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Ważny komunikat
Instytucje Europejskie i proces decyzyjny w Unii Europejskiej ważny z punktu
widzenia ludzi starszych
Sekretariat AGE z przyjemnością przedstawia 3cie wydanie naszej broszury dotyczącej
Instytucji Europejskich i procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej ważnego z punktu
widzenia ludzi starszych. Dokument ten przedstawia przegląd nowych instytucji
europejskich, ram prawnych oraz głównych zagadnień polityki dotyczących ludzi
starszych. Wskazane są tam również metody, dzięki którym ludzie starsi mogą wpływać
na rozwój polityk.
Tym dokumentem chcemy spowodować, że dialog obywatelski będzie żywszy na
poziomie krajowym i lokalnym oraz pomóc starszym obywatelom na lepsze zrozumienie
tego, co Unia może dla nich zrobić i wskazać jak mogą kształtować polityki, które ich
dotyczą. Broszura jest dostępna w języku angielskim i francuskim. Proszę o przesłanie informacji na adres
info@age-platform.eu, jeżeli chcecie otrzymać darmowe kopie lub podzielić się waszą opinią na ten temat.

Walne Zgromadzenie AGE przyjęło wspólną rezolucję oraz Europejską Kartę praw i
odpowiedzialności w opiece długoterminowej.
Członkowie AGE, którzy spotkali się na dorocznym Walnym Zgromadzeniu, w Brukseli, w dniach 6 i 7 maja
2010, zgodzili się na podjęcie zwiększonych wysiłków w walce z przemocą wobec ludzi starszych oraz
promowaniu, jakości usług opieki długoterminowej. Zobowiązali się do większej kooperacji oraz solidarności
pomiędzy pokoleniami w celu opracowania bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych modeli socjalnych.
Więcej informacji:
Informacja prasowa AGE : http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/PL/PR_10May10AGE_General_Assembly_adopts_European_Charter_of_rights.pdf
Rezolucja AGE http://www.ageplatform.eu/images/stories/AGE_Platform_Europe_2010_General_Assembly_Declaration_Final.pdf
Karta Europejska jest dostępna na: http://www.age-platform.eu/en/daphne
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Co nowego w Unii Europejskiej
Rada
Konferencja Prezydencji Hiszpańskiej "Nowe umiejętności i nowe miejsca pracy dla
zwiększenia konkurencyjności Europy”
Na międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Hiszpańską Prezydencję, która miała miejsce w
Barcelonie, w dniach 8 i 9 kwietnia, na temat “Nowych umiejętności i nowych miejsc pracy dla zwiększenia
konkurencyjności Europy” Hiszpański Minister do Spraw Zatrudnienia Celestino Corbacho podkreślił, że
nowe umiejętności w zatrudnieniu „są jednym z głównych wyzwań strategii EU 2020” jako, że aż 35%miejsc
pracy wymaga zwiększonego poziomu umiejętności. Na konferencji zebrało się 300 ekspertów, w celu
określenia sektorów, które będą mogły, w przyszłości, wygenerować najwięcej miejsc pracy oraz
umiejętności, których pracownicy będą potrzebować, aby znaleźć zatrudnienie.
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) opublikowało swój raport "Skills
supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020". Raport ten wskazuje na widoki na
przyszłość na rynku pracy w obecnej dekadzie i na pojawiające sie nowe oraz zmieniające się sektory,
które stworzą nowe miejsca pracy oraz na konieczność dostosowania umiejętności i wymagań stawianym
pracownikom w związku z technologią, informacją, zmianami demograficznymi i zmianami klimatycznymi.
Raport jest dostępny: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15540.aspx
Wnioski z tej konferencji zostały zaprezentowane na Szczycie Ministrów Zatrudnienia G20, który miał
miejsce, w 21go kwietnia, Waszyngtonie. Szukano tam odpowiedzi na pytanie: Które instrumenty rynku
pracy są najbardziej skuteczne?. Które instrumenty były najbardziej skuteczne w zachowywaniu miejsc
pracy i ich tworzeniu w czasie ekonomicznego i finansowego kryzysu światowego?. W oparciu o te analizy,
ministrowie zgodzili się na jasne rekomendacje, które zostaną przedstawione głowom Państw i Rządów na
ich następnym Szczycie, który odbędzie się w czerwcu, w Toronto, w Kanadzie.

Ministrowie przyjmują “Deklarację z Grenady” mającą na celu „stworzenie naprawdę
jednolitego rynku cyfrowego, który pomoże na wyprowadzenie Europy z kryzysu”
W dniu 19 kwietnia, Ministrowie zajmujący się telekomunikacją, przyjęli “Deklarację z Grenady”, która
stwarza podstawy nowej polityki dotyczącej techniki cyfrowej na następne 15 lat. Celem jest stworzenie
jednolitego rynku cyfrowego, który dopiero się zaczyna. Zasady ustalone w tej Deklaracji uzupełnią
Strategię Europa 2020, której przyjęcie przewidziane jest na czerwiec tego roku.
„Hiszpańska propozycja dla cyfrowej Europy” ustala pięć podstawowych dziedzin działalności:
infrastruktura, zaawansowane wykorzystanie internetu, Europejska Karta Praw Użytkownika i wzmocnienie
sektora technologii informatycznej. Hiszpańska Prezydencja uważa, że w Europie powinna istnieć
“właściwa” sieć infrastruktury, zapewniając wystarczające inwestycje, które sama utworzona sieć by
zapewniała.
Deklaracja jest dostępna na:
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Ministerios/en_declaracion_granada.pdf

Informacja prasowa:
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Documentacion/en_ndep_granada_acc.pdf

AGE i Europejskie Forum Niepełnosprawnych (EDF) opracowały wspólne stanowisko na temat
Agendy Cyfrowej. Jest ona dostępna na: http://www.age-platform.eu/en/age-policywork/accessibility/age-position-statements/997-ageedf-joint-position-paper-on-future-eu-digital-agenda

