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1. Vyresnio amžiaus darbuotojų vaidmuo Europos 
Sąjungoje 

Ateinančius kelis dešimtmečius vyresnio amžiaus darbuotojų dalis Europos Sąjungoje did÷s. Iš vyraujančių 
darbingo amžiaus gyventojų grup÷s pokyčių 27 ES valstyb÷se nar÷se matyti, kad 2010–2030 m. 55–
64 metų gyventojų amžiaus grup÷ padid÷s maždaug 16,2 % (9,9 mln.). Visose kitose amžiaus grup÷se 
darbuotojų tur÷tų sumaž÷ti, pvz., 40–54 metų amžiaus grup÷je jų tur÷tų sumaž÷ti 5,4 %, o  25–39 metų 
amžiaus grup÷je – 14,9 %. Šiuos ryškius demografinius pokyčius lemia ilg÷janti gyventojų gyvenimo 
trukm÷ ir maž÷jantis jų vaisingumas. Tod÷l Europos darbo j÷ga bus senesn÷ nei bet kada anksčiau. 
Daugelyje šalių 30 % ar didesnę darbingo amžiaus gyventojų dalį sudarys vyresnio amžiaus darbuotojai. 

Šiuo metu vyresnio amžiaus (55–64 metų) darbuotojų užimtumo lygis 27 ES valstyb÷se nar÷se yra 
mažesnis nei 50 %. Tik 15 pasaulio šalių vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumas didesnis kaip 50 %. 
Daugiau kaip pus÷ vyresnio amžiaus darbuotojų d÷l įvairių priežasčių išeina iš darbo nesulaukę nustatyto 
pensinio amžiaus. Tod÷l siekiant, kad Europa gal÷tų išlaikyti ir remti ilgiau gyvenančius Europos piliečius, 
reikia skubiai didinti darbuotojų našumą ir ilginti jų profesinio gyvenimo trukmę. 

2012-ųjų, Europos vyresnių žmonių aktyvumo metų, tikslas – skatinti Europos gyventojų, ypač vyresnio 
amžiaus žmonių, gyvenimo kokybę ir gerovę bei skirtingų kartų solidarumą. Gera profesinio gyvenimo 
kokyb÷ yra svarbus vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo skatinimo pagrindas. Tod÷l darbuotojų sveikata ir 
sauga yra itin svarbios, siekiant užtikrinti vyresnių žmonių aktyvumą suteikiant galimybę gyventi 
kokybiškesnį ir ilgesnį profesinį gyvenimą. Geros darbo sąlygos taip pat skatina jaunus, vidutinio ir vyresnio 
amžiaus žmones bendradarbiauti. 

 

2. Keli faktai apie sen÷jimą 
Su amžiumi daug÷ja ilgalaikių sveikatos sutrikimų ir l÷tinių ligų. Tod÷l reikia skubiai keisti maždaug 30 % 
50–64 metų vyrų ir moterų darbo sąlygas, kad d÷l sveikatos sutrikimų jie neišeitų į pensiją pirmiau laiko 
arba neprarastų gebos dirbti. Daugiausia b÷dų kelia raumenų ir skeleto bei psichikos sutrikimai. Depresija 
šiuo metu taip pat yra viena iš labiausiai paplitusių negal÷jimo dirbti ir ankstyvo iš÷jimo į pensiją priežasčių. 
Aišku, kod÷l maž÷ja fizinis darbuotojų paj÷gumas: vyresnio kaip 30 metų žmogaus širdies ir kv÷pavimo 
sistemos paj÷gumas ir raumenų stiprumas kasmet sumaž÷ja maždaug 1–2 %. Fizinio paj÷gumo 
sumaž÷jimas daugiausia b÷dų sukelia tiems darbuotojams, kurių organizmui darbo metu tenka didelis 
fizinis krūvis; šiuo metu maždaug 30 % darbo vietų Europoje darbuotojai dirba nepatogioje kūno pad÷tyje, 
kilnoja sunkius daiktus arba turi atlikti kartotinius judesius. Tačiau įvairaus amžiaus darbuotojai labai 
skiriasi vienas nuo kito savo funkciniu paj÷gumu ir sveikatos būkle. Daugumos vyresnio amžiaus 
darbuotojų sveikata gera, o jų fizinis paj÷gumas pakankamas. 
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Nors senstant sveikata blog÷ja ir fizinis paj÷gumas maž÷ja, kelios kitos mūsų organizmo funkcijos su 
amžiumi stipr÷ja. 

