti stojant ir sėdant,
žaliosios erdvės, lauko treniruokliai, nuolydžiai vietoje
laiptų, kad būtų patogu eiti su vaikštyne), trumpalaikė
priežiūra namuose ir kitos panašios paslaugos.
Amžiui draugišką aplinką padeda kurti ir informacinės ir ryšių technologijos. Atsiranda vis daugiau
viešųjų elektroninių paslaugų, gyvenime ir buityje
padedančių programėlių ir įtaisų, kurie palengvina
kasdienį gyvenimą namuose. Ateityje inovatyviomis
technologijomis (daiktų internetas, telemedicina, ro-

botika5) grįstų paslaugų daugės, o jas plėtojant reikia
ypač įvertinti senstančių žmonių poreikius ir kurti juos
atliepiančius sprendimus.
Europoje vis didesnis skaičius žmonių gyvena
miestuose ar priemiesčiuose. Taip pat stebima tendencija, kad pagyvenę žmonės iš kaimo vietovių persikelia gyventi į miestus, kur randa daugiau veiklos,
gauna geresnę sveikatos priežiūrą bei socialinės
globos paslaugas. Senstančių gyventojų poreikiams
patenkinti didieji ir mažesni miestai turi atitinkamai
pritaikyti savo fizines ir socialines erdves bei bendruomenines paslaugas. Aktyvaus ir sveiko senėjimo
kontekste PSO inicijavo amžiui draugiškų miestų ir
bendruomenių kūrimą, kad miestai ir miesteliai geriau
prisitaikytų prie kintančių demografinių tendencijų ir
prie senstančių gyventojų poreikių. 2007 metais Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva buvo įsteigtas amžiui draugiškų miestų ir bendruomenių tinklas
(https://bit.ly/2PVV7IG). Nuo tada į šį tinklą įsijungė
per 800 miestų ir bendruomenių iš 39 šalių, apjungiančių per 210 milijonų žmonių visame pasaulyje.
Tinklas jungia miestus ir bendruomenes, įsipareigojusius gerinti savo pagyvenusių gyventojų gyvenimo
kokybę, palengvinti keitimąsi informacija ir gerąja
praktika, įkvėpti ir dalintis inovatyviais sprendimais,
skatinti tyrimus apie amžiui draugiškus miestus.
Vilniuje koordinuotas judėjimas link amžiui draugiško miesto pradėtas 2016 metais, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo iniciatyva sukūrus visuomeninę
komisiją „Draugiškas senatvei miestas“. Į komisijos
darbą įsitraukė 11 organizacijų, tarp kurių yra asociacija „Rūpestinga globa“, Gemma sveikatos centras,
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius, Lietuvos sporto
veteranų asociacija „Penki žiedai“, Maltiečių ordino
pagalbos tarnyba, M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondas, M. Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, VA
Caritas atstovai bei fiziniai asmenys, neabejingi dėl
spartaus visuomenės senėjimo mieste kylantiems iššūkiams ir vyresniojo amžiaus žmonių gyvenimo kokybei. 2017–2018 metais Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius atliko savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis
finansuojamą vyresnio amžiaus gyventojų nuomonės
tyrimą, kurio rezultatai ir rekomendacijos pateikiami
ataskaitoje.6
Amžiui draugiško miesto statuso siekiančių miestų administracija, bendruomenės, mokslininkai, viešosios ir privačios įstaigos turi įvertinti savo miestų
aplinką aštuoniose pagrindinėse srityse ir gerinti esamas bei kurti naujas paslaugas, kad mieste ar miestelyje būtų galima kokybiškai gyventi nuo gimimo iki
gilios senatvės. Visos šios sritys išsamiai aprašytos
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ir su atvejų analizėmis ir rekomendacijos politikos
formuotojams pateikiamos PSO Europos biuro leidinyje „Amžiui draugiškos aplinkos Europoje – politikos krypčių vadovas“.7
1. Transportas;
2. Būstas

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viešosios erdvės ir pastatai
Visuomeninis gyvenimas;
Piliečių dalyvavimas ir užimtumas;
Pagarba
Bendruomeninės ir sveikatos priežiūros paslaugos;
Ryšiai ir informacija
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1 pav. Aštuonios amžiui draugiškos aplinkos sritys.

2 SKYRIUS. MOKOMIEJI VIZITAI Į AMŽIUI
DRAUGIŠKUS MIESTUS

Mokymas šiais laikais persikelia už įprastos
klasės ribų. Įgyvendinant projektą „Už amžiui draugišką aplinką“ paskaitose ir seminaruose gautoms
žinioms įtvirtinti buvo surengti mokomieji vizitai į
amžiui draugiškus miestus Hagą ir Udinę. Mokymų
dalyviai galėjo stebėti ir analizuoti realias amžiui
draugiškas iniciatyvas ir pasisemti įkvėpimo savo
bandomosioms veikloms. Mokomieji vizitai padeda
įtvirtinti naujas žinias, gerina tarpkultūrines kompetencijas, stiprina komandinį darbą ir bendravimo
įgūdžius, taip pat puoselėja stebėjimo ir refleksijos
įgūdžius.

įgūdžius. Dieną dalyviai užbaigdavo grupine refleksija, kurios metu jie aptardavo aplankytas organizacijas ir jų iniciatyvas, ieškojo sąsajų tarp to,
ką mokėsi per užsiėmimus namuose ir ką matė tą
dieną. Vizito pabaigoje vyko bendras aptarimas su
organizatoriais, kurio metu dalyviai pasidalino savo
įspūdžiais pateikė grįžtamąją informaciją.

Haga Olandijoje ir Udinė Ši
aurės Italijoje mokomiesiems vizitams pasirinkti dėl miestų patirties
kuriant amžiui draugišką aplinką ir projekto partnerių AFEdemy ir Lunaria glaudžių ryšių su Hagos ir
Udinės miestų administracijomis. Penkių dienų
mokomieji vizitai vyko pagal AFEdemy Hagoje bei
Lunaria Udinėje parengtas programas.
Laukiami mokomųjų vizitų mokymo(si) rezultatai:

••Stipresni darbo komandoje ir bendravimo įgūdžiai;
••Įgytos tarpkultūrinės kompetencijos;
••Įgytas gebėjimas įsijausti ir suprasti naujas per-
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spektyvas;

••Stipresnis noras siekti tikslo ir motyvacija;
••Geresnis Europos visuomenės ir Europos Sąjungos
vertybių supratimas.

Kiekvienam mokomajam vizitui atrinkti du dalyviai
iš kiekvienos besimokančiųjų grupės projekto
partnerių šalyse. Atranka vyko pagal šiuos
kriterijus: anglų kalbos mokėjimas, bendravimo
įgūdžiai, gebėjimas diskutuoti mokymų tema su
programos šeimininkais bei tarptautine grupe ir
galėjimas išvykti iš namų penkioms dienoms.
Pasiruošimas mokomajam vizitui apėmė šias
veiklas: pristatymas apie savo organizacijos / bendruomenės veiklas ir amžiui draugiškos aplinkos
kūrimo problematiką, susipažinimas su vizito programa ir priimančiomis organizacijomis bei jų iniciatyvomis, kelionės planavimas. Siekiant nustatyti
dalyvių mokymosi poreikius ir lūkesčius, įvertinti
jų įgūdžius ir žinias apie amžiui draugišką aplinką
sukurtas pasirengimo mokomajam vizitui klausimynas (1 priedas).
Mokomojo vizito metu dalyviai turėjo stebėti aplinką pakeliui į lankomą vietą bei toje vietoje, dalyvauti grupės veiklose ir diskusijose, pildyti stebėjimo klausimyną (3 priedas) ir rašyti stebėjimo
dienoraštį. Stebėjimo įrankiai padėjo dalyviams
koncentruoti dėmesį ir ugdyti kritiško stebėjimo

Grįžę namo dalyviai užpildė klausimyną po mokomojo vizito (2 priedas), pristatė savo įspūdžius ir
patirtis bendramoksliams. Pristatymuose ir diskusijose aptarti tiek mokomieji, tiek pažintiniai ir tarpkultūriniai vizito aspektai.
Mokomasis vizitas į Hagą planuotas bandomojo mokymo pradžioje 2019 metų spalio mėnesį.
Pagrindinis vizito partneris ir organizatorius buvo
AFEdemy. Vizitas vyko 2019 m. spalio 7 – 11 dienomis. Tarptautinėse mokymosi veiklose dalyvavo
15 vyresnio amžiaus dalyvių iš Austrijos, Vokietijos,
Italijos, Lietuvos ir Olandijos.
Mokomasis vizitas į Udine planuotas bandomojo
mokymo pabaigoje 2020 metų pavasarį. Pagrindinis šio vizito partneris buvo Lunaria. Dėl ypatingų
COVID 19 aplinkybių Italijos vyriausybei priėmus
sprendimą įvesti karantiną, mokomasis vizitas
į Udinę, turėjęs įvykti kovo 2 - 6 dienomis, buvo
atšauktas likus savaitei iki išvykimo. Kadangi programa buvo suplanuota, mokomajam vizitui atrinktos amžiui draugiškos iniciatyvos taip pat įtrauktos
į šią Patirčių knygą.

3 SKYRIUS. MOKOMASIS VIZITAS Į HAGĄ

Hagos savivaldybėje gyvena daugiau migrantų
nei olandų kilmės gyventojų. Toks pats santykis yra
ir tarp vyresnių žmonių. Taigi, Hagai reikia šią demografinę situaciją atitinkančios amžiui draugiškos
aplinkos politikos.

Amžiui draugiška Haga
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Hagos miestas vakarinėje Olandijos Šiaurės jūros pakrantėje yra pietų Olandijos provincijos sostinė. Jame įsikūrę pagrindinės Nyderlandų valdžios
institucijos bei Tarptautinis teisingumo teismas –
vienas svarbiausių teismų pasaulyje. Haga yra trečias didžiausias miestas Olandijoje po Amsterdamo
ir Roterdamo. Per 2,7 milijonus gyventojų turinti Roterdamo/Hagos metropolinė zona yra trylikta pagal
dydį Europos Sąjungoje ir tankiausiai apgyvendinta
šalyje.
Nuo 1800 iki 1960 metų miestas augo dėl miestų
plėtrai ir statybai palankių įstatymų. Gyventojų
skaičius padidėjo penkis kartus, ir 1960 miestas
turėjo 600 000 gyventojų. Vėliau, dėl žemės trūkumo
ir demografinių procesų gyventojų skaičius ėmė
mažėti. 2020 metais Hagoje gyveno apie 513, 000
gyventojų.
Vietos gyventojai ir imigrantai

Haga

50,5%

49,5%

45,3%
54,7%

2019

2014
Olandai

Imigrantai
DHIC/GDH/DPZ | 2014, 2019

2 pav. Hagos populiacijos įvairovė. Šaltinis: Hagos
savivaldybės atvira duomenų platforma.