‘Madrycka Deklaracja” tworzy fundamenty Europejskiej Agendy Turystycznej
W czasie swego spotkania, 15 kwietnia, Europejscy Ministrowie ds. Turystyki zaaprobowali “Madrycką
Deklarację”, która zawiera szereg rekomendacji dla Komisji Europejskiej, które powinny pomóc we
wdrożeniu Europejskiej polityki dotyczącej turystyki. Hiszpański Minister ds. przemysłu, turystyki i handlu
Miguel Sebastián Gascón, podkreślił fakt, że “ są to pierwsze kamienie, które będą fundamentem
wspólnego zobowiązania Krajów Członkowskich do zrównoważonej współczesnej i odpowiedzialnej
Europejskiej polityki turystycznej”. Komisja Europejska przygotuje, w następnych miesiącach, komunikat na
temat polityki turystycznej, oparty na Deklaracji Madryckiej.
Deklaracja ta ma spowodować, że Europejska polityka turystyczna będzie spójna i będzie promować
„Etykietkę Europejską” dla kierunków europejskich. Działania związane z turystyką powinne być dostępne
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dla wszystkich, włączając w to ludzi niepełnosprawnych i starszych obywateli. W deklaracji zajęto się
ideą „turystyki socjalnej”. Ma ona również na celu wzmocnienie ochrony konsumentów w celu
łatwiejszych rozwiązań spraw sądowych, które ze wzglądu na język, zwyczaje i prawa różnią się w
poszczególnych krajach są trudne do rozstrzygnięcia. Deklaracja podkreśla również znaczenie nowych
technologii w rozwoju turystyki w Europie.
W wyniku tego spotkania w Madrycie, w dniach 14 i 15 kwietnia, Komisja Europejska i Prezydencja
Hiszpańska zorganizowała Europejską konferencję na temat turystyki, na której spotkali się różni aktorzy z
tego sektora. Głównym celem było przedyskutowanie możliwości promowania konkurencyjnej turystyki,
zrównoważony wzrost turystyki w Europie i zapewnienie ścisłej współpracy władz lokalnych i regionalnych
oraz prywatnymi aktorami tego sektora.
Komisarz do spraw przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani był bardzo zadowolony z Traktatu
Lizbońskiego, który spowodował, po raz pierwszy, konieczność powstania polityki turystyki. Powiedział on
„że turystyka jest obszarem strategicznym dla ekonomii europejskiej jako, generować ona będzie wzrost i
miejsca pracy. Turystyka jest trzecim co do wielkości przemysłem europejskim, zatrudnione w nim jest
bezpośrednio 9.7 miliona miejsc pracy”.
Deklaracja jest dostępna:
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/agenda/Cultura/abr15_declaracionrimturismoen.pdf

Komisja Europejska
List AGE wzywający do uwzględnienia aktywnego starzenia się w Wytycznych
dotyczących zatrudnienia
21 kwietnia, AGE wysłało list do Prezydenta Barroso i Kolegium Komisarzy z rekomendacjami
wyjaśniającymi konieczność zapewnienia, że aktywne starzenie oraz postawione cele w zatrudnieniu będą
włączone do propozycji Komisji dotyczących Wytycznych Zatrudnienia. AGE zaleca poświecenie
Wytycznych problemom opracowania nowych rozwiązań pozwalających na zwiększenie zatrudnienia osób
starszych. AGE zasugerowało, że Wytyczne powinny zawierać cele, w wprowadzeniem podziału na płeć
dla przedziałów wiekowych 55-59 oraz 60-65 aby zapewnić, że postęp zostanie monitorowany i pozwoli na
ocenę polityki aktywnego starzenia zarówno na kobiety i jak na mężczyzn. Więcej szczegółów: Rachel
Buchanan, Policy Officer for Employment and Non-discrimination, rachel.buchanan@age-platform.eu.
List AGE jest dostępny na : http://www.ageplatform.eu/images/stories/AGE_letter_to_Barroso_and_Commission_on_Employment_Guidelines_final.pdf

Udział AGE w ocenie, przez Komisję Europejska, Europejskiego Stowarzyszenia
Rodzin
AGE odpowiedziało na ocenę przez KE, Europejskiego Stowarzyszenia Rodzin, w
którym zasugerowaliśmy, że Stowarzyszenie mogłoby położyć większy nacisk na
udział starszej generacji w rodzinie, co jest zgodne ze zmianami demograficznymi i
solidarnością pomiędzy pokoleniami. Uważamy, że władze na wszystkich poziomach
powinny rozwijać i wdrażać polityki przychylne rodzinie, programy, które uwzględnią zmieniającą się naturę
i różnorodność struktur oraz form rodzinny, sytuacji, w której odległość geograficzna, która uniemożliwia
rodzinie zapewnienie opieki i wsparcia wymagającym rodzinie opieki. Powinne być wprowadzone środki
pozwalające na pogodzenie pracy i życia rodzinnego, co jest czynnikiem krytycznym oraz zintegrowane
podejście łączące dostępność, wysoką, jakość opieki nad dziećmi i starszymi (Np. pełno płatny urlop na
opiekę nad członkami rodziny).
AGE wierzy, że kluczową rolą Stowarzyszenia powinno być wpływanie na tworzenie polityki rodzinnej, która
jest różna w poszczególnych krajach Europy i często ogranicza się do polityk wspierających rodziców z
małymi dziećmi podczas gdy zakres należy poszerzyć i zaadresować potrzeby rodzin z ludźmi starszymi
czyli całość zagadnień między pokoleniowych.
Więcej szczegółów: Rachel Buchanan, Policy Officer for Employment and Non-discrimination,
rachel.buchanan@age-platform.eu.
Wkład AGE jest dostępny na:
http://www.age-platform.eu/images/stories/EAF_evaluation_questionnaire_for_Stakeholders___AGE_response_Final.pdf
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19 kwietnia, Komisja Europejska przyjęła decyzję która będzie obowiązywać we wszystkich
krajach Unii, od maja 2011 roku, dotyczącą wykorzystania “Euramed”, Europejskiej bazy
danych urządzeń medycznych, bezpiecznym portalem, który pozwoli władzom krajowym na
szybką wymianę informacji. Celem jest zwiększenie transparentności i nadzoru na polu
urządzeń medycznych.
Zgodnie z prawem Unii, pojęcie urządzenia medyczne to tysiące produktów używanych w diagnostyce,
zapobieganiu i terapii, które zgodnie z prawodawstwem Europejskim, mogą być używane w całej Europie.
Ważne dane zapewniające bezpieczeństwo to dane zbierane na poziomach krajowych (np. dane o
zgodności certyfikatów, włączając w to ich wycofanie, badania klinicznie, sprawozdanie o wadliwym
działaniu i wypadkach). W bazie danych Eudamed władze lokalne będą mogły szybko otrzymać dane
dotyczące bezpieczeństwa na rynku europejskim np. dane o konieczności wycofania z urządzenia z rynku.
System jest już używany na bazie dowolności w kilku krajach Europy. Dalsze informacje:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-devices/market-surveillance-vigilance/eudamed/index_en.htm

