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Co nowego w Unii Europejskiej
Rada
Prezydencja Czeska dobiegła do końca…
W dniu 30 czerwca Republika Czeska zakończyła swoją dość chaotyczną,
sześciomiesięczną, Prezydencję Unii Europejskiej. Z tej okazji Stała
Reprezentacja Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej przedstawiła materiały pozwalające na ocenę tej
Prezydencji, która przebiegała pod hasłem „Europa bez barier”. Prezydencja podkreśliła przygotowane dwu
spotkań Rady: spotkanie w marcu, które zaowocowało zgodą 27 Państw na Plan Pobudzenia
Gospodarczego, szczególnie inwestycji w projekty energetyczne, jako metody zwalczania kryzysu. Szczyt
czerwcowy zaoferował Irlandii gwarancje dotyczące Traktatu Lizbońskiego, wyraził również zgodę na
ponowny wybór José Manuel Barroso na Prezydenta Komisji Europejskiej i przygotował podstawy nowej
architektury ekonomicznej. Prezydencja podkreśliła również sukces w przygotowaniu 84 wstępnych wersji
Dyrektyw i regulacji.
Prezydencja sprawiała wrażenie chaotycznej, w związku z anty-Europejskimi deklaracjami Prezydenta
Václava Klausa, niezręczności Premiera Mireka Topoláneka, słabego przewództwa w niektórych
przypadkach takich jak konflikt gazowy pomiędzy Moskwą a Ukrainą, upadek rządu w maju i przekazanie
Prezydencji w ręce Rządu ekspertów. Pomimo tych problemów Ambasador Milena Vicenova ma nadzieję,
że zapamiętana zostanie ciężka praca tej Prezydencji.
Ocena Prezydencji Republiki Czeskiej jest dostępna na:http://www.europolitics.info/web/externalfile/pdf/gratuit_en/253102-en.pdf

… Początek Prezydencji Szwedzkiej: kryzys ekonomiczny, bezrobocie, zmiany
klimatyczne, traktat Lizboński to priorytety nowej Prezydencji
Zadania nowej Prezydencji na następne sześć miesięcy to kryzys ekonomiczny,
bezrobocie, zmiany klimatyczne, traktat Lizboński. Szwecja będzie zachęcała Kraje
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Członkowskie, aby uczyły się one od innych. Dotyczy to głównie spraw walki z bezrobociem oraz przeglądu
Strategii Lizbońskiej, Zająć się bowiem należy długoterminowymi aspektami Strategii Lizbońskiej i
przygotować jej ciąg dalszy. Szwedzki Minister ds. Unii, Cecilia Malmström tłumaczyła, że chce ona
dokładniej sprecyzować cele Strategii i przekazać je Prezydencji Hiszpańskiej, w styczniu 2010 roku w celu
przedstawienia ich w marcu 2010 na Szczycie. Dodatkowo Prezydencja chce wykorzystać najbliższe sześć
miesięcy do określenia powodu obecnego kryzysu oraz wzmocnienia nadzoru finansowego. Ma zamiar
przełożyć ustalenia Komisji na normy prawne juz na jesieni tego roku. W sprawie zmian klimatycznych
celem jest zorganizowanie w grudniu międzynarodowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze i
rozwiązanie związanych z nią problemów finansowych. W dniach 10-11 listopada, w Göteborg’u
zorganizowana zostanie Konferencja dotycząca Strategii Lizbońskiej.
Program
pracy
prezydencji
Szwedzkiej
jest
dostępny
na:
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.6248!menu/standard/file/Work%20Programme%20for%20the%20Swed
ish%20Presidency%201%20July%20-%2031%20Dec%202009.pdf
Portal Prezydencji Szwedzkiej: http://www.se2009.eu/en/

Wnioski Europejskiej Konferencji dotyczącej opieki i ochrony starszych obywateli –
Godność Ludzi Starszych Niebezpieczeństwa im grożące, Praga 25-26 maja 2009
Sprawozdanie z konferencji jest już gotowe. Przedstawiono w nim przegląd priorytetowych obszarów, które
wymagają podjęcia działań, wskazane są rekomendacje i środki, które powinny zostać podjęte.
Deklaracja Konferencji jest dostępna na:
http://www.age-platform.org/EN/IMG/doc_Conclusions_of_EU_conf_Care_Protection_of_Seniors-2.doc

