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• Ми  виступаємо  за  нову  Конвенцію  про  захист  прав  літніх  людей,  яка  посилить 
права та захистить літніх жінок і чоловіків.  
• Ми наполягаємо, щоби справа подолання насилля стосовно дівчат та жінок будь-
якого віку була включена як самостійна мета до Плану Розвитку на період після 2015.
• Ми  закликаємо  усі  країни–члени  ООН  вжити  невідкладні  та  дійові  заходи  проти 
насилля  стосовно літніх жінок як проти порушення прав людини. А також закликаємо до 
співпраці з UN Women, з  експертною групою UN DESA з питань насилля стосовно літніх 
жінок, а також з іншими НУО, що діють  у цій сфері.  Закликаємо фіксувати форми і типи 
насилля  застосовані  до  літніх  жінок,  закликаємо  ініціювати  і  підтримувати  наукові 
дослідження  для  виявлення  і  попередження  насилля  стосовно  літніх  жінок,  а  також 
розвивати  послуги  для  задоволення  специфічних  потреб  літніх  жінок,  які  потерпіли  від 
недбалості, кривди та жорстокості.

http://www.ngocoa-ny.org/news_2/index.html      
Вісті з регіонів України
Полтава: дбаємо про людей похилого віку

Рішенням  15-ої  сесії  обласної  ради  VІ  скликання  затверджено  обласну  Комплексну 
програму соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями 
на   період  до  2020  року.  Голова  Полтавської  обласної  державної 
адміністрації  Олександр  Удовиченко зазначає:  «Програма є комплексною  і 

передбачає  ефективні  напрямки  та  конкретні  заходи  щодо  соціального  захисту  осіб  з 
інвалідністю,  які  включають  надання  додаткових  пільг  за  рахунок  коштів  місцевих 
бюджетів,  розвиток  системи  соціальних  послуг,  впровадження  нових  форм  реабілітації, 
зайнятості  осіб  зазначеної  категорії,  створення  безбар’єрного  середовища  для  людей  з 
обмеженими  фізичними  можливостями».  В  області  постійно  вживаються  заходи, 
спрямовані  на  забезпечення  беззаперечного  виконання  Закону  України  «Про  статус 
ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального  захисту» в  повному обсязі.  Однією  з  державних 
гарантій  для  інвалідів  війни,  членів  сімей  загиблих  (померлих)  ветеранів  війни  є 
проведення  безоплатного  капітального  ремонту  будинку  (квартири).  Обстежено  4150 
інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної 
війни, яким виповнилося 85 і більше років. 

http://partyofregions.ua/ua/news/524bf724c4ca42466f000033

Київ: 70-ліття визволення Києва настоятель храму відзначив з парафіянами 
Вшанування  пам’яті  загиблих воїнів  і  всіх  жертв  військових дій  стало  вже однією  з 
традицій  Феодорівської  парафії.  Цьогоріч  6 листопада  настоятель  храму на  честь 

преподобного  Феодора  Освяченого  («Київський  Єрусалим»)  ієрей  Петро 
Семащук  разом  з  парафіянами,  людьми  різного  віку  і  різних  професій, 
відвідав і привітав учасників і свідків Великої вітчизняної війни з 70-річчям 

від  Дня  визволення  Києва.  Відвідання  ветеранів  розпочалося  вдень  і  тривало  до 
пізнього  вечора.  Учасників  війни  привітали  квітами  і  традиційними  подарунками  – 
духовними книжками та фірмовими пряниками від «Київського Єрусалиму». Натомість 
гостей почастували добірними спогадами, поділилися безцінним життєвим досвідом. 
Так,  між  частуванням  і  неспішними  розмовами  про  минуле,  сьогочасне  і  вічне, 
непомітно проминули кілька, безумовно, потрібних і повчальних годин.

http://orthodoxy.org.ua/data/70-littya-vizvolennya-kiieva-nastoyatel-kiyivskogo-ierusalima-vidznachiv-z-
parafiyanami-yaki

