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1. Az „Active Ageing“-projekt a schneeberglandi kistérségben       

Az “Active Ageing“’ határon átnyúló projekt, amely az osztrák-magyar együttműködési program keretében 

valósul meg, és a demográfiai változások fényében a település, a gazdaság és a társadalom témáira fókuszál. A 

várható élettartam növekedése, a peremrégiókból való elvándorlás vagy a hagyományos helyi 

ellátóintézmények bezárása olyan kihívásokat jelent, amelyek nyilvánvalóan érintik a két egymással 

együttműködő schneeberglandi és keszthelyi (Nyugat-Magyarország) kistérséget. A projektpartnerek a 

lényeges döntéshozókkal és intézményekkel együtt regionális stratégiákat és koncepciókat dolgoznak ki, hogy 

proaktívan reagálni lehessen ezekre. Olyan környezet megteremtése a cél, amelyben lehetővé válik, hogy az 

emberek méltósággal, magas életminőségben (jó egészségben, a szűkebb, otthont jelentő régiójukban, 

társadalmi környezetükben, a társadalmi élet részeként, saját életüket függetlenül irányítva) tevékenyen éljék 

meg az időskort. Ehhez az alábbi területeken regionális pilotprojekteket valósítanak meg:  

1) A települések és a gazdasági szereplők felkészítése a demográfiai változásokra, hogy proaktívan 

cselekedhessenek, és ily módon biztosíthassák jövőjüket 

2) A résztvevő schneeberglandi és keszthelyi régió pozicionálása a tevékeny időskor modellrégiójaként, 

illetve „idősbarát“ lakóhelyként 

3) A helyi ellátás biztosítása (vegyeskereskedők, szupermarketek, orvosok, gyógyszertárak, vendéglők, 

trafikok, tömegközlekedési csatlakozások...), különösen a periférikus fekvésű helyeken – elsősorban a 

kevésbé mobil idősebb lakosok számára és az ellátási infrastruktúra fenntartására  

4) Szemléletformáló intézkedések foganatosítása a generációbarát térkialakítás és a generációbarát 

építkezés jövőbemutató témákban, amelyeket már ma figyelembe kell venni, beleértve az életkornak 

megfelelő infrastruktúrát, a szociális gondozóintézmények vagy a gondozói felügyeletet biztosító 

otthonok régióba történő odatelepítését a régióban való öregedés döntő tényezőiként 

5) Az időseknek járó helyi segítségnyújtás kezdeményezése annak érdekében, hogy lehetőleg minél 

tovább maradhassanak saját házukban, és ily módon kompenzálni lehessen azt, hogy a saját családjuk 

nem mindig tud segíteni nekik a mindennapi kihívásokban  

6) A generációkat összekötő intézkedések megvalósítása, ezzel is támogatva, hogy a lakosság pozitívan 

érzékelje az öregedés jelenségét. Az idősebbek szociális és kulturális környezetbe való jobb 

beilleszkedésének támogatása, hogy ezzel is hozzájáruljunk az életminőség növeléséhez mindenki 

számára  

7) Regionális időstalálkozók és továbbképzések az idősek számára fontos - mint pl. egészséges életmód - 

témákban   

8) „Az idősek mint gazdasági tényező“ – a regionális gazdasági szereplők fogékonnyá tétele az 

idősbarát/akadálymentes termékekre és szolgáltatásokra  

9) Egy mentorprogram kipróbálása külső szakértők közreműködésével regionális zászlóshajó üzemekkel 

együttműködve a schneeberglandi kistérségben, idősebb munkavállalók bevonása a fiatalabb 

munkavállalók vállalaton belüli képzésébe és továbbképzésébe  

Az alábbi beszámolóban az „Active Ageing“-projektben kezdeményezett pilottevékenységeket mutatjuk be és 

helyezzük tematikus keretbe. A további lehetséges intézkedési opciókra szintén rávilágítunk, hogy felkészüljünk 

a demográfiai változások kihívásaira, és hogy a jövőben is fenntarthatóan foglalkozhassunk az aktív időskor 

témakörével.  

2. A schneeberglandi kistérség portréja  

A kistérségek képezik a tartománypolitikai és a településpolitikai szint közötti metszéspontot. Fontos szintet 

alkotnak a tekintetben, hogy a lakosság mennyire azonosul azzal a régióval, amelyben él. A kistérségek 
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támogatják a gazdasági és regionális fejlesztést, céljuk pedig, hogy hozzájáruljanak a regionális erőforrások 

erősítéséhez. Ennek kapcsán a főbb pontok: a kultúra – történelem – hagyományok, gazdaság, mezőgazdaság, 

területrendezés – közlekedés – infrastruktúra, ökológia – megújuló energia, egészség – szociális ügyek és 

turizmus. 