Ministrowie Pracy i Opieki Społecznej przeprowadzili i w dniach 8-9czerwca debatę
na temat polityki zatrudnienia
Ministrowie spotkali się w Luksemburgu, w dniach 8-9 czerwca, w celu sfinalizowania przygotowań do
Spotkania Rady. Przyjęli oni wnioski dotyczące “fexicurity” w czasie kryzysu oraz omówili sprawy dotyczące
usług społecznych w kontekście aktywnej integracji. Osiągnięto również zgodę polityczną dotyczącą
wskazań dla polityki zatrudnienia w 2009 roku oraz przyjęto wnioski dotyczące równych szans kobiet i
mężczyzn oraz integracji.
AGE jest zadowolone z wniosków Rady “Równe szanse kobiet i mężczyzn; aktywne oraz godne
starzenie się”, w których wzywa się Kraje Członkowskie do promowania polityk dotyczących
aktywnego starzenia się dla starszych pracowników, uwzględniając potrzeby kobiet i mężczyzn,
zwalczania dyskryminacji z którą spotykają się oni na rynku pracy, wspierania pracodawców w ich
wysiłkach prowadzących do zatrudniania starszych pracowników. Wnioski te uwzględniają większe
zagrożenie kobiet ubóstwem, szczególnie w związku z obecnie istniejącymi planami emerytalnymi. “
Unia Europejska potrzebuję polityki integracyjnej w celu wyjścia z obecnego kryzysu oraz w celu
sprostania wyzwaniom wypływających ze zmian demograficznych. Zobowiązanie Krajów
Członkowskich do wzięcia pod uwagę spraw płci w politykach aktywnego starzenia się jest
niezwykle ważne dla starszych kobiet, które mają bardziej od mężczyzn utrudniony dostęp do rynku
pracy, co z kolei ma wpływ na jakość życia, szczególnie w wieku starszym.” Skomentowała Dyrektor
Anne-Sophie Parent,
Więcej szczegółów: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/108380.pdf
lub rachel.buchanan@age-platform.org.

Czy prezydencja Szwedzka będzie wstanie uzyskać zgodę Państw Członkowskich na
zatwierdzenie wstępnej wersji Dyrektywy dotyczącej towarów i usług?
AGE wzywa Szwedzką Prezydencję do podjęcia aktywnych działań mających na celu rozpoczęcie rozmów
pomiędzy Krajami Członkowskimi i stworzenie atmosfery pozwalającej na przyjęcie nowej Dyrektywy Rady
dotyczącej równego traktowania osób niezależnie od ich wierzeń, religii, niepełnosprawności, wieku,
orientacji seksualnej, podobnej do Dyrektywy73/2000/EC.
AGE powitało z zadowoleniem przyjęcie przez Parlament Europejski raportu dotyczącego propozycji
Komisji, które zawierają jasny sygnał dla Krajów członkowskich, że prawo regulujące sprawy dyskryminacji
jest niezbędne.Wydaje, że wyjaśnione zostały sprawy dotyczące niektórych fragmentów Artykułu 2.6
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dotyczące dyskryminacji związanej z wiekiem. Jednakże AGE jest zaniepokojone faktem, że niektóre Kraje
są tej Dyrektywie przeciwne. Niepokój wzbudzał również brak działań Prezydencji Czeskiej w tym zakresie.
AGE uważa, że współpraca pomiędzy Prezydencją Szwedzką a NGO, które działają na tym polu jest
kluczowa do zebrania dalszych przykładów wskazujących na konieczność dalszych wyjaśnień
poszczególnych fragmentów propozycji Komisji.
Więcej szczegółów: rachel.buchanan@age-platform.org.

Republika Czeska jako ostatnia przyjęła prawo anty dyskryminacyjne
17 czerwca, Republika Czeska przyjęła prawo anty-dyskryminacyjne gwarantujące równe traktowanie i
zakaz dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia, biznesu, edukacji, opieki zdrowotnej i opieki społecznej.
Podczas gdy nowe Czeskie prawo spełnia wymagania minimalne wynikające z Dyrektywy Unii Europejskiej,
opóźnienie w jej przyjęciu spowodowało, że obywatele Czech, przez szereg lat byli narażeni na
dyskryminację.
AGE jest zadowolone, że w końcu ludzie starsi mają zapewnione równe traktowanie i będą mogli
dochodzić przed sądem swoich praw.
Więcej szczególów:rachel.buchanan@age-platform.org.