Миколаїв: виставка Родинних Літописів
6 грудня  у  Миколаївській  міській  бібліотеці  №  2  в  рамках  проекту  «Мережа 
домашніх  клубів»  за  Програмою  «Місце  зустрічі:  діалог»  за  підтримки 
німецького федерального фонду EVZ («Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє») 
відкрилася виставка  «Родинні  літописи». Як вважає  керівник  відділення  ВБО 

«Турбота  про  літніх  в  Україні»  Наталія  Володка,  «Родинні  літописи»  -  це  ще  одна 
можливість створити діалог між членами родини, тому що літні люди, які постраждали від 
нацизму  (остарбайтери,  в’язні  концтаборів,  гетто,  люди,  які  перебували  на  окупованій 
території під час Другої світової війни) страждають від самотності навіть у власній  сім’ї. 
Тому  «Родинні  літописи»  -  це  справжні  можливість   покласти  початок  діалогу  між 
поколіннями, літніми людьми і молоддю. Крім того, з кожним днем свідків  тих подій стає 



все  менше,  а  ця  виставка  -  ще  один  шанс  зберегти  пам’ять  про  ті  жахливі  події,  які 
пережили люди. 

http://www.mukola.net/news.php?id=56360 
Київ: в аптеках відкрили кабінети людини літнього віку

22  листопада  2013  р.  у  Києві  (на  базі  Київської  спеціалізованої  аптеки  №  1,  вул. 
Багговутівська, 3/15 Б) та 29 листопада 2013 р. у Харкові (на базі фарммаркету 
«Аптека Доброго Дня», вул.  Пушкінська, 26) у рамках Всеукраїнської соціальної 
ініціативи  «60+  Кардіо»  було  відкрито  «Кабінети  людини  літнього  віку».  Цей 
проект  реалізується  Всеукраїнською  громадською  організацією  «Асоціація 
превентивної  та  антиейджинг  медицини»  за  підтримки  компанії  «Сандоз»   — 

одного із світових лідерів серед фармацевтичних генеричних компаній.
http://www.apteka.ua/article/264696

Вісті з ближнього зарубіжжя
Киргизстан: 92% літніх людей живуть за межею бідності
У  Киргизстані  92% літніх  людей  живуть  за  межею  бідності.  Про  це  повідомили  у  прес-

службі  міністерства  соціального  розвитку  КР.  «На  сьогоднішній  день,  за 
даними соціального фонду КР, 92% літніх людей живуть за межею бідності, 
тому  що  отримують  пенсію  нижче  прожиткового  мінімуму,  який  тепер 
дорівнює приблизно 4 000 сомам. У республіці близько 50% усіх, хто працює, 

задіяні у неформальному секторі і не роблять відрахувань до вповноваженого державного 
органу  у  сфері  пенсійного  забезпечення»,  —  йдеться  у  повідомленні.  За  даними 
відомства,  чисельність  працюючих,  які  роблять  відрахування,  на  одного  пенсіонера 
становить  1,3  особи,  позаяк  міжнародна  організація  праці  (МОП)  рекомендує,  що  для 
забезпечення сталості пенсійної системи на 1 пенсіонера потрібні 3 платника.

http://www.time.kg/index.php?newsid=6588

Росія: розгнівані пенсіонери вдерлися до офісу Інвестбанку
У  Калінінграді  незадоволені  вкладники  збираються  біля  відділень  «Інвестбанку».  У 

головному офісі пікетувальники виламали двері.  Як  повідомляє «Інтерфакс», 
вкладники  збираються  біля  усіх  відділень  банку  в регіоні.  А  біля  головного 
офісу в Калінінграді,  де обслуговування фізичних осіб зовсім не виконується, 
розгнівані  пенсіонери  виламали  вхідні  двері.  Напередодні  «Інвестбанк»  у 