SCHNEEBERGLANDI KISTÉRSÉG: 18 település – 1 kistérség 

2007-ben 18 település összefogásaként megalakult a schneeberglandi kistérség, és megalapították a 

„Schnnebergland mint közös régió – regionális fejlesztési egyesület“ elnevezésű egyesületet. Ezt a lépést az 

Industrievierteli Regionális Fejlesztési Szövetség/Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel készítette elő 

és aktívan támogatta. 

18 település közösen képezi az EU által elismert „Alsó-Ausztria déli része“ LEADER-régión belüli három kistérség 

egyikét (lásd 1. táblázat és 1. ábra). A Schneeberg, a Hohe Wand és az őket körülvevő táj, valamint a Piestingtal 

természeti oázis magas alpesi és idilli környezettel, sokszínű szabadidős, sportolási, action- és kulturális 

lehetőséggel. A schneeberglandi régió a „Bécsi Alpok/Wiener Alpen“ alsó-ausztriai turisztikai desztináció része.   

Főbb adatok: 

18 település:  Bad Fischau-Brunn, Grünbach/Schneeberg, Gutenstein, Höflein, Hohe Wand, 
Markt Piesting, Miesenbach, Muggendorf, Pernitz, Puchberg/Schneeberg, Rohr 
im Gebirge, Schrattenbach, St. Egyden/Steinfeld, Waidmannsfeld, Waldegg, 
Willendorf, Winzendorf-Muthmannsdorf, Würflach 

A lakosok száma:  28.271 (2014. január 1-jén) 

Területe: 552 km² 

Telephely-tényezők: mezőgazdaság, ipar, turizmus, kultúra  

Szervezeti forma:  közhasznú egyesület  

Elnökség: a települések polgármesterei 

Elnök: választott képviselő 

Operatív megvalósítás: kistérségi menedzsment 

Kistérségi ülések:  legalább negyedévente 

Finanszírozás:  a települések tagdíjából és az alsó-ausztriai tartomány támogatásából 

 

3. Schneebergland mint az aktív időskor modellrégiója      

 

A helyi ellátás új formái, generációbarát építés, szervezett helyi segítségnyújtás idősek számára a 
hétköznapokban: a schneeberglandi kistérség az “Active Ageing“ európai uniós projekt számos 
pilotintézkedésének köszönhetően a legjobb úton halad, hogy az aktív időskor modellrégiójává 
váljon.       
 
A schneeberglandi kistérség volt az alsó-ausztriai régiók közül az egyik, amely elkezdett foglalkozni a 

demográfiai változások témájával. Erre a LEADER 2007-2013 európai uniós programban támogatott regionális 

elemzés, az úgynevezett  „Demográfiai check“ keretében került sor.       

A kistérség demográfiai szempontból nagyon inhomogén. Míg keleten, például Kismarton/Wiener Neustadt 

közelében nagy mértékben növekedik a népesség, addig a periférikus részekre a népesség számának 

csökkenése vagy stagnálása a jellemző. Az eltérő elérhetőség és az eltérő gazdasági előfeltételek nevezhetők 

meg okként. A nagy ipari üzemek, a sikeres kis- és középvállalkozások, valamint a régió turisztikai vonzereje 

pozitív gazdasági impulzusokat eredményeznek. Ennek ellenére a regionális fejlesztéshez szükség van új 

stratégiákra is, elsősorban a demográfiai változások miatt. A népesség csökkenése és a társadalom elöregedése 

új kihívások elé állít bennünket, de a bevándorlás és a családi struktúrák felbomlása is intézkedéseket igényel.  
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Annak érdekében, hogy a demográfiai folyamatokra reagálni lehessen, a schneeberglandi kistérség úttörő 

szerepet szeretne vállalni azzal, hogy olyan példa értékű kezdeményezések és intézkedési opciók kidolgozásával 

foglalkozik, amelyek a demográfiai változások kihívásaira felelnek. Minderre az “Active Ageing“ európai uniós 

projekt keretében kerül sor, amely célja, hogy a schneeberglandi kistérséget és a keszthelyi partnerrégiót a 

tevékeny időskor modellrégióivá alakítsa.        

A projekt során körvonalazódott, hogy a schneeberglandi „fiatalabb idősek“ igen erősen kötődnek szűkebb 

hazájukhoz. Az a kívánságuk, hogy ott – lehetőleg a saját házukban – öregedhessenek meg. Ehhez azonban még 

néhány helyen hiányoznak a feltételek. A megkérdezettek alig foglalkoznak az öregedéssel, ezért szükség van az 

önkormányzatokra mint a keretfeltételek előre gondolkodó megalkotóira és impulzusadókra. Pilotrégióként a 

schneeberglandi kistérség azzal az előnnyel rendelkezik, hogy teljesen új intézkedésekkel is kísérletezhet. A 

mobilitás, az egészség, a közösségi közlekedés, a társadalmi összetartás és egyéb hasonló témák fontos 

megközelítésnek számítanak. Minden pilotintézkedés mindig a konkrét regionális helyzethez igazodik. Ez a 

széles körű megközelítés új, amelynek köszönhetően ezekben a kérdésekben a schneeberglandi kistérség élen 

jár.          