Siekis tapti amžiui draugišku
miestu
Prisijungusi prie PSO amžiui draugiškų miestų ir
bendruomenių tinklo Haga siekia sukurti miestą kiekkvienam: jaunam ir senam. Miestas siekia būti gyvybingu, energingu ir saugiu. Kartu su amžiui draugiškų
miestų tinklo partneriais Hagoje skatinamas vyresnių
žmonių aktyvumas miesto erdvėse, kuriant tam reikiamą infrastruktūrą ir paslaugas.
2014 metais Haga buvo pirmasis Olandijos miestas
įsijungęs į PSO amžiui draugiškų miestų tinklą. Iš karto buvo atliktas kokybinis tyrimas siekiant išsiaiškinti,
kaip miesto senjorai jaučiasi savo gyvenamajame rajone. Nuo tada šio tyrimo duomenys naudojami pagyvenusius žmones liečiančios politikos ir strategijų
tobulinimui.
Turėdama per 70 000 gyventojų vyresnių nei 65
metų (tikėtina, kad po dvidešimties metų šis skaičius padvigubės) ir augantį bendrą gyventojų skaičių,
Haga ėmėsi iniciatyvos sukurti ateities miestą, kuriame vyresni žmonės gyvens savarankiškai, aktyviai ir
prasmingai.

Hagoje skatinamas gyventojų aktyvumas ir gyvybingumas. Vyresniems žmonėms padedama įveikti
vienatvę, remiamas socialinis aktyvumas bei bendruomeniškumas. Miesto administracija glaudžiai
dirba su organizacijomis ir bendruomenėmis, kad
miesto rajonai būtų patogūs gyventi ir saugūs. Hagos
amžiui draugiško miesto politika orientuota į vyresnius žmones (65 metų ir vyresnius). Politikos priemonės skatina vyresnius žmones prisidėti prie miesto
valdančiosios koalicijos programos įgyvenimo. Programoje išskiriami trys prioritetai:
1. Gyvybingumo stiprinimas;
2. Vienatvės mažinimas;
3. Savarankiško gyvenimo skatinimas ir palengvinimas.
Miesto administracija sprendžia šiuos klausimus
ir akcentuoja prioritetus motyvuodama ir aktyvindama gyventojus bendrai veikti su kitomis organizacijomis ir įmonėmis. Gyventojai skatinami imtis
iniciatyvos ir dalintis atsakomybe siekiant programos tikslų. Miesto ir partnerių lėšomis vykdomos
bendros veiklos Hagos senjorų poreikiams ir pasirinkimams patenkinti.

Amžiui draugiško miesto
plėtotė 2014 – 2020 metais.
Haga siekia būti įtraukiančiu miestu, kuriame visi
jaustųsi kaip namuose. Nuo 2014 metų Hagos miesto
politikoje akcentuojamas piliečių dalyvavimas, pagalba jiems ir rūpyba, ypač pagyvenusių žmonių. Labai
pasitvirtino dalyvavimo skatinimas. Taip užtikrinama,
kad daugiau vyresnių žmonių dalyvautų visuomenės
gyvenime ir užsiimtų prasminga veikla
Pagyvenę žmonės nori kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose ir patys kontroliuoti savo gyvenimą, tad miestas turi jiems padėti šiame kelyje. Amžiui
draugiškame mieste infrastruktūra ir paslaugos pasiekiamos įvairioms gyventojų grupėms, turinčioms
skirtingų poreikių. Vyresni žmonės geriausiai žino,
ką jiems reiškia būti energingais ir ko reikia, kad tokie
išliktų. Miesto savivaldybėje yra Senjorų taryba, rengiamos vyresnių žmonių ir ekspertų diskusijų grupės.
2016 metais Hagos savivaldybė pristatė PSO tyrimo rezultatus šešiose amžiui draugiško miesto
gyvenimo srityse. 2019 metų kovo mėnesį Senjorų
taryba pristatė Hagoje atliktos apklausos, kurioje
dalyvavo 500 vyresnių žmonių (65 – 84 metų), rezultatus. Respondentų buvo klausiama apie savarankišką gyvenimą, gyvenamąją aplinką, sveiką gyvenseną, gyvenimo prasmę ir dalyvavimą visuomenės
gyvenime.
2017 metais Hagoje organizuota Amžiui draugiško
miesto konferencija (https://bit.ly/2Q0m91y). Hagos
konferencijos leidinyje pateiktas miesto gyventojų
požiūris apie tai, ką jiems reiškia Haga kaip amžiui
draugiškas miestas:

••Lauko erdvės ir pastatai: Amžiui draugiškas miestas yra malonus ir švarus.

••Transportas: Amžiui draugiškame mieste transportas

pritaikytas kiekvienam jo gyventojui. Viešasis transportas lengvai pasiekiamas ir prieinamas, o specialiuoju transportu gali naudotis tie, kam jo reikia.
••Gyvenamieji namai: Amžiui draugiškame mieste
gyvenamieji namai projektuojami ir rekonstruojami atsižvelgiant į vyresnio amžiaus gyventojus, kad
būtų jiems patogūs.
••Dalyvavimas socialiniame gyvenime: Amžiui draugiškas miestas įtraukia savo senjorus į laisvalaikio,
socialines bei kultūrines erdves.
••Piliečių dalyvavimas ir darbas: Amžiui draugiškas
miestas įtraukia savo gyventojus ir siūlo senjorams
pakankamai užimtumo galimybių.
••Komunikacija ir informacija: Amžiui draugiškame
mieste vyksta gera komunikacija, prieinama ir aiški
informacija.
••Pagarba ir socialinė įtrauktis: Amžiui draugiškame
mieste su kiekvienu piliečiu elgiamasi pagarbiai bei
skatinamas bendravimas tarp įvairių amžiaus grupių.
••Bendruomeninės ir sveikatos paslaugos: Amžiui
draugiškame mieste kiekvienas gauna reikalingą
priežiūrą ir globą.
2018 metų kovo mėnesio savivaldos rinkimuose išrinkta ir patvirtinta nauja Miesto taryba tęsia amžiui
draugiškų (tiksliau senjorams draugiškų) priemonių
įgyvendinimą mieste.
2020 metų kovo mėnesį Hagos savivaldybė pakvietė konsorciumą, kurį sudaro Hagos taikomųjų mokslų
universitetas (atstovaujamas Senėjimo mieste
(Urban Ageing) studijų programos profesoriaus Joost
van Hoof), Loes Hulsebosch konsultavimo įmonė ir
šio projekto partneris AFEdemy (vadovė Willeke van
Staaduinen), parengti amžiui draugiško miesto
vertinimo klausimyną ir surinktų duomenų pagrindu
rekomendacijas
Miesto
tarybai.
suformuluoti
Konsorciumui iškelta užduotis stebėti amžiui
draugiško miesto programos įgyvendinimą taikant
kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus. Galiausiai,
remiantis tyrimų rezultatais ir atsižvelgus į
pasaulines, nacionalines ir vietos tendencijas, bus
parengta ataskaita ir pateiktos rekomendacijos
sprendimus priimantiems asmenims savivaldybėje.

Mokomojo vizito į
amžiui draugišką Hagą
organizavimas
Mokomasis vizitas į Hagą suplanuotas bandomųjų mokymų partnerių šalyse pradžioje, kad mokymų
dalyviai geriau suvoktų kas yra amžiui draugiška
aplinka. Pasinaudodama 2017 metais Hagoje vykusios Amžiui draugiškų miestų konferencijos patir-
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timi ir dalyvių grįžtamąja informacija, Erasmus+
projekto partnerė AFEdemy parengė penkių dienų
mokomojo vizito į Hagą programą. Programa buvo
derinama du mėnesius. Mokomajam vizitui buvo atrinktos organizacijos, kurių geroji praktika jau buvo
pristatyta 2017 metais vykusios Amžiui draugiškų
miestų konferencijoje. Jos mielai sutiko priimti
tarptautinę Erasmus+ programos vyresnio amžiaus
dalyvių grupę, pasidalinti savo patirtimi, išgirsti
nuomonę iš šalies. Į programą įtraukti apsilankymai
organizacijose ir susipažinimas su jų vykdomomis
veiklomis, paskaitos ir susitikimai su savivaldybės
administracijos atstovais. Išsamią mokomojo
vizito programą anglų kalba su priimančių
organizacijų kontaktais ir trumpu veiklų aprašymu
galima rasti projekto tinklalapyje (https://
bit.ly/2CodBhX)

dienio nuo 10 valandos ryto iki vidurdienio. Ši iniciatyva gyvuoja jau aštuonerius metus. Žmonės čia ateina
pabendrauti prie puodelio kavos. „Nuolatiniai lankytojai žino, jog gali pasilikti ir po 12 valandos asmeniniam
pokalbiui“, – aiškina Leo. Tokių užsibuvimų pasitaiko
dažnai. Be to, senjorai gali kreiptis į Leo ir Netty ir kai
jiems labai to reikia, netgi vidury nakties. Leo teigia, kad
net tris kartus išgelbėjo žmogų nuo savižudybės. Svetainė gausiausiai lankoma pirmadieniais, antradieniais
ir ketvirtadieniais. Kartais čia susirenka net dvidešimt
pagyvenusių žmonių pasidalinti savo džiaugsmu ar
liūdesiu ar tiesiog šiaip pasikalbėti. Albertas Huisman
yra vienas iš jų. „Jeigu turi problemą gali visuomet pasibelsti į jų duris”, – sako jis. Jam pritaria Alie van Ruoten: „Aš nesu vienišas, turiu puikius vaikus, tačiau čia
sutinku mielus žmones, su kuriais man smagu būti“.
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PROJEKTAI IR VIETOS
INICIATYVOS
Laakse Lente svetainė
Per 50 proc. vyresnių žmonių Hagoje patiria vienatvę. „Laakse Lente“ – tai 2012 metais sutuoktinių Netty ir
Leo Olffers įsteigta įmonė, reaguojant į Hagos administracijos 2011 metais priimtą sprendimą uždaryti
daugumą bendruomenių centrų. Kai nutraukus biudžeto lėšas buvo uždarytas Lipa bendruomenės centras,
Netty kilo idėja įsteigti Laakse Lente (Pavasaris Laak
mikrorajone). „Kur mes dabar rinksimės?“, – svarstė
rajone gyvenantys vyresni žmonės. Tuomet Netty susitikimams atvėrė savo namų duris. Sutuoktiniai tikisi,
jog jų iniciatyvą perims ir kitų Hagos seniūnijų gyventojai. „Mūsų visuomenėje daug vienišumo. Manau, kad
žmonės turėtų dažniau susitikti vieni su kitais“, – sako
Leo.
Leo ir Netty svetainės durys atvertos kaimynystėje
gyvenantiems senjorams nuo pirmadienio iki penkta-

Poros veikla ir namai gerai žinomi Hagoje. Savaitės dienomis svetainė būna pilna, o durų skambutis
nesiliauja skambėjęs, ir Netty iš kažkur ištraukia dar
vieną kėdę. Tuo tarpu kavos aparatas verda be sustojimo. Per savaitę jie išgeria po kelis kilogramus
kavos. Kad Laakse Lente svetainėje niekada netrūktų kavos ir pyragaičių, jos lankytojai kas mėnesį renka po penkis eurus. Parama ateina ir iš miesto rajone
įsikūrusių verslininkų bei savivaldybės.
Be susitikimų svetainėje Netty ir Leo Olffers vasaros metu organizuoja ir kitas veiklas Laak mikrorajono gyventojams. Šiuos projektus iš dalies remia
savivaldybė, lėšų skiria vietos verslininkai.

