CoverAGE
Wydanie 96 –Lipiec - Sierpień 2009

Co nowego w Unii Europejskiej ........................................................................ ..1
Inne Instytucje Europejskie i Międzynarodowe................................................ 4
Informacja Specjalna: UE publikuje wyniki konsultacji dotyczących Roku 2012 Roku
Aktywnego Starzenia Się i Solidarności Międzypokoleniowej.............................................. 5

NGO i inne informacje .................................................................................................7
Informacje o AGE.........................................................................................................8
Strona czytelników....................................................................................................11
Konferencje i propozycje projektów.................................................................14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publikacja ta jest wspierana przez Program Działania Unii Europejskiej dotyczący zatrudnienia i
solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013). Informacje zawarte w tej publikacji nie zawsze są
zgodne z opiniami lub stanowiskiem Komisji Europejskiej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Co nowego w Unii Europejskiej
Rada
Informacja na temat zagadnień dotyczących zdrowia i spraw społecznych
Prezydencja Szwedzka opublikowała broszurę na temat najwaŜniejszych
zagadnień zdrowotnych i spraw społecznych, którymi będzie się zajmować w
najbliŜszych miesiącach. Przedstawiła równieŜ kalendarz oraz szczegóły
przyszłych konferencji. W programie zdefiniowano priorytety Prezydencji oraz
zapewniono o kontynuacji prac nad sprawami Unii z poprzednią i przyszłą
Prezydencją.
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.9649!menu/standard/file/EU%20Broschyr%20
EN%20090623.pdf
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Konferencja na temat zdrowia i godnego starzenia się będzie miała miejsce 15 i 16 września w Sztokholmie
Przewodniczyć jej będzie Szwedzka Minister ds. Opieki nad Osobami Starszymi i Zdrowa Ms. Maria
Larsson. Celem tej konferencji jest dyskusja nad zapewnienie godnego i dobrego Ŝycia ludziom starszym
Ŝyjącym w Europie i zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem zdrowia i sektorem opieki społecznej w
Europie na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.
http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/15/conference_on_healthy_and_dignified_ageing

Plan wprowadzania zmian w Europejskiej Strategii Lizbońskiej
Szwedzki Przedstawiciel w Unii Europejskiej rozpoczyna okres refleksji nad Strategią Lizbońską dotyczącą
wzrostu i pracy. Głównym punktem są problemy związane z zatrudnieniem. Celem jest przygotowanie do
zmian w przyjętej Strategii, pod Prezydencją Hiszpańską. w marcu lub czerwcu 2010 roku.
ZałoŜenia:
• Wczesna jesień 2009: Komisja rozpoczyna szeroką, oparta na internecie konsultację z
europejskimi i krajowymi zainteresowanymi przedmiotami na podstawie przedstawionych
dokumentów dotyczących Strategii po roku 2010.
• Koniec 2009/ początek 2010: Nowa Komisja przedstawia swoje oficjalne stanowisko dotyczące
Strategii Lizbońskiej po 2010 roku.
• Marzec 2010: Szczyt Unii przyjmuje główne załoŜenia polityczne
• Marzec 2010 / Czerwiec 2010: Szczyt Unii podejmuje szczegółowe decyzje, włączając w to
zintegrowane wskazania, konkretne rekomendacje dla poszczególnych krajów, Nowy Program
Lizboński i nowe propozycje dotyczące określonych polityk np. strategii Unii w dziedzinie
wynalazczości.
Więcej informacji: Rachel Buchanan at rachel.buchanan@age-platform.org

Komisja Europejska
Polityczne wskazówki Pana Barroso dla następnej Komisji wskazują na potrzebę
poprawy sytuacji w dziedzinie zdrowia i spraw socjalnych.
3 września, Prezydent Komisji Europejskiej Manuel Barroso przedstawił Prezydentowi Parlamentu
Europejskiego, swoje wskazówki, które będą słuŜyły do przygotowania mandatu następnej Komisji
Europejskiej. Przedstawione wskazania powinny ułatwić współpracę pomiędzy Komisją a Parlamentem w
następnych pięciu latach. Prezydent Barosso przedstawił pięć dziedzin priorytetowych:
:
• Wyjście z obecnego kryzysu
• Zmiany klimatyczne
• Rozwój nowych źródeł wzrostu i spójności socjalnej
• Postęp w Europie
• Otwarcie nowej ery globalnej Europy
.
Pan Barroso uznaje starzenie się społeczeństwa za największe wyzwanie i podkreśla konieczność
przedłuŜenia okresu Ŝycia, w którym ludzie są zdrowi i wnoszą swój wkład w Ŝycie społeczeństwa. Wymaga
to stworzenia warunków ekonomicznych, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb opieki zdrowotnej nad
ludźmi starszymi.
“…starzejąc się, nasze społeczeństwo będzie potrzebowało zwiększonej ilości usług opiekuńczych i
zdrowotnych”. Powoduje to konieczność dalszego rozwoju sektora tych usług, np. ustalenie ram, które
określą jak te usługi powinny być świadczone a przede wszystkim konieczne jest podkreślanie znaczenia
Europejskiego modelu socjalnego (str. 24 w wersji angielskiej, 28 francuskiej). Podkreślił on równieŜ “wielki
potencjalny wzrost” starzejącego się społeczeństwa w usługach zdrowotnych, co niesie za sobą
konieczność podnoszenia kwalifikacji i jakości edukacji (włączając w to szkolenie ustawiczne). Agenda
zatrudnienia powinna być dostosowana do zachodzących zmian i brać pod uwagę moŜliwość pracy na
odległość, elastycznych godzin pracy, dłuŜszych aktywnych lat pracy, zapewnienie właściwej równowagi
między pracą a Ŝyciem prywatnym, “flexicurity” (str. 20-24-26) Prezydent Barosso jest zwolennikiem
“integracyjnego podejścia do pracy związanego z zaangaŜowaniem pracownika w jej wysoką jakośći,
równości płci, róŜnorodności i równych szans” (str.27)
Prezydent Komisji Europejskiej podkreśla konieczność zachowania niezaleŜności przez osoby starsze,
zapewnienie im koniecznej opieki zdrowotnej, wystarczających emerytur (str.27)
PoniŜej dokument ten po francusku i angielsku:
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http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_FR.pdf
Jest to doskonała wiadomość dla AGE, która od dawna wzywa do wsparcia aktywnego starzenia się
i większej kooperacji oraz solidarności pomiędzy generacjami i mówi o konieczności wprowadzenia
standardów jakościowych opieki długoterminowej. Mamy nadzieję, Ŝe Parlament Europejski będzie
wspierał nasze dąŜenia i w ten sposób uczyniony zostanie wielki krok w kierunku stworzenia, w
ciągu najbliŜszych 5 lat, Europy bardziej przyjaznej i zrównowaŜonej.

Publiczne konsultacje na stronie internetowej Komisji Europejskiej: pytania mające
na celu zwiększenie dostępności i ułatwień dla uŜytkownika
Komisja Europejska prosi obywateli o komentarze i sugestie dotyczące strony internetowej Komisji:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/accessibility/web_access/survey/index_e
n.htm
Odpowiedzi przed 15 września 2009.