4. Az öregedés mint a jövő témája – összefoglalás és kitekintés     

A születések tartósan alacsony száma és a várható élettartam növekedése miatt Ausztria lakossága 

folyamatosan öregszik. A korcsoportok között már évtizedek óta tapasztalható az arányok eltolódása – az 

idősek és szépkorúak egyre növekvő aránya mellett a kereső korúak és gyermekek száma csökken. A 

schneeberglandi lakosság kereken 27%-a a 2014-es év elején legalább 60 éves volt, ami körülbelül megfelel az 

alsó-ausztriai aránynak. A kistérségen belül azonban egyértelműen kivehető egy kelet-nyugati gradiens: míg a 

jó közlekedési összeköttetéssel rendelkező keleti települések az utóbbi évtizedben a bevándorlásnak 

köszönhetően inkább  növekedtek, és ezért demográfiai szempontból általában fiatalabb összetételűek, addig a 

nyugati településekre az elnéptelenedés a jellemző. A népességi előrejelzések alapján ez a régió az osztrák 

trendet követi majd és demográfiailag tovább öregszik. Az elöregedési folyamatból adódó kihívások 

sokoldalúak, és megkövetelik, hogy behatóan foglalkozzunk az öregedés témakörével. Az elöregedési 

folyamattal szintén küzdő schneeberglandi kistérség vállalja ezeket a demográfiai kihívásokat. Az „Active 

Ageing“-projekt keretében a nyugat-magyarországi keszthelyi partnerrégióval együtt megpróbálták tematizálni 

a demográfiai öregedést, és stratégiákat kialakítani annak kezelésére.      

5. Intézkedési opciók a schneeberglandi kistérség számára      

Az intézkedések egész sorára van mód annak érdekében, hogy a településeket fel lehessen vértezni a 

demográfiai változások okozta kihívásokra. Az  „Active Ageing“-projektben kidolgozott egyes pilotintézkedések 

mellett rávilágítunk néhány olyan további konkrét intézkedésre is, amely a schneeberglandi kistérségben 

megvalósítható lenne. Ennek kapcsán az alábbi tematikus intézkedési területekre helyeztük a hangsúlyt: 

infrastruktúra és ellátás, mobilitás, társadalmi részvétel és önkéntes tevékenység, valamint lakhatási és 

életkörülmények. Az egyik főbb pontot a „fiatalabb idősek“ szerepe és szükségletei, valamint a település 

alakításában játszott szerepük alkotják. Az projektpéldák értelmében tett intézkedési javaslatokat áttekintés 

jelleggel a 67. és 68. oldalon szemléltetjük.            
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5.1. Intézkedési terület: társadalmi részvétel és szociális tér  

 

A schneeberglandi kistérségben jónak mondható a társadalmi összetartás, ezt a lakosság körében végzett 

véleménykutatás és a polgármesterekkel folytatott beszélgetések is megerősítik. Ugyanakkor a társadalom 

átalakulóban van: a családi struktúrák egyre inkább felbomlanak, a többgenerációs összefogás már nem 

magától értetődő. A kommunikáció egyre inkább eltolódik a külvilág felé, és fokozódik a külső segítség és a 

kapcsolatrendszer iránti igény. A nemzedékeket egymással tudatosan összekapcsoló találkozóhelyek és 

kezdeményezések segíthetik a fiatalok és idősek közti érintkezést és együttműködést.  A társadalmi részvételre, 

befogadásra és az önkéntes tevékenységre irányuló proaktív meghívás jelenthet választ az életstílusok 

fokozódó sokszínűségére, s ily módon fenntarthatóan erősíthetjük a társadalmi élet működését is.        

a) Generációk közti kezdeményezések és találkozóhelyek fiatalok és idősek számára  

Az egyesületek különösen a vidéki településeken társadalmilag összekötő szerepet játszó, központi  

kommunikációs színteret jelentenek. Néhány egyesület kifejezetten a fiatalok és idősek fontos találkahelyeként 

működik.  A (formális) egyesületi befogadás a schneeberglandi kistérségben kimondottan magas, mégis néhány 

egyesületnél a tagok lemorzsolódása tapasztalható. Az egyesületeknek segíteni kell abban, hogy tisztújításkor 

fiatalabbak kerüljenek sorra, hogy a merev struktúrákat és az egyesületi tevékenységeket új élettel lehessen 

megtölteni. 