Komisja chce uprościć udział w projektach badawczych
29 kwietnia, Komisja Europejska wydała Komunikat mający na celu uproszczenie uczestnictwa w
finansowanych przez Unię projektów i zmniejszenie biurokracji w projektach badawczych. Propozycje
Komisji mają na celu poprawienie obowiązujących przepisów i ram prawnych, uproszczenie
obowiązujących reguł finansowych przy utrzymaniu niezbędnej kontroli. Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/472&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Komisja publikuje dane Eurobarometru na temat bezpieczeństwa pacjentów
16 kwietnia, Komisja Europejska opublikowała raport Eurobarometru na temat “Bezpieczeństwa
pacjentów i jakości opieki zdrowotnej”. Celem było badanie opinii europejczyków dotyczące
bezpieczeństwa pacjentów i ich podejścia do jakości opieki zdrowotnej w Kraju oraz poza
granicami, Badania prowadzone były od 11 września do 5 października 2009 roku, w 27
państwach Europy. Pokazują one, że prawie 50% badanych europejczyków boji się, że system opieki
zdrowotnej może przynieść szkodę, a ponad 25% mówi, że albo on albo jego rodzina została skrzywdzona
przez ten system. Większość przypadków nie zostaje zgłoszona i jedna trzecia ludzi badanych nie wie,
która z organizacji jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo pacjenta w ich kraju. Akcja poprawy
bezpieczeństwa na poziomie europejskim doprowadziła do zwiększenie koordynacji na poziomie
europejskim, zwiększyła się ilość zgłoszonych wypadków, zwiększono udział pacjentów oraz poziom
wyszkolenia personelu.
Publikacja tego raportu zbiega się Dniem Praw Pacjenta, który jest obchodzony 18 kwietnia, oraz akcjami
prowadzonych w całej Unii w celu zwiększenia świadomości o prawach pacjentów. Organizowane one były
przez Sieć Aktywnych Obywateli, NGO, która zachęca ludzi do włączania się, poprzez organizacje, w
kształtowanie polityk. Komisja współpracuje z Krajami Członkowskim nad wdrożeniem rekomendacji
przyjętych przez Ministrów Zdrowia w czerwcu 2009 roku. Rekomendacje te, to jedna z inicjatyw w ramach
Europy dla Pacjentów.
Pełny raport i jego streszczenie jest dostępne na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_327_en.pdf
http://www.eahp.eu/News/EAHP-EU-Monitor/The-Eurobarometer-survey-on-patient-safety-citizens-perception-on-risksof-being-harmed-when-being-treated

Informacje o pracach Komisji: http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/index_en.htm

Pierwsza wspólna inicjatywa Europejska mająca na celu przyspieszenie badań nad
Alzheimerem i innymi podobnymi chorobami
Badacze z całej Europy spotkali się, 15 kwietnia, w Szwecji w celu opracowania nowej europejskiej strategii
badań nad chorobami neurodegenarcyjnymi takimi jak choroba Alzheimera lub Parkinsona.
Agencje krajowe finansujące badania naukowe postanowiły połączyć środki i doświadczenia w celu
opracowania nowej strategii, która pozwoli na leczenie i środki prewencyjne tych chorób wieku starszego.
Komisja Europejska będzie wspierała tą inicjatywę przez skoordynowane działania i finansowanie w
wysokości około 2 milionów euro.
Komisarz ds. badania, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała, że demograficzne zmiany,
które wymuszają nowe rozwiązania pozwalające na zwalczanie chorób związanych z wiekiem.
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Powiedziała ona: "Przez bardziej efektywne badania i unikania duplikowania pracy, Program zwiększy
szanse rzeczywistego postępu w zapobieganiu i leczenia tych chorób. Wyniesione doświadczenia nogą
pomoc w prowadzeniu badań w innych dziedzinach”.
Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/431&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangu
age=en oraz http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/alzheimer/index_en.htm

Eurobarometr: Nowe podejście obywateli europejskich wobec alkoholu
21 kwietnia, Komisja Europejska opublikowała nowe dane Eurobarometru na temat „nowego
podejścia do picia alkoholu”. Analiza prowadzona w całej Europie, porównuje zwyczaje
spożycia alkoholu, ocenia wpływ alkoholu na sprawy socjalne i zdrowotne oraz przedstawia
opinie na temat wprowadzanych środków zaradczych.
Między innymi, obywatele europejscy przyznają, że alkohol może mieć bardzo znaczny wpływ na zdrowie,
prawie wszyscy (97%) wierzy, że alkohol źle wpływa na wątrobę ale tylko dwóch z trzech uważa, że
zwiększa się zachorowalność na raka (67%)
Ludzie powyżej 55 roku życia częściej niż ludzie młodzi piją codziennie. To regularne picie ludzi w starszym
wieku może prowadzić do chorób chronicznych starzejącego się społeczeństwa. Młodzi ludzie ,15-25,
częściej piją nadmiernie .
Odnośnie efektywności polityk mających na celu zredukowanie szkód wyrządzanych przez alkohol,
niewielka większość respondentów wierzy, że poszczególni ludzie poradzą sobie sami z problemem
alkoholowym podczas gdy 43% uważa to społeczeństwo powinno pomagać ludziom.
Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/455&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en
Badania Eurobarometeru są dostępne: http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/ebs_331_en.pdf

Trzech dziennikarzy otrzymało nagrodę za pracę z dziedziny
dyskryminacji*
Trzech dziennikarzy europejskich z Niemiec, Węgier i Finlandii otrzymało
nagrody za swoje artykuły z dziedziny dyskryminacji.
*Pełna wersja w angielskiej wersji:http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/coverage_04-2010.doc

Komisja chce zwrócić uwagę na ubóstwo w Europie
12 kwietnia, komisja Europejska ogłosiła konkurs dla dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką
Roku 2010, Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Laureaci
zostaną ogłoszeni 17 grudnia 2010 w Brukseli.
Więcej informacji: http://www.2010againstpoverty.eu/journalistaward/index/index.html?langid=en