Filmuotus Laakse Lente susibūrimus galima peržiūrėti youtube kanale:
https://bit.ly/2Y7LPhj
https://bit.ly/2Fxmhnn

„Aplankėme šeimą, kuri gyvena sename
olandiškame name. Prieš keletą metų šeimininkai sugalvojo puikią idėją – savo namus atverti
visuomenei. Čia reguliariai renkasi netoliese
gyvenantys vyresni žmonės. Jie susirenka gana
mažoje svetainėje, kartais vienu metu čia susėda iki 20 žmonių. Šeimininkai juos vaišina kava,
pyragaičiais ar kitokiais skanumynais. Vieniši
žmonės turi galimybę nors laikinai išeiti iš savo
namų, palaikyti vieni kitus, pabendrauti su
panašaus likimo žmonėmis. Namo savininkas ir
tokių renginių iniciatorius net yra gavęs aukšto
laipsnio apdovanojimą iš karališkosios olandų
šeimos.“
Jörg, projekto dalyvis iš Hanau.

IZI namai – informacinės ir
ryšių technologijos
savarankiškam ir išmaniam
gyvenimui
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Dauguma vyresnių žmonių, net ir blogėjant jų funkciniams gebėjimams ir silpnėjant sveikatai, nori ir toliau gyventi savo namuose. Čia jiems gali pagelbėti
technologijos – jos padeda išlikti savarankiškais, palaikyti ryšį su artimaisiais, prireikus gauti pagalbą. IZI
namuose Hagos savivaldybė, bendradarbiaudama su
technologijų gamintojais ir pačiais gyventojais, diegia
ir išbando inovatyvias buitį palengvinančias ir senyvų
žmonių būklę stebinčias technologijas ir prietaisus.
Bandomąjį trijų metų iZi namų projektą Hagos savivaldybė pradėjo 2016 metais. Iš 260 šeimų 250 gyveno socialiniame būste (tai rodo nedideles gyventojų
pajamas). Į projektą įsitraukė 92 gyventojai nuo 50 iki
90 metų amžiaus, 67 proc. gyventojų buvo vieniši. Visi
dalyviai buvo kviečiami pasirinkti, kokias technologijas
norėtų išbandyti savo butuose. Savivaldybė siekė, kad
patys naudotojai nuspręstų, kokių technologijų jiems
reikia. Susitikimuose su technologijų kūrėjais gyventojai aiškino kokioms reikmėms ir kokius įtaisus jie
norėtų turėti. 2016 lapkritį name buvo įdiegta per 90
gyventojų pasirinktų technologinių ir ne technologinių būstui skirtų sprendimų, tokių kaip: ugniai atsparios durys, katė robotas, socialinis robotas demencijos
sąlygotam elgesiui valdyti, išmanioji vaikštynė su individualiais mankštos pratimais ir integruotais vaizdo
skambučiais, išmanieji telefonai vyresniems žmonėms, gyvensenos jutikliai, registruojantys kasdienius
judesius ir perduodantys informaciją apie nukrypimus

nuo įprasto dienos ritmo, mobili signalizacija, dulkių
siurbliai robotai, nuotolinis apšvietimo valdymas, vežimėliai, ergonomiški virtuvės reikmenys, naktiniai jutikliai koridoriuose ir specialios lovos.
15 dalyvių tapo projekto ambasadoriais. Jie priima
besidominčius technologijomis lankytojus savo namuose ir rodo, kaip turimi ir naudojami įtaisai palengvina gyvenimą senatvėje ir suteikia daugiau kontrolės ir savarankiškumo.
Vienas namo butas – iZi Livinglab – įrengtas kaip
gyvenamoji laboratorija, kur gyventojai, technologijų kūrėjai testuoja, ar nauji įrankiai, įtaisai ir programėlės gerai veikia ir patenkina poreikius. Šiame bute
gali apsilankyti visi – sveikatos priežiūros ir slaugos
specialistai, viešųjų paslaugų kūrėjai, politikai, senjorų artimieji – ir išbandyti kaip veikia įtaisas, prieš priimdami sprendimą jį įsigyti ar nuomotis. Išbandydami
šias technologijas senjorai ir jų artimieji reikšmingai
prisideda prie jų kūrimo ir tobulinimo.

2018 metu lapkričio mėnesį projektas Gezond Lang
Thuis (Gyventi ilgai ir sveikai savo namuose) gavo
tarptautinį Išmanaus miesto apdovanojimą Įtraukiančių ir besidalinančių miestų kategorijoje.

„Buvome maloniai pakviesti užeiti į
modernų butą, kuriame sumontuota daugybė
įdomių ir patogių elektroninių prietaisų bei
kitokių pagalbininkų. Mums pademonstravo
ir paaiškino kaip jie veikia. Taip pat pavaišino
kava, galėjome užduoti daugybę klausimų.“
Jörg, dalyvis iš Hanau

Dementiateka pas
Schroederį – ateities
bendruomenės centras
Vis daugiau žmonių susiduria su demencijos iššūkiais. Pagyvenusių žmonių artimieji, juos prižiūrintys asmenys, kaimynai dažnai nežino kaip atpažinti
ankstyvuosius demencijos požymius ir kaip elgtis su
demenciją turinčiais žmonėmis. Florence globos namai ėmė steigti Dementiatekas – patarimų bei skolinimo centrus, kurie teikia pagalbą ir informaciją apie
demenciją, rengia seminarus ir dirbtuves, skaito pranešimus, skolina knygas ir CD, dalina skrajutes. 2019
metų vasario mėnesį Hagoje Dementiateka atidaryta
privačioje naudotų baldų ir namų apyvokos reikmenų
parduotuvėje. Tai puikus privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdys.
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Sendaikčių parduotuvėje atskirta erdvė pokalbiams
ir susitikimams, įrengtos lentynos su skolinamais
daiktais. Praktinius seminarus orientacijos, atminties praradimo ir demencjos temomis organizuoja
savivaldybės dienos centro specialistai ir savanoriai. Dementiatekos tikslas – padėti sergančiuosius
demencija prižiūrintiems asmenims teikiant jiems
informaciją ir konsultacijas, reikalingas priemones.

Sendaikčių parduotuvė yra saugi erdvė įvairiems
keistuoliams. Savanoriai ir socialiniai darbuotojai
moka užmegzti su jais pokalbį ir išsiaiškinti, ar jiems
reikia pagalbos, o jei reikia – padėti ją surasti. Į Dementiateką gali užeiti kiekvienas panorėjęs.

„Efektyvi privataus ir viešojo sektoriaus
sinergija, kai savanoriai dirba kartu su profesionaliais specialistais, siekdami padėti senyvo
amžiaus žmonėms ir jų šeimoms.“
Edita, dalyvė iš Kauno.

Hagos susitikimai

„Haags Ontmoeten“ (Hagos susitikimai) – tai miesto rajonuose esantys dienos centrai, į kuriuos bet
kada gali ateiti savarankiškai gyvenantys pagyvenę
žmonės vieni arba su juos prižiūrinčiais asmenimis.
Tai vieta susitikimams, patirties pasidalinimui ir atsipalaidavimui. Čia galima tiesiog pabūti kavinėje,
o taip pat dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose. Tokių
susitikimo vietų yra kiekviename miesto rajone netoli gyvenamųjų namų, jos yra pažįstamos ir saugios.
Senyvus žmones prižiūrintys asmenys čia gali gauti informacijos ir patarimų, pabendrauti ir pasikeisti
patirtimi. Čia daugiausiai dirba savanoriai, tačiau visuomet galima rasti ir profesionalių specialistų. Senyviems žmonėms bei jų slaugytojams teikiama informacija, vedami mokymai, kad jie kuo ilgiau išliktų
savarankiški. Užsiėmimų metu pagrindinis dėmesys
skiriamas dienos įprasminimui ir dienotvarkės palaikymui. Net ir sunkius funkcinius sutrikimus turintys
žmonės gali jausti gyvenimo malonumą ir prasmę.
Šiuos centrus Hagos savivaldybė ėmė steigti 2013
metais siekdama būti amžiui draugišku miestu. Pagrindinė jų paskirtis – teikti informaciją, paramą,
atokvėpio laiką senyvus žmones prižiūrintiems artimiesiems.

Projektai su vyresnio
amžiaus žmonėmis ESCAMP
bibliotekoje
Istorijų stalai – tai ESCAMP bibliotekos kartu su
Hagos miesto archyvu ir Hagos istorijos muziejumi
vykdomas projektas. Senieji Hagos gyventojai prisimena savo miestą ir jo gyventojus ir iš tų prisiminimų sukuria istorijas. 2012 metais tokios istorijos
buvo išleistos knygoje bei kompaktiniame diske.
Vėliau šios istorijos išleistos skaitmeninių formatu.
Tokiu būdu Hagos žodinis ir nematerialus paveldas
perkeliamas į šiuolaikines medijas.
Kiekviename stalo istorijų cikle gimsta dešimt
skaitmenizuotų istorijų. Pradžia dažniausiai būna
sunki. Žmonės nepažįsta vieni kitų, todėl vengia
atvirai kalbėti. Laikui bėgant (grupė susitinka septynis kartus) jie ima atsipalaiduoti ir tampa atviresni. Padeda vieni kitiems prisiminti kartais net
ir nemalonią praeitį. Bendri prisiminimai suartina.
Savanoriai padeda istorijų pasakotojams užrašyti savo istorijas, rasti tinkamas iliustracijas, atlikti
filmavimo darbus. Savanoris Pieter Sekeris labai
mėgsta tuos susitikimus. Jam be galo įdomu išgirsti, ką yra patyrę kiti žmonės savo gyvenime. Čia
jis susirado net keletą naujų draugų ir pažįstamų.