Stipr÷jantys intelektiniai geb÷jimai yra senstančio žmogaus pranašumas. Pavyzdžiui, su amžiumi ger÷ja 
strateginis mąstymas, įžvalgumas, atidumas, įgyjama daugiau išminties, ger÷ja geb÷jimas įsigilinti, 
racionalizuoti, geb÷jimas kontroliuoti gyvenimo pokyčius, holistinio suvokimo ir užsienio kalbų įgūdžiai. Be 
to, vyresnio amžiaus darbuotojai labiau atsidavę savo darbui ir sugeba labiau į jį įsigilinti, jie lojalesni savo 
darbdaviui ir paprastai rečiau, nei kitų amžiaus grupių darbuotojai, neateina į darbą. Su amžiumi daug÷ja 
profesin÷s patirties ir ger÷ja geb÷jimas kontroliuoti gyvenimo pokyčius. Iš tyrimų duomenų matyti, kad 
vertinant darbuotojo darbo rezultatus, darbo patirtis kompensuoja kai kuriuos silpn÷jančius pagrindinius 
kognityvinius geb÷jimus, kaip antai atmintį ir psichomotorinius įgūdžius. 

Su amžiumi did÷jant darbo patirčiai, did÷ja ir vertingas vyresnio amžiaus darbuotojų socialinis kapitalas: i) 
did÷ja profesin÷ kompetencija, sukaupiama vis daugiau neišreikštų žinių, ger÷ja bendradarbiavimo 
įgūdžiai; ii) gil÷ja struktūrin÷s žinios apie organizaciją ir jos funkcijas bei iii) plečiasi ryšiai su klientais ir 
bendravimo tinklas ir geriau suvokiami veiklos aplinkoje vykstantys pokyčiai. 

Vyresnio amžiaus darbuotojai gali išmokti naujų dalykų. Mokymosi rezultatai nepriklauso nuo amžiaus, bet 
su amžiumi keičiasi pats mokymosi procesas. Tod÷l svarbu, kad vyresnio amžiaus darbuotojai tur÷tų 
galimybę mokytis bei lygias galimybes įgyti naujų įgūdžių ir atnaujinti savo profesinius geb÷jimus. 
Įgyvendinant tokių darbuotojų mokymosi visą gyvenimą programas, reik÷tų taikyti tinkamas mokymosi 
strategijas ir didaktines priemones. 

Taigi su amžiumi vyresnio amžiaus darbuotojai daugeliu požiūriu tampa geresni ir stipresni, nei anksčiau. 
Tod÷l aktyvus dalyvavimas profesiniame gyvenime yra svarbus vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą 
skatinantis veiksnys. Kiekviena karta turi pranašumų ir trūkumų; reik÷tų stengtis nustatyti vyresnio amžiaus 
darbuotojų stipriąsias savybes ir pasinaudoti jomis, kad darbo vietose tokie darbuotojai taptų tikra vertybe. 

 

3. Darbuotojų amžiaus valdymas 
Darbuotojų amžiaus valdymo (AV) apibr÷žtyje pabr÷žiama, kad „organizuojant kasdienę veiklą, taip pat 
nustatant darbo tvarką ir pavienes darbo užduotis, reikia atsižvelgti į su darbuotojų amžiumi susijusius 
veiksnius, kad kiekvienas darbuotojas, nesvarbu, koks jo amžius, jaustųsi galįs siekti savo asmeninių ir 
bendrų įmon÷s tikslų“. Aštuoni AV tikslai: 

1. geresnis informuotumas sen÷jimo klausimais, 

2. nešališkas požiūris į sen÷jimą, 

3. AV – kaip pagrindin÷ vadovų ir darbuotojams vadovaujančių asmenų užduotis ir pareiga, 

4. AV aspektai įtraukti į žmogiškųjų išteklių plavanimą,  

5. gebos dirbti ir našumo skatinimas, 

6. mokymasis visą gyvenimą, 

7. visų amžiaus grupių darbuotojams palanki darbo tvarka ir  

8. saugus ir orus pereinamasis laikotarpis iki pensijos. 