Parlament Europejski
Parlament Europejski: Pozytywny wynik spotkań komitetów i dwu
sesji plenarnych
Pierwsza sesja plenarna miała miejsce 7 kwietnia w Brukseli. Parlamentarzyści debatowali z Prezydentem
Unii Herman Van Rompuy i Prezydentem Komisji José Manuel Barroso nad wnioskami spotkania Rady
Europejskiej (25-26 marca 2010 roku). Strategia 2020 była w sercu tej dyskusji.
Kolejna sesja plenarna miała miejsce w Strasburgu w dniach 19 i 22 kwietnia. Debatowano o nowej
Agendzie Cyfrowej dla Europa 2015.eu i Programu Pracy Komisji na rok 2010. Komitety dyskutowały nad
zasadą równości praw kobiet i mężczyzn w czasie kryzysu i przyjęcie przez Unię Europejską Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka. Komisarz Andor został zaproszony, w dniu 27 kwietnia, na spotkanie komitetu
EMPL w celu przedyskutowania planu pracy na rok 2010. W Komitecie EMPL dyskutowano na temat roli
dochodu minimalnego w zwalczaniu ubóstwa i promocji europejskiego społeczeństwa integrującego.
Poruszane były problemy ludzi starszych, szczególnie przez współprzewodniczących Intergrupy ds.
Starzenia się i Solidarności Pomiędzy Pokoleniami, Panią Lambert i Panią Lynne.
Pani Liz Lynne, razem z Przewodniczącym Komitetu Zatrudnienia Pervenche Bérès, przedstawiła
propozycję rezolucji na temat opieki długoterminowej dla ludzi starszych. Ma zostać do tego dołączona

5

Zielona Księga na temat przemocy wobec ludziom starszym i zapewnienie im bezpieczeństwa.
Parlamentarzyści zareagowali pozytywnie i podkreślili konieczność wsparcia dla opiekunów.
Więcej informacji: Maude Luherne, European Parliament Officer maude.luherne@age-platform.eu.

EP wzywa Komisję do ocenienia czy badania mammograficzne są użyteczne dla kobiet
69+
Parlament Europejski, raz jeszcze, wezwał Kraje Członkowskie do wprowadzenia badań
mammograficznych, zgodnie w wytycznymi Unii. Parlament wezwał do sporządzenia, co dwa lata, raportu
pokazującego osiągnięte wyniki, oraz do dalszych badań nad tym czy należy włączyć do tego programu
kobiety poniżej 50 roku życia i 69+.
Dyrektor AGE Anne-Sophie Parent, podkreśliła, że rak piersi jest poważnym problemem wśród starszych
kobiet w Europie. Dzisiaj dają się zauważyć ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi Krajami, jednakże
wprowadzenie badań mammograficznych powinno te różnice zmniejszyć. Powinno ono również objąć
kobiety w wieku 69+.
Parlament Europejski wezwał Kraje Członkowskie do stworzenia, do roku 2016, wielo dyscyplinarnej grupy
specjalistów. W dodatku, wzywa Komisję do opracowania, do roku 2011, protokółu zatwierdzania tych grup,
i zapewnienia właściwych funduszy do ich wdrożenia. Deklaracja ta została przedstawiona przez Liberal
Democrat Liz Lynne, z Wielkej Brytanii, Greckiej Partii Zielonych Michail Tremopoulmos, Węgierskiego EPP
Lívia Járóka i Polki Lidii Joanny Geringer de Oedenberg.

Informacja Specjalna:
Na konferencji, w dniach 29-30 kwietnia, w Logroño, na temat Aktywnego i Zdrowszego
Starzenia Się, Europejska Platforma AGE wezwała do sprawiedliwszych rozwiązań dla
wszystkich pokoleń

29-30 kwietnia Hiszpańska Prezydencja zorganizowała, w Logroño (Hiszpania),
konferencję na temat aktywnego i zdrowego starzenia się. Spotkali się na niej główni
zainteresowani w celu przedyskutowania polityk i działań w Europie wspierających
aktywne i zdrowe starzenie się oraz uczczenia Europejskiego Dnia
Solidarności Pomiędzy Pokoleniami. Na prowadzonych warsztatach zajmowano się
zdrowym starzeniem się, szkoleniem ustawicznym, aktywnością zawodową,
uczestniczeniem ludzi starszych w życiu socjalnym i solidarnością pomiędzy pokoleniami.
Konferencja została otwarta przez Ministra Zdrowia i Polityki Socjalnej Trinidad Jiménez, Prezydenta La
Rioja, Pedro Sanz, oraz burmistrza Logroño, Tomás Santos.
“Przedłużenie życia jest osiągnięciem” powiedziała Pani Jimenez, ale jest “konieczne skoordynowanie
działań”, aby zmierzyć się ze zmianami i zapewnić, że ludzie starsi „mogą żyć w lepszych warunkach”.
Minister rekomendowała, aby rok 2012 został ogłoszony „ Europejskim Rokiem aktywnego starzenia się i
solidarności między pokoleniami w celu zapewnienia, że duża grupa „babyboomers” będzie mogła dożyć
wieku starszego w zdrowiu i aktywnie”.
Po otwarciu konferencji, koalicja NGO zaprezentowała swoją kampanię dla solidarności pomiędzy
pokoleniami oraz publikację zawierającą rekomendacje na ten temat. Przedstawiła ona przegląd działań,
które zostały zorganizowane w Europie z okazji Dnia Solidarności Między Pokoleniami i powtórzyła swoje
wezwanie do ustanowienia Roku 2012 Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności Pomiędzy
Pokoleniami
W swoim wystąpieniu, Dyrektor AGE Anne-Sophie Parent, wezwała do większej kooperacji i solidarności
pomiędzy pokoleniami, jako zasadniczego elementu w zapewnieniu zbudowania zrównoważonego
społeczeństwa dla obecnych i przyszłych pokoleń.
"Przedłużenie życia jest wielkim osiągnięciem, z którego Europa może być dumna, ale pojawiają się w
związku z tym wyzwania, które stały się jeszcze wyraźniejsze w wyniku kryzysu oraz wyraźnych i rosnących
różnic pomiędzy zasobami a potrzebami. Konieczne jest zwiększenie świadomości o ważnym wkładzie, jaki
mogą wnieść ludzie starsi dla społeczeństwa, na przykład, jako wolontariusze, opiekunowie, dziadkowie.
Trzeba tym ludziom ułatwić działanie w społeczeństwie.”
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Zmaksymalizowanie udziału osób starszych w życiu naszego środowiska jest również niezbędne dla
promowania zdrowego i aktywnego życia starzejącego się społeczeństwa, co będzie korzystne dla ludzi
starszych, społeczeństwa europejskiego i jego ekonomii.
Ms Parent podsumowała mówiąc, że jest konieczne zainwestowanie w aktywne starzenie się i podjęcie
inicjatyw na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim w celu promowania współpracy pomiędzy
pokoleniami oraz zrównoważonej przyszłości dla ludzi w każdym wieku. Decydenci powinni mięć wizję
długoterminową i wspierać działania ludzi starszych w społeczeństwie dla dobra przyszłych pokoleń.
Kluczowe rekomendacje Europejskiej Platformy AGE dotyczące aktywnego starzenia się to:
Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej i długoterminowej opartej na solidarności, równości i
braku dyskryminacji;
Opracowanie innowacyjnych sposobów na wspieranie dostępu do szkolenia ustawicznego
wszystkich grup wiekowych;
Zwalczanie uprzedzeń dotyczących wieku w miejscu pracy i promowanie pozytywnego wizerunku
starszych pracowników;
Adoptowanie fleksyjnych warunków pracy lepiej przystosowanych do oczekiwań i potrzeb starszych
pracowników, w szczególności kobiet;
Zniesienie barier, które utrudniają udział najbardziej wrażliwych grup w życiu społeczności;
Uznanie wkładu osób starszych w życie społeczne oraz wspieranie ich udziału w formalnej i
nieformalnej ekonomii.
Więcej informacji o konferencji i programie:
http://www.imserso.es/imserso_06/el_imserso/relaciones_internacionales/rel_intern_europa/conferencia_en
vejecimiento_activo_saludable/index.htm
Więcej o wkładzie AGE: http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidarity-between-generations
Publikacje:´Intergenerational Solidarity the way forward´:
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/21879_brochure_age_2010_en.pdf
Wezwanie
do
zwiększonej
solidarności
pomiędzy
pokoleniami:
http://www.ageplatform.eu/images/stories/EN/AGE-Solidarity-BROCHURE-EN.pdf

