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BEOSZ VÁLASZTMÁNYA
2008. február 27.
VÁLASZTMÁNYI DEKLARÁCIÓ
a honvédelmi tárca idősügyi stratégiája kidolgozása és sikeres
végrehajtása érdekében
1./ Mi, a BEOSZ tagegyesületeinek képviselői, a 2008. február 27-én megtartott
Választmányi ülésen megerősítjük a 2007. évi Nyugállományú Katonák és Honvédségi
Nyugdíjasok Fórumán meghozott Állásfoglalás iránti elkötelezettségünket.
2./ Tisztában vagyunk a nyugállományú katonák létszámának jelentős
megnövekedésével, méltányoljuk a gondoskodási körbe tartozók felé irányuló tárca szintű
erőfeszítéseket.
3./ Elismerjük, hogy a védelmi tárca jelentős szakpolitikai és szakmai lépéseket tett
ellátási, támogatási kötelezettségeinek teljesítése érdekében, ennek ellenére azonban még sok
a tennivaló. A BEOSZ erőfeszítései miatt, a célzott lépések eredményeképpen üdvözöljük az
idősügyi stratégia kidolgozásának elhatározását.
4./ Továbbra is elkötelezettek vagyunk a BEOSZ érdekvédelmi jelszavai és céljai iránt
– méltóság, szolidaritás, szociális előrehaladás –, amelyek az emberi jogok és szakmai múlt
tiszteletén, az életkori diszkrimináció elleni védelmen, valamint a nyugállományúaknak és
honvédségi nyugdíjasoknak és ezek szervezett közösségeiknek biztosított egyenlő esélyeiken
alapulnak. E cél érdekében megerősítjük azon tevékenységünket, amely a társadalmi
részvételben, a gondoskodásban, az önmegvalósításban nyer kifejezést.
5./ Az idősügyi stratégiának a generációk közötti kölcsönösség, az egyenlőség és
együttműködés elveire kell alapoznia: teljes körű, koordinált és speciális jelleggel, az átfogó
és egységes megközelítés, valamint a fenntarthatóság igényével. Elkötelezettek maradunk a
nyugállományúak és honvédségi nyugdíjasok és szervezeteik jogainak védelmében, az elért
eredmények megóvásában, az életkori diszkrimináció megelőzésében.
6./ Szorgalmazzuk az olyan kezdeményezéseket és célokat, amelyek felhívják a
társadalom, a honvédség figyelmét a nyugállományú katonáknak a közösségekben, a helyi és
az országos közéletben betöltött tényleges és fontos szerepére. Ösztönözzük az olyan
erőfeszítéseket, amelyek széles körű figyelmet irányítanak az idősek képességeire, és amelyek
az idősödéssel szembeni megértést és generációk közötti szolidaritást segítik.
7./ A BEOSZ dinamikus társadalma, tagjainak aktivitása és szakértelme, valamint a
tárca közötti interakció létfontosságú a minden korosztálynak megfelelő idősügyi stratégia
kialakításához. Megerősítjük, hogy az aktív idősödés kedvező környezete, az önkéntesség és a
mi elkötelezettségünk, a közös védelmi, biztonsági ügyekben való részvétel, a modern
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információs és kommunikációs technológiához való hozzáférés, az általános gondoskodás és
konkrét támogatás létfontosságú eszközei az idősügyi munkában való részvétel
elősegítésének. A Szövetség és a tagegyesületek felhatalmazása és támogatása, teljes körű
részvételük biztosítása kulcsfontosságú az idősügy szempontjából, ezért megfelelő
intézkedésekkel kell ezeket erősíteni. Javasoljuk, hogy tárca törekedjen olyan környezet és
ösztönzők kialakítására, melyek segítik e szervezetek működését és ezzel az érintettek jobb
ellátását.
8./ Elkötelezettek vagyunk továbbra is a tárca gondoskodási, ellátási, szociális védelmi
rendszerének kiigazítása és egységesítése iránt az életkori csoporthoz tartozók
életminőségének javítása érdekében. Azt az idősügyi stratégiát támogatjuk, amely a szociális
védelmi rendszer fenntarthatóságát figyelembe véve az időszerű reformokra törekszik.
Hangsúlyozzuk olyan idősügyi stratégia kialakításának szükségességét, amely lehetővé teszi
mind a gazdasági hatékonyság, mind az ellátási, gondoskodási és támogatási rendszer
kidolgozását széles körű és hatékony módon, s amelyet a tárca lehetőségei és az érintettek
szükségletei határoznak meg.
9./ Célszerűnek tartjuk, hogy a tárca idősügyi stratégiája kiemelt kérdésként
foglalkozzon az egészség, az egészséges életmód segítésével, népszerűsítésével, valamint a
hatékony rehabilitációval és az időskori betegségek megelőzésével. A tárcának a BEOSZ-szal
együttműködve kell kialakítani és működtetnie a jobb, a fenntartható szolgáltatásokat.
10./ Elismerjük, hogy a hozzáférhetőség biztosítása, a minőségbiztosítás, az
elhanyagolás elleni védelem jelentős kihívásokat jelentenek az ellátásban. Ugyanakkor
valamennyi gondoskodási körbe tartozó számára lehetővé kell tenni az egyenlő és általános
hozzáférést a tárca szintű ellátáshoz, a szociális szolgáltatásokhoz és a szükségletek szerinti
támogatáshoz, illetve a megfelelő színvonalú létesítményekhez.
11./ Kérjük a tárcát a más szektorokkal, intézményekkel történő aktívabb
együttműködésre és a már meglévő a témába illő nemzetközi tapasztalatok – kiemelten ez
euró – atlanti országokra vonatkozó – mielőbbi feldolgozására és hasznosítására.
12./ Tisztában vagyunk azzal, hogy a kutatás és hatékonyság elemzés létfontosságú a
hatékony idősügyi programok fejlesztése érdekében. A BEOSZ kezdeményezni egy közös és
fenntartható kutatóbázis létrehozását. Kezdeményezzük továbbá, hogy az idősügyi stratégia
részleteinek kidolgozása érdekében egy „Honvéd Idősügyi ad-hoc bizottság” jöjjön létre,
amely csak ezzel a kérdéssel foglalkozna, és nem venné át sem a HÉF, sem a HIT jogkörét és
feladatait.
x
x
x
Megerősítjük a BEOSZ szerepét az idősügyi stratégia kidolgozásában, felkérjük az
ügyben érintett együttműködésre kész szervezeteket, hogy egyértelműen fejezzék ki
szándékukat, és csatlakozzanak a BEOSZ Választmánya deklarációjához.
x

x
x

A deklarációt a BEOSZ Választmánya megvitatta és elfogadta.
Budapest, 2008. február 27.