Dostępne jest już sprawozdanie Grupy Komitetu Ochrony Socjalnej na temat:
Polączenie wyboru, jakości i równości w dostępie do usług
Rząd Duński był gospodarzem spotkania mającego na celu przeegzaminowanie nowych możliwości i
instrumentów, które mają wpływ na długoterminową opiekę dla osób starszych. Kraje członkowskie
podkreślały wagę możliwości wyboru usług w zależności od ich jakości i ich zróżnicowanie. Podkreślono, że
wybór w niektórych krajach jest luksusem gdyż tam wyzwaniem jest zapewnienie wystarczającej opieki..
Ze sprawozdaniem się można zapoznać: Combining choice, quality and equity in care for the elderly

Komisja Europejska
Przypomnienie: Otwarte Konsultacje dotyczące Roku Aktywnego Starzenia i
Solidarności Między Pokoleniowej – 2012, kończą sie 31 lipca
Komisja Europejska prowadzi otwarte konsultacje w celu zebrania pomysłów i sugestii od ważnych
uczestników działań w tej dziedzinie i ekspertów na temat osiągnięcia jak największych korzyści z
Europejskiego Roku 2012 poświęconemu aktywnemu starzeniu się i solidarności między pokoleniami.
Dzięki tym konsultacjom, Komisja chce uzyskać odpowiedź na pytanie czy i jak taki Rok zorganizować.
Powinien on pomóc we wzroście świadomości o możliwościach wkładu ludzi starszych w życie
społeczeństwa i pomóc w zmobilizowaniu pełnego potencjału starzejącego się pokolenia “baby-boomers”.
Prosimy o przesłanie swego wkładu do dnia 31 lipca. Dokumenty dotyczące tych konsultacji są dostępne w
języku
angielskim,
francuskim
i
niemieckim
na
stronie
Komisji:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=en&consultId=1&visib=0&furtherConsult=yes
AGE zachęca do wzięcia udziału w tych konsultacjach i zaproponowanie tematów i działań, które
pozwolą na zapewnienie sukcesu tego Roku i pomogą Krajom Członkowskim na właściwe
ustosunkowanie sie do wyzwań demograficznych.

Komunikat na temat osiągnięć Roku 2007 Równych Szans dla Wszystkich
19 czerwca Komisja zatwierdziła Komunikat dotyczący wyników, wdrożeń i
ogólnej oceny Roku 2007. Komunikat wskazuje na ważny czynnik, który
zadecydował o sukcesie Roku, jakim było polityczne zaangażowanie się Krajów
Członkowskich, Instytucji Europejskich i społeczeństwa obywatelskiego. Kraje
Członkowskie nie tylko przekazały środki pozwalające na praktyczne wdrożenia,
przeprowadziły dyskusje na temat zagadnień związanych z dyskryminacją, ale
również opracowały strategie pozwalającą na zmianę sytuacji. Przeprowadzone
debaty to materiał pomocny w opracowaniu nowej Dyrektywy dotyczącej dyskryminacji w obszarach
niezwiązanych z zatrudnieniem.
Komunikat
jest
dostępny
na:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0269:EN:HTML

3

Konferencja Unii Europejskiej na temat roli NGO i związków zawodowych w
zwalczaniu dyskryminacji, Budapeszt 25-26 czerwca 2009
Komisja zorganizowała, w dniach 25-26 czerwca, w Budapeszcie, tematyczną konferencję na temat roli
NGO i związków zawodowych w zwalczaniu dyskryminacji. Na konferencji tej spotkało się koło 150
przedstawicieli NGO, związków zawodowych, właściwych ministrów.
AGE wezwało do bliższej
współpracy pomiędzy tymi grupami w celu zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu i poza
miejscem pracy. “Dyskryminacja ze względu na wiek, w miejscu pracy to nowy i złożony problem na
poziomie Unii, który nie jest dobrze rozumiany przez partnerów społecznych i władze publiczne.
Jednakże należy dołożyć starań, aby pozbyć się uprzedzeń do osób starszych, walczyć ze
stereotypami przez bliższą współpracę poszczególnych organizacji w celu lepszego zrozumienia
problemu” podkreślili przedstawiciele AGE
AGE ma nadzieję, że ta konferencja zapoczątkuje owocny i nieprzerwany dialog na poziomie
lokalnym, regionalnym, krajowymi Europejskim “W Unii potrzebny jest rynek integrujący, który
pozwoli na wyjście z obecnego kryzysu i stawienie czoła wyzwaniom stwarzanym przez zmiany
demograficzne” podsumowała Pani Parent.
Więcej informacji, click here.