Néhány schneeberglandi településen jelenleg fizikailag csak elvétve vannak találkozóhelyek fiatalok és idősek 

számára. Egyrészt a meglévő parkokat vagy épületeket – pl. könyvtárakat – célzottan úgy lehetne átalakítani, 

hogy a fogyasztás nélküli kommunikációt ösztönözzék, másrészt pedig kifejezetten generációs játszótereket 

lehetne létrehozni. A kávéház és a helyi ellátás hibridmegoldásai is (lásd lent a helyi ellátás, multiszolgáltató 

bolt/multi-service shop) rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy kommunikációs színterekké váljanak. Az 

úgynevezett „generációs házakban“ gyakran vannak bérelhető termek, amelyeket a vendéglátóegységek 

kiegészítéseként is igénybe lehet venni. 

Végül is a különböző generációkra kidolgozott kezdeményezések alkalmat nyújtanak arra, hogy a generációk 

közelebb kerüljenek egymáshoz. Például iskolákkal, egyesületekkel vagy idősek intézményeivel kialakított 

kooperációkra gondolunk. A kölcsönös tanulást, a tapasztalat- és tudáscserét rendszeres találkozókkal, 

tanfolyamokkal és ünnepségekkel  lehetne ösztönözni. 

b) Önkéntes tevékenység – helyi segítségnyújtás  

A schneeberglandi kistérségben jelenleg (még) jól működik a helyi segítségnyújtás. A felbomló családi 

struktúrák és a változó lakhatási helyzet miatt azonban a jövőben e téren változás várható. A „fiatalabb idősek“ 

egyre inkább aktív életet élnek, ugyanakkor egyre jobban igénylik majd, hogy fokozottabban bevonják őket a 

szociális körforgásba. Ezért az életüknek értelmet adó, önkéntes tevékenységükkel más személyi csoportok – 

például a szépkorban lévőknek – lényeges támaszává válhatnak. Eddig a helyi segítségnyújtás főleg saját 

szervezés alapján működött. A koordinált megközelítés azonban lehetőséget nyújt arra, hogy olyan további 

támogatásra szorulókat is megszólítsanak, akik már nem folyamodhatnak családi vagy jószomszédi 

kapcsolatrendszerükhöz. Az önkénteseket „Az önkéntesség iskolája“ c. workshophoz hasonló regionális 

műhelytalálkozókon lehet mozgósítani.  

A fő nehézséget általában az jelenti, hogy elkötelezett élenjárókat találjunk. A „regionális házmester“ (mobil 

segítségnyújtás) „Active Ageing“-pilottevékenység pont erre a feladatra vállalkozott: ez a kezdeményezés a 

meglévő szociális és kereskedelmi ajánlatokat kiegészítendő az elkötelezett időseket összakapcsolja az olyan 

rászorulókkal, akiknek az apróbb mindennapi nehézségeik megoldásához segítségre van szükségük. A 

koordinátorok mobiltelefonon érhetők el, így bürokráciamentesen és térítésmentesen lehet segítséget kérni. A 
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„regionális házmester“ (mobil segítségnyújtás) a schneeberglandi kistérségben immár négy településen is 

(Hohe Wand, Schrattenbach, Grünbach und Würflach) bevezetésre került, és helyi önkéntesek – nagyrészt 

nyugdíjasok – működtetik.  

Ezen túlmenően generációkat átfogó projektek is elképzelhetőek. A „fiatalabb idősek“ például a háztartásban 

nyújtott segítség ellentételezéseként vállalhatják a gyermekek délutáni felügyeletét. Szintúgy segíthetnek a 

diákok olvasási készségének ösztönzésében oly módon, hogy az iskolákban a felolvasó nagymama vagy 

nagypapa szerepét vállalják. Az iskolák és az idősközpontok közti intézményesített együttműködési projektek a 

pályaorientáció keretében további lehetőséget jelentenek.   

c) Generációkat átfogó kezdeményezések a regionális szemlélet erősítésére  

A rendelkezésre álló regionális tudást kifejezetten arra is lehet használni, hogy a generációk ismét közelebb 

kerüljenek egymáshoz. 2013 tavaszán a schneeberglandi kistérség valamennyi települése úgy döntött, hogy 

közösen létrehozzák a regionális tudástárat mint digitális memóriát. Ennek kapcsán minden község a saját 

önkormányzati topotékájában dokumentálja a korábbi időkből származó magániratokat és fényképeket, és 

ezeket ingyen hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. Az évek során így egy olyan regionális tudástár jön 

létre, amely pozitívan hozzájárulhat ahhoz, hogy az ittlakók még inkább azonosuljanak a régióval. Az alábbi 

három település hozott létre topotékát: Markt Piesting, Waldegg és Würflach.  

