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• Vodilni partner: Udine, Italija

• Partnerji: Klaipėda, Litva; Edinburgh, Združeno kraljestvo; 
Brighton & Hove, Združeno kraljestvo; Poitiers, Francija

Healthy Ageing



• Cilji

o Ustvariti profil mesta, ki omogoča zdravo starost Healthy Ageing Profile
(22 kazalcev; profil prebivalstva, dostop do zdravstvenih storitev in 
storitev socialne podpore, socioekonomski portret lokalnega okolja glede 
na šibke in močne strani)

o Razviti in uporabljati sistem mapiranja z uporabo GIS - razporejenost 
starejših glede na dostop do storitev (“City Health Maps”)

o Uvedba sistema posvetovanja

o Spodbujati priložnosti za starejše, da ostajajo fizično, mentalno in 
družbeno aktivni

Healthy Ageing



Healthy Ageing



• Priporočila:

o Uporaba tehnologije

o Medsektorsko povezovanje

o Vključevanje deležnikov

Healthy Ageing







• prehranski sektor porabi 30 % svetovne končne energije in proizvede več kot 
20 % svetovnih izpustov toplogrednih plinov (ZN)

• približno tretjina vse hrane, proizvedene za prehrano ljudi, se zavrže

• izgubljen stik s pridelavo hrane

• vse več hitre in predelane hrane

• centralizirane verige supermarketov in restavracij niso povezane z življenjem 
mesta



PRIDELAVA

sadja in zelenjave 

v mestu

DOSTAVA hrane
na bolj trajnosten način

UŽIVANJE več trajnostne hrane, 
pridelkov, ki ustrezajo okoljskim in 
trajnostnim kriterijem



“My urban kitchen garden”, Grow-your-own kit, Bruselj

• Spodbujanje prebivalcev, da pridelujejo svojo hrano + ozaveščanje o sveži, 
lokalno pridelani in sezonski hrani

• 80 % prebivalcev doma prideluje zelišča, sadje, zelenjavo

• Pomanjkanje znanja in časa

o Delavnice o vrtnarjenju

o Mreža strokovnjakov

o Svetovalnica za specifična vprašanja

o Grow-your-own kit: škatla s semeni in mesečna priporočila



Mapiranje obstoječih vrtičkarskih iniciativ in potencialnih lokacij 
za vrtičke, Amersfoort



Socialna trgovina z ekološko pridelanimi in lokalnimi živili, Lyon

• močna povezava med revščino in zdravjem - zagotavljanja raznolike prehrane za 
ogrožene družbene skupine

• sistem dvojnih cen (približno 50 % nižja od povprečne cene na trgu ali malo višja od 
cene na trgu)

• družbene vezi med ljudmi v stiski in prebivalci te četrti



Priporočila za mesta

1. Spodbujajte vse pobude povezane s pridelavo hrane, vse od pridelave hrane, socialnega 
vključevanja, izobraževanja na področju prehrane, trajnostne prenove ali umetniške projekte

2. Spodbujajte povezovanje med njimi, izmenjavo in oplajanje idej

3. Omogočite jim vidnost z dogodki, označbami, zemljo na javnih površinah ali mapiranjem



4. Spodbujajte pridelavo hrane med prebivalci s podporo pri pridobivanju za to 
primernih zemljišč in grajenjem vrtičkarskih skupnosti, nudenjem spletne 
podpore, odprtjem pisarne, …

5. Spodbujajte izobraževanje na področju pridelave in priprave hrane z 
različnimi dogodki

6. Podprite solidarnostne iniciative razdeljevanja presežkov hrane in vzajemno 
izmenjavo hrane



7. Gradite na lokalni prehranski identiteti in kulturi

8. Raziščite, kateri lokalni prehranski produkti lahko postanejo 
lokalna znamka