„Bibliotekos jau nebe tokios, kaip anksčiau, kai visi turėjo laikytis tylos. Dabar čia
jaučiamas gyvas buvimas visų poreikiams
pritaikytose susisiekiančiose erdvėse. Klausėmės bibliotekininkių pristatymo apie senjorams
skirtas veiklas paskaitoms skirtoje erdvėje,
o vaikų erdvėje buvo daug vaikų ir tėvų su
vaikais. Kiti lankytojai naudojosi bibliotekos
elektroninėmis paslaugomis ir ištekliais. Čia
pavalgėme ir tipiškus olandiškus priešpiečius:
sumuštinių, užkandžių, kavos, arbatos, sulčių.“
Jörg, dalyvis iš Hanau
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PASKAITOS
Senėjimas mieste
Vizitas Hagoje prasidėjo Hagos taikomųjų mokslų
universiteto profesoriaus Joost van Hoof paskaita
apie senėjimą mieste.
Senėjimas mieste – tai nauja socialinių ir sveikatos mokslų sritis. Ji tyrinėja populiacijos senėjimą ir
gyvenimą mieste bei visus su tuo susijusius architektūros, miesto planavimo, projektavimo, statybos ir
nekilnojamojo turto vadybos aspektus.
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„Su senjorais prie kompiuterių dirbo biografas su dviem bibliotekos darbuotojomis.Tarp
savanorių buvo ir pensininkų – tai įspūdingas
vyresnio amžiaus gyventojų socialinio dalyvavimo pavyzdys (vyresni žmonės padeda savo
bendraamžiams).“
Janet, dalyvė iš Vienos

Profesorius Joost van Hoof pristatė mokomąjį projektą „Amžiui draugiški miestai Olandijoje: padedančių
ir trukdančių gyvenamosios aplinkos aspektų bei diskriminacijos dėl amžiaus apraiškų projektavime tyrimas”,
kurį atliko universiteto studentai, vadovaujami tyrimų
grupės „Senėjimas mieste“ dėstytojų. Kokybinis tyrimas su nuotraukose užfiksuotais įrodymais atliktas
penkiuose Hagos ir Zoetermeer rajonuose pagal pagrindines amžiui draugiško miesto charakteristikas. Šiose savivaldybėse yra nemažai aiškiai matomų amžiui
draugiškų bruožų, kurie pristatyti penkiose PSO modelio
srityse: komunikacija ir informacija, gyvenamieji namai,
transportas, bendruomeninės ir sveikatos paslaugos
bei lauko erdvės ir pastatai. Tiek teigiami, tiek ir neigiami
su amžiumi susiję stereotipai stebimi Komunikacijos ir
informacijos srityje, ypatingai vaizduojant trečiojo amžiaus asmenis kaip nugalėtojus. Tuo pačiu abiejų savivaldybių miesto peizažuose pakankamai ryškiai matomi
vyresni žmonės ir amžiui draugiško miesto bruožai, o tai
rodo teigiamą demografinių pokyčių išraišką.8

Mokomojo vizito dalyviams pristatytos šios temos:
vienatvė, neformali globa ir slauga namų aplinkoje,
senų žmonių orumą žeminančio elgesio atpažinimas
ir prevencija, saugumas namuose, kritimų prevencija, sveikos mitybos svarba senatvėje.
Sveikatos stiprinimo programos remiasi gyvybingo senėjimo koncepcija ir patikslintu sveikatos apibrėžimu.

Sveikatos stiprinimo skyrius
=> tikslas = gyvybingas senėjimas
„Paskaitoje akcentuoti dalykai labai
aiškiai matomi realybėje. Rūpinimasis pagyvenusių gyventojų saugumu ir patogumu matomas patogiuose įlipti traukiniuose, tramvajuose
ir autobusuose, gatvių ir šaligatvių dangoje ir
užlipimuose be laiptų arba patogiais laiptais su
tvirtais turėklais. Pėsčiųjų takai aiškiai atskirti nuo dviračių takų, kuriais galima važinėti
mopedais, elektriniais paspirtukais ar neįgaliesiems skirtomis transporto priemonėmis. Man
labai gerą įspūdį paliko eismo dalyvių disciplina. Visose sankryžose be šviesoforų vairuotojai
tuojau pat sustodavo mus praleisti.“
Jörg, dalyvis iš Hanau.

„Mes, vyresni žmonės, dažnai laikomi
našta visuomenei. Čia pajutau, jog pagaliau
atėjo metas, kad mums būtų suteikta daugiau
viešosios erdvės ir matomumo.“
Argentina, dalyvė iš Romos.

Visuomenės sveikata ir
pagyvenę žmonės: kritimų
prevencija, senų žmonių
orumą žeminantis elgesys

Vizito dalyviai visuomenės sveikatos paskaitų senėjimo temomis klausė sporto centre Zuiderparke.
Moderniame daugiafunkciniame sporto centre yra
Hagos taikomųjų mokslų universiteto ir ROC Mondriaan tarptautinės viešbučių bei vadybos mokyklos
klasės. Čia taip pat treniruojasi profesionalūs sportininkai. Vakarais ir savaitgaliais sporto centras atviras miesto gyventojams. Hagos taikomųjų mokslų
universiteto sporto srities studijų programų studentai mokomi suplanuoti ir vesti fizinio aktyvumo užsiėmimus senjorams. Tai yra privalomas studijų kreditais matuojamas studijų dalykas, už kurį studentai
atsiskaito ir gauna pažymį.
Hagos visuomenės sveikatos biuro atstovai pristatė savo veiklas demografinio senėjimo srityje.

Sveikatos tęstinumas
Gimsta sveikas -> Auga sveikas -> Gyvena sveikai -> Gyvybingas senėjimas
= Sveikas senas žmogus

Senas <=> Naujas sveikatos apibrėžimas
Senas:
Sveikata apibrėžiama kaip „visiška fizinė, psichinė ir
socialinė gerovė, o ne ligų ir negalių nebuvimas ”

Naujas:
„Sveikata – tai gebėjimas prisitaikyti ir savarankiškai
tvarkytis susidūrus su socialiniais, fiziniais ir emociniais iššūkiais” (Machteld Huber)

3 pav. Skaidrės iš Bernadette Bos, Fatima Nur, Paul ter Wee,
Ellen Boszhard, GGD Haaglanden pristatymo

„Susitikome beveik naujoje, tik prieš du
metus pastatytoje didžiulėje sporto arenoje, kurioje vėlgi matoma įvairių organizacijų veiklos
sinergija: čia mokosi studentai, treniruojasi
profesionalūs sportininkai, sportuoja miesto
gyventojai, vyksta fizinio aktyvumo užsiėmimai
senjorams. Sporto salių erdvės lengvai keičiamos naudojant stumdomas sienas ir pritaikomos pagal poreikį. Čia išklausėme keletą įdomių
paskaitų. Studentų buvome pakviesti atlikti jų
suplanuotus fizinius pratimus.“
Jörg, dalyvis iš Hanau
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Hagos savivaldybės Socialinės paramos, jaunimo ir sporto skyriaus direktorius Gerben Hagenaars pradėjo susitikimą pasveikindamas tarptautinę
grupę. Jis papasakojo kaip įgyvendinama amžiui
draugiško miesto politika. Savivaldybei ypač svarbu, kad vyresnio amžiaus migrantai dalyvautų švietimo programose ir aktyviau įsitrauktų į visuomeninį
miesto gyvenimą. Bendruomenės centro direktorė
Mandelpalei Marije Talstra papasakojo kaip veikia
bendruomenės centras bei kokios socialinio dalyvavimo ir švietimo veiklos vykdomos. Po oficialiosios dalies projekto dalyviai iš penkių šalių bendravo neformaliai, klausėsi surinamietiškos ir indiškos
muzikos, susipažino su skirtingomis tautomis ir jų
tradicijomis.

„Šis susitikimas bendruomenės centre
buvo išskirtinis vizito akcentas, nes mes galėjome iš tikrųjų pabendrauti su centro lankytojais
ir mokymo dalyviais. Susipažinome, juokėmės ir
šokome.“
Janet, dalyvė iš Vienos.
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„Sporto centras – tai vieta, kurioje vyksta
sporto švietimas ir mokslas, profesionalus
sportas ir sportas visiems. Sporto ir fizinio
aktyvumo svarba akcentuojama mokantis ir
dalyvaujant.“
Edita, dalyvė iš Kauno.

SUSITIKIMAI
Susitikimas Transvaal
bendruomenės centre
Projekto „Už amžiui draugišką aplinką“ mokymo
dalyviai iš Hagos pakvietė mokomojo vizito dalyvius į priėmimą Mandelaplein centre, kuriame ir vyko
bandomasis mokymas. Šiame pastate įsikūrusi Hagos Surinamo-Indijos organizacija Shanti Transvaal.
Transvaal yra laikomas skurdžiu rajonu Hagoje.
2019 metais šiame rajone gyveno 16 257 gyventojai, iš kurių 9,4% vyresni nei 65 metų amžiaus. 92,7%
Transvaal rajono gyventojų yra migrantai: turkai,
marokiečiai, surinamiečiai ir tik apie 1 100 olandų.
Žmonių išsilavinimas čia yra žemesnis nei vidutinis
Olandijoje. Transvaal rajono gyventojų pajamos taip
pat žemesnės už vidutines Hagoje.

Susitikimas su Senjorų
tarybos prezidentu
Gert van Capelleveen
Hagos Senjorų žmonių taryba jau 30 metų veikia
kaip nepriklausoma savivaldybės finansuojama patariamoji įstaiga. Tai viena sėkmingiausiai dirbančių
daugiakultūrių konsultacinių įstaigų, atstovaujančių
Olandijos senjorams. Tai Hagos miesto senjorų informacinis centras, o taip pat vieta, kur galima išsakyti
savo nuomonę. Taryba savo iniciatyva arba gavusi
prašymą teikia konsultacijas Hagos tarybos nariui –
vykdomosios valdžios atstovui.
Taryba daugiausiai dėmesio skiria trims amžiui
draugiško miesto sritims: gyvenamiesiems pastatams, senjorų dalyvavimui miesto gyvenime ir sveikatai. Kitose amžiui draugiškos aplinkos srityse
Taryba remiasi kitų organizacijų ir specialistų konsultacijomis.