--------------------------------------------------Wywiad MEP Kartika Liotard,
Członkiem Socjalistycznej Partii Holenderskiej*
http://www.age*Wywiad
w
angielskiej
wersji
CoverAge
platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/coverage_04-2010.doc

Inne informacje
Walne Zgromadzenie Platformy Socjalnej
AGE wzięło udział w Walnym Zgromadzeniu Platformy Socjalnej, które miało miejsce w Brukseli, 22
kwietnia. Znaczna większość członków Platformy wzięło udział w tym jednodniowym zebraniu, które
poświęcone było zagadnieniom polityk i zarządzaniu organizacją.
Po raz drugi w ciągu dwu lat Platformie Socjalnej udało się zaprosić Catherine Day, Sekretarza
Generalnego Komisji Europejskiej. Obecność Pani Day została doceniona przez członków Platformy,
szczególnie w kontekście trwających negocjacji dotyczących Strategii Europa 2020. Jej wystąpienie
dotyczyło przede wszystkim strategii, zintegrowanych wskazówek politycznych, sposobu ich wdrażania i
przedstawionego ostatnio planu pracy Komisji na rok 2010. Catherine Day uznała wartość oraz wagę
wkładu, które komisja otrzymała od socjalnych NGO, dotyczącego Europy 2020 i podkreślała konieczność
wzmocnienia współpracy NGO z rządami poszczególnych Krajów.
W reakcji na to wystąpienie, postawiono serię pytań skierowanych do Sekretarza Generalnego dotyczących
zarządzenia i treści Strategii 2020. Mimo, że wielu członków powitało końcową wersję Strategii, jako krok
do przodu w porównaniu z wersją początkową, z końca 2009 roku, ogół uważa jednak, że wymiar
społeczny jest nie dostatecznie mocno zarysowany. Należy dokonać, więc oceny wpływu wymiaru
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socjalnego na polityki Unii. Mówiono o konieczności zachowania i dalszego rozwoju Otwartej Metody
Koordynacji, jako podstawowego narzędzia zarządzania, podważając szereg opinii, że OMK nie sprawdziła
się. Wskazywano, że może to wynikać z faktu, że krajowe rządy nie zaangażowały się wystarczająco we
wdrożenie tej metody i nie wykorzystały jej pełnego potencjału. Proszono o dalsze wykorzystanie
uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym przez zwiększoną współpracę pomiędzy krajowymi,
regionalnymi i lokalnymi władzami. Na pytanie od AGE jak Komisja planuje osiągnięcie celu wzrostu
zatrudnienia Europa 2020 i czy zostaną uwzględnione propozycje AGE włączenia specjalnych wytycznych
dla starszych pracowników, Pani Day odpowiedziała, że ilość wytycznych dotyczących zatrudnienia
zostanie w miarę upływu czasu zmniejszona i poszczególne kraje członkowskie będą musiały
przetłumaczyć ogólne cele dotyczące zatrudnienia na programy krajowe.
Druga ważna debata na Walnym Zgromadzeniu dotyczyła tematu roku Platformy Socjalnej dotyczącej
“opieki”. Członkowie zdecydowali na poszerzenie refleksji i kontynuowanie prac w 2011 roku. Doroczna
Konferencja przewidziana na 4 i 5 listopada, zostanie poświęcona problemom opieki i będzie pierwszym
krokiem do opracowania Strategii Platformy dotyczącej tego tematu. Na zakończenie, Catriona Williams
(Eurochild) została wybrana na Vice-Przewodniczną i zastąpiła na tym stanowisku Myria Vassiliadou (EWL
– European Women Lobby). European Forum of Muslim Women (http://www.efomw.eu/) zostało
obserwatorem.

Wyniki spotkania Platformy Praw Podstawowych, które miało miejsce w Wiedniu w
dniach 15-16 kwietnia
AGE uczestniczyło w 3im spotkaniu Platformy Praw Podstawowych, które miało miejsce w
Wiedniu, w dniach 15-16. Spotkało się tam około 150 reprezentantów organizacji
społeczeństwa obywatelskiego z całej Unii Europejskiej. Uczestnicy dyskutowali o wymiarze praw
człowieka związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w ramach Europejskiego Roku 2010.
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637),
oraz Traktatu Lizbońskiego (http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm) oraz ich wpływem na ochronę
praw podstawowych. Uczestnicy przedstawili swoje wnioski dotyczące planu Pracy Agencji w Roku 2012
oraz wybrali nowych członków Panelu Doradczego. AGE przygotowuje pisemne sugestie dotyczące Planu
Pracy, w których podkreślony zostanie wymiar wieku we wszystkich działaniach.
Więcej szczegółów: Rachel Buchanan, Policy Officer for Employment and Non-discrimination,
rachel.buchanan@age-platform.eu.
Portal Platformy Praw Podstawowych: http://fra.europa.eu/fraWebsite/networks/frp/frp_en.htm