Publiczne konsultacje na temat roku 2010 i następnych: priorytety nowych strategii
dla Społeczeństwa Informatycznego w Europie (2010-2015)
Celem tych konsultacji otwartych dla obywateli i organizacji jest pomoc w opracowaniu strategii na lata
2010-2015. Strategia i2010 kończy się wkrótce.
Odpowiedzi przed 9 października 2009.
Szczególy: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/pc_post-i2010/index_en.htm

Inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca wspólnego programu badan na chorobą
Alzheimera i innych chorób pokrewnych.
29 lipca Komisja Europejska przyjęła Komunikat, dotyczący choroby Alzheimera i chorób pokrewnych
takich jak np. denmencja, który przekazała Parlamentowi i Radzie. Komisja będzie wspierać wysiłki
poszczególnych Krajów w czterech głównych dziedzinach: Zapobieganie, włączając w to metody promocji
sprawności umysłowej, wczesne wykrywanie; Skoodynowane badania na terenie Europy; Wymianę
informacji na temat dobrych praktyk w leczeniu i opiece nad chorymi oraz Przygotowanie wspólnego
podejścia do problemów etycznych takich jak prawa, autonomia, godność ludzi z demencją.
Komunikat Komisji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1171&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/documents/com2009_380_en.pdf

Studium KEA dla Komisji Europejskiej wskazuje na “Wpływ
kultur na wynalazczość”
“

W informacji prasowej z lipca 2009 KEA, firma konsultacyjna z siedzibą w
Brukseli, przedstawiła wyniki badań ”Wpływ kultur na wynalazczość”, które były
przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej. W studium podkreśla się wysoki potencjał wynalazczy w
Europie, jego wielodyscyplinarny i wielosektorowy charakter, wpływ róznorodności kultur na technologię,
ekonomię i spójność społeczną. Podkreśla się równieŜ wagę edukacji..
Wyniki badan KEA : http://www.keanet.eu/impactcreativityculture.html

GRUNDTVIG - Program GIVE dla seniorów wolontariuszy.
"GIVE" (Grundtvig Initiative on Volunteering in Europe for Seniors) jest nową inicjatywą, która będzie
wdroŜona w 2009 roku. Ma ona pomóc w realizacji Projektów Wolontariatu seniorów w dwu krajach
uczestniczących w programie szkolenia ustawicznego (Lifelong Learning Programme-LLP).
Nowa akcja ma następujące cele:
1. UmoŜliwienie seniorom uczestniczenia w wolontariacie, jako formy nieformalnego ( i wzajemnego)
uczenia się ( uczenie się i dzielenie się wiedzą)
2. Stworzenie więzi pomiędzy organizacjami przez wymianę wolontariuszy
UmoŜliwienie społecznościom lokalnym włączenie się do programu wymiany wolontariuszy w celu
wykorzystania wiedzy, doświadczenia i umiejętności seniorów
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc986_en.htm.
3.
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Wzajemny przegląd -Ocena Skutków Socjanych (Social Impact Assessment Peer
Review) – Synteza z włączeniem rekomendacji AGE
DG EMPL ostatnio opublikowała raport zawierający syntezę przedstawionej Oceny Skutków Socjanych
powstały w czasie wzajemnego przeglądu, który miał miejsce w Bratysławie, w listopadzie 2008 roku.
Ocena ta stanowi część integralną Unijnej wymiany informacji i wspólnego uczenia się integracji społecznej.
Razem z krajami uczestniczącymi w tej ocenie (Austria, Belgia, Bułgaria, Niemcy, Irlandia, Rumunia), AGE
razem z Europejską Siecią do Walki z Ubóstwem (European Anti-Poverty Network -EAPN) wzięło udział w
spotkaniu i przedstawiło perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z punktu widzenia organizacji
reprezentujących ludzi starszych. Uczestnicząc w debacie, AGE podkreśliło, Ŝe poprawnie wdroŜona
analiza skutków zmian socjalnych moŜe wnieść ogromny wkład w ocenę wdraŜanych systemów reform,
takich jak uwolnienie usług poŜytku publicznego (ich dostępność i jakość), wprowadzenie dodatkowych
form emerytalnych lub/i emerytur prywatnych, co moŜe wpłynąć na zmniejszenie biedy i zwiększenie
niezbędnych dochodów. Raport ten zawiera równieŜ rekomendację AGE, przedstawioną w czasie debaty.
Członkowie AGE proszeni są o przedstawianie tego raportu w swoich Krajach ludziom zainteresowanym
dialogiem społecznym, integracją społeczną, członkom Parlamentu i władz lokalnych itd.
Pełny tekst raportu jest dostępny:
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2008/social-impact-assessment

Parlament Europejski
Artykuł opublikowany w czasopiśmie, wydawanym przez Parlament Europejski,
mówi tym jak zwiększone zatrudnienie kobiet pomaga w zwalczaniu kryzysu.
W dniu 13 lipca, w czasopiśmie wydawanym przez Komisję Europejską pokazał się artykuł o tym jak
Szwedzka Prezydencja zamierza zwiększyć zatrudnienie kobiet w celu zmniejszenia efektów kryzysu
ekonomicznego. Główne punkty sytuacji w Szwecji:
• 79% kobiet pracuje, tylko 5% mniej niŜ męŜczyzn
• Rodzice mogą dzielić pomiędzy sobą 390 dni urlopu rodzicielskiego otrzymując 80% pensji
• Prawie połowa członków Parlamentu to kobiety;
Informacja na:
Economic Forum’s gender gap index:
http://www.weforum.org/en/Communities/Women%20Leaders%20and%20Gender%20Parity/index.htm
Szwecja jest często chwalona ze jej osiągnięcia w walce z nierównościami społecznymi. W trakcie tego
kryzysu Szwecja zwiększy wysiłek, aby doprowadzić do jak pełniejszego wykorzystania potencjału kobiet i
będzie dąŜyć do umieszczenia problemu parytetu płci w nowej Strategii Lizbońskiej. Raport: „Co równość
płci moŜe wnieść do wzrostu ekonomicznego„ będzie opublikowany na jesieni i przedstawiony w dyskusji
na temat Strategii Lizbońskiej. Szwedzka Prezydencja chciałaby osiągnąć postęp w trzech dziedzinach:
Dyrektywie na temat samozatrudnienia, Dyrektywie dotyczącej urlopów macierzyńskich, Dyrektywie w
sprawie dyskryminacji
Informacja Zoe Catsaras, European Parliament Officer at coordinator.daphne@age-platform.org.