Iš darbuotojų amžiaus valdymo praktikos Europos darbo vietose matyti, kad su sen÷jimu susijusius 
klausimus organizacijos sprendžia arba iškilus problemoms, arba siekdamos iš anksto užkirsti joms kelią. 
Stokodamos informacijos sen÷jimo klausimais iškilusias problemas įmon÷s sprendžia tam skirdamos 
menkus išteklius ir mažindamos vyresnio amžiaus darbuotojams keliamus profesinius reikalavimus (jau 
esančios problemos sprendimu pagrįstas požiūris). Tačiau iniciatyvios įmon÷s, kurios įsigilina ir vertina 
darbuotojų sen÷jimą kaip iššūkį arba galimybę, pasirengusios didinti individualius išteklius ir skatinti 
skirtingų kartų darbuotojų tarpusavio mokymąsi. S÷kmingiausias darbuotojų amžiaus valdymas toks, kai 
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vadovaujamasi viso gyvenimo perspektyvos požiūriu ir visų kartų darbuotojams suteikiamos lygios 
galimyb÷s. 

 

4. Geba dirbti 
Atlikus išsamius mokslinius tyrimus, nustatyti pagrindiniai veiksniai, nuo kurių priklauso vyresnio amžiaus 
darbuotojų geba dirbti. Mokslinių tyrimų rezultatus galima pavaizduoti kaip keturių aukštų „gebos dirbti 
namą“ (1 pav.). Pirmieji trys namo aukštai – tai individualūs darbuotojų ištekliai: i) sveikata ir funkciniai 
geb÷jimai, ii) kompetencija, iii) vertyb÷s, pažiūros ir motyvacija. Ketvirtasis auštas apima profesinį 
gyvenimą (iv). Geba dirbti – tai darbo ir individualių išteklių pusiausvyra: kai darbas atitinka individualius 
išteklius, žmogus gali dirbti. Aukštus jungiantys laiptai rodo, kad visi „namo“ aukštai susiję tarpusavy. 
Darbo (IV) bei vertybių ir pažiūrų (III) „aukštai“ susiję labiausiai. Teigiama ir neigiama darbo patirtis patenka 
į ir v÷liau teigiamai arba neigiamai veikia „III aukštą“. „III aukštas“ – tai darbuotojo subjektyvus jo darbo 
suvokimas – jo nuomon÷ ir jausmai, susiję su įvairiais kasdienio darbo veiksniais. III aukšte yra balkonas, 
iš kurio darbuotojas „mato“ artimiausią savo darbo vietos aplinką – iv) šeimą ir vi) artimą bendruomenę. 
Abu šie veiksniai kasdien veikia darbuotojo gebą dirbti. Sveikas gyvenimo būdas ir laisvalaikio pom÷giai 
stiprina sveikatą ir funkcinius geb÷jimus. Asmeniniai ryšiai ir bendravimas su žmon÷mis veikia vertybes, 
pažiūras ir motyvaciją. Tod÷l min÷ti du su darbo vieta tiesiogiai nesusiję veiksniai turi poveikį asmens 
gebai dirbti, teigiamai arba neigiamai veikdami darbo ir darbuotojų išteklių pusiausvyrą. Apskritai, žmogaus 
geba dirbti priklauso nuo šešių veiksnių. 

1 pav. Gebos dirbti namas-modelis. Jame pavaizduoti įvairūs aspektai, turintys įtakos žmogaus gebai 
dirbti. Geba dirbti –  tai darbo ir individualių išteklių pusiausvyra. Be darbo vietos, šią pusiausvyrą veikia 
šeima ir artima bendruomen÷. Remiantis Ilmarinen (2006). Suomijos profesin÷s sveikatos institutas, Age 
Power, Miljos Ahola grafinis dizainas. Lundell et al. 2011 (suomių kalba). 
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Paprastai organizacijų veiklos aplinka nuolat keičiasi – d÷l globalizacijos, naujų technologijų, finansų kriz÷s 
ir kt. Tod÷l darbas, kurį reikia atlikti organizacijoje, taip pat nuolat keičiasi. Kartu keičiasi ir organizacijos 
žmogiškieji ištekliai, pvz., d÷l darbo j÷gos sen÷jimo. Gali atsirasti sveikatos problemų ir iškyla dar didesn÷ 
būtinyb÷ atnaujinti įgūdžius ir geb÷jimus. Prasid÷jus netik÷tiems pokyčiams tarp namo „aukštų“, sunku 
pasiekti tinkamą darbo ir individualių išteklių pusiausvyrą. Tod÷l visą profesinį gyvenimą reikia stengtis 
išlaikykti kuo geresnę pusiausvyrą. 

