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Stárnoucí a ubývající
populace a vliv
regionálních změn
(DART)

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Podněty a okolnosti
projektu DART?

Jaké můžeme
očekávat výsledky?

Jak těchto výsledků
dosáhneme?

Do roku 2030 bude každému třetímu obyvateli Evropské
unie 60 či více let. Nízká míra porodnosti a migrace již
nyní vede ke snižování populace v jednotlivých evropských
regionech. Nižší populace, snižující se poptávka a

Projekt DART se zabývá problémy stárnoucí a ubývající
populace v regionech. Společným cílem projektu je formulování ucelené strategie spojující tři hlavní oblasti: zdravotní
péče a sociální služby; vzdělávání a celoživotní učení a

Výměnou zkušeností
V rámci projektu DART proběhne identifikace a výměna tzv.
dobrých praxí, které mají potenciál ovlivnit ekonomiku, sociální a zdravotní služby a vzdělávání ve všech partnerských

nedostatek kvalifikovaných pracovníků bude ohrožovat
poskytování odpovídajících veřejných a soukromých služeb
a udržitelnou ekonomickou situaci. Řešení problémů demografických změn je jedním z největších evropských témat,
jak je např. uvedeno v dokumentu „Regiony 2020 –
Posouzení budoucích výzev pro regiony EU“ a v evropské
iniciativě „Regiony pro ekonomickou změnu“.

nakonec tradiční a inovativní ekonomika. Daného cíle
bude dosaženo pomocí výměny zkušeností, nalezením tzv.
dobrých praxí a spoluprací mezi regiony. Činnosti projektu
přispějí k efektivnější politice rozvoje regionu.

regionech. Nejkvalitnější z těchto dobrých praxí budou
využity v dalších evropských regionech.
V souladu se Strategií Evropa 2020 zorganizují partneři
projektu tři hlavní konference v následujících oblastech:
Tradiční a inovativní ekonomika: jaro 2011
v Drážďanech, Německo
Vzdělávání, celoživotní učení a trh práce: léto 2011
v Praze, Česká republika
Zdravotní a sociální služby: jaro 2012 v Kainuu, Finsko
Celkem proběhne pět studijních návštěv a osm setkání
a workshopů téměř ve všech zúčastněných zemích.

Stárnoucí a ubývající populace a vliv regionálních změn
představují problémy pro mnohé regiony v Evropě.
Z toho důvodu 13 z nich začalo spolupracovat na
sestavování společných indikátorů a na vyhledávání a
předávání vhodných řešení týkajících se této problematiky.
Přestože již existuje několik projektů, které mají za cíl
zabránit ubývání populace, DART nabízí možnost lepšího
využití zkušeností a zároveň možnost podpořit změnu
novými indikátory a standardy. Cílem projektu DART je také
vypracovat inovativní a ucelené řešení na podporu kvality
života a posílení sociálního začleňování v oblastech
s ubývající a stárnoucí populací.

Některé z partnerských regionů již spolupracují na projektech zabývajících se demografickými změnami, nicméně
většina z těchto projektů se zaměřuje pouze na jednu
z výše jmenovaných oblastí.
Projekt DART má za cíl zlepšit politiku týkající se demografických změn, a to pomocí zavedení:
dobrých praxí z partnerských regionů a z předešlých
projektů,
nových řešení a služeb na zlepšení kvality života,
souboru indikátorů pro účely statistických měření
v regionech.
Projekt si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice
demografických změn a nalézt problémové oblasti veřejných
služeb. Soubory indikátorů budou sloužit k hodnocení
úrovně rozvoje regionů se stárnoucí a ubývající populací.

Zavedením indikátorů a politických doporučení
V projektu DART dojde k sestavení společných či vypracování nových indikátorů pro měření demografických změn
a stárnutí populace v evropských regionech. Identifikované
indikátory usnadní analýzu a srovnání dat z různých zemí.
Tato činnost je v souladu s Lisabonskou a Göteborskou
strategií. DART rovněž vytvoří politická doporučení na regonální a evropské úrovni a přispěje ke zvýšení veřejného
a politického povědomí o stárnoucí a ubývající populaci.