Калінінграді тимчасово призупинив проведення банківських операцій. Виникли складності 
з задоволенням звернень вкладників, які бажають забрати гроші достроково. Керівництво 
банку  називає  це  «необґрунтованою  панікою,  яка  була  спричинена  помилковою 
інтерпретацією  повідомлень  у ЗМІ  та на  форумах».  Проте  13  грудня  стало  відомо  про 
відкликання в «Інвестбанка» ліцензії.

http://news.mail.ru/inregions/nordwest/39/incident/16092801/?frommail=1
Азербайджан: розмір пенсій перевищує прожитковий мінімум

Середній  розмір  пенсій  в  Азербайджані  перевищує  прожитковий  мінімум 
пенсіонера  в  1,7  разів.  Про  це  йдеться  у  повідомленні  Державного  фонду 
соціального  захисту  (ДФСЗ)  Азербайджану.  Згідно  повідомлення,  в 

Азербайджане існує  пенсійно-страхова  система,  яка  передбачає  одночасне  підвищення 
базової частини пенсії усім пенсіонерам та індексацію страхової частини у відповідності до 
рівня  інфляції,  і  яка  створила  можливість  для   справедливого  розподілу  фінансових 
можливостей між  пенсіонерами, які становлять 13,5% населення країни. Динаміка  цього 
зростання  є  найвищою  серед  чотирьох лідерів  з  розміру  пенсій  країн  СНД  і  у 1,4  рази 
перевищує  динаміку  зростання  пенсій  у  Казахстані,  який  обіймає  друге  місце  за  цим 
показником. У вересні поточного року розмір базової частини пенсії було доведено до ста 
манатів (128 доларів). Це третій показник у СНД після Казахстану (185 доларів) і Білорусі 
(129 доларів). Для порівняння, в Росії цей показник становить 109,3 долара, а в Україні - 
111,8 долара", - йдеться у повідомленні ДФСЗ.

http://www.trend.az/capital/business/2213328.html 

Вісті з далекого зарубіжжя

США: стиль та елегантність літньої дами



Відомий  фотограф  Арі  Сет  Коен (Ari Seth Cohen) фотографує  розкішних жінок  у віці,  які 
дивують і приємно тішать око своїми стилем та елегантністю. Він шукає їх на 
багатолюдних  вулицях  Нью-Йорку.  За  словами  Коена,  наймолодшій  його 
моделі  було  59, а  найстаршій  -  102 роки.  Ці  жінки  ніколи  не  применшують 
свого  віку,  вони  не  ховають  свої  недоліки  і  не  звертаються  до  пластичних 
хірургів.  Вони гордяться сивим волоссям, зморшками,  пігментацією  і  все ще 

гарними обличчями та фігурами. Треба додати, що деякі з цих елегантних і стильних жінок 
у віці стали моделями для однієї з фотосесій у Vogue. Фотограф вже встиг видати книгу і 
документальний  фільм  під  назвою   Advanced  style,  які  пропагують  красиву  і  стильну 
старість.

   http://hochu.ua/cat-fashion/ikony-stilya/article-45552-elegantnaya-starost-kak-vyiglyadyat-roskoshnyie-
zhenschinyi-v-vozraste/#slider_top

Швейцарія: ухвалено національний план з деменції

Швейцарський  федеральний  уряд  й  усі  26  кантонів  країни  прийняли  до  виконання 
національний план з деменції на 2014 – 2017 роки. До основи плану було покладено такий 
підхід:  від  деменції  страждає  не  лише  окрема особа,  але й усі  члени  родини  і  медичні 

працівники. План  включає дев’ять основних цілей,  які  включають більш  широку 
обізнаність,  стратегії  індивідуального  догляду,  методики  інтегрованого  догляду. 
Цей  план  також  передбачає  покращення  раньої  діагностики  як  для  людей,  які 