„III auštas“ atspindi ir apibendrina mūsų profesinę pad÷tį. Informacijos srautas iš įvairių „aukštų“ ir išoriniai 
darbo aplinkos veiksniai gali kiek pakeisti darbuotojo vertybes ir pažiūras, taip pat jo susidom÷jimą darbu ir 
atsidavimą darbui. Sprendimas d÷l tolesnio darbo organizacijoje iki pensijos ar ilgiau priimamas „III 
aukšte“. Kuo didesn÷ teigiama „III aukšto“ įtaka, tuo didesn÷ tikimyb÷, kad profesinio gyvenimo kokyb÷ bus 
gera ir darbuotojas ilgiau dirbs. Svarbiausi teigiami rodikliai yra šie: juntama pagarba, pasitik÷jimas 
darbdaviu, darbuotojams vadovaujančių asmenų parama ir atlikto darbo vertinimas, vienodų sąlygų 
užtikrinimas, susidom÷jimas darbu. Palanki „III aukšto“ įtaka padeda užtikrinti aktyvų sen÷jimą.  

5. Geba dirbti ir sen÷jimas 
Gebą dirbti galima įvertinti pagal gebos dirbti indeksą (angl. Work Ability Index, WAI) – subjektyvią 
apklausos priemonę, kurią sudaro septyni klausimai. Gebos dirbti indekso vertinimo sistema apima nuo 7 
iki 49 balų – kuo aukštesnis balas, tuo geresnis įvertis. WAI įvertis gali būti toks: prastas, vidutinis, geras ir 
puikus. WAI yra labai tiksli prognozavimo priemon÷: 60 % 45–57 m. darbuotojų, kurių geba dirbti pagal 
WAI buvo įvertinta prastai, po 11 metų iš÷jo į pensiją, nes nebegal÷jo dirbti. WAI metodika išversta į 26 
kalbas ir plačiai naudojama įvairioje kultūrin÷je aplinkoje visame pasaulyje. 

Paprastai su amžiumi geba dirbti silpn÷ja, nors darbingo amžiaus 20–65 metų gyventojų rodiklių vidurkiai 
teb÷ra geri ir puikūs. Tačiau maždaug 30 % vyresnių kaip 45 metų dirbančių vyrų ir moterų (ir darbininkų, ir 
tarnautojų) gebos dirbti vertinimas pagal WAI smarkiai prast÷ja. Be to, sen÷jimo tendencijos pagal WAI 
skiriasi, nelygu ūkio sektorius. Atrodo, kad geba dirbti ūkininkavimo ir žem÷s ūkio sektoriuose, medienos ir 
metalo pramon÷s šakose, transporto sektoriuje, taip pat socialinių paslaugų srityse yra menkesn÷. Kai 
kuriose šalyse ši tendencija  pastebima tarp dirbančių mokytojais. Nustatyta, kad geriausiai išlaikyti darbo 
ir individualių išteklių pusiausvyrą pavyksta elektronikos, telekomunikacijų, bankininkyst÷s ir draudimo 
sektoriuose. 

Su amžiumi pavienių darbuotojų gebos dirbti skirtumai did÷ja. Vyresni kaip 45 metų darbuotojai labiau 
skiriasi vienas nuo kito, nei jaunesni darbuotojai. Maždaug 15–30 % 45 metų darbuotojų gebos dirbti 
indeksas žemas arba vidutinis. Nesiimant prevencinių ir taisomųjų veiksmų, jie gali prarasti geb÷jimą dirbti.  

Su amžiumi geba dirbti maž÷ja d÷l sunkumų, kurių iškyla siekiant pritaikyti darbo pokyčius prie individualių 
išteklių. Atrodo, kad profesinis gyvenimas kinta sava linkme ir tie pokyčiai gali visai nepriklausyti nuo 
įprastų žmogaus sen÷jimo procesų. Tod÷l dažnai „III aukštas“ veikiamas neigiamai, o darbuotojai ir 
darbininkai mano, kad jų geba dirbti maž÷ja. 