Inne Instytucje Europejskie i Międzynarodowe
Rada Europy przyjmuje Rekomendacje dotyczące niepełnosprawności i starości
Strasburg, 10.07.2009 – Komitet Ministrów przyjął rekomendacje “Starość i
niepełnosprawność w XXI wieku: zrównowaŜone podejście umoŜliwiające wyŜszą
jakość Ŝycia w zintegrowanym społeczeństwie”. Rekomendacja ta zaadresowana jest
do 27 Krajów Członkowskich
Pełna informacja na stronie:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1470179&Site=DC
Dodatkowe
inforrmacje
na
temat
zagadnień
dotyczących
zdrowia
i
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niepełnosprawności moŜna uzyskać od: isabel.borges@age-platform.org, Ilenia.gheno@age-platform.org
or kusuto.naito@age-platform.org

Europejski Sąd Praw Człowieka skazał Grecję w procesie “Zeybek v. Greece”
9 lipca 2009 roku Europejski Sąd Praw Człowieka skazał Grecję na zapłacenie kary pienięŜnej za złamanie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nastąpiło to w momencie, gdy Grecja odmówiła Pani Zeybek
“matce duŜej rodziny”, prawa do specjalnej emerytury, która być była płatna do końca jej Ŝycia, w związku z
faktem, Ŝe nie wszystkie z jej czworga dzieci, urodzonych w Grecji, mają obywatelstwo greckie. Sąd
odrzucił decyzję NajwyŜszego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, Ŝe przyznanie emerytury musi się
wiązać “z zachowaniem i podtrzymywaniem narodu greckiego”, co jest kryterium opierającym się na
pochodzeniu etnicznym a nie obywatelstwie.
Artykuł jest dostępny: https://www.abttf.org/html/index.php?link=detay&id=2137&grup=4&arsiv=0
Informacja prasowa:
http://www.age-platform.org/EN/IMG/pdf_Zeibek_v._Greece_Chamber_judgement.pdf

Narody Zjednoczone: Prezydent Obama podpisał Konwencje ONZ dotyczącą Praw
Osób Niepełnosprawnych (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities):
historyczny krok naprzód dla osób niepełnosprawnych!
30 lipca Prezydent Obama podpisał “United Nations Conventions on the Rights of
Persons with Disabilities (UNCRPD)”, która przed wejściem w Ŝycie musi być
ratyfikowana przez Amerykański Senat. Kraje, które tą konwencję podpisały gwarantują
równe prawa ludziom niepełnosprawnym i uznają Ŝe wszelka ich dyskryminacja jest
bezprawiem. Kraje te zobowiązują się do opracowania i wdroŜenia polityk, praw, i
przepisów administracyjnych, które ludziom tym prawa te zapewnią i umoŜliwią
niepełnosprawnym na osiągniecie maksymalnej niezaleŜności i wykorzystanie ich
moŜliwości. Unia Europejska podpisała tą konwencję i ratyfikacje powinny mieć miejsce przed końcem
roku.
Więcej informacji:
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13874&thebloc=22161 :
http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13854&thebloc=13857
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=162

Informacja Specjalna:
Publiczne Konsultacje nad Rokiem 2012 Rokiem Aktywnego Starzenia się i
Solidarności Między Pokoleniami.
By Anne-Sophie Parent

Czy Rok 2012 będzie Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności między
Pokoleniami?
Publiczne konsultacje, rozpoczęte w tym roku, przez UE mają na celu zasięgnięcie informacji na temat
ewentualnego uznania Roku 2012 Rokiem Aktywnego Starzenia Się i Solidarności Międzypokoleniowej.
Konsultacje te są wynikiem długiego i aktywnego lobbowania przez AGE i inne grupy Europejskich NGO.
Na pierwszym Forum Demograficznym w 2006 roku AGE i European Youth Forum (YFJ) poprosiły Komisję
o zorganizowanie Konferencji na temat solidarności międzypokoleniowej. Konferencja ta miała miejsce 28 i
29 kwietnia 2008 w Słowenii. Zorganizowana została przez Prezydencję Słoweńską. Celem tej konferencji
było rozpoczęcie debaty nad tym jak doprowadzić do zmian polityk tak, aby pozwalały one na wzmocnienie
międzypokoleniowej solidarności i współpracy. Podczas tej konferencji Prezydencja Słoweńska
zaproponowała zadeklarowanie dnia 29 kwietnia, Dniem Solidarności Pomiędzy Pokoleniami, zgodnie z
sugestią AGE i YFJ. Dzień ten po raz pierwszy był obchodzony w bieŜącym roku. Wpłynęło to na wzrost
świadomości obywateli, mediów i polityków, zachęciło równieŜ do wymiany poglądów w całej Europie.
Obecnie inne organizacje dołączyły do nas. Są to: AIM ([International Association of autonomous health
insurance and social protection bodies]), European Association of Paritarian Institutions of Social Protection
(AEIP), the European Liaison Committee for Social Housing (CECODHAS), the European Women’s Lobby
(EWL), the Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE) i Eurochild.
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W czasie konferencji w Słowenii, Komisarz do Spraw Zatrudnienia, Vladimir Spidla, obiecał, Ŝe spróbuje
doprowadzić do ogłoszenia Roku 2012 Rokiem Aktywnego Starzenia się. Otwarte publiczne konsultacje
spowodowały zainteresowanie NGO działających w róŜnych sektorach, pracodawców, ubezpieczeniowców
oraz organizacji zajmujących się sprawami socjalnymi itd., co wskazuje jak waŜną sprawą jest solidarność
międzypokoleniowa. Mamy nadzieję, Ŝe wnioski z prowadzonych konsultacji będą zawierały interesujące
sugestie i przekonają Komisję Europejską, Parlament i Radę, Ŝe warto taki Rok ogłosić.
.

Dlaczego potrzebujemy Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności
Międzypokoleniowej?
Kryzys finansowy i ekonomiczny, którego obecnie doświadczamy, pokazuje jak waŜna jest solidarność i
spójność społeczna, nie tylko w czasach kryzysu, ale i w czasach wzrostu gospodarczego oraz dobrej
koniunktury. Potwierdzone to zostało przez Euroflash opublikowany przez Komisję Europejską 29 kwietnia
2009 roku.
JeŜeli znalezione zostanie rozwiązanie, które pozwoli na zaadaptowanie obecnego systemu solidarności do
współczesnego, zmieniającego się społeczeństwa, ludzie będą mogli w pełni korzystać z moŜliwości, jakie
oferuje starzejące się społeczeństwo: dłuŜszy okres aktywnego Ŝycia, nowe moŜliwości pracy głównie w
dziedzinie opieki, usług, edukacji i nowych technologii, ponowny rozwój obszarów wiejskich, nowych usług
socjalnych i publicznych, nowych moŜliwości opieki nad ludźmi starszymi i małymi dziećmi dzięki pracy
wolontariuszy itd. W skrócie, lepszej jakości Ŝycia i bardziej zróŜnicowanego i przyjaznego społeczeństwa w
którym wszyscy mogą wnosić swój wkład.
Europejski Rok Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej pozwoli na zwiększenie
świadomości władz europejskich, krajowych, lokalnych, działów planowania miejskiego, transportu
publicznego, organizacji zdrowia publicznego, ludzi świadczących usługi społeczne, szkół
architektonicznych, organizacji budownictwa społecznego, obywateli, przedstawicieli władz lokalnych,
krajowych, europejskich, mediów, szkóły, uniwersytetów, NGO i innych, o koniczności przyjęcia nowego
podejścia do tworzenia polityki, opartego na współpracy i solidarności pomiędzy poszczególnymi grupami
społecznymi i róŜnymi grupami wiekowymi. Stworzy to moŜliwość promowania lepszego wizerunku ludzi
starszych i wkładu, jaki wnoszą w Ŝycie społeczne przez płatną i bezpłatną pracę, wolontariat i nieformalne
usługi opiekuńcze. Rok 2012 będzie mógł skorzystać z doświadczeń Roku 2007 Równych Szans dla
Wszystkich, 2010 Europejskiego Roku Walki z Biedą, 2011 Roku Wolontariatu.