••Gyvenamieji

namai. Olandų vyriausybė siekia
sukurti galimybes vyresniems žmonėms kuo ilgiau gyventi savo namuose. Taryba atliko tokios
politikos įgyvendinimo galimybių studiją. Tyrimų
duomenys rodo, jog vienas iš aštuonių senjorų
ilgainiui negalės gyventi savo namuose. Daugiau
kaip 30 % apklausoje dalyvavusių vyresnių žmonių
nurodė, jog norint savarankiškai gyventi namuose
sulaukus senyvo amžiaus reikalingas atitinkamas
pastato pritaikymas. Apklausa taip pat parodė, kad
senjorams reikia aiškios ir suprantamos informacijos konkrečiais klausimais. Taryba su partneriais nori surengti didelį forumą, kuriame įvairios
suinteresuotos šalys pristatytų savo vizijas apie
gyvenamųjų namų pritaikymą, planus ir galimybes
vyresnio amžiaus gyventojams. Taryba, bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis ir savivaldybe, siekia pagerinti komunikaciją ir informacijos pateikimą senjorams.

••Dalyvavimas.

Dalyvavimas vyresniame amžiuje
yra labai svarbus. Aktyvūs vyresni žmonės jaučiasi geriau, būna sveikesni ir laimingesni. 2018 metais Tarybai kilo idėja bendradarbiaujant su Hagos
taikomųjų mokslų universitetu sukurti ir išleisti
Dalyvavimo gidą. Gide bus pateikti tikslai, būdai ir
metodai senjorų pilietinio ir socialinio dalyvavimo
skatinimui. Šio Gido rengime dalyvaus už šią sritį
atsakinga Tarybos darbo grupė.

••Sveikata. Hagos savivaldybė, remdamasi Leideno
universiteto medicinos centro tyrimais, pripažįsta,
jog sveikatos priežiūra neatsiejama nuo socialinės
apsaugos, tačiau realybėje ne visuomet taip būna.
Hagoje siekiama kiek įmanoma sumažinti skurdo
sąlygojamą nelygybę ir pasiekti geriausių gyventojų sveikatos ir laimės rodiklių Olandijoje. Tą galima padaryti užtikrinant, kad:

••Gyventojai

kiek įmanoma ilgiau gyventų savo
namuose sveiki, laimingi ir saugūs.
••Jiems reikėtų mažiau globos.
••Pažeidžiami gyventojai gautų reikiamą paramą.
••Slaugos ir socialines paslaugas teikiančios
įmonės dirbtų kartu, kad galėtų patenkinti individualius Hagos gyventojų poreikius.
Senjorų tarybos strateginiai tikslai:
1. Nuo „vadovauja specialistas“ link „vadovauja gyventojas/klientas“.
2. Nuo globos, ligos ir neįgalumo link sveikos gyvensenos ir geros sveikatos.
3. Nuo ūmių ilgalaikės slaugos reikalaujančių atvejų
link prevencijos ir ankstyvo ligos atpažinimo.
4. Nuo lėtinių susirgimų gydymo ligoninėse ar psichikos sveikatos įstaigoje į ilgalaikę priežiūrą bendruomenėje.
5. Naudojant duomenis ir nustačius būsimų klientų
norus, parengti ir įvertinti tikslines intervencijas
skirtingiems pogrupiams.

„Het Zamen“ pastate sutikome Hagos
Senjorų tarybos vadovą. Ši jau tris dešimtis
metų veikianti organizacija panaši į mūsų Senjorų patariamąją valdybą Hanau mieste.“
Jörg, dalyvis iš Hanau.

Susitikimas su valstybės
tarnautojais

Savivaldybės tarnautojai, ypač dirbantys vyresnių
žmonių, gyvenamųjų pastatų ir transporto politikos
srityje, pristatė amžiui draugiškos Hagos politikos
gaires. Jie kuria amžiui draugišką politiką ir veiksmų
planus, palaiko ryšius su Hagos gyventojais ir atitinkamomis organizacijomis.
Mokomojo vizito dalyviai iš Austrijos, Vokietijos, Italijos ir Lietuvos buvo padalinti į dvi mažesnes grupes,
kad galėtų išsamiau aptarti šiuo metu Hagoje sprendžiamus amžiui draugiško miesto klausimus. Atskirai kiekviena grupė dalyvavo dviejose pokalbiuose su
miesto planuotojais ir komunikacijos specialistais.
Miesto planuotojai aptarė naujus pakeitimus pagrindinėje gatvėje, kuri, uždraudus automobilių eismą,
transformuota į pėsčiųjų gatvę. Kitas klausimas – tai
erdvė priešais savivaldybės pastatą, kurioje vyksta
visų rūšių judėjimas: pėsčiųjų, tramvajų, autobusų,
automobilių, motociklų ir dviračių. Miesto planuotojai
ieško sprendinių, kaip padidinti pėsčiųjų, ypatingai vyresnių žmonių, saugumą. Jie įtraukė tarptautinės projekto grupės dalyvius į naujų idėjų paieškos procesą.
Išklausytos visų mokomojo vizito dalyvių asmeninės
nuomonės ir patirtys.
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Pokalbyje su komunikacijos specialistais buvo
ieškoma sprendimų, kaip pasiekti menkiau išsilavinusius ir mažas pajamas gaunančius senjorus,
olandų ar anglų kalbomis nekalbančius migrantus,
neturinčius ar turinčius menkus IT įgūdžius, neturinčius ar turinčius labai siaurus socialinius tinklus
(vienišus).

„Užsirašiau daugybę įdomių pastebėjimų. Kaip
stebėtojas iš šalies, supratau, jog olandai daugelį
senstančios visuomenės problemų sprendžia kitaip
ir paprasčiau nei mes, vokiečiai ar austrai.“
Jörg, dalyvis iš Hanau.

„Patyrusi kaip veikia amžiui draugiškas
miestas, įsitikinau jog reikės labai daug ką padaryti, kad mano miestas taptų draugišku seniems
žmonėms. Labai įkvepiantis mokomasis vizitas –
parsivežu daug idėjų.“
Teresa, dalyvė iš Romos.
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4 SKYRIUS. MOKOMASIS VIZITAS UDINĖJE

2020 metų kovo 2 – 6 dienomis planuotas mokomasis vizitas buvo atšauktas likus savaitei, kai Friuli-Venezia Giulia regiono administracija apribojo judėjimą regione COVID 19 protrūkiui suvaldyti.

Programą projekto partneris Lunaria parengė kartu su Udinės savivaldybės PSO Sveikų miestų biuru.
Programoje buvo numatyta dalintis pagrindiniais
amžiui draugiško miesto duomenimis, dokumentais
ir medžiaga, kuriuos sukaupė savivaldybė ir regiono
administracija.
Susitikimuose ir lankomose organizacijose planuota pristatyti kolegoms iš Europos pagrindines Udinės
politines gaires, programas ir veiklas bei bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu. Kita vertus, tikėtasi
įdomių patirčių iš Erasmus+ projekto dalyvių šalių ir
idėjų naujoms veikloms.
Nors mokomasis vizitas neįvyko, šioje knygoje pristatoma suplanuota projekto „Už amžiui draugišką
aplinką“ antro mokomojo vizito programa.

Amžiui draugiška Udinė
99 377 gyventojus turintis Udinė yra šiaurės rytų
Italijoje, Friuli Venezia Giulia regione. Miestas išsidėstęs tarp Adrijos jūros ir Alpių, už 40 km nuo Slovėnijos ir 90 km nuo Austrijos sienų.
Paskutiniais dešimtmečiais Udinėje stebimas pastovus vyresnio amžiaus gyventojų augimas. Šešiasdešimtmečiai ir vyresni sudaro 31,6% visų gyventojų, todėl šiandienos Udinės senjorai yra labai
svarbi gyventojų dalis. Kadangi padidėjusi gyvenimo
trukmė nebūtinai reiškia ilgus sveiko gyvenimo metus, seniems žmonėms dažniau reikalinga didesnė
globa ir socialinė parama. Būtent dėl šios priežasties Udinėje skatinamas aktyvaus ir sveiko senėjimo
procesas.
Modernioje visuomenėje vyresnis amžius tebėra
aktyvaus gyvenimo tarpsnis, o pagyvenę žmonės
yra vertingas žmogiškasis kapitalas kuriant ir plėtojant tvarią, atsakingą ir moraliai atsparią visuomenę.
Miestas priklauso įvairiems Europos bei tarptautiniams tinklams, tokiems kaip Pasaulinis sveikų
miestų tinklas, Pasaulinis amžiui draugiškų miestų tinklas, Europos mainų ir mokymosi programoje
URBACT dalyvaujančių miestų tinklas. Įgyvendinta
visa eilė veiksmų ir veiklų, kurie įtraukti į sistemines
ir strategines politikos gaires, skatinančias aktyvų ir
sveiką vyresnių žmonių senėjimo procesą ir geresnį
jų poreikių patenkinimą. Taikomi įvairūs metodai siekiant didinti supratimą apie demografinį senėjimą.
Svarbiausios vykdytos veiklos:

••Įsitraukimas į Amžiui draugiškų miestų tinklo bei

PSO Sveikų miestų programos Sveiko senėjimo
darbo grupės narių gretas tam, kad dalinantis žiniomis, įrankiais ir patirtimi su kitais miestais
bei kuriant naujas veiklas demografiniai pokyčiai
vyktų teigiama linkme.
••Sveiko senėjimo profilio (SSP) sukūrimas, kad geriau suprastume bendrą vietinį kontekstą ir galėtume pateikti įrodymus, kuriais remiantis pagrįstume prioritetų nustatymą ir sprendimų priėmimą.
SSP pateikiama kiekybinė ir kokybinė informacija
apie vyresnių žmonių sveikatą bei gyvenimo aplinkybes padės sukurti stabilią Sveiko senėjimo
stebėseną ir tuo būdu pasiekti gerus SSP bei Aktyvaus senėjimo indekso rodiklius.
••Vyresnių žmonių pasiskirstymo miesto teritorijoje
žemėlapio sudarymas ir bendruomenės teikiamų
sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinių paslaugų (pvz.: bendrosios praktikos gydytojų, pašto,
rekreacinių įstaigų, globos centrų, vaistinių, autobusų stotelių ir pan.) derinimas bei miesto „sveikatos žemėlapio“ sudarymas.
••Vankuverio protokolo išbandymas, pagal kurį
miesto gyventojų, slaugytojų ir paslaugų tiekėjų
prašoma įvertinti amžiui draugiško miesto charakteristikas aštuoniose srityse ir pateikti pasiūlymus.