 

6. Gebos dirbti skatinimas 
Iš gebos dirbti namo modelio matyti, kad veiksmai, kuriais darbo vietoje skatinama geba dirbti, tur÷tų 
apimti visus keturis aukštus. Darbuotojai labiau atsakingi už savo sveikatą ir kompetenciją, o darbdavys 
prisiima didesnę atsakomybę už darbo organizavimą ir tvarką. Tod÷l skatinimo sąvoka paremta darbdavio 
ir darbuotojo bendradarbiavimu: kartu jie gali užtikrinti geresnę pusiausvyrą darbo vietoje ir stiprinti gebą 
dirbti. Pasidalijus atsakomybe už priemones, kurių reikia imtis, jos tampa priimtinesn÷s ir realesn÷s ir tai 
padeda užtikrinti abiem pus÷ms palankias sąlygas. 
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Sveikatingumo skatinimas („I aukštas“)  apima įvairius gyvenimo būdo įpročius, susijusius su mityba, 
g÷rimų vartojimu, fizine veikla, poilsiu ir miegu. Be sveiko gyvenimo būdo, svarbų vaidmenį siekiant būti 
sveikam visus darbo metus atlieka prevencin÷s ir sveikatingumą skatinančios profesin÷s sveikatos tarnybų 
paslaugos bei tinkamas trumpalaikių sveikatos sutrikimų gydymas. Tod÷l profesin÷s sveikatos ekspertai, 
be kita ko, tur÷tų rūpintis ir sen÷jimo bei sveikatos reikalais. Jų išmanymas apie pakeitimus, kuriuos reik÷tų 
padaryti darbe d÷l sen÷jimo lemiamų darbuotojo sveikatos ir funkcinių geb÷jimų pokyčių, yra vertingas 
žinių šaltinis siekiant sukurti geresnį profesinį gyvenimą vyresnio amžiaus darbuotojams. Kadangi daugelis 
sveikatos sutrikimų susiję su darbu, reik÷tų nustatyti darbo keliamus pavojus ir darbo vietoje įgyvendinti 
prevencines priemones („IV auštas“). Profesin÷s sveikatos ir saugos ekspertai, darbdaviai ir darbuotojai 
turi aktyviai bendradarbiauti, kadangi nustatytas aiškus ryšys tarp sveikatos ir darbo. 

Siekdami išsaugoti profesinę kompetenciją, darbuotojai turi nuolat gilinti savo įgūdžius ir stiprinti savo 
geb÷jimus („II aukštas“) . Darbe rengiami mokymai ir įvairūs specialūs darbuotojų mokymo kursai suteikia 
galimybę vyresnio amžiaus darbuotojams stiprinti savo geb÷jimus. Vis d÷lto reik÷tų atsižvelgti į vyresnio 
amžiaus darbuotojų mokymosi proceso pokyčius. Jaunesnių ir vyresnio amžiaus darbuotojų mokymosi 
strategijos, mokymosi sąlygos, vaizdinių priemonių naudojimas mokymosi procese, poilsio ypatumai ir žinių 
gilinimo laikas skiriasi. Tačiau svarbiausia mokymosi platforma yra pats darbas ir darbo vieta. Mokytis 
darbe galima, jeigu darbo turinys ir užduotys planuojamos taip, kad iš jų būtų galima pasimokyti. Įvairiuose 
profesinio gyvenimo etapuose įgyta teigiama mokymosi darbe patirtis padeda šalinti kliūtis išmokti naujų 
dalykų ir pakeisti neigiamą požiūrį į mokymąsi. Darbuotojams vadovaujančio asmens požiūris taip pat 
svarbus: jeigu jis pritaria mokymuisi visą gyvenimą ir skatina darbuotoją mokytis visą gyvenimą 
suteikdamas tam galimybes, nebelieka vienos iš svarbių kliūčių vyresniems darbuotojams mokytis. 
Mokymasis v÷lyvame gyvenimo etape – tai aktyvių vyresnio amžiaus darbuotojų s÷kmę lemiantis veiksnys. 

