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Информационен бюлетин 

 
 

1-ви октомври, Международен ден на възрастните 

 

Първи октомври е Международният ден на възрастните хора. Тази дата е от голямо 
значение за съвременното общество, като се вземе предвид, че броят на хората над 
60 години, се е удвоил в сравнение с 1980 г. Както е отбелязано в  Европейското 
изследване на информационни технологии и благополучно стареене, в рамките на 
проекта SEACW, “Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на 
добро здраве и повишаване на качеството на живот”, изчислено е, че към 2050 г. ще 
има 400 милиона души, по-възрастни от 80 години. Специално за Европа прогнозите 
сочат, че към същата година хората, които са над 65 години, ще са два пъти повече 
от хората под 14 години.  

 

Прогнози за населението в Европейския съюз за възрастовите съотношения 

 
 

 

Международният ден на възрастните хора през тази година има за цел да обърне 
внимание на усилията на възрастните хора, гражданските организации, 
организациите на Обединените нации и членовете на Евросъюза за включване на 
темата за стареенето в дневния ред на международното развитие. 

Институтът по невробиология, БАН като участник в проекта SEACW, работи за да се 
осигурят средства и възможности на възрастните хора да се развиват и активно да 
участват в обществения живот с помощта на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ). 

Приканваме Ви да разпространите това съобщение сред вашите партньори с цел да 
се повиши обществената информираност и ангажираност по въпроса, че 
нарастването на възрастта на населението трябва да се възприема като социална 
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придобивка, която в същото време носи социални, демографски и 
макроикономически предизвикателства. 

 

 

За повече информация за Международният ден на възрастните хора може да 
посетите страниците на Обединените нации и Световната здравна 
организация:  
 
 
 

 

 

 

 

 Naciones Unidas  Organización Mundial de Salud  

 

Относно проект  

 
SEACW (Социална екосистема за забавяне на стареенето, поддържане на добро 
здраве и повишаване на качеството на живот) е европейски проект, чиято основна цел е 
да стане електронно място за срещи на тези, които се интересуват от благополучното 

стареене чрез използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Тази 
виртуална екосистема ще осигурява на хората, занимаващи се със социални дейности, на 
възрастните и на населението като цяло, информация, средства и обучение в дигитална 
грамотност и начини за благополучно стареене. Тя също ще окуражава солидарността между 
поколенията, възможността за трудова заетост на социалните работници и като крайна цел, 
увеличаването на очакваната продължителност на живот на европейските граждани. 
Проектът се финансира от Европейската програма CIP-ICT-PSP 2012 на Европейската 
комисия. Консорциумът, разработващ проекта, се координира от Aliad Conocimiento y Servicio 

и се състои от общо 9 партньори от 5 страни-членки на ЕС (България, Франция, Италия, Малта 
и Испания). 
SEACW се подкрепя ота 34 организации, компании, НПО в областта на здравеопазването, 
информационните и комуникационни технологии и експерти от цяла Европа и света. 