Co dalej?
Komisja Europejska analizuje obecnie wszystkie otrzymane, w ramach otwartych konsultacji, wypowiedzi i
nowa Komisja podejmie decyzję przed końcem roku 2009 czy Rok 2012 ma szanse i jeŜeli tak, przedstawi
propozycje Parlamentowi i Radzie.
JeŜeli wszystko pójdzie dobrze w Radzie, pod przewodnictwem Prezydencji Hiszpańskiej odbędzie sie
dyskusja. Przyszła Prezydencja Hiszpańska wskazywała na chęć jak najszybszego zatwierdzenia projektu
przez Radę, przed czerwcem 2010. Kolejna Belgijska Prezydencja będzie musiała uzyskać poparcie
Parlamentu do końca 2010 roku. Komisja Europejska chce w kwietniu 2010 zorganizować konferencję w
celu podkreślenia wagi Dnia 29 kwietnia, drugiego z kolei dnia solidarności pomiędzy pokoleniami. Będzie
to znakomity moment do przedyskutowania problemów związanych z Rokiem 2012. JeŜeli wszystkie
poszczególne Instytucje wyraŜą zgodę na przedstawioną propozycję (łącznie z budŜetem na ten Rok
przeznaczonym) w 2011 roku, moŜna będzie rozpocząć przygotowania pod Kierownictwem Komisji
Europejskiej.

Dołącz się do naszej kampanii, która pozwoli na ogłoszenie roku 2012 Rokiem
Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej.
Grupa europejskich NGO nadal prowadzi kampanię mającą na celu doprowadzenia do ogłoszenia
Europejskiego Roku 2012. Poszczególne grupy mogą porozumieć się z Ministerami Spraw Społecznych i
członkami Europejskiego Parlamentu, aby prosić ich o wyraŜenie poparcia dla ideii Roku. JeŜeli
potrzebujecie pomocy porozumcie się z nami i odwiedźcie naszą stronę internetową poświęconą Rokowi
2012: http://www.age-platform.org/EN/rubrique.php3?id_rubrique=87
Wszystkie odpowiedzi na otwartą konsultację są dostępne::
http://ec.europa.eu/social/consultationsSearch.jsp?langId=en&menuType=basic&consId=1
Odpowiedź AGE::
http://www.age-platform.org/EN/IMG/doc_AGE_Response_to_questionnaire_ey_2012_FINAL-2.doc
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NGO i inne informacje
Światowa Kampania mająca na celu utworzenie specjalnej jednostki organizacyjnej w
ONZ zajmującej się równością płci.
Gender Equality Architecture Reform (GEAR) i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
na całym świecie prowadzą kampanię mającą na celu przekonanie Rządów i ich
przedstawicieli przy ONZ, Ŝe naleŜy zreformować obecnie istniejące ciała zajmujące się
problemem równości płci przy ONZ i utworzyć jedną jednostkę organizacyjną.
Zgromadzenie Ogólne ONZ ma podjąć uchwałę na temat zmian organizacyjnych do 14
września. Dołącz się do tej akcji i podpisz petycję: www.un-gear.eu
Więcej informacji w GEAR’s European Newsletter sierpień-wrzesień:
http://www.age-platform.org/EN/IMG/pdf_European_GEAR_Campaign_Newsletter_Aug09.pdf

Europejskie wskazówki dla, opartej na ICT, Nauce w Starszym Wieku w środowisku
wielopokoleniowym, wielokulturowym, (projekt IANUS)
Weź udział w międzynarodowej konferencji IANUS która będzie miała miejsce w Graz, Austria w
dniach 16-17 października.
Projekt IANUS połączył partnerów z Austrii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Szwecji, Słowenii i
Wielkiej Brytanii.
W ramach tego projektu opracowano europejskie wskazówki, dla opartej na ICT, Nauce w Starszym Wieku
w środowisku wielopokoleniowym, wielokulturowym, odpowiadając na następujące pytania dotyczące nauki
ludzi 50+:
• Jakie są podstawowe kryteria które pozwalają na promowanie zakończonego sukcesem uczenia ludzi
w starszym wieku?
• Czy te kryteria zaleŜą od kraju i kontekstu w którym odbywa się nauka?
• Jakie kroki są niezbędne w polityce europejskiej i politykach krajowych, które by wspierały naukę w
starszym wieku?
Odpowiadając na te pytania IANUS chce przedstawić wskazówki, praktyczne narzędzia, analizę
pozwalającą na ocenę sukcesu oraz dobre praktyki, które pozwolą na bardziej efektywną naukę w
późniejszym wieku. Dodatkowo przez międzynarodową sieć i pilotaŜ chce odpowiedzieć na zasadnicze
pytania, które pozwoli na poprawę jakości, atrakcyjności i dostępność nauki opartej na ICT w
wielopokoleniowym, wielokulturowym środowisku. Poprzez ponadgraniczne badania IANUS zidentyfikował i
przeanalizował kluczowe sprawy, które wpływają na pozytywne doświadczenia w czasie nauki i na bariery
które ta naukę utrudniają. W oparciu o dotychczasowe prace zostaną opracowane wskazówki dotyczące
promowania dobrych praktyk.
Więcej informacji Dusana Findeisen, the Slovenia Third Age University,
dusana.findeisen@guest.arnes.si lub:www.ianusllp.com

Wprowadzenie we Francji oznakowania miast etykietką « bien-vieillir - vivre
ensemble »(dobrze się starzeć –mieszkać razem) – Miasta odgrywają waŜną rolę w “
starzeniu sie z sukcesem” swoich społeczeństw.
We Francji, w dniu 15 lipca, po raz pierwszy pojawiła się etykietka « bien-vieillir -vivre ensemble ».
Powstała ona w ramach projektu “Bien vieillir (Dobrze się starzeć) 2007-2009”, prowadzonego łącznie przez
Ministra Health, Youth and Sport, Employment, Social Affairs, Family i Solidarity oraz Ministra Urban Affairs
i mającego na celu sprostanie wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa. Etykietka ta ma zachęcić
miasta francuskie do stania się miastami przyjaznymi ludziom w starszym wieku i promocji zdrowego
starzenia się. Ma na celu zaangaŜowanie władz lokalnych do wzięcia pod uwagę specjalnych potrzeb ludzi
starszych i promowania solidarności międzypokoleniowej. Aby miasto mogło zostać oznaczone etykietką
musi przejść przez kilka etapów. Musi mieć komitet sterujący, przeprowadzic audyt, przedstawić trzyletni
plan działania, przeprowadzić ocenę końcową i wymieniać doświadczenia i dobre praktyki z innymi
miastami będącymi w sieci..
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Więcej informacji w jeŜyku francuskim: Cahier des charges label - Candidature label - Protocole audit
urbain