Dažniausiai vertyb÷s, pažiūros ir motyvacija („III aukštas“)  veikiamos netiesiogin÷mis priemon÷mis. 
Paprastai šie gebos dirbti aspektai labiau priklauso nuo netiesiogin÷s įtakos. Tai reiškia, kad daugiausia 
d÷mesio reik÷tų skirti „darbo“ aukštui. Veiklos organizavimo ir vadovavimo įgūdžių patobulinimai turi 
poveikį „III aukšto“ ypatumams. Žmon÷s tur÷tų jausti, kad jie gerbiami ir gali pasitik÷ti savo darbdaviu. Jie 
tikisi, kad jiems vadovaujantis asmuo parems juos, susiklosčius daug pastangų reikalaujančioms ir 
sunkioms darbo aplinkyb÷ms. Jie turi žinoti, kaip vertinamas jų atliktas darbas, ir kaip siekti geresnių darbo 
rezultatų. Darbuotojų ir jiems vadovaujančio asmens dialogas tur÷tų būti nepertraukiamas procesas, o ne 
kartą per metus rengiamas pokalbis darbo rezultatams įvertinti. Jeigu darbe bus užtikrintos lygios 
galimyb÷s ir visiškai netoleruojama diskriminacija d÷l amžiaus, darbuotojai tai pasteb÷s ir įvertins. 
Darbuotojų susidom÷jimas darbu ir atsidavimas darbui – svarbiausi rodikliai, rodantys kad „III aukštas“ 
veikia teigiamai. Taip pat reik÷tų pamin÷ti, kad galiausiai darbuotojų vertyb÷s, pažiūros ir kiti asmeniniai 
veiksniai priklauso nuo pačių darbuotojų. Siekianti užtikrinti ilgalaikę pusiausvyrą profesiniame gyvenime, 
darbuotojams būtina nuolat peržiūr÷ti savo požiūrį į darbą, vidinius išteklius ir su šeima susijusius 
klausimus. Tokia pusiausvyra užtikrina teigiamą „III aukšto“ poveikį. 

 „Darbo“ aukštas („IV aukštas“)  didžiausias ir sunkiausias. Jį sudaro darbin÷ aplinka (fizin÷, dvasin÷ ir 
socialin÷), darbo organizavimas ir darbo tvarka, darbo laikas, darbo bendruomen÷ ir darbo užduotys, taip 
pat veiklos organizavimas. Vadovai ir darbuotojams vadovaujantys asmenys atlieka svarbų vaidmenį, nes 
jie gali organizuoti darbo procesus ir pavienes darbo užduotis. Jie turi įtakos visiems sprendimams ir 
pokyčiams darbe. Jie taip pat atsakingi už darbuotojų sveikatos ir saugos klausimus, taip pat rizikos 
vertinimą. Vertinant riziką, reikia atsižvelgti į didelius pavienių darbuotojų funkcinių geb÷jimų skirtumus, 
negalias, lyties aspektus  ir pan. Visų amžiaus grupių darbininkai ir darbuotojai jautrūs žalingam darbo 
poveikiui. Kadangi darbo pritaikymas prie konkretaus asmens geb÷jimų, įgūdžių ir sveikatos būkl÷s tur÷tų 
būti nepertraukiamas ir nuolat kintantis procesas, pagrįstas rizikos vertinimu, pritaikant darbą prie vyresnio 
amžiaus darbuotojų sveikatos būkl÷s ir poreikių netur÷tų kilti papildomų sunkumų. Nors amžius t÷ra vienas 
iš darbo j÷gos įvairov÷s aspektų, vadovų ir darbuotojams vadovaujančių asmenų sąmoningumą su 
amžiumi susijusiais klausimais reik÷tų didinti. Visus šiuos veiksmus ir patobulinimus, kuriuos reikia atlikti ar 
padaryti darbo vietose, galima apibūdinti kaip „darbuotojų amžiaus valdymą“ (žr. 3 skyrių). 
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Siekiant užtikrinti vyresnio amžiaus darbuotojų darbingumą, gerovę ir našumą, itin svarbu peržiūr÷ti 
individualias darbo užduotis, atsižvelgiant į tokių darbuotojų stipriąsias savybes, poreikius ir paj÷gumus. 
Pavyzdžiui, planuojant pamaininio darbo ar lankstų darbo grafiką, galima sumažinti fizinio darbo krūvį, 
numatyti trumpas pertraukas darbo metu ir atsižvelgti į pavojus sveikatai – visa tai yra vyresnio amžiaus 
darbuotojams palankios priemon÷s. Kita vertus, reikia išnaudoti stipriąsias vyresnio amžiaus darbuotojų 
savybes (žr. 2 skyrių). Lengviausias būdas nustatyti naujus vyresnio amžiaus darbuotojų poreikius ir 
sužinoti, kaip keisti jų darbo modelį, – paklausti jų, kaip jie nor÷tų pakeisti savo darbą ir pagerinti savo 
darbo sąlygas. Kita naudinga galimyb÷ – padalyti su darbu susijusias pareigas jaunesniems ir vyresnio 
amžiaus darbuotojams, išnaudojant jų stipriąsias savybes. 