Az ehhez hasonló projektekben például a hagyományos tudásra helyezik a hangsúlyt, mint például a 

kézimunkára vagy a népviseletre, néhány helyen többgenerációs csoportokban a népviselethez illő 

kiegészítőket terveznek és készítenek.  

Az „Active Ageing“ projektben a generációk találkozóján egyrészt az internetre vonatkozó ismereteket adtak 

át az idősebbeknek, másrészt pedig közös főzésre is sor került.
1
 Erre alapozva regionális receptfüzet készült. Ily 

módon kötetlen légkörben sikerült a generációk közti tudásátadást szorgalmazni. Az ilyen és az ehhez hasonló 

tevékenységeket hosszú távon gondolkodva intézményesített együttműködésben is meg lehet valósítani, 

például iskolák és öregotthonok vagy idősek egyesületeinek bevonásával.  

5.2. Intézkedési terület:  letelepedés és lakhatás  
A schneeberglandi kistérségben – egész Ausztriához hasonlóan – megfigyelhető, hogy az emberek az „ageing in 

place“ felé hajlanak Ez azt jelenti, hogy az idősebb lakosok kifejezetten „röghöz kötöttek“, és megszokott 

környezetükben szeretnének megöregedni. Ezen egyrészt saját otthonukat, másrészt pedig a települést, illetve 

a régiót értik. Amennyiben azonban ápolásra lenne szükségük, úgy inkább az intézményesített változatot 

(gondozószolgálat vagy -létesítmény) részesítik előnyben a családtagok általi magán jellegű ápolással szemben. 

A megkérdezett polgármesterek közül néhányan azonban úgy vélték, hogy e tekintetben már belátható időn 

belül változásra lehet számítani, az alternatív lakhatási formák, mint például a gondozói felügyeletet biztosító 

otthonok a jövőben nagyobb jelentőségre tesznek szert.  

a) Idősbarát lakhatás az egyén saját otthonában  

A megkérdezettek kétharmada idősbarátnak tartja saját otthonát, és ennek megfelelően úgy véli, hogy ott 

öregedhet meg. Ez azonban csupán általánosított és szubjektív értékelésnek számít – a családi házak és a 

lakások jelenleg valójában csak ritkán akadálymentesítettek. Az akadálymentes használat meghatározó az 

idősebb, kevésbé mobil lakosok számára, ugyanakkor azok számára is, akik szakmai vagy családi 

mindennapjaikban ápolást végeznek vagy segítséget nyújtanak. Az önkormányzatok célirányos tájékoztatással 

segítséget nyújthatnak a magánszemélyeknek új építésű házak tervezésénél és a saját otthonuk átalakításánál 

is. Ezért az „Active Ageing“-projektben készült egy brosúra „Akadálymentesen építi házát?“ címmel, amely a 

környékre költözőknek szóló mappa mellékeltetét képezi, és ki lehet tenni az önkormányzatoknál, illetve az 

önormányzati közalkalmazottak aktívan osztogathatják is.  

                                                                 
1
 Lásd film: https://www.youtube.com/watch?v=rH6icOaSWbI  

https://www.youtube.com/watch?v=rH6icOaSWbI
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b) Időskori lakhatás a saját otthonon kívül  

Az individuális életmódok individuális lakhatási formákat eredményeznek. A lakhatási kínálat további 

diverzifikálása segíthet abban, hogy a schneeberglandi kistérségben a jövőbeli lakhatási igényekre is reagálni 

lehessen. Időskorban az alábbi igények jelentkeznek: fokozottabb akadálymentesség, idősbarát kialakítás, 

felszereltség és komfort, a közösség támogatása és a magánszféra megőrzése. Optimális esetben a lakhatási 

projektek a település kötelékében vannak és csatlakoznak a közösségi közlekedési eszközökhöz, ami lehetővé 

teszi az önálló ellátást és életvitelt.  

A lakhatási projekteket a kor szempontjából homogén módon lehet kialakítani. Erre a schneeberglandi 

kistérségben is már néhol fellelhető, legjellemzőbb példa a gondozási felügyeletet biztosító otthon. A fokozott 

tájékoztatás segíthet abban, hogy növeljük e lakhatási forma elfogadottságát, mert a lakosság körében 

továbbra sem világos, mi is rejlik e mögött a kínálat mögött, és hallatán még mindig inkább az ápolásra 

asszociálnak az önálló lakhatás helyett. Lényeges kihívást jelent, hogy a periférikus területeken lakó 

idősebbeket körültekintően mobilizáljuk még mielőtt ápolásra szorulnának. A hasonló lakhatási modellek 

fokozottan a helyi segítségnyújtásra alapoznak, és a privát lakhatást kombinálják a közösségi élettel. Ennek 

szellemében nagyon hasznos lehet a más használati lehetőségekkel társuló kombináció. A lakójukkal együtt 