Etykietki “ Turystyka i Niepełnosprawni” i przewodnik w rejonie Basków.
“Comité Départmental du Tourisme” w rejonie Basków opublikował przewodnik “Turystyka i
Niepełnosprawni 2009”, w którym zebrano informacje o wszystkich miejscach z etykietkami “Tourisme et
Handicap”, w których mogą się zatrzymać ludzie niepełnosprawni, niedosłyszący, niewidzący, mający
problemy psychiczne lub ruchowe. Etykietka ta dostarcza niezbędnych informacj na temat dostępności
miejsc turystycznych i pozwalających na spędzanie czasu wolnego.
Więcej informacji w języku francuskim:
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20090710/146511/fr/Tourisme-et-handicap--defi-pour-le-CDT-64

Promocja zatrudnienia seniorów: Prawo we Francji poprawia ochronę ludzi starszych
w czasach kryzysu.
Ustawa (numer 2009-560 z 20 maja 2009) przyjęta ostatnio we Francji zmusza firmy, zatrudniające co
najmniej 50 osób, do opracowania planu działania lub umowy dotyczącej zatrudnienia osób starszych. Plan
ten ma obejmować okres co najmniej 3 lat oraz:
• Wyznaczyć wskaźniki określające zatrudnienie lub zatrzymanie w pracy osób starszych.
• Wprowadzić środki faworyzujące rekrutację lub zatrzymanie w pracy ludzi starszych z moŜliwością
wyboru trzech działań z podanej poniŜej listy:
 Zatrudnienie ludzi starszych w przedsiębiorstwie;
 ZałoŜenia dotyczące przebiegu kariery zawodowej;
 Poprawa warunków pracy i zapobieganie uciąŜliwej pracy;
 Rozwój umiejętności i kwalifikacji, dostępność szkoleń;
 Przygotowanie do zakończenia pracy i przejścia pomiędzy pracą i emeryturą
 Przekazywanie wiedzy i umiejętności.
• Raportowanie o podjętych środkach i osiągniętych celach.
Firmy, które nie dostosują się do tych przepisów dotyczących starszych pracowników, przed 1 stycznia
2010, będą musiały zapłacić karę w wysokości 1% całości funduszu płac.
Więcej informacji w języku francuskim Article L. 138-24 to L.138-27 of the ‘Code de la sécurité sociale’ .

Informacje o AGE
Szkolenie ustawiczne
Nagroda za Dobre Praktyki dla projektu mature@eu
Projekt mature@eu, którego AGE jest partnerem, jest jednym z sześciu projektów
które dostały Nagrodę za Dobre Praktyki "Keeping on Track". Międzynarodowe
konsorcjum, złoŜone z szeregu krajowych agencji Leonardo da Vinci i innych organizacji wybrało
zwycięzców z pośród 300 Europejskich projektów.
Projekt, który wspiera pracodawców rekrutujących i zatrudniających osoby starsze został przedstawiony
przez Marię Schwarz-Woelzl (ZSI) i Marka Snapka (RPIC-ViP s.r.o.) na ceremonii przyznania nagród, która
miała miejsce 5 czerwca. Na ceremonii tej obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Prezydencji
Czeskiej i OECD.
Więcej informacji na temat ceremonii i powodów przyznania nagrody: http://www.matureproject.eu/award.html
AGE była reprezentowana w Pradze, na warsztatach prowadzonych przy okrągłym stole, w czasie tej
konferencji, przez Tony Maltby, Przewodniczącego Grupy Ekspertów ds. Zatrudnienia Keeping on Track
Conference in Prague.
Więcej informacji: rachel.buchanan@age-platform.org
AGE gratuluje Marii Schwarz-Woelzl i partnerom projektu MATURE wspaniałych osiągnięć!
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Wolontariat
Rozpoczęcie
prac
przygotowawczych
Wolontariatu 2011 Konkurs ‘Let's Slogo!’

do

Europejskiego

Roku

Stowarzyszenie Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 (którego AGE jest aktywnym
członkiem) ogłosiło konkurs otwarty dla wszystkich którzy zajmują się wolontariatem i chcieli by przyczynić
się do stworzenia symbolu Roku przez ubranie tego w słowa (slogan) lub obraz (logo) przedstawiającego
wartości które związane są z wolontariatem. Slogan albo logo, które zwycięŜy będzie promowało Rok w
całej Europie. Propozycje naleŜy składac do 18 września 2009.
Wiecej informacji: http://www.eyv2011.be/

Dyskryminacja
Łączne stanowisko European Women’s Lobby (EWL) i Test Achats na temat wdroŜenia
Artykułu 5 Dyrektywy dotyczącej Płci 2004/113/EC
AGE, razem z European Women’s Lobby i belgijska organizacją konsumentów Test-Achats przygotowało
wspólne stanowisko dotyczące wdraŜania Artykułu 5 Dyrektywy 2004/113 na temat równości płci w
dostępie do towarów i usług. Artykuł 5 dotyczy w szczególności produktów firm ubezpieczeniowych.
Dokonany przegląd jest bardzo waŜny i stanowi unikalną szansę zlikwidowania stosowania wyjątków w
równym traktowaniu kobiet i męŜczyzn, o czym jest mowa w paragrafie 3 tego Artykułu.
Dyrektywa 2004/113 ustala ramy pozwalające na walkę z dyskryminacją ze względu na płeć w dostępie do
towarów i usług. Artykuł 5 Dyrektywy, pozwala jednakŜe na nieliczne wyjątki w wykorzystaniu płci jako
czynnika w obliczeniu premii ubezpieczeniowych i wypłacanych roszczeń w ubezpieczeniach i niektórych
usługach finansowych. AGE, EWL i Test-Achat przygotowały swoje stanowisko, które jest ciągiem dalszym
ich wspólnej akcji z roku 2004, kiedy to Dyrektywa o towarach i usługach została uchwalona. W tym czasie
domagaliśmy sie tekstu, który zakazuje, bez wyjątków, wprowadzania dyskryminacji ze względu na płeć we
wszystkich usługach z których korzystanie jest obowiązkowe lub niezbędne we współczesnym świecie.
Takie podejście pomogło by zapewnić pełną integrację wszystkich kobiet w społeczeństwie w tym samym
stopniu co męŜczyzn. ( ubezpieczenia, usługi finansowe)..
Pełen tekst jest dostepny na: http://www.age-platform.org/EN/spip.php?article786.
Więcej informacji: rachel.buchanan@age-platform.org
Sekretariat AGE dziękuje Maude Luherne staŜystce za jej duŜy wkład w prace AGE związane z
dyskryminacją ze względu na płeć i wiek

