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Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány (HCAF)

Tudatos öregedés

• Öregedő Európa

• Mély, sokoldalú társadalmi, gazdasági, környezeti változások

• Egyéni, családi, közösségi, nemzeti, EU szintek

• Bizonytalan és nem túl bíztató kilátások

HCAF

• Szendvics generáció

• Holland szervezet

• Aktív: Hollandia, Málta, UK, Magyarország, EU-s hálózatok

• Terepi és policy szintek

• Szektorok közötti együttműködések 
(civil, önkormányzat, üzleti szektorok)

Szakmai háttér (25 év tapasztalat)

• Társadalmi vállalkozás fejlesztés

• Vidékfejlesztés

• Céges, multi vezető

• Idősgondozás

• Kutatás, érdekképviselet

HCAF



Kontextus

• Öregedő Európa

• Klímaváltozás

• Fiatalok gondoskodási és 

lakhatási problémái

• Gondoskodás válsága

• Nyugdíjrendszer válsága

• Helykeresés, mozgások

• Fiatalok elmennek

Szendvicsgeneráció

• Szüleink helyzete

• Saját öregségünk kérdésköre

Aktív, egészséges, tudatos öregedés

??!!



Európai tendenciák 1.: 

Ezüstgazdaság



Ezüstgazdaság? Mit akarunk mi?
https://www.youtube.com/watch?v=5s7uofJmoS4

https://www.youtube.com/watch?v=5s7uofJmoS4


Európai tendenciák 2.: 

Gondoskodási migráció, gondoskodás válsága



Európai tendenciák 3.: 

Fiatal sivatagok

Source: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/germany-spain-scramble-reverse-the-flight-youth-eastern-europe



Európai tendenciák 4.: Ökofalvak, 

közösségi lakhatás, permakultúra, újfajta közösségek



HCAF koncepció előzményei

Hazai előzmények

• Ökofalvak

• Idősotthonok

• Otthoni idősgondozás borzalmai

• Anyakörök, közösségi önsegítés

• „Kiköltözés”, vidéken újrakezdés, 

biogazdálkodás

• CSA-k, doboz és bevásárló 

közösségek

• Kistelepülések törekvései, küzdelmei

• Stb.



• Az EU tagságunk előnyein építkezve 

• Intergenerációs közösség

• Gondoskodás a középpontban
(külön rendezvény lesz erről)

• Aktív öregedést segítő infrastruktúra

• Helyi bioélelem előállítás

• Társadalmi vállalkozások
(külön rendezvény lesz erről)

• Külföldi, tudatosan öregedők vonzása

• Cirkuláris ökonómia

• Megújuló erőforrások

Szendvicsgeneráció

• Hosszú távú építkezés

Idősbarát európai ökoközösségek, közvetlenül bekapcsolódva az európai vérkeringésbe
a mi víziónk (TÖ)

Tendenciák, ezüst gazdaság az idősödő Európában és ennek lehetőségei az önkormányzatok számára

www.tudatosoregedes.hu/vizio

http://www.tudatosoregedes.hu/vizio


Gondoskodó Európát építünk





Magyarország Európa
idősgondozási Mekkája

lehet

A magyar vidék, a vidéki 
közösségek 

újraéledhetnek

www.tudatosoregedes.hu/vizio

Tendenciák, ezüst gazdaság az idősödő Európában és ennek lehetőségei az önkormányzatok számára



Köszönöm a 
figyelmet!

www.tudatosoregedes.hu

www.hekate.foundation 
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