Rezultatai įtraukti į PSO pasaulinį vadovą ir panaudoti regione, kad būtų galima nustatyti prioritetus
investicijoms. Udinė dalyvavo ir bandomajame
tyrime, kuriame buvo matuojamas miesto palankumas vyresnio amžiaus gyventojams, o rezultatai
panaudoti pagrindiniams rodikliams sukurti.
••URBACT programos europinio sveiko senėjimo
projekto vykdymas, kurio tikslas dalintis, tobulinti
ir keistis gerąja praktika tarp miestų (Edinburgo,
Braitono ir Hove, Grand Poitiers ir Klaipėdos).
••Prisijungimas prie Konvencijos dėl demografinių
pokyčių ir dalyvavimas daugelio Europos organizacijų ir programų veikloje – tokių kaip AFE-INNOVNET, Europos inovacijų partnerystė, Europos
AGE platforma, AFEE – amžiui draugiškos aplinkos
Europoje.
••Pagyvenusių žmonių skatinimas kiek įmanoma
ilgiau išlikti fiziškai ir socialiai aktyviais. Udinėje
kuriami sveiką gyvenimo būdą palaikančios aplinkos ir pavyzdiniai modeliai. Pastaraisiais metais
pradėta įgyvendinta visa eilė projektų, skirtų įgalinti ir skatinti gyventojų fizinį ir protinį aktyvumą.
Tai labai veiksminga prevencinė ir aukštas sveikatos bei socialinių paslaugų išlaidas mažinanti, o
taip pat santykius tarp kartų gerinanti priemonė.
••Miesto sveikatos diplomatijos iniciatyvų skatinimas Friuli Venezia Giulia regione ir nacionaliniu
mastu bei PSO europiniame tinkle.

PROJEKTAI IR VIETOS
INICIATYVOS
Žaisloteka
Udinės savivaldybėje plačiai naudojama žaidimų
paradigma, kuri padeda įtvirtinti teisingumo ir demokratijos pricipus. Vadovaujantis šia paradigma
kuriamos kokybiškos vietos, kuriose žmonės nori
leisti laiką ir mokytis žaisdami. Žaidimai naudojami
kaip sveiko gyvenimo būdo bei energingumo skatinimo priemonės, padedančios įtraukti vyresnius
žmones, migrantus, stiprinti tėvų ir vaikų santykius.
„Žaidimai suteikia unikalias galimybes visoms šiuolaikiniame mieste dalyvaujančioms suinteresuotoms pusėms“, – teigia miesto planuotoja Ileana
Toscano, kuri turi tiesioginės patirties kuriant inovatyvius ir tvarius miesto projektus ir yra URBACT
žaidimų paradigmos tinklo ekspertė. Žaidimai tapo
Udine miesto politikos prioritetu, skatinančiu dalyvavimą ir taikią pilietinę aplinką.
Paolo Munini, Udine miesto savivaldybės žaidimų
veiklų skyriaus vadovas teigia: „Žaidimas yra esminė vaiko vystymosi prielaida. Žaidimai labai svarbūs
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ir vyresniems žmonėms, nes skatina fizinį ir protinį
aktyvumą, lėtina kognityvinių funkcijų nykimą. Žaidimų veikla - tai galingas įrankis, kurį galima taikyti
miestuose. Žaidimai naudojami dirbant apleistuose
rajonuose su vietos bendruomene ir moksleiviais.
Jie žadina dalyvavimą pilietinės visuomenės veikloje, įtraukiant gyventojus ir vietos asociacijas.“
2012 metais Udinės savivaldybė pradėjo Žaislų
autobuso iniciatyvą, kuri išaugo į nuolatinę paslaugą – miesto centre veikiančią viešąją Žaislų biblioteką. Nuo 2013 metų joje apsilankė per 40 000
žmonių. Tai visiems laisvai pasiekiama, be jokių apribojimų amžiaus, lyties ar kalbos pagrindu, vieta.
Ji tapo miesto socialinės įtraukties emblema, proto
stimuliacija, pramoga bei mokymusi visą gyvenimą.
Savivaldybė investuoja apie 150 000 eurų per metus
infrastruktūros išlaikymui, įrangai įsigyti bei dirbančiųjų darbo užmokesčiui.

klasifikatorių. Dar daugiau, Udinėje kasmet gausu
žaidimų praktikai ir žaidybinimo strategijų kūrimui
skirtų renginių. Šie renginiai labai populiarūs visame regione ir pritraukia į Udinę daugybę lankytojų.
Paminėtini „Kamina Menti“ (pajudink savo protą),
žaidžiamas bendruomenių centruose kaip demencijos prevencija ir vyresnių žmonių įtraukimo priemonė, kasmetinė mugė „Žaidimo energija“, pasaulinėje
žaidimų diena, Pi diena, Darvino diena bei gyvų knygų biblioteka.
*Daugiau informacijos apie žaidimų paradigmą
lietuvių kalba galima rasti URBACT III programos
projekte „Žaidimų paradigma“ dalyvaujančio Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro internetinėje
svetainėje (https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/pradzia/zaidimu-paradigma-projekto-partneriu-susitikimas-klaipedoje-18576.html).

Nuo 2010 metų Udinė yra pirmaujantis Italijos Žaidžiančių miestų judėjimo (GIONA) narys, koordinuojantis ir dalinantis žiniomis bei patirtimi su trimis
dešimtimis Italijos miestų, norinčių įvairiose srityse taikyti geimifikaciją arba lietuviškai žaidy-binimą.9 Udinė priklauso ir nacionaliniai asociacijai „Ali
per Giocare“ (Žaidimas suteikia sparnus), kurios narės
pritaiko žaidimo elementus gyvenime ir versle.
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2017 metų pabaigoje Udinė įsteigė Italijos nacionalinių žaidimų archyvą, kuris pasitarnaus kuriant
pirmąjį Italijos tradicinių ir šiuolaikinių žaidimų

Savanoriai skaitovai
V. Joppi viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su
savivaldybės Sveikų miestų agentūra ir Socialinių
paslaugų biuru, organizuoja mokomuosius kursus,
kurių programą sudaro:

••Vienas

įžanginis susitikimas ir projekto pristatymas.
••Keturi privalomi dviejų valandų trukmės mokomieji
seminarai, kuriuose mokoma skaityti balsu, kritiškai vertinti ir parinkti knygas skaitymui.
••30 valandų per metus praktika skaitant balsu senyvo amžiaus žmonėms jų namuose, dienos centruose ar ilgalaikės globos įstaigose.
Mokymus veda kūrybinės išraiškos asociacijos
„Dramatra“ nariai bei globos įstaigos „La Quiete“
socialiniai darbuotojai. Savanoriams skaitovams
vaidybos įgūdžiai nėra būtini – svarbu turėti motyvacijos savo laiką skirti skaitymui žmonėms, turintiems motorikos ar regėjimo sutrikimų, patiriantiems
sunkumus, vienatvę, ligas.
Savanorių skaitovų iniciatyva labai reikalinga. Ji
skatina bendravimą tarp kartų, palengvina negalios
simptomus ilgalaikės globos namų gyventojams.
Savanoriams suteikiama galimybė nemokamai naudotis bibliotekų viešosiomis paslaugomis. Pagrindinė šios iniciatyvos nauda – tai socialinių ryšių sustiprinimas tose miesto vietose, kuriose dėl įvairių
aplinkybių nevyksta bendravimas.

Iniciatyvos tikslai:

••Patenkinti kasdienius asmeninius poreikius.
••Lengvinti žmonių vienatvę, kad jie nesijaustų

visiškai apleisti.
••Klausyti, informuoti, palydėti ir tarpininkauti gaunant viešąsias socialines paslaugas.
••Sukurti atitinkamus socialinių santykių klubus,
pasinaudojant visais prieinamais vietiniais ištekliais ir kontaktais.
Siūlomos paslaugos:

••Medicininės patikros rezultatų paėmimas ir pristatymas į namus.

••Vaistų paėmimas ir pristatymas į namus.
••Maisto ir buities prekių pirkimas ir pristatymas

į
namus.
••Smulkūs remonto darbai namuose.
••Draugija namuose ir už namų ribų (pasivaikščiojimai, pokalbiai).
••Transporto paslaugos.
••Registravimas ir palydėjimas į sveikatos priežiūros
įstaigas.
••Informavimas apie neįgalumo įforminimą.
••Informavimas apie aktyvaus senėjimo programas
ir veiklas.
Paslaugų organizavimo tvarka
Du biurai ir skambučių centras dirba savaitės dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 9:00 val. iki
12:00 val. Kitomis dienomis ir valandomis skambučius
priima automatinis atsakiklis, o darbo valandomis kiek
įmanoma greičiau atsakoma asmeniškai.

Kvėpavimo funkcijos
matavimas
Friuli Venezia Giulia regiono Kvėpavimo nepakankamumo asociacijos (AIR) rengiamos kvėpavimo
funkcinių tyrimų akcijos skatina kvėpavimo ligų prevenciją ir didina gyventojų sąmoningumą rūpintis
savo sveikata.

Vienatvei sakome „Ne“
Projekte dalyvauja 23 pelno nesiekiančios organizacijos, įskaitant Laiko banką, Trečiojo amžiaus
universitetą bei socialinės paramos teikėjus. Bendradarbiaudami su savivaldybe jie visi kartu padeda
pagyvenusiems žmonėms buityje, palaiko jų dalyvavimą socialiniame gyvenime.
Paslaugų gavėjai yra vyresni nei 65 metų Udinės
gyventojai, kurie yra vieniši, neturi šeiminių ryšių,
turi mažas pajamas ar yra kitokiose kritinėse situacijose.

Kiekvieną mėnesio trečiąjį trečiadienį nuo 9:00
val. iki 12:00 val. gyventojai kviečiami pasitikrinti
savo kvėpavimo funkciją tam tikroje paskirtoje vietoje. Tyrimą nemokamai ir be išankstinės registracijos atlieka pulmonologai savanoriai. Apie akciją
informuojama vietos spaudoje, siunčiami kvietimai
nevyriausybinėms ir pacientų organizacijoms. Šiomis paslaugomis gali naudotis visi, ne tik asociacijos
nariai. Svarbiausia tikslinė grupė – rūkantys vyresnio amžiaus asmenys.
AIR iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su
Udinės sveikatos priežiūros įstaigomis, savivaldybės sveikų miestų biuru bei Socialinės pulmonologijos centru.
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Friuli Venezia Giulia
regionas

pagalbos skambučių federacija). Šis projektas yra
dalis Savivaldybės vykdomos kampanijos Vienatvei
sakome „Ne“.