Zdrowie
Spotkanie EPHA 15 lipca 2009
AGE wzięło udział w spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego, które miało miejsce 15
lipca 2009. Podczas tego spotkania AGE miało szansę wysłuchania stałych przedstawicieli ze Szwecji,
którzy mówili o priorytetach Szwedzkiej Prezydencji w dziedzinie zdrowia. Między innymi są to problemy
związane z uŜyciem produktów medycznych, zdrowym i godnym starzeniem się, dostępem do środków
antybakteryjnych, zapobieganie urazom wynikającym ze spoŜycia alkoholu, walka z biedą i wykluczeniem
społecznym, integracja dotycząca rynku pracy. Prezydencja Szwedzka chce przyczynić się do zmiany
poglądu na sprawy starzenia się i wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi z
jednoczesnym zmniejszeniem jej kosztu. Szwecja i szereg innych Państw uwaŜa za sprawę priorytetową
zachowanie godności ludzi starszych, wymagających opieki. Aby osiągnąć ten cel potrzebna jest poprawa
koordynacji i kooperacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się zdrowiem i sprawami socjalnymi. NaleŜy
połoŜyć nacisk na osobą, która wymaga opieki. Prezydencja zamierza uczynić problematykę ludzi starszych
swoim priorytetem, wskazując konieczność rozwiązań perspektywicznych, długoterminowych. Początkiem
tych działań ma być konferencja na temat Zdrowej i Godnej Starości, która odbędzie się w Sztokholmie w
dniach 15-16 września.
Więcej
informacji
o
zamierzeniach
Prezydencji
Szwedzkiej
w
dziedzinie
Zdrowia:
http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/employment_social_policy_health_and_consumer_
affairs#tabs_7_176_tab3-tab
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Strona internetowa projektu REMOTE jest dostępna
REMOTE (Integrated and modular system for remote health and social care to
support independent living of elderly with chronic conditions living in rural and
isolated areas) Zintegrowany i modularny system opieki zdrowotnej i socjalnej
wspierający ludzi którzy chcą być niezaleŜni a są przewlekle chorzy i mieszkają w oddalonych i/lub
odizolowanych wsiach, jest nowym projektem finansowanym z programu AAL (Ambient Assisted Living)
Program ten ma na celu zdefiniowanie i przyjęcie wspólnego, międzydyscyplinarnego podejścia do badań i
rozwoju opartego na ICT, skierowanego na ludzi mieszkających w geograficznej i socjalnej izolacji a
będących chroniczne chorymi (nadciśnienie, cukrzyca, artretyzm, zawał, Alzheimer itd) lub naleŜącymi do
grupy wysokiego ryzyka (otyłość, wysokie ciśnienie, palenie papierosów, alkohol itd)
Więcej informacji: http://www.remote-project.eu
Informacja o projekcie:
isabel.borges@age-platform.org, Ilenia.gheno@age-platform.org or kusuto.naito@age-platform.org

Kampania Europejska dotycząca palenia i ślepoty
Royal National Institute of Blind People prowadzi razem z szeregiem innych instytucji kampanię mającą
podnieść świadomość o związku palenia i ślepoty ludzi w starszym wieku (macular degeneration AMD)
oraz wprowadzić pisemne i rysunkowe ostrzenia na produktach tytoniowych.
Więcej informacji:
http://www.age-platform.org/EN/IMG/pdf_RNIBP_EU_campaign_on_Smoking_and_Blindness.pdf
AGEpopiera tą kampanię i zachęca swoich członków do wyraŜenia poparcia..

Konferencja na temat „Health Millennium
Development Goals”
Brukselscy partnerzy Światowej Akcji na rzecz Zdrowia rozpoczęli
przygotowania do konferencji ogólno europejskiej na temat
milenijnych celów w rozwoju zdrowia, która będzie miała miejsce w Parlamencie Europejskim w dniu 9
grudnia tego roku. W dniu 8 grudnia planowane jest spotkanie przedkonferencyjne ze społeczeństwem,
mające na celu przedyskutowanie wspólnej informacji do przekazania na Konferencji, która potem moŜe
być rozwinięta przez brukselską sieć Światowej Akcji na Rzecz Zdrowia i pomóc w nawiązaniu kontaktów z
nowymi partnerami.
Więcej informacji: Frazer Goodwin (Global Health Project Manager - European Public Health Alliance,
member of Action for Global Health) f.goodwin@epha.org

Transport
Warsztaty DG TREN, na temat bezpieczeństwa najbardziej zagroŜonych i bezbronnych
uŜytkowników dróg, odbyły sie 15 lipca 2009
W dniu 15 lipca AGE uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych przez Komisję Europejską na temat
bezpieczeństwa najbardziej zagroŜonych i bezbronnych uŜytkowników dróg. Celem warsztatów było
zdefiniowanie, kto jest zagroŜonym i pozostawionym bez ochrony uŜytkownikiem dróg i czy uzgodnienie
takiej definicji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, to znaczy czy wyznaczenie ram ochrony tych
uŜytkowników moŜe przyczynić się do zmniejszenia wypadków śmiertelnych i ilości powaŜnie rannych.
Starano się równieŜ określić priorytety działań Unii Europejskiej, działań krajowych i które pozwolą na
go
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz będą wkładem do 4 Programu Unii Europejskiej
dotyczącego bezpieczeństwa na drogach w latach 2011-2020. AGE podkreśliło konieczność szkoleń ludzi
planujących drogi oraz władz kierujących tymi pracami na temat konieczności większej dostępności i
zwiększonego bezpieczeństwa ludzi starszych. Zagadnienia wspólnego uŜytkowania przestrzeni miejskiej
przez samochody, rowery, pieszych było podniesione przez AGE jako, Ŝe niesie to niebezpieczeństwo dla
ludzi starszych, często o ograniczonej mobilności.
Więcej informacji isabel.borges@age-platform.org lub kusuto.naito@age-platform.org
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Sieć AENEAS następne warsztaty szkoleniowe
Czy wiecie, Ŝe chodzenie jest najwaŜniejszym sposobem transportu ludzi starszych
a strach przed upadkiem rzeczą której się najbardziej boją? Czy chcesz się nauczyć
czegoś o praktycznych doświadczeniach miast Europejskich w dziedzinie mobilności
ludzi starszych?
Sieć AENEAS to około 50 miast i organizacji, które szukają efektywnych energetycznie
rozwiązań problemu mobilności w mieście (chodzenia, transportu publicznego, wspólnego uŜytkowanie
samochodu, rowerów publicznych dla ludzi starszych). Sieć ta jest otwarta dla krajowych i lokalnych
członków takich jak administratorzy, operatorzy transportu publicznego, władze.
AENEAS przygotowuje odpowiednie sesje szkoleniowe, które odbędą się w Donostia - San Sebastián
(Hiszpania) w październiku 2009 roku. Chodzenie i bezpieczeństwo ruchu to szkolenie przeznaczone jest
dla ludzi pracujących w planowaniu transportu i innych związanych bezpośrednio z zagadnieniami
transportu miejskiego dla ludzi starszych. Będzie tam miała miejsce wymiana informacji pomiędzy miastami
europejskimi. Uczestnictwo jest bezpłatne. MoŜesz sie zapisać wypełniając formularz na stronie
internetowej AENEAS
Co więcej włączenie się do sieci AENEAS jest proste, wystarczy wypisać formularz dostępny na tej samej
stronie network registration form . Twoje potrzeby uŜytkownika są niezwykle istotne do planowania wymiany
informacji i ludzi wewnątrz sieci. JeŜeli to moŜliwe chcielibyśmy równieŜ otrzymać przykład dobrych praktyk
z jednego z Twoich projektów, związanego z mobilnością ludzi starszych..
Więcej informacji w Sekretariacie AGE (Kusuto Naito i Ilenia Gheno) oraz na stronie http://www.aeneasproject.eu.