öregedő lakások, ill. az időseknek készült lakóházak moderáló gondozói felügyelet nélkül az önigazgatás elvén 

működnek. E téren is a lakhatási projektek szerves részét képezhetné a mozgósító tájékoztatás, és emellett 

meg lehetne szervezni, hogy a szolgáltatók is támogassák ezt a munkát. Az üresen álló lakások a legkisebb 

településen is lehetőséget nyújtanak arra, hogy a segítség nélküli öregedésre a (leg)kisebb megoldások is 

megvalósuljanak. Így például a paraszti gazdaságokat a célnak megfelelően át lehet építeni és családi 

üzemeltetésben lehet gondozni, vagy például a társasházakat is fel lehet osztani külön lakásokra. Az idősek 

lakóközössége vidéken még kevésbé terjedt el - új építésű házakban és a lakóterek adaptálásával lehetne ilyet 

létrehozni. Jellemzője, hogy egy ilyen lakóközösségben kevesebben laknak, és saját szobájának köszönhetően 

mindenkinek megvan a magánszférája, ugyanakkor része a társadalmi közösségnek is. 

A közösségi, generációkat átfogó lakhatási formák közelebb hozhatják egymáshoz a különböző lakossági 

csoportokat, mivel találkozási lehetőségeket teremtenek, és megteremtik a helyi segítségnyújtás hálózatát. E 

téren is gondolni kell a szolgáltatásokra, ápolásra és ellátásra.  

5.3 Intézkedési terület: infrastruktúra és ellátás  

 

A lakosság megkérdezése során megállapítást nyert, hogy a letelepedett lakosság igen elégedett a jelenlegi 

ellátási helyzettel. A megkérdezettek 60%-a alig számít arra, hogy a jövőben gondok adódnának a helyi 

ellátásban. Az önálló ellátás korlátozását elsősorban abban látják, hogy idősödve egyre nehezebben 

közlekednek majd.  Ez vonatkozik a mindennapi elintéznivalókhoz megteendő hosszabb távolságokra és 

közvetlenül a helyi közlekedésre is. De akkor is, ha a megkérdezett lakók úgy vélik, hogy ellátásuk jó, a 

megkérdezett polgármesterek szerint néhány településen az ellátottság már most hiányos vagy legalábbis 

hosszabb távon nehezen tartható szinten. A településeken belüli akadálymentesség is még hagy kívánnivalót 

maga után. Az „Active Ageing“-projektben végzett elemzések e tekintetben differenciált helyzetet tárnak fel.    

a) Helyi ellátás  

A tevékeny időskor azt jelenti, hogy az idősek önállóan tudják beszerezni a mindennapi szükségleti cikkeket, és 

igénybe vehetik az olyan szolgáltatásokat mint orvos, gyógyszertár kozmetika és vendéglátói egységek. 

Különösen a vidéki területeken már nem magától értetődő a jól működő helyi ellátás. Az „Active Ageing“-

projekt keretében a schneeberglandi kistérségre vonatkozóan elkészült az ellátási helyzet regionális elemzése 

és kidolgozásra került a meglévő ellátási hálózat telephely-katalógusa. Általánosságban elmondható, hogy a 

18 schneeberglandi település egészségügyi szolgáltatásokkal és élelmiszerboltokkal való ellátása jó, van számos 

vendéglő és kávéház is. Ennek ellenére a létesítmények részben koncentrált fekvése miatt vannak olyan 
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települések a régióban, amelyek ellátottsága nem megfelelő. Az elszórt települések és tanyák 

élelmiszerboltokkal való ellátottsága rossz, és a postával (postai partnerekkel), bankokkal és trafikokkal való 

ellátottság is hiányosságokat mutat.  

A mobilitási szolgáltatások kedvező megoldásnak számítanak a széttagolt, illetve a nagyon nagy kiterjedésű 

települések ellátására. Egyrészt a termékeket odaszállítják a felhasználókhoz – ez esetben széles 

termékpalettáról vagy egy speciális termékcsoportról lehet szó.  Másrészt pedig a vásárlót viszik oda a 

termékhez, például bevásárlóbuszon (lásd lent mobilitás). A multiszolgáltatók egy telephelyen egyesítik a 

különböző szolgáltatásokat és kínálatokat, és így segítenek a helyi ellátás fenntartásában. Amennyiben ezeket a 

boltokat a kávéház vagy a vendéglő és helyi ellátó hibridmegoldásaként alakították ki, úgy társadalmi 

találkahelyként is működhetnek. Közösségileg szervezett koncepciók is elképzelhetőek. A szövetkezetekben a 

polgárok és települések közösen üzemeltetik az üzleteket. Mindkét koncepció esetében regionális termékeket – 

illetve azt is – kínálnak.  A webszolgáltatásokat egyéb helyi ellátási modellel kombinálva vagy önállóan is lehet 

kínálni. A felhasználók a mindennapi szükségleti cikkeket egyre inkább online is megrendelhetik, vagy egyéb 

szolgáltatásokra online kérhetnek időpontot. Miután a többi lakossági csoport mellett az idősebbek is egyre 

inkább használják az internetet, ez a változat még nagy potenciállal rendelkezik.  