Mokomojo vizito programoje buvo suplanuotas
apsilankymas regioninės valdžios būstinėje ir susitikimas su valstybės tarnautojais, tarp jų – su Furio
Honsell, buvusiu Udinės meru (2008-2018 m.), kuris
savo kadencijos metu kūrė ir įgyvendino amžiui
draugiško miesto politiką Udinėje.
Suplanuotų susitikimų programoje pagrindinis dėmesys skirtas pristatyti regioninės sveikatos diplomatijos iniciatyvas ir sveikų miestų tinklą, kuriame
šiuo metu yra 55 regiono savivaldybės.
Projekto partneriams nepavyko įgyvendinti mokomojo vizito į Udinę, kuris buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos.
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Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas
Sveiko senėjimo dešimtmetis 2020–2030 Italijoje
prasidėjo skaitlingomis senų žmonių mirtimis, ir šį
laikotarpį italai pavadino „geronticidu“. COVID-19
pandemija ir reagavimo veiksmai visame pasaulyje
parodė vyresnio amžiaus žmonių pažeidžiamumą ne
tik dėl sergamumo ir mirtingumo, bet ir dėl jų priverstinės izoliacijos. Izoliacijos ir vienatvės padariniams
palengvinti, kitoms bendravimo galimybėms tyrinėti
ir bendrystei virtualioje erdvėje kurti Udinės savivaldybė sukūrė programą „1 metro atstumu, 1 sekundės
artumu“. 2020 metų balandžio ir gegužės mėnesiais
kas savaitę buvo rengiamos vaizdo konferencijos
youtube tinkle https://bit.ly/315WYkJ. Projektą kūrė
organizacijos ARTESS (Emocinio palaikymo įgūdžių
tyrimų ir mokymų asociacija) ir IFOTES (Tarptautinė

5 SKYRIUS. IŠMOKTOS PAMOKOS IR
PRAKTIŠKI PATARIMAI.
Dalyvių pasirengimas

Kad dalyviai iš mokomojo vizito gautų kuo didesnę
naudą, labai svarbu skirti laiko pasiruošimui. Veiklų
bei lankytinų organizacijų aprašai bei tikslus tvarkaraštis padeda dalyviams pasirengti susitikimams
(pvz., paieškoti daugiau informacijos, pasiruošti
konkrečius klausimus). Vizito organizatoriai turi supažindinti partnerius su gyvenimo mieste ypatumais
(pvz., Hagoje beveik visi atsiskaitymai vyksta banki-

nėmis kortelėmis, o grynaisiais neįmanoma susimokėti, nes paslaugos teikimo vietoje tiesiog nėra kasos.
Vaistinės Hagoje yra tik prie gydymo įstaigų, o prireikus vaistų, galima įsigyti tik pačių pagrindinių, kurie
parduodami prekybos centruose.) Su mokomojo vizito
organizatoriais iš anksto turi būti aptarti specialieji
dalyvių poreikiai (ribotas judumas, kalbos įgūdžiai) ir
numatytos sprendimo strategijos.

Pažintinis susitikimas
Viso vizito metu dalyviai daug ir intensyviai bendrauja ir dirba kartu, todėl labai svarbu, kad jie
pažinotų vieni kitus. Ypatingai svarbu kurti abipusę pagarbą ir pasitikėjimą, susipažinti su grupėje
esančiais skirtumais. Todėl rekomenduotina mokomojo vizito pradžioje (pvz., pirmoje dienos pusėje)
suplanuoti kelių valandų susipažinimo seminarą.
Rekomenduojama seminaro programa:

••Keletas trumpų susipažinimą skatinančių veiklų,

kurios padėtų grupės nariams geriau pažinti vieni
kitus;
••Viso mokomojo vizito peržiūra (su kuo susitiksime, tvarkaraštis ir pan.);
••Susitarimas dėl vizito tikslų ir uždavinių;
••Susitarimas dėl elgesio kodekso: kaip vieni su kitais dirbsime, bendrausime;
••Susitarimas dėl atsakomybės pasidalinimo (pvz.:
stebėjimo lapai ir pan.)
••Praktinės informacijos pateikimas: transportas,
bilietų įsigijimas, maitinimo vietos;
••Klausimai ir atsakymai.
Trumpi aptarimai
Rekomenduotina organizuoti trumpus aptarimus
kiekvienos dienos pradžioje arba pabaigoje, kurių
metu būtų peržiūrimas tvarkaraštis, transportas,
dienos logistika, oro sąlygos, paskutinės minutės
pokyčiai ir pan. Taip užtikrinsite, jog kiekvienas
grupės narys žino kas bus toliau, o taip pat rasite
sprendimus esant nuomonių išsiskyrimams ir įtampoms.
Oficialioji mokomojo vizito vakarienė
Po intensyvios mokomojo vizito dienos daugumai dalyvių norisi turėti laisvo laiko ir jie būtų linkę
vakarieniauti atskirai. Vis dėlto, bent viena bendra
vakarienė labai paskatina bendravimą tarp dalyvių
ir pagreitina grupės formavimosi procesą. Bendrą
vakarienę rekomenduojama rengti vizito pradžioje.
Dalyvių įtraukimas
Tam tikros užduotys mokomojo vizito metu gali
būti deleguotos dalyviams. Visi dalyviai turi dalintis atsakomybe (pvz., kas lydės dalyvius iš taško
A į tašką B, kas atsakingas už fotografavimą, kas
susisieks su priimančiąja organizacija/ restoranu,
kieno akis greičiausiai pastebi dalyvių savijautą).
Svarbu aptarti įvairias užduotis ir iš anksto susitarti
dėl atsakomybės pasidalijimo. Skatinant dalyvavimą galima paprašyti, kad dalyviai iš koordinatorių
perimtų tam tikras užduotis (pagal sugebėjimus,
pomėgius ir norus). Siekiant skatinti bendras tęstines veiklas su priimančiąja organizacija, susitikimo ar vizito pabaigoje rekomenduojama pasikeisti
kontaktais.

Dalyvių parengimas organizacijų ypatumams
Prieš vizitą reikia aptarti elgesio lankomoje organizacijoje etiką ir paaiškinti dalyviams lankomos
institucijos dienotvarkės bei veiklos ypatumus.
Dalomoji medžiaga
Dalyvių užsienio kalbos įgūdžiai gali labai skirtis.
Be to, žmonės priima informaciją skirtingais būdais.
Priimančių organizacijų reikia iš anksto paprašyti
parengti spausdiną pateikčių informaciją, kur dalyviai galėtų pasižymėti savo pastabas.
Baigiamoji refleksija
Rekomenduojame tvarkaraštyje numatyti laiką
(maždaug dvi valandas) refleksijai mokomojo vizito
pabaigoje. Dalyviams svarbu apmąstyti ir įsivertinti
savo patirties amžiui draugiškame mieste turinį, išgirsti kitų dalyvių vertinimus, o priimančiai organizacijai gauti grįžtamąją informaciją. Reikia iš anksto
parengti ir padauginti dalyvių sąrašą su kontaktiniais duomenimis (prieš tai gavus sutikimą dalintis
duomenimis) ir išdalinti sąrašo kopijas dalyviams,
kad jie galėtų palaikyti ryšį ir keistis idėjomis bei gerąja praktika grįžę po vizito namo. Baigiamojo susitikimo metu dalyviams taip pat įteikiami dalyvavimo
mokomajame vizite pažymėjimai.

„Šio vizito metu pasidalinta daugybe
įdomios, įkvepiančios ir naudingos informacijos - pokyčius lemia informacija!“
Angela, dalyvė iš Romos.

Baigiamasis žodis
Šioje Patirčių knygoje aprašoma amžiui draugiškos aplinkos svarba paskutiniajame žmogaus
individualios raidos tarpsnyje. Amžiui draugiškos
aplinkos elementai pristatyti per vyresnio amžiaus žmonių, dalyvavusių Erasmus+ suaugusiųjų
mokymosi projekte „Už amžiui draugišką aplinką“,
patirtis. Patys vyresni žmonės dar mažai supranta aplinkos svarbą žmogaus funkcionavimui vėlesniais amžiaus tarpsniais, tad mokomieji vizitai
šiame suaugusiųjų mokymo(si) projekte pasirinkti
kaip įžvalgų ir idėjų šaltinis geresniam temos supratimui.
Kadangi amžiui draugiška aplinka apima praktiškai visas žmogaus funkcionavimo sritis, amžiui
draugiškas miestas yra svarbi mokomojo vizito
kryptis rengiant mainų programas, valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, tarptautines studentų praktikas, Erasmus+
programos mobilumo projektus su visuomenės senėjimu susijusiose srityse.
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Interesus atitinkančių krypčių galima pradėti ieškoti pasauliniame amžiui draugiškų miestų ir
bendruomenių tinkle. Dėl kontaktų su inovatyvias
praktikas gyventojų senėjimo srityje taikančiomis
organizacijomis Europoje galima kreiptis į leidinio
pradžioje nurodytas projektą įgyvendinusias organizacijas.

www.afe-activists.eu
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PRIEDAI
1 priedas.

KLAUSIMYNAS PRIEŠ MOKOMĄJĮ VIZITĄ
Jūs vyksite į mokomąjį vizitą į amžiui draugišką miestą Hagą, ir tikimės, kad tai bus naudinga
mokymosi patirtis.
Mokomojo vizito rezultatams įvertinti mes parengėme du klausimynus. Pirmąjį klausimyną
prašome užpildyti iki išvykimo, o antrąjį – sugrįžus.
Ačiū už skirtą laiką ir geros kelionės.

1.

Asmeninė informacija:

Lytis:

mot.

vyr.

Amžius:

ki 60 m.

60-69 m.

70-79 m.

80+

Šalis:

Austrija

Italija

Lietuva

Vokietija

2.

Kokius tris dalykus norėtumėte išmokti vizito metu?

3.

Ar vizitas jums kelia susirūpinimą? Jei taip, nurodykite dėl ko:

.
.
.
.
.
.

4.

Ar aktyviai dalyvaujate kuriant amžiui draugišką?
taip

5.

Olandija

ne (eikite prie 8 klausimo)

Kuriose amžiui draugiškos aplinkos srityse aktyviai veikiate?
Viešosios erdvės ir pastatai.

Pilietinis dalyvavimas ir užimtumas.

Transportas.

Komunikacija ir informavimas.

Gyvenamieji namai.

Bendruomeninės ir sveikatos priežiūros paslaugos.

Socialinis dalyvavimas.

Kitos (nurodykite):

Pagarba ir socialinė įtrauktis.

6.

Ką darote amžiui draugiškai aplinkai sukurti?
Organizuoju/dalyvauju viešosiose diskusijose.