W Trier odbyło się szkolenie z ochrony Praw Podstawowych w Europie zgodnie z
Traktatem Lizbonskim
AGE uczestniczyło w szkoleniu, które odbyło się, w dniach 22-23 kwietnia, w Trier. Spotkało się na nim
szereg wysokiej rangi naukowców i ekspertów prawnych, którzy oceniali istniejącą obecnie ochronę praw
podstawowych i wpływ na nie Traktatu Lizbońskiego.
Istnieje cały szereg źródeł prawnych, które zapewniają poszanowanie Praw Podstawowych, na przykład
ogólne podstawy prawne, opracowane na podstawie wyroków Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego,
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych. Po wejściu w życie Traktatu
Lizbońskiego Karta Praw Człowieka jest dokumentem obowiązującym w Krajach Członkowskich. Dalszy
postęp będzie możliwy przez przystąpienie Unii do Europejskiej konwencji Praw Człowieka.
Na tym szkoleniu zastanawiano się, co te zmiany znaczą dla ochrony praw podstawowych w Europie?
Które z tych podstaw prawnych się zazębiają? Co się będzie działo w krajach, które skorzystały z klauzuli
„opt-out”? Dyskutowano także na temat związków między Trybunałem sprawiedliwości w Luksemburgu a
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu? Więcej informacji: Rachel Buchanan, Policy
Officer for Employment and Non-discrimination, rachel.buchanan@age-platform.eu.

Edukacja w zwalczaniu wykluczenia społecznego
Odbywająca się co dwa lata konferencja Komitetu Ekonomicznego i Socjalnego (EESC)
odbędzie się w dniach 20-22 maja w Firencji (Włochy). Głównym jej tematem będzie
edukacja jako podstawowe narzędzie w zwalczaniu wykluczenia społecznego wszelkiego
rodzaju. Na konferencji spotkają się Włoscy i Europejskie osobowości oraz organizacje
społeczeństwa obywatelskiego w celu dyskutowania nad związkiem edukacji i wykluczeniem
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społecznym. Wyniki zostaną przekazane zainteresowanym. W drugim dniu konferencji zostaną
zorganizowane warsztaty:
1 - Edukacja to brama wejściowa do socjalnego zaangażowania: podstawy integracji;
2 - Edukacja to brama wejściowa na rynek pracy: spowodowanie rzeczywistej integracji;
3 - Edukacja to brama wejściowa do egzekwowania swoich praw: aktywna integracja.
Konferencja zakończy się oświadczeniem końcowym . Będą do niego dołączone trzy aneksy- propozycje z
trzech warsztatów.
Więcej na portalu EESC: http://www.eesc.europa.eu/organisation/president/Sepi/biennial/2010/index-en.asp
22 kwietnia, na posiedzeniu plenarnym, przyjęto opinię “Edukacja dla integracji: narzędzie zwalczania
ubóstwa i wykluczenia społecznego” posła sprawozdawcy, pani María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL
(Employees, Hiszpania). W dokumencie przyjrzano się sprawie wpływu edukacji i szkoleń na poczucie
wolności, wyrabianie krytycyzmu i niezależności oraz umożliwianie im uczestnictwa aktywnego w życiu
społeczeństwa. Edukacja i szkolenia są pożytecznymi narzędziami w budowaniu równości i integracji.
Polityki edukacyjne ich zawartość, podejście, struktura i podział zasobów mogą być zmieniane przez Unię i
Kraje Członkowskie. "Powodami, dla których wybiera się integrującą edukację jest wymiar edukacyjny i
integrujący gdyż pomaga ona w budowaniu społeczeństwa o zmienionej mentalności, wolnego od
wykluczenia, złego nastawienia i dyskryminującego. Integrująca edukacja jest konieczna z powodów
ekonomicznych, jako, że powoduje ona wzrost konkurencyjności, umiejętność stawiania czoła nowym
wyzwaniom i zmianą na rynku pracy” powiedział Sanchez Miguel.
Dostęp do wszystkich dokumentów: http://www.eesc.europa.eu/documents/opinions/avis_en.asp?type=en
Informacja prasowa:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/10/50&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Konferencja na temat konsekwencji i rezultatów restrukturyzacji oraz dialogu
społecznego w czasie kryzysu
Fundacja “Europa and Społeczeństwo”, ze wsparciem Komisji Europejskim, zorganizowała w dniu 4-5 maja
konferencję w Paryżu zatytułowaną ‘Social dialogue and restructuring in Europe faced with the crisis:
Consequences and results’. Europa i Społeczeństwo chce przeegzaminować udział różnych graczy. Celem
jest zidentyfikowanie zmian wywołanych obecnym kryzysem, warunków umożliwiającym lub utrudniających
dialog społeczny i przestudiowaniu prowadzonych negocjacji i osiągniętych kompromisów w różnych
sytuacjach w firmach, przemyśle i w rejonach.
Debata będzie dotyczyć czterech tematów:1) restrukturyzacji Unii Europejskiej : balans,przegląd i działania
podejmowane przez Komisję; 2) socjalni partnerzy stojący przed koniecznością restrukturyzacji w okresie
kryzysu - dialog społeczny; oczekiwania, negocjacje i osiągnięte wyniki ; 3) interwencje ze strony krajowych
i lokalnych władz -Czy jest to konieczne? Potrzebne? Jakie problemy to powoduje? Czy należy tego środka
używać w czasie kryzysu? 4) kryzys: mówienie o kryzysie, czy to go zwiększa? Jak postępować z
ekonomicznymi i socjalnymi zmianami? Czy jest miejsce dla dialogu społecznego, w jakich ramach?
Z programach można się zapoznać: http://www.europeetsociete.com/newsletter/colloque_mai_2010/Program.pdf