Spotkaj 500 praktyków i badaczy z dziedziny transport na Europejskiej Konferencji
ds. transportu (ETC) która odbędzie sie 5-7 października 2009.
my

ETC, która odbędzie się w tym roku po raz 37 , jest podstawowym
dorocznym spotkaniem, na którym dzielić się moŜna, ze swymi kolegami,
informacjami o wynalazkach, dobrych praktykach, sieciach. Na konferencji
jest duŜo czasu na powaŜne prezentacje i nieformalne dyskusje poświęcone wspólnemu celowi czyli
sprawom transportu w Europie i graniczących z nią krajami. Wystąpienie renomowanych badaczy i
praktyków są wybierane przez największe autorytety europejskiego transportu.
Więcej informacji o konferencji: www.aetransport.org

Techniki Informatyczne i Komunikacyjne
Warsztaty AGE: “W kierunku nowej wizji starzenia sie : Wkład ICT, przemysłu i
biznesu Bruksela 6 października 2009
AGE organizuje warsztaty, we współpracy z Komisją Europejską, na których uczestnicy będą mieli
moŜliwość spotkania się i wymiany poglądów, pomysłów, wizji wskazówek na nastepne lata.
Prośba o przysyłanie dokumentu, maksymalnie na 2 stronach, i przedstawienie swojej wizji starości
(w pracy, domu, społeczeństwie). W czasie spotkania uczestnicy będą mogli dokonać 10 minutowej
prezentacji.
Więcej informacj: http://www.age-platform.org/EN/spip.php?article789

Strona czytelników:
Studium na temat zintegrowanych działań wspierających bezrobotnych w czasie
kryzysu
Według ostatnio przygotowanego przez Europejską Fundację Poprawy Warunków
Pracy i śycia z Dublina (European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions in Dublin) zintegrowane antykryzysowe pakiety a nie
odizolowane inicjatywy okazały się bardziej efektywne w działaniach antykryzysowych w Europie. W
opracowaniu. ‘Tackling the recession: Employment-related public initiatives in the EU Member States and
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Norway’, przeegzaminowano działania podjęte przez Rządy, związki zawodowe w poszczególnych krajach
mających na celu utrzymanie miejsc pracy.
W raporcie podkreślono szereg praktycznych rozwiązań, które okazały się znaczne skuteczniejsze niŜ
próby zmiany polityk zatrudnienia. Wskazały one na ogromnie waŜną rolę dialogu społecznego w
opracowaniu skutecznych rozwiązań. W raporcie wskazano równieŜ na róŜne środki podjęte przez Rządy
poszczególnych Krajów i róŜny stopień ich ingerencji w podejmowane działania.
Raport jest dostępny:: http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/studies/tn0907020s/tn0907020s.htm

Badania przeprowadzone przez INPES na temat
dotyczących zapobieganiu chorobom i komunikacji

oczekiwań

osób

starszych

Francuski Krajowy Instytut edukacji zdrowotnej i zapobiegania chorobom, INPES
(“Institut National de prevention et d’éducation pour la santé”) opublikował wyniki
badań przeprowadzonych w 2005 roku w trakcie których zebrano komentarze
około 100 starszych osób na temat ich oczekiwań w dziedzinie działań
zapobiegawczych w słuŜbie zdrowia. i komunikacji, które powinny być lepiej
dostosowane do indywidualnych sytuacji ludzi starszych (zaleŜności i
samowystarczalności).
Raport jest dostępny w języku francuskim http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1192.pdf
orazhttp://www.inpes.fr/CFESBases/equilibre/pdf/Lettre50.pdf (artykul na stronie 3)

“Nowa” wizja starzenia się w Japonii
Artykuł z japońskiego czasopisma Asahi pokrywa się z oczekiwaniami ludzi starszych dotyczącymi
lepszych metod komunikacji, takich, o jakich wspomniano w wyŜej wymienionych badaniach. Według
autora, poniewaŜ starzenie się jest absolutnie normalnym procesem, przynoszącym zrozumienie procesów
Ŝyciowych, słowo “anti-ageing” (zapobieganie starzeniu) powinno być zastąpione słowem “dla starzenia się”
wyraŜające chęć starzenia sie z gracją a nie zwalczanie tego zjawiska”.
Powinno się dąŜyć do zmiany róŜnych stereotypów i tematów tabu.
Z artykułem moŜna się zapoznać: http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200907200046.html

Raport Globalnej Sieci za rok 2008
AARP Światowa Sieć stowarzyszeń słuŜących ludziom starszym w róznych krajach
świata, opublikowała swój roczny raport za rok 2008.
Jest on dostępny na:
http://www.aarp.org/aarp/About_AARP/annual_reports/2008_Global/Letter_from_the_P
resident/

Pierwsze spotkanie w Wielkiej Brytanii na temat starzenia się ludzi z oznakami
autyzmu.
Institute for Ageing and Health of the Newcastle University organizuje swoje pierwsze spotkanie, na którym
chce poruszyć sprawy związane ze starzeniem się ludzi z oznakami autyzmu, (Autistic Spectrum
Conditions) które będzie miało miejsce w Newcastle 29 paŜdziernika 2009.
Pełen program spotkania jest dostępny na: http://www.ncl.ac.uk/iah/autism/

Międzynarodowa Konferencja” ICT zmienia sytuację”
“Future of Ambient Intelligence and ICT for Security” to tytuł konferencji, jaka odbędzie się w Brukseli w
dniach 22-25 listopada tego roku. Jest to pierwsza taka konferencja, organizowana przez Unię Europejską.
Ponad graniczne struktury i dyskusje na tematy biotechnologii i biomedycy są prowadzone przez ponad 30
lat pomiędzy społecznościami naukowymi, przemysłowymi i grupami społeczności lokalnej. Na tej
konferencji, wyciągnięte zostaną wnioski z doświadczeń tego okresu. Prosimy o zgłaszanie artykułów i
posterów w terminie do 1 września.
Więcej informacji http://www.ICTthatmakesthedifference.eu
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Drugie międzynarodowe warsztaty: “Otwarte Oprogramowanie w Europejskej Opiece
Zdrowotnej: Przekraczanie granic (Open Source in European Health Care): - OSEHC
2010”: 22 - 23 stycznia 2010 - Valencia, Hiszpania
Pierwsze warsztaty dotyczące Otwartego Oprogramowania w Opiece Zdrowotnej zakończyły sie sukcesem,
cią
drugie nawiązujące do AAL, zostaną połączone z 3 międzynarodową Konferencją na temat InŜynierii
Systemów Biomedycznych i Technologii - BIOSTEC 2010.
Ambient Assisted Living (AAL) jest nową dziedziną objętą badaniami. Wzrost długości Ŝycia i wzrost
związanych z wiekiem chorób spowodował konieczność róŜnorodnej współpracy ludzi związanych z
procesem opieki nad ludźmi starszymi..
Podtytuł “przekraczanie granic” wskazuje na fakt, Ŝe OSEHC 2010 jest zainteresowane zastosowaniami
(FLOSS) WiOO- Wolnego i Otwartego Oprogramowania we wszystkich dziedzinach opieki zdrowotnej i
związanych z tym dziedzin, takich jak biomedycyna i chciałoby zainicjować wymianę informacji,
doświadczeń, wiedzy i najchętniej modułów programów, które mogłyby mieć zastosowanie w róŜnych
badaniach i róŜnych zastosowaniach. OSEHC 2010 wita wkład i idee pozwalające na współpracę pomiędzy
projektami w powyŜszych dziedzinach. Artykuły naleŜy zgłaszać przed 13 października 2009.
Organizatorzy Warsztatów proszą o przykłady programów otwartych z dziedziny opieki zdrowotnej,
biomedycyny i AAL.
Więcej informacji: http://www.biostec.org/OSEHC.htm