 

7. Vyresnio amžiaus darbuotojų gebos dirbti skatinimo 
nauda 

Iš gerosios patirties pavyzdžių matyti, kad investicijos į žmonių gebos dirbti užtikrinimą yra mažesn÷s nei 
tokių investicijų teikiama nauda. Žmon÷s gali toliau našiai dirbti, atmosfera darbe pager÷ja, našumas 
padid÷ja, o su amžiumi susijusių problemų sumaž÷ja. Iš ekonomin÷s naudos analiz÷s rezultatų matyti, kad 
investicijų grąža gali būti labai didel÷: 1 euro investicijos grąža po kelerių metų siekia 3–5 eurus. Teigiamą 
investicijų grąžą lemia mažesnis nedarbingumo d÷l ligos lygis, mažesn÷s išlaidos, susijusiomis su 
darbuotojo negal÷jimu dirbti, ir didesnis našumas. 

8. Vyresnio amžiaus darbuotojams palanki politika  
Skatinant vyresnių žmonių aktyvumą (kad vyresnio amžiaus darbuotojai gal÷tų dirbti ilgiau ir tur÷tų 
geresnes profesines galimybes) būtinos kelios pertvarkos priemon÷s: 

1. keisti požiūrį, siekiant suformuoti palankų ir tinkamą požiūrį į vyresnius darbuotojus; 

2. keisti valdymo metodiką, siekiant nustatyti vyresnio amžiaus darbuotojų stipriąsias savybes ir jomis 
pasinaudoti; 

3. pertvarkyti profesinio gyvenimo sąlygas, siekiant sukurti visų kartų darbuotojams palankias profesinio 
gyvenimo sąlygas; 

4. pertvarkyti pensijų sistemą, atsižvelgiant į didelius pavienių vyresnio amžiaus darbuotojų skirtumus ir 
numatant įvairias iš÷jimo į pensiją datas ir priemoką už ilgesnį darbą; 

5. įvykdyti  organizacinę reformą, siekiant glaudesnio įvairių suinteresuotųjų subjektų ir veik÷jų, kurie turi 
įtakos profesinio gyvenimo kokybei ir trukmei, bendradarbiavimo, ir 

6. sveikatos paslaugų reformą, siekiant stiprinti darbuotojų sveikatingumo skatinimą ir prevencinę jų 
sveikatos priežiūrą. 

 

Strateginiu požiūriu itin svarbu visų pirma įgyvendinti teigiamas pertvarkos priemones, o v÷liau – 
neigiamas. Teigiamomis pertvarkos priemon÷mis siekiama sudaryti tokias profesinio gyvenimo sąlygas, 
kurios leistų žmon÷ms dirbti ir geb÷ti dirbti ilgiau. Šį tikslą galima pasiekti įgyvendinant visapuses 
priemones, kad visų kartų žmon÷s gal÷tų dirbti. V÷liau galima didinti pensinį amžių ir sumažinti ankstyvo 
iš÷jimo į pensiją galimybes. 

Skubiai reikalingi naujoviški modeliai, kurie suteiktų galimybę pailginti žmonių darbingą amžių ir padidinti jų 
faktinį pensinį amžių. Yra gerų praktinių pavyzdžių, iš kurių matyti, kad vyresnio amžiaus darbuotojams 
numačius daugiau laisvadienių arba sumažinus darbo krūvį, faktinis pensinis amžius padid÷jo maždaug 
trejais metais. Viena gamybos įmon÷ prad÷jo taikyti sistemą Age Master, pagal kurią vyresniems kaip 