Projekt MEMORO utrwalanie wspomnień ludzi starszych
Projekt Memoro jest to internetowa baza danych gromadząca
wspomnienia ludzi starszych i ich doświadczenia w celu przekazania
ich z pokolenia na pokolenie. W tym banku pamięci są zbierane
wspomnienia oraz upowszechniane są krótkie notatki z rozmów
przeprowadzanych z ludźmi urodzonymi przed rokiem 1940. Edytorzy identyfikują i sprawdzają materiał
korzystając z pomocy wolontariuszy. Projekt powstał Memoro S.r.l. przy wsparciu finansowym Prowincji
Cuneo (na północy Włoch). Ciągle szukają oni sponsorów z silnym kodem etycznym. Uzyskany zysk będzie
przekazany na cele dobroczynne, organizacjom wspierającym ludzi starszych i dzieci, tworząc w ten
sposób pomost pomiędzy pokoleniami.
Od czerwca 2008, projekt memoro rozszerzony został na dziewięć krajów (Włochy, Francja, Niemcy,
Hiszpania, Wielka Brytania, Argentyna, Kamerun, Japonia, USA). Nowe portale powstaną wkrótce w Belgii,
Holandii, Węgrzech i Wenezueli).
Projekt ten powinien się rozszerzyć na wszystkie 27 krajów Unii, co oznacza dodatkowe 22 kraje i 18
języków. W każdym kraju powinno być dwóch członków projektu Memoro, którzy prowadziliby szkolenia
dotyczące powodzenia wywiadów (z użyciem sprzętu audio i video).
Członkowie ekipy Memoro są również odpowiedzialni:
- za sekcję dotyczącą danego Kraju na portalu;
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-

za przegląd, znajdowanie tytułów, kategoryzowanie, edytowanie wspomnień video i audio
upewnianie się, że są one zgodne z celami projektu;
kontakty z mediami;
rekrutowanie wolontariuszy do prowadzenia wywiadów;
relacje ze sponsorami, organizacyjnymi, instytucjami władzami krajowymi i lokalnymi;
opracowywanie i identyfikowanie nowych projektów;
koordynowanie i wspieranie członków AGE w zbieraniu wspomnień w ich organizacjach.

Więcej informacji: http://www.memoro.org/progetto2.php?ID_LINGUA=
Strona projektu: http://www.memoro.org/
AGE zachęca swoich członków do wspierania tego projektu przez jego promowanie
w
poszczególnych krajach. Osoby zainteresowane graniem bardziej aktywnej roli w projekcie proszeni
są o porozumienie się z kierownictwem projektu info@memoro.org

Informacje o AGE
Przemoc wobec ludzi starszych
EUSTaCEA 7me Spotkanie Komitetu Sterującego i warsztaty krajowe, w Rzymie, w
dniu 15-16 kwietnia
15 kwietnia, partnerzy europejskiego projektu Daphne zwanego ‘EUSTaCEA’ (skrót od ‘European Strategy
to Combat Elder Abuse’) spotkali się w Rzymie. Projekt wchodzi w swój drugi etap, w którym przewidziano
sfinalizowanie Europejskiej Karty praw i obowiązków ludzi starszych potrzebujących opieki długoterminowej
i pomocy oraz opracowanie zestawu narzędzi. Karta została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie AGE
w dniu 7 maja.
Partnerzy pracują obecnie nad opracowaniem towarzyszących wskazówek, które wyjaśniać będą jak
powinno się wdrażać Kartę. Będą one skierowane do opiekunów i decydentów. Zebrano szereg dobrych
praktyk z całej Europy, dyskutowano nad treścią i formatem dokumentu. Przygotowane zostaną
rekomendacje dla decydentów i innych zainteresowanych na wszystkich poziomach. Partnerzy spotkają się
14 maja w Lublanie, aby podzielić się uwagami na temat pierwszej wersji tego dokumentu.
16 kwietnia, partnerzy uczestniczyli we Włoskich Krajowych Warsztatach zorganizowanych przez FIPAC
(Federazione Italiana Pensionati Attivita Commerciali). Różne osoby zainteresowane, pochodzące z
organizacji ludzi starszych oraz ludzi świadczących usługi, przedstawiali swoje działania i rekomendacje,
które mają na celu wzrost świadomości o przemocy wobec ludzi starszych. Uwagi i sugestie były bardzo
pomocne w pisaniu wskazówek. Następne warsztaty będą miały miejsce w Lublanie (Słowenia, 13tego
maja), Atenach (Grecja, 26tego maja) i w Utrecht (Holandia, 15tego czerwca).
Jeżeli masz miał przykłady dobrych praktyk które mogą być przydatne prześlij je do maude.luherne@ageplatform.eu .Więcej informacji: http://www.age-platform.eu/en/daphne?start=4.

Dostępność
FUTURAGE: Mapa Drogowa w badaniach na temat starzenia się- warsztaty dotyczące
udziału użytkowników
Projekt FUTURAGE to najdalej posunięte do tej pory konsultacje na polu badań nad starzeniem się. Jego
celem jest przedstawienie mapy drogowej dotyczącej badań w dziedzinie starzenia się na następne
dziesięć lat. We współpracy z AGE UK, Europejska Platforma AGE zorganizowała 1sze
warsztaty
dotyczące udziału użytkowników. Miało one miejsce, w Brukseli, 25-26 marca 2010.
Zaproszeni uczestnicy, pochodzący z uczelni, przemysłu i z pośród polityków proszeni byli o pracę w
małych grupach, skupiając się na barierach I rozwiązaniach prowadzących do uczestnictwa ludzi starszych
i innych grup użytkowników, w celu zdefiniowania metodologii udziału użytkowników w praktykach
przemysłowych. Będą kontynuowane wymiany poglądów z liderami projektów naukowych celu włączenia
perspektywy ludzi starszych w procesie opracowywania mapy drogowej. Liz Mestheneos, Prezydent AGE
przewodniczyła spotkaniu. Nalegała ona na udział organizacji użytkowników w procesie badawczym,
włączając w to grupy zmarginalizowane. Pracujące grupy zgodziły się ,ze użytkownicy nie tylko powinni być
aktywnymi uczestnikami procesu badawczego ale powinny razem z badaczami formułować tematy badan i
oceniać ich efekty.
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Zgromadzone użyteczne rekomendacje które powinny być wykorzystane na przyszłych spotkaniach
związanych z projektem. Raport będzie dostępny na stronie FUTURAGE . Dalsze informacje:
Ilenia.gheno@age-platform.eu i nena.georgantzi@age-platform.eu