Konferencja “Szkolenie ustawiczne i Dobre samopoczucie” prosimy
o składanie propozycji prezentacji
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych EAEA i Fińskie Towarzystwo
Badan nad Edukacją Dorosłych organizuje 27-29 stycznia 2010, w Tuusula, w Finlandii Konferencję pod
tytułem “LIFELONG LEARNING AND WELLBEING” . Prosimy o przesyłanie artykułów dotyczących badań ,
projektów i doświadczeń z tej dziedziny. Celem konferencji jest wymiana dobrych praktyk, nawiązanie
kontaktów i wzajemne uczenie się..
Wybrane artykuły zostaną opublikowane w LLinE w roku 2010.
Tematy konferencji to: Mental and physical wellbeing and learning, Education and wellbeing, Wellbeing at
work, Wellbeing across Europe, Conceptions of wellbeing and learning across generations
Abstrakty naleŜy składać przed 15 października 2009.
Więcej informacji: www.eaea.org oraz www.protsv.fi/ats/

Recenzja KsiąŜki ”She and He in Slovakia – Gender and Age in the Period of
Transition”, Búturová Z. et al. 2008, Bratislava, Institute for Public Affairs.
W ramach trzyletniego projektu EQUAL, który był realizowany w latach 2005-2008, pod tytułem “Plus dla
kobiet 45+” ośmiu autorów, zaprezentowało pionierskie studium o rozwoju socjalnym jaki miał miejsce na
Słowacji w ostatnich prawie dwudziestu latach, od Welwetowej Rewolucji, w listopadzie 1989 roku i upadku
komunizmu, do dnia dzisiejszego,widzianego z perspektywy wieku i płci. W oparciu o dane, statystyki i
podejście socjologiczne, autorzy zajmują się zmianami w Ŝyciu kobiet i męŜczyzn analizują ich poglądy na
zmieniającą się sytuację na Słowacji w świetle ich poglądów i oczekiwań. Przy ciągle istniejącej róŜnicy z
“wielkimi Europy” Słowacja jest nadal daleka od osiągnięcia równości pomiędzy kobietami i męŜczyznami i
a konsekwencje starzenia się ponoszą głównie kobiety.
Więcej informacji: http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/She_and_He.pdf

‘Zmaganie się z dyskryminacją ze względu na wiek w zatrudnieniu’, Elise MUIR,
Fondation politique
Panuje ogólna zgoda co do zasady, Ŝe wszyscy powinni być równi, bez względu na wiek, ale
dyskryminacja w zatrudnieniu nadal istnieje. Nadal trudno jest o pracę dla ludzi starszych i młodych. Na
przykład w grupie wiekowej 55-64, w całej Unii zatrudnionych było 38.3% ludzi. We Francji jest podobnie,
co znacznie odbiega to od załoŜenia przyjętego przez Unię mówiącego o 50% zatrudnieniu. (Strategia
Lizbońska). Nie jest więc dziwnego, Ŝe z ludzi pytanych, we Francji, czy ludzie są dyskryminowani ze
względu na wiek, 46% odpowiedziało twierdząco.
W artykule wskazuje się na zmianę uŜywania kryterium wieku w ostatnich latach, na co wpłynął na pewno
kontekst demograficzny, charakteryzujący się starzejącym się społeczeństwem. Pokazana jest konieczność
zmian, które doprowadzą do tego, Ŝe ludzie będą pozostawali dłuŜej na rynku pracy, chociaŜby przez
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zmianę warunków pracy. Od 1990 rok w Unii Europejskiej połoŜono nacisk na walkę ze wszystkimi formami
dyskryminacji przez przyjęcie wielu narzędzi nadających sprawie ramy prawne. AGE jest wymienione w
artykule dzięki swojej działalności na tym polu i wzywaniu do poprawienia tekstu Dyrektywy przyjętej przez
Komisję w Lipcu 2008 roku, która ma na celu chronienie przed dyskryminację ludzi, w dostępie do towarów
i usług.
Artykuł dostępny jest w języku francuskim:
http://www.fondapol.org/fileadmin/uploads/pdf/documents/Etude_Discriminations.pdf

Nowa broszura NIACE na temat "Czytelności-Readability"
National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) in Leicester (UK) opublikował broszurę na temat
tego jak pisać artykuły jasne i łatwe w czytaniu.”Czytelność” pokazuje jak zaprojektowanie i czytelność
tekstu moŜe być zmieniona, aby lepiej go dostosować i nie stwarzać ludziom, nowych, niepotrzebnych
barier. Omówione są zagadnienia takie jak białe miejsca na stronie, rodzaj czcionki, długość zdań itd.
Zawarty jest w tej broszurze test pozwalający na ocenę jak tekst jest dostosowany do potrzeb ludzi ktrzy
mogą mieć trudności z czytaniem. Broszura jest dostępn here.

Konferencje
http://www.age-platform.org/EN/article.php3?id_article=515

Publikacje
The Law of Older People, by Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 1584 pp., available in Turkish only.
This book, published by the Turkey Retired Workers Organisation, aims at promoting the older
people law as a new branch of law. It deals with a wide range of issues concerning the elderly:
social services, pension system, social spending and protection, non discrimination, health,
employment, lifelong learning…
For more information on the book, you can write to: tıed@tıed.org.tr.
Flexibility and Employment Security in Europe - RUUD J. A. MUFFELS (Ed.) Labour Markets in
Transition. Edward Elgar Publishing (The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos, GL50 2JA, UK.
Tel: (44-1242) 226934 - Fax: 262111 - email: info@e-elgar.co.uk - Internet: www.oup.com).2008, 407 pp.
ISBN 978-1-84720-464-6.
Pensions in Europe, European Pensions - DAVID NATALI. The Evolution of Pension Policy at
National and Supranational Level. Presses Interuniversitaires Européennes / Peter Lang (see above). 2008,
290 pp, €31-90. ISBN 978-90-5201-460-9.

Advancing EU Anti-Discrimination Law: the European Commission’s 2008 Proposal for
a New Directive, article by Mark Bell published in The Equal Rights Review, Vol. Three (2009)
http://www.age-platform.org/EN/IMG/pdf_Book_chapter_on_draft_directive_by_Mark_Bell.pdf

Study on Media and Diversity publication
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=618&langId=en

Eurofound’s publication on demographic change and social services:
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/106/en/1/EF08106EN.pdf

Propozycje projektów
You can access recent EU calls for proposals on issues of interest to older people on AGE’s website via the link:

http://www.age-platform.org/EN/article.php3?id_article=814
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Czy wiesz ,Ŝe??
Kawa jest lekarstwem na chorobę Alzheimera. W ostatnich badaniach prowadzonych na myszach
udowodniono, Ŝe kawa wpływa pozytywnie na pamięć.
Artykuł jest dostępny na: http://www.globalaging.org/health/us/2009/caffeine.htm

If you would like to contribute with news stories, please contact AGE – The European Older People’s Platform
Information and Communication Officer Anne Mélard at: anne.melard@age-platform.org
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