мешкають вдома, так і для тих, хто хнаходиттся у спеціалізованих закладах. 
http://www.alzheimer-europe.org/News/Policy-Watch/Thursday-21-November-2013-Switzerland-adopts-national-

dementia-plan

Канада: «Вдома замість інтернату» відкриває 1000-е підприємство
4 грудня,  компанія  «Вдома  замість  інтернату»  (Home Instead Senior  Care), 
найбільший в світі провайдер послуг на дому для літніх людей, подолав ще 
одну  висоту  у  своїй  19-літній  діяльності:   відкрив  1000-е  за  рахунком 
франшизне  підприємство  в  Канаді,  в  місті  Ніагара  Фоллз.  Також  було 

оголошено про відкриття підприємств у Квебеку та Китаї, які мають заплановані на 2014 
рік. Низка досліджень показала, що люди в цілому світі бажають зустріти старість вдома, а 
компанія  «Вдома  замість  інтернату» допомагає  їм  в  цьому:  надає  підтримку  у 
повсякденному  житті,  персональному  догляді,  прийом  ліків,  приготуванні  їжі,  веденні 
домашнього господарства, виконує окремі доручення, організовує поїздки, робить покупки. 
Компанія  також  надає  спеціалізований  догляд  для  людей  з  хворобою  Альцгеймера, що 
дає їм змогу довго жити в затишку і безпеці власної домівки.

http://www.homeinstead.ca/news/Pages/Article.aspx?aId=108

Італія: вирішення «квартирного питання»
В  Італії  «квартирне  питання»  вирішують  шляхом  підселення  студентів  до  пенсіонерів. 
Пенсіонери  безкоштовно  надають  молодим  людям  кімнати  у  своїх  будинках.  Для 
забезпечення  студентів  житлом  и  боротьби  з  ринком  нелегальної  оренди  італійська 

асоціація  власників  житла  Confabitare  запропонувала  проект  «Бабусі  і  дідусі 
всиновлюють  студентів».  Завдяки цій  ініціативі,  в  обмін  на  допомогу  по 
господарству  або  походи  до  крамниць  і  аптеку,  пенсіонери  безкоштовно 
надають молодим людям кімнати у своїх будинках. За студентами залишається 

право  покинути  своїх  квартирних  хазяїв,  якщо  їм  щось-то  не  подобається.  Проект 
реалізується вже другий  рік поспіль, минулого навчального року безкоштовне житло було 
знайдене для 83 студентів.

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/v-italii-kvartirnyy-vopros-reshayut-podselyaya-stu-22397

Захист прав та інтересів літніх людей

Швеція: стокгольмська «Райдуга»
Перший  будинок  перестарілих  ЛГБТ  відкрито  у  Стокгольмі.  Заклад  названо   "Райдугою". 

Сьогодні, 22 листопада, Будинок відкриють офіційно. "Райдуга" - це кооперативна 
асоціація  для  людей  від  55  років,  яка  володіє  27  апартаментами  на  3  верхніх  
поверхах житлового будинку. Вже 40 чоловіків і 40 жінок претендують на житлове 
приміщення  тут.  Цей  Будинок  перестарілих  має  стати  прихістком  для  геїв, 

лесбіянок,  бісексуалів  і трансгендерів   похилого  віку.  "Деякі наші клієнти  молодші вказаного 



віку  -  вони  планують  своє  поселення  до  "Райдуги"  у  2030-х  роках,  але  забронювати  місце 
готові  вже  зараз",  -  розповідає  заступник  голови  асоціації  Ларс  Мононен.  "В  нас,  зазвичай, 
немає  дітей,  більш  того  –  навіть  близьких  родичів  теж  немає.  Після  виходу  на  пенсію  не  
вистачає  соціальної  взаємодії  та  спілкування.  "Райдуга"  буде  гарантувати  нам  надійніший 
соціальний  захист і дозволить  брати участь у житті соціуму.  Це місце, де люди шукатимуть 
спілкування з сусідами, а не уникати його ", - додав Мононен.