Esu politinės partijos narys(-ė)

Teikiu rekomendacijas.

Prisidedu atliekant tyrimus apie
amžiui draugiškas aplinkas.

Organizuoju/dalyvauju pilietinėse akcijose/
kampanijose.

Dalyvauju programų vertinime/
patikrinimuose.

Esu komiteto narys.

Kita (nurodykite):

Savanoriauju.

7.

Įsivertinkite balais nuo 1 iki 5: 1 = menkai, 5 = puikiai
Žinios apie amžiui draugiškus miestus ir bendruomenes.

1

2

3

4

5

Žinios apie miestų planavimą.

1

2

3

4

5

Žinios apie lobizmą dėl pagyvenusių žmonių reikalų.

1

2

3

4

5

Žinios apie paslaugas žmonėms su demencija.

1

2

3

4

5

Žinios apie pagalbines technologijas buityje.

1

2

3

4

5

Naudojimosi išmaniosiomis technologijomis įgūdžiai.

1

2

3

4

5

Tarpkultūrinio bendravimo įgūdžiai.

1

2

3

4

5

Anglų kalbos mokėjimas.

1

2

3

4

5

2 priedas.

KLAUSIMYNAS PO MOKOMOJO VIZITO
1.

Asmeninė informacija:

Lytis:

mot.

vyr.

diverse

Amžius:

iki 60 m.

60-69 m.

70-79 m.

80+

Šalis:

Austrija

Italija

Lietuva

Vokietija

2.

Kaip vertinate mokomojo vizito organizavimą?
Prieš vizitą gauta informacija

1

2

3

4

5

Organizaciniai aspektas

1

2

3

4

5

Vizito laikas ir trukmė

1

2

3

4

5

Olandija

3.

4.

5.

6.

Kaip vertinate mokomojo vizito turinį ir metodus?
Veiklos suvokimui apie amžiui draugišką aplinką didinti

1

2

3

4

5

Amžiui draugiškos aplinkos stebėjimo užduotys

1

2

3

4

5

Veiklos tarpkultūriniam suvokimui didinti

1

2

3

4

5

Mano dėmesys amžiui draugiškai aplinkai

1

2

3

4

5

Kitiems perduotos mano žinios ir patirtis

1

2

3

4

5

Galimybė teikti pastabas, reikšti abejones

1

2

3

4

5

Žinios apie amžiui draugiškus miestus ir bendruomenes.

1

2

3

4

5

Žinios apie miestų planavimą.

1

2

3

4

5

Žinios apie lobizmą dėl pagyvenusių žmonių reikalų.

1

2

3

4

5

Žinios apie paslaugas žmonėms su demencija.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kaip vertinate savo pačios/paties įsitraukimą?

Kai vertinate kelionę, apgyvendinimą ir maitinimą?
Kelionė

1

2

3

4

5

Apgyvendinimas

1

2

3

4

5

Maitinimas

1

2

3

4

5

Įsivertinkite savo žinias ir įgūdžius po mokomojo vizito:

Žinios apie pagalbines technologijas buityje.
Naudojimosi išmaniosiomis technologijomis įgūdžiai.
Tarpkultūrinio bendravimo įgūdžiai.
Anglų kalbos mokėjimas.
Įrašykite įgytus naujus įgūdžius vizito metu (pvz., laiko
valdymas, prisitaikymas, empatija, įvairovės priėmimas,
inovatyvumas, kontaktų užmezgimas).

7.

.
.
.

Įvardinkite tris svarbiausias mokomąjį vizito patirtis?

8.

Kokie trys dalykai jums labiausiai patiko?

.
.
.

9.

Kokių trijų dalykų jums labiausiai trūko?

10.

Ar grįžę namo propaguosite mintį, kad jūsų miestas siektų amžiui draugiško miesto
statuso? Paaiškinkite savo atsakymą.

.
.
.
.
.
.

AČIŪ UŽ ATSAKYMAMS SKIRTĄ LAIKĄ!

3 priedas.

STEBĖJIMO UŽDUOTYS
Amžiui draugiškos aplinkos stebėjimo klausimynas
Gerbiama(-as) projekto „Už amžiui draugišką aplinką“ dalyve(-i),
Sveikiname atvykus į amžiui draugišką miestą Hagą.
Mes parengėme šį Amžiui draugiškos aplinkos stebėjimo klausimyną, kad jūs aktyviai stebėtumėte svarbiausius amžiui draugiškos aplinkos požymius.
Šio mokomojo vizito metu mes lankysimės įstaigose ir organizacijose, kuriose jūs geriau suprasite, kas yra amžiui draugiška aplinka. Remdamiesi suplanuotomis mokomojo vizito veiklomis, pasirinkome stebėti keturias amžiui draugiško miesto sritis: Viešosios erdvės ir pastatai,
Transportas, Komunikacija ir informavimas bei Socialinis dalyvavimas. Kiekvienoje srityje yra
daug požymių, kurie įtakoja mieste gyvenančių senjorų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Peržvelkite šių požymių sąrašą klausimyne ir stebėkite juos pakeliui į mūsų lankomas organizacijas bei
būdami jose.
Prieš kiekvieną požymį yra keturių spalvų rutuliukai. Pažymėkite atitinkamos spalvos rutuliuką jį perbraukdami pagal toliau paaiškintas reikšmes:

Akivaizdus draugiškumas amžiui
Ne visai draugiška amžiui (yra tam tikrų kliūčių)
Visiškai nedraugiška amžiui
Neaktualu
Mes taip pat norėtume sužinoti jūsų asmeninius įspūdžius, tad prašome įrašyti savo pastebėjimus eilutėje po sąrašu. Taip pat rekomenduojame pasiteirauti vietos gyventojų apie
jus dominančius draugiškumo amžiui dalykus.
Prašome pildyti šiuos klausimynus kiekvieną vizito dieną. Koordinatoriai juos surinks
kitos dienos rytą.
Sėkmės amžiui draugiškame mieste Hagoje!

Viešosios erdvės ir pastatai

Žaliosios erdvės mikrorajone.
Mikrorajono išplanavimas ir estetika.
Mikrorajono gatvių tinklas.
Saugumas mikrorajone (tinkamas apšvietimas, policijos patruliavimas, stebėjimo kameros).
Gatvėse yra patogių suoliukų (su ranktūriais įsitverti).
Šaligatvių kokybė (sutrūkinėjimai, duobės, borteliai pažeminti, kur reikia).
Šaligatvių plotis (pakankamas važiuoti vežimėliu ar eiti su stumiama vaikštyne, nėra praeiti trukdančių kliūčių).
Pėsčiųjų perėjos (pakankamas skaičius ir saugios žmonėms su įvairiais funkciniais sutrikimais,
t.y. yra vaizdinė ir garsinė pagalba, šviesoforai dega pakankamai laiko gatvei pereiti).
Pastatai aiškiai paženklinti išorėje ir viduje.
Paslaugos išdėstytos netoli viena kitos, lengva patekti į patalpas (durys, laiptai, pakilimai).
Yra viešųjų tualetų lauke ir pastatuose.
Pastatų architektūra (lengva orientuotis, yra liftai/eskalatoriai, laiptai su turėklais, pakankamai
sėdimų vietų).
Jūsų asmeniniai pastebėjimai:

Transportas
Įstaiga pasiekiama viešuoju transportu.
Nedidelis atstumas nuo stotelės iki įstaigos.
Stotelės (patogiai išdėstytos, lengvai pasiekiamos, saugios, švarios, gerai apšviestos ir pažymėtos,
pakankamai vietos atsisėsti, yra pastogė).
Informacija apie kelionės kainą, maršrutus, tvarkaraščius (lengva rasti, įskaitoma, suprantama, prieinamos kainos).
Viešojo transporto prieinamumas (dažnai važiuoja, laikosi tvarkaraščių, tiesioginiai maršrutai, patogus persėdimas).
Vairuotojų atidumas (sustoja stotelėje ten, kur laukia keleiviai, sustoja prie šaligatvio (be tarpo), palaukia, kol įlipę keleiviai atsisės arba saugiai atsistos, staigiai nestabdo ir neįsibėgėja).
Eismo kultūra (automobiliai nevažiuoja autobusams skirta juosta, vairuotojai praleidžia pėsčiuosius
perėjose ir sankryžose, pėstieji kerta gatvę pažymėtuose vietose, automobilių srautas gerai reguliuojamas, automobilių techninė būklė tvarkinga, autobusuose pažymėtos vietos keleiviams su negalia ir
keleiviai paiso ženklų).
Dviračių takai atskirti nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų.
Jūsų asmeniniai pastebėjimai:

Komunikacija ir informavimas
Spausdinta informacija įskaitoma (didelės raidės, aiškios antraštės, lengvai suprantami ženklai
ir simboliai, nesudėtingas tekstas).
Prekystaliai (aukštis, pasiekiamumas su vežimėliu ar vaikštyne).
Aptarnaujančio personalo komunikacijos etika (bendraujant siekiama, kad akys būtų tame
pačiame lygyje, kalba aiškiai ir pakankamai garsiai).
Komunikacija raštu ir žodžiu (paprasti sakiniai, suprantami žodžiai, aktyvus klausymas, pasitikrinama, ar suprato).
Prieiga prie kompiuterių ir internetinis ryšys (nemokamai, pagyvenę žmonės aktyviai naudojasi).
Informacijos sklaida (skelbimų lentos, lentynos su lankstinukais, plakatai skelbiantys pagyvenusius žmones dominančius renginius).
Specialus informacijos punktas/telefono linija pagyvenusiems žmonėms.
TV ir radijo laidos pagyvenusiems žmonėms ir apie juos.
Vaizdinė informacija šalia tekstinės didesniam aiškumui.
Jūsų asmeniniai pastebėjimai:

Socialinis dalyvavimas
Organizuojamos pagyvenusiems žmonėms įdomios veiklos ir renginiai.
Renginiai vyksta pagyvenusiems žmonėms patogiu laiku (ne anksti ryte ir ne vėlai vakare).
Prieinamos renginių ir kelionės į renginį kainos.
Miesto centre yra senjorų centras.
Miesto mikrorajonuose yra centrai, kuriuose siūloma veiklų ir užimtumas senjorams.
Veiklos pritaikytos pagal senjorų kognityvinių ir fizinių funkcijų lygį.
Viešosiose erdvėse ir įstaigose, t.y. parkuose, bibliotekose, mokyklose vykstančiuose renginiuose yra laukiami ir senjorai.
Veiklos organizuojamos taip, kad vienas atėjęs pagyvenęs žmogus (be poros, be draugės(-o)
nesijaustų nepatogiai.
Jūsų asmeniniai pastebėjimai:
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