ERA-AGE 2 i FUTURAGE: Dziedziny badań w dziedzinie starzenia się do
roku 2012
(ERA-AGE) zgromadził uczonych z 15 krajów. Program został rozszerzony na ERA-AGE
2, który będzie trwał do 2012 roku.
ERA-AGE 2 jest poświęcony wielodyscyplinarnemu badaniu procesu starzenia się zapewniając, że
wysokiej, jakości badania dążą do poprawienia, jakości życia. Obecnie 13 pełnych partnerów i 4
stowarzyszonych uczestniczy w projekcie. Długoterminowym celem ERA-AGE jest rozpoczęcie wspólnego
wielodyscyplinarnego projektu badań nad starzeniem się, ze szczególnym uwzględnieniu zmieniającej się
natury starzenia, czynników na to wpływających I określenia jak można to wykorzystać dla poprawy życia
ludzi starszych i całego społeczeństwa. Ważnym krokiem w kierunku wspólnego programu była pierwsza
inicjatywa badawcza z roku 2007 roku, program postdoktoraralny, Future Leaders of Ageing Research in
Europe (FLARE). *
*Pełna informacja w wersji angielskiej: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/coverage_04-2010.doc

Środowiska i realistyczne interakcje użytkowników*
AGE ostatnio dołączyło się do projektu FP7, mającego na celu opracowanie, ocenienie narzędzi, które były
by pomocne na wszystkich etapach rozwoju projektów ICT i innych, włączając w to specyfikacje,
projektowanie, produkcję i próby.
Celem jest przedstawienie symulacji i wirtualnych testów wszystkich etapów projektowania produktów. W
przyszłości produkty i usługi będą systematycznie projektowane dla wszystkich ludzi włączając w to ludzi
niepełnosprawnych i ograniczoną mobilnością oraz ludzi starszych.
VERITAS planuje promocję rezultatów do poszczególnych organizacji do ewentualnego zaadoptowania I
upowszechnienia przez dla wszystkich.
Informacje prasowe: http://veritas-project.eu/category/press-releases oraz Ilenia.gheno@age-platform.eu i
nena.georgantzi@age-platform.eu
*pełna informacja w wersji angielskiej: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/coverage_04-2010.doc

EUROSENIOR: dalsze badania nad starzeniem i zatrudnieniem*
*pełna

informacja w wersji angielskiej: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/EN/coverage_04-2010.doc

Czwarte szkoleniowe warsztaty AENEAS: Jazda na rowerze I zdrowie w
starzejącym się społeczeństwie, 9 - 10 czerwca 2010, Odense, Dania
Czy wiesz, że w Unii Europejskiej żyje ponad 150 milionów wieku ponad 50+? Czy wiesz, że starsi ludzie
coraz częściej używają samochodów? Czy wiesz, że jazda na rowerze może przedłużyć życie w zdrowiu?
Czy wiesz jak można przekonać ludzi starszych do jazdy na rowerze? Czy chcesz się więcej dowiedzieć o
doświadczeniach miast, które dużo zrobiły do zachęcenia seniorów do bezpiecznego używania rowerów.?
Jeżeli odpowiedź, choć na jedno z tych pytań jest tak, powinieneś się dołączyć do nas i wsiąść udział w
czwartych warsztatach szkoleniowych ”Jazda na rowerze i zdrowie w starzejącym się społeczeństwie”.
Szkolenia te są przeznaczone dla specjalistów z władz miasta, operatorzy transportu publicznego i NGO
które są bezpośrednio włączone w pracę z ludźmi starszymi. Inne typy organizacji są na liście
http://www.age-platform.eu/en/test-4-alice/657oczekujących. Aby się dołączyć do projektu:
aeneas?start=2 albo sprawdź portal
AENEAS i postępuj wg instrukcji: www.aeneas-project.eu.
Uczestnictwo jest darmowe!

Konferencje
http://www.age-platform.eu/en/component/jevents/year.listevents/2010/02/10/-
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Publikacje
‘Social Developments in the European Union 2009’, Christophe Degryse, Published by
the European Trade Union Institute (ETUI) in May 2010, available in EN and FR, Price: €20
This 2009 edition of Social developments in the European Union examines the ways in which the ‘European
social model’ has softened the impact of the crisis and compares this model with that of the United States.
This publication also assesses the EU’s role in multilateral financial governance (in particular at the G20)
and within international organisations (such as the ILO) and analyses the specific impact of the crisis on the
Union’s social policies: employment strategy, pensions funding, social dialogue, social inclusion, etc.
Click hereT for more info.

Report on Health Inequalities - EuroHealthNet
The final report of the DETERMINE project brings together a range of examples from across Europe on of
policies and initiatives to address the social determinants of health and improve health equity. It also
includes key messages on what is needed to advance work in this area, such as the need for more
comparable data on the social and economic determinants of health and for greater investment (less that 4
per cent of national health expenditures are currently spent on health promotion), as well as engaging other
policy sectors to address health inequalities.
DETERMINE is co-funded by the European Commission and has brought together a Consortium of 50
partners from public health and health promotion institutes, governments and other non-governmental
professional and academic organisations from 24 European countries.
To download the report:
http://www.health-inequalities.eu/pdf.php?id=1ecf29ee1b6a4ba82c0b19b78b551b4e

‘Family and the Welfare State in Europe. Intergenerational Relations in Ageing
Societies’, Agnes Blome, Wolfgang Keck, Jens Alber: Edward Elgar Publishing
There is nothing new about the ageing of the population in Europe and several studies have attempted to
understand how falling birth rates and longer life expectancy will impact on Western society and relations
between the old and young. Intergenerational relations are seen by many as a clash between generations.
This research examines intergenerational relations and seeks to demonstrate the influence of the State and
its policies, along with the family, on these relations. The book is by social science researchers, who assess
pension systems, the social conditions of the elderly and the care they demand, with the aim of discerning
the State's general attitude and the attitude of younger people towards the elderly to verify whether
intergenerational conflicts actually exist in practice. This empirical research in four countries in Europe
(Germany, France, Italy and Sweden) demonstrates that in fact, inter-generational conflict does not exist
and solidarity between young and old is alive and kicking. The welfare state tends to provide more for the
elderly because of the sheer number of older people, but gifts from the old to the young within the family
counterbalance this and act as an important area of redistribution of wealth within society.
To order: http://www.e-elgar.co.uk/Bookentry_Main.lasso?id=13524

Wezwanie do składania propozycji projektów
Można się z nimi zapoznać na portalu AGE:
http://www.age-platform.eu/en/call-for-proposals

Czy wiesz ,że?
Według ostatnich badań hiszpańskich, doktorzy wkrótce powinni zacząć przypisywać porcję
ciemnej czekolady w celu pomożenia pacjentom z marskością wątroby i wysokim ciśnieniem w
podbrzuszu…
Więcej: http://www.easl.eu/assets/application/files/43b7f7aef9f43a6_file.PDF
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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

13