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_shvedy-otkryli-dom-prestarelyh-dlya-geev-i-lesbiyanok-kotoryj-nazvali-
radugoj/527500

Росія: аліменти для онуків
У Костромі бабуся двох дітей відсудила аліменти їх батьків. Димитрівський районний суд у 
Костромі задовольнив вимогу жительки міста, яка просила з батьків своїх онуків виплату 

аліментів. Жінка більше 10 років одна виховує та утримує 10-річну онуку і 14-
річного онука. Мама про дітях не згадує. Тато раз на рік надсилає невеличку 
суму грошей. На жаль, це є уся участь батьків у долі дітей. Бабуся виявилася 

не з полохливих, вона вирішила, що батьки, які виявили таку байдужість до своїх власних 
дітей, мають бути покарані і подала на них позов. Якщо вони не займаються вихованням, 
то  нехай  хоча  б  утримують,  подумала  вона.  Суддя  вирішив,  що  вимоги  позивальниці 
цілком обґрунтовані та зобов’язав біологічну мати підлітків  сплачувати бабусі аліменти у 
розмірі  одного  МРОТ  щомісяця  –  5205  рублів.  У  батька  будуть  відраховувати  50% 
зарплати.

http://deti.mail.ru/news/babushka-otsudila-alimenty-dlya-vnukov/

Новини науки

 Забобонні люди живуть довше
 Співробітники  Лондонського  університету  зробили  цікаве  спостереження: 
виявилося,  що  віра  у  прикмети  допомагає  подовжити  життя.  Своє 
дослідження вчені проводили протягом чотирьох років і систематизували за 
цей  час  переконання  більше  ніж   5  000 людей  з  різних  британських  міст. 

З’ясувалося, що більшість літніх людей, що брали участь у дослідженні вчених, забобонні. 
За  їх  словами,  протягом  свого  життя  вони  уважно  ставилися  до  прикмет,  а  також 
сновидінь і різних передбачень. До того ж виявилося, що  чим старшою ставала людина, 
тим  більше  зростала  її  "віра"  у  прикмети.  Так,  якщо  після  80  років  забобонними  себе 
визнавали  93% учасників,  то  серед  людей  старше  90 років  таких було  вже  97%. Вчені 
пояснили  зв’язок  між  довголіттям  і  вірою  у  прикмети  тим,  що  забобонність  розвиває  в 
людині обережність і вдумливість. Люди, які вірять у прикмети, ретельно обдумують свої 
дії  і  спокійніше  ставляться  до  можливої  невдачі,  наслідок  чого  менше  страждають  від 
стресу.

http://19rus.info/index.php/mir-v-pautine/item/2056-uchenye-suevernye-lyudi-zhivut-dolshe 

Літні люди більше радіють життю
Американські  вчені  вирішили  дослідити  питання  залежності  відчуття  щастя 
від  віку  людини.  Щоби  розібратися  у  цьому  питанні,  було  проведене 
опитування  по  телефону  340 тисяч  осіб.  Як  з’ясували дослідники,  відчуття 
щастя  поступово  зменшається  з  18  до  50  років,  а  після  50  знов  починає 

зростати.  Доречи  після  80  років  люди  більше  задоволені  собою,  ніж  у  віці  18  років. 
Британці також констатували, що після 18 років з кожним роком людина почуває себе все 
менш щасливою, а найгірший показник спостерігається в людей віком 45-50 років,  після 
чого люди знов відчувають смак життя і отримують від нього задоволення. Хоча фізична 
якість життя людини починає стрімко знижуватися, задоволеність життям зростає. Доктор 
Саверіо  Стрэнджес,  який  очолює  британське  дослідження,  каже,  що  щастя  може 
збільшуватися з віком, тому що люди починають краще справлятися з труднощами, крім 
того, кількість проблем, що виникають в житті літніх людей, суттєво менше, ніж в молодих.

http://psyfactor.org/news/sciense52.htm 

Інформаційний бюлетень «ВІК: ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО» є компонентом проекту 
«Покращення підзвітності уряду через моніторинг літніх людей в Україні» 
в рамках програми NSA-LA за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Думки, викладені у бюлетені, можуть не відображати 
точку зору Європейської Комісії.