Végül pedig célirányos intézkedésekkel a meglévő helyi ellátást is lehet támogatni, hiszen ha a helyi ellátók 

egyszer csak eltűnnek a településről, akkor utána igen nehéz utódot találni, illetve valamilyen más alternatív 

helyi ellátási modellt megvalósítani. Különböző opciókat jelentenek például az utalványok, amelyek regionális 

valutává fejlődhetnek, vagy a bónuszpontok.  

 

b) Akadálymentesség a köztereken  

A terek akadálymentes kialakítása lehetővé teszi az idősebbek és a testi fogyatékkal élők számára, hogy adott 

helyen önállóan közlekedjenek, s ily módon részt vegyenek a társadalmi életben, és gondoskodjanak saját 

maguk ellátásáról. A megkérdezett polgármesterek véleménye szerint az akadálymentes térkialakítást a 

schneeberglandi településeken eddig alig tematizálták.  

Akkor is, ha a közterek akadálymentes kialakításának szükségességét időközben általánosan is elismerik, az erre 

irányuló szemléletformálás elengedhetetlen. Ez a lakosokra éppúgy vonatkozik, mint a döntéshozókra, mind a 

közterek, mind a magánépületek esetében. Különösen hatékony lehetőségnek számít a helyszíni bejárás a 

falvakban, amint arra az „Active Ageing“-projekt során sor került Gutenstein és Bad Fischau-Brunn 

településeken. Ennek kapcsán a szakértők által kísért sétákon közösen feltérképeztük az építésben 

tapasztalható hiányosságokat.  

A műszaki rendszerek mind a fogyatékkal élőket, mind a mozgáskorlátozottakat és időseket is segítik a 

mindennapjaik kialakításában. Ennek kapcsán különbséget kell tennünk a kollektíven rendelkezésre bocsátott 

rendszerek (pl. hangjelzéssel ellátott közlekedési lámpa) és a felhasználók által beszerzett rendszerek között (pl. 

hallókészülék vagy app-ek).  

Sokkal nagyobb hatása van azonban az építésben kivitelezett intézkedéseknek, mert így a tereket mindenki 

számára hozzáférhetővé lehet tenni. Végül érdemes figyelmet fordítani a személyszállítási szolgáltatásokra 

(közösségi mikroközlekedés, lásd lent), amelyek a testi fogyatékkal élőknek vagy idősebbeknek nagyobb fokú 

mobilitást tesznek lehetővé.  

5.4 Intézkedési terület: mobilitás  
A mobilitás az életminőség biztosításának egyik legfontosabb eleme. A schneeberglandi kistérségben egész 

Alsó-Ausztriához hasonlóan a motorizált egyéni közlekedés dominál. A „fiatalabb idősek“ számára is az autó a 

legfontosabb közlekedési eszköz. Az alternatív közlekedési formák azonban pont időskorban jelentik a mobilitás 

zálogát – különösen attól kezdve, hogy az illető már csak korlátozottan képes saját maga autót vezetni. 
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Alapvetően elmondható, hogy a régióban jó a közösségi közlekedési eszközökkel való ellátottság. A széttagolt 

települések egyes részein, valamint a schneeberglandi kistérség egyes nyugati részein kívül a legtöbb helyre 

kielégítő módon el lehet jutni busszal vagy vonattal. Az idősebb lakosok körében még mindenképp 

szorgalmazni kell ezeknek a közösségi közlekedési eszközöknek a fokozottabb igénybevételét. Ennek érdekében 

egyrészt sűrűbb közlekedési hálózatra van szükség, és növelni kellene a járatok gyakoriságát. Másrészt pedig 

okvetlenül szükség van további tájékoztató, felvilágosító és szemléletformáló munkára az idősebbek célirányos 

támogatása érdekében (pl. az online menetrend-felvilágosítás, jegyautomata kezelése stb.). A mobilitási 

központok ennek kapcsán tanfolyamokat kínálnak. 

A kistérségi mobilitási kínálatok, a közösségi mikroközlekedési rendszerek segíthetnek abban, hogy a lakosok 

eljussanak a buszmegállókhoz, a pályaudvarokra vagy a központi helyekre, és így tegyék meg az első, illetve az 

utolsó mérföldet. A települések által szervezett bevásárlóbuszok vagy taxiutalvány-rendszerek mellett létezik 

még a községi buszok alsó-ausztriai tartomány által támogatott rendszere. A hívásra érkező iránytaxik további 

gyakorlatias, igényorientált közlekedési megoldást jelentenek.       