7

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra LT 

http://osha.europa.eu  

Vyresnių žmonių aktyvumo skatinimas darbo vietoje 

58 metų darbuotojams numatyta papildomų laisvadienių. Taikant šią sistemą, darbuotojai tur÷jo daugiau 
laiko pails÷ti po kruopštaus ir daug pastangų reikalaujančio durų užraktų konstravimo darbo. Apmok÷tų 
laisvadienių padaug÷jo nuo 6 (58 m. darbuotojams) iki 14 (63 m. darbuotojams) dienų. Šie vyresnio 
amžiaus darbuotojai gal÷jo ir nor÷jo dirbti maždaug 3 metus ilgiau, nei anksčiau, ir iš÷jo į pensiją 63 metų. 
Viena energetikos įmon÷ prad÷jo įgyvendinti programą 80-90-100, kuri suteik÷ galimybę darbuotojams 
susitrumpinti darbo laiką 20 %, o atlyginimą sumažinti 10 %, bet išsaugoti 100 % pensijos išmokas. Šia 
galimybe pasinaudojo maždaug 25 % darbuotojų ir darbininkų. Faktinis pensinis amžius padid÷jo maždaug 
3 metais iki 64 metų. 

Iš šių naujoviškų pavyzdžių matyti, kad vyresnio amžiaus žmon÷s gali ir nori dirbti ilgiau, jeigu gali geriau 
susitvarkyti su darbo krūviu ar darbo valandomis. Darbdaviai ir darbuotojai patenkinti naujaisiais modeliais. 

9. Vyresnio amžiaus darbuotojai – vertyb÷ profesiniame
gyvenime ir visuomen÷je

Vyresnio amžiaus darbuotojai yra svarbi šiuolaikin÷s darbo j÷gos dalis ir ateinančiais dešimtmečiais jų 
skaičius did÷s. Vyresnio amžiaus darbuotojų įgūdžiai ir geb÷jimai skiriasi nuo kitų kartų. Jiems 
nedalyvaujant profesiniame gyvenime, pritrūksime profesinių, struktūrinių ir tinklų kūrimo paj÷gumų. Taip 
pat svarbu, kad vyresnio amžiaus darbuotojai perduotų savo neišreikštas žinias jaunesn÷ms kartoms. 
Darbo vietoje stipriausias tas geb÷jimų derinys, kuris pagrįstas įvairiomis skirtingų kartų stipriosiomis 
savyb÷mis. 

Kuo geresn÷ vyresnio amžiaus darbuotojų sveikata ir ilgesn÷ gyvenimo trukm÷, tuo daugiau galimybių 
stiprinti įvairių amžiaus grupių atžvilgiu palankią visuomenę. Gera profesinio gyvenimo kokyb÷ yra būtina 
sąlyga vyresnio amžiaus darbuotojams išlikti aktyviems ir visuomenei pasinaudoti jų stipriosiomis 
savyb÷mis ir talentais. Dirbdami vyresnio amžiaus žmon÷s aktyviai prisideda kuriant tvarią ir rūpestingą 
visuomenę, kurioje puosel÷jamas kartų solidarumas. 

S÷kmingas profesinis gyvenimas yra svarbus vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo pagrindas. 
Pasitenkinimą keliantis darbas gali pad÷ti žmon÷ms išvengti ligų ir fizinio paj÷gumo ar protinių geb÷jimų 
silpn÷jimo, užtikrinti gerus pažintinius geb÷jimus ir fizinį paj÷gumą bei skatinti teigiamą ir aktyvų požiūrį į 
gyvenimą. Profesinio gyvenimo kokyb÷ turi didelį poveikį visiems darbuotojams, nes darbe praleidžiame 
tiek daug laiko. Iš neseniai atliktų ilgalaikių mokslinių tyrimų rezultatų matyti, kad iš to, ar prieš pensinį 
amžių asmuo gal÷jo dirbti, galima prognozuoti žmogaus nepriklausomumą kasdieniame gyvenime esant 
73–85 metų amžiaus. Kuo didesn÷ žmogaus geba dirbti, tuo geresn÷ jo gyvenimo kokyb÷ v÷lesniais 
metais. Tod÷l darbingo amžiaus laikotarpiu reikia užtikrinti investicijas į aktyvų sen÷jimą. Investuodami į 
darbuotojų sveikatą ir saugą darbo vietose, investuojame į visą likusį savo gyvenimą. 
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