A személyszállítási szolgáltatásokat eddig általában a segítségre szoruló idősebbek a szomszédokon vagy a 

családtagokon keresztül rendezték. A szociális hálózatok a vidéki térségben is már átalakulóban vannak.  

Községek, valamint magánszemélyek is kezdeményezhetnek úgynevezett szociális rendszereket, pl. online 

együttutazási börzéken keresztül, hogy továbbra is lehetőség legyen a személyszállítási szolgáltatásokra.     

Végül pedig a mozgásukban nem korlátozott és fogyatékkal nem rendelkező idősebbek esetében a kerékpár is 

fontos szerepet játszhat a mindennapi mobilitásban. Így a rövidebb távokkal vagy az un. utolsó mérfölddel 

segítség nélkül is meg tudnak birkózni. Ahhoz, hogy itt támogatólag tudjunk fellépni és vonzó kerékpár-

alaphálózatot hozzunk létre, a meglévő szakaszokat alkalmassá kellene tenni a mindennapi használatra, 

határon átnyúlóan és a település központjával összekötve kellene kiépíteni őket.         

6. Összefoglalás és kitekintés  

A demográfiai öregedés folyamata visszafordíthatatlan. A schneeberglandi kistérség lakossága – Ausztria teljes 

lakosságához hasonlóan – az elkövetkező években demográfiailag öregedni fog. Ausztriában a várható 

élettartam évente mintegy három hónappal nő, ami az emberiség egyik nagy vívmányának tekinthető. Ez az 

öregedési folyamat ennek ellenére különböző társadalmi és gazdasági területeket érint közvetve vagy 

közvetlenül. A tevékeny időskor szellemében kifejezetten szükség van alkalmazkodási stratégiákra.  

Az idősebbek manapság egészségesebben, aktívabban és tovább élnek, mint még néhány évtizeddel ezelőtt. A 

tevékeny időskor ötlete különösen a „fiatalabb időseket“ bátorítja fel arra, hogy kifejlesszék és kiaknázzák 

lehetőségeiket, erőforrásaikat és kompetenciáikat a jobb életminőség érdekében. Az idősebbeket ennek 

szellemében nemcsak a társadalom támogatja, hanem ők is értékesen hozzájárulnak a társadalmi élet minden 

területéhez: gazdasági területen éppúgy, mint a társadalmi és a családi életszférában. 

Ennek megfelelően az „Active Ageing“-projekt megpróbál hozzájárulni a tevékeny időskor megfelelő 

környezetének megteremtéséhez, a régió fiataljai és idősei közti kölcsönös megértés erősítéséhez, megpróbálja 

az időseket a társadalom számára tőkeként és potenciálként újrapozicionálni, s ily módon hozzájárul ahhoz, 

hogy a lakosság az öregedést pozitív jelenségként érzékelje. Azzal, hogy az idősebbeket jobban bevonjuk a 

társadalmi és kulturális környezetbe, általában hozzájárulunk ahhoz, hogy az itt élőknek nő az életminőségük.  

A jelen beszámolóban az „Active Ageing“-projektben kezdeményezett pilottevékenységeket mutatjuk be, és 

helyezzük tematikus keretbe. A további lehetséges intézkedési opciókra szintén rávilágítunk, hogy felkészüljünk 

a demográfiai változások kihívásaira, és a jövőben is fenntarthatóan tudjunk foglalkozni a tevékeny időskor 

témakörével. A kihívásoknak és a lehetséges megoldásoknak a fent vázolt témakörökre való felosztása ne 

tévesszen meg bennünket abban, hogy itt összességében nézve összetett anyagról van szó, amelyben minden 

téma fogaskerékszerűen kapcsolódik egymáshoz, és ezt kezelésükkor figyelembe kell venni.  
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A schneeberglandi kistérségre irányuló kiválasztott intézkedések megvalósítása vagy adaptálása most 

közvetlenül az adott hely legfontosabb szereplőire vár, mert ők ismerik a legjobban a település sajátos 

helyzetetét, és ők tudják a leginkább felmérni a társadalmi változások helyi következményeit. A településeket 

és a további szereplőket (a gazdasági élet szereplőit, az oktatási intézményeket, egészségügyi intézményeket, 

egyesületeket stb.) fel kell készíteni a demográfiai változásokra, és bátorítani kell őket a proaktív cselekvésre. 

Ennek során magának a helyi lakosságnak és különösen a „fiatalabb időseknek“ központi szerep jut majd. Több 

kisebb és nagyobb lépésnek köszönhetően mindenképp lehetségesnek tűnik, hogy a schneeberglandi kistérség 

a jövőben is vonzó lakóhely legyen minden lakossági csoport számára.  
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