Studium nad „International perspectives on positive action measures”
Komisja opublikowała ostatnio opracowanie ‘International perspectives on positive action measures’, w
którym pokazano jak pozytywne działania mogą poprawić sytuację w dziedzinie dyskryminacji zarówno w
sektorze prywatnym jak i państwowym. W badaniach tych dokonano również porównania Europejskich
systemów prawnych, polityk i stosowanych praktyk z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi oraz Południową
Afryką.
Więcej informacji:http://www.brad.ac.uk/acad/health/research/cid/pamecus.php

Konferencja na temat “ Równości kobiet i mężczyn w okresie zachodzących zmian”,
15-16 czerwiec 2009, Komisja Europejska, Bruksela
W dniach 15 i 16 czerwca, z inicjatywy Komisji Europejskiej odbyła się konferencja dotycząca równości płci.
W konferencji wzięli udział ministrowie poszczególnych krajów, przedstawiciele Komisji i inni ludzie
związani z tym zagadnieniem, Oprócz wyzwań stojących przed Rządami poszczególnych Krajów,
dyskutowano o dalszych działaniach, jako że mapa drogowa Unii Europejskiej kończy się na roku 2010.
Wezwano do większego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym i zapobieganiu przemocy związanej z
płcią. Zaproponowano nowe narzędzia i idee.
Jay Ginn, reprezentant AGE, wezwał do podjęcia działań w dziedzinie emerytur, szczególnie
prywatnych, tak by uwzgędniano przy ich obliczeniu okres poświęcony opiece nad zależnymi
członkami rodziny.
Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/920&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Komisja Europejska podjęła działania przeciwko Italii za dyskryminowanie kobiet,
urzędniczek państwowych, ze względu na wiek.
Komisja Europejska wysłała do władz Włoch oficjalny list, w oparciu o Artykuł 228 Unii Europejskiej w
związku z nie zastosowaniem się do wyroku Trybunału Europejskiego (ECJ), który wydał wyrok na temat
różnicy wieku emerytalnego urzędników państwowych, kobiet i mężczyzn. W dniu 13 listopada 2008
Trybunał stwierdził, że urzędnicy państwowi, niezależnie od płci powinni przechodzić na emeryturę w tym
samym wieku. Zgodnie z prawem emerytalnym INPDAP (National Provident Institution for the Employees of
Public Authorities), wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat dla kobiet 60. ECJ zgodził się z argumentami
Komisji, że jest to dyskryminacja i jest to niezgodne z Artykułem 141 Traktatu Europejskiego dotyczącego
równej płacy dla kobiet I mężczyzn. A ponieważ emerytura dodatkowa pracodawcy jest uznana za opłatę za
pracę Komisja rozpoczęła działania przeciw Italii w dniu 1 lutego 2009..
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AGE jest zadowolone z decyzji Komisji. Uważamy, że wiek emerytalny zależny od płci to
dyskryminacja i może to prowadzić do obniżenia świadczeń emerytalnych dla starszych kobiet,
które krócej wpłacały składki.
Decyzja Trybunału z 13 listopada jest dostępna na (numer sprawy C-46/07):
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C46/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Udział Europy w działaniach przeciw rakowi
Komisja Europejska proponuje stworzenie Partnerstwa Europejskiego
w walce z rakiem, które to partnerstwo ma pomóc Krajom
Członkowskim w zwalczaniu tej choroby. Ma ono trwać do roku 2013 i
stworzyć ramy pozwalające na wymianę informacji i doświadczeń.
Pozwoli to na ukierunkowanie prac, uniknięcie równoległych badań w
kilku miejscach itd. Głównymi obszarami działań jest zapobieganie,
identyfikacja i informowanie o dobrych praktykach, wyznaczanie
priorytetów w działaniach zbieranie danych.
Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/996&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en

Komunikat o przyszłości Transportu:
17 czerwca Komisja przyjęła Komunikat omawiający główne wyzwania i możliwości sektora transportu w
dłuższej perspektywie czasowej. W dokumencie podkreśla się znaczenie efektywnie działającego transport
dla rozwoju ekonomicznego i konkurencyjności Europy, oraz konieczność dostosowania infrastruktury do
obecnych zmian, poprawienie dostępności w kontekście wzrastającej ilości ludzi starszych, rosnącej
urbanizacji i zmian klimatycznych. Koszt dostosowania infrastruktury musi być brany pod uwagę, czego
konsekwencją będzie nowy system opłat i konieczność znalezienia nowych źródeł finansowania. W
Komunikacie mówi się o zaletach telepracy, która może pomóc w ograniczeniu zanieczyszczenia
środowiska, zmniejszenia tłoku i zwiększenia dostępności. Rozwój tej dziedziny wymaga koordynacji
działań na poziomie krajowym i europejskim.
Komunikat jest dostępny:
http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2009_future_of_transport/2009_comm_future_of_transport_poli
cy_en.pdf

Wymiana między młodymi i starymi przedsiębiorcami rozpoczęła się.
W ramach programu “Eramus dla młodych przedsiębiorców” rozpoczętego w lutym 2009 roku mającego na
celu pobudzenie wzrostu ekonomicznego i tworzenie miejsc pracy w Unii Europejskiej, przygotowano
program wymiany pomiędzy młodymi i starszymi przedsiębiorcami. Na przygotowanych 100 wymian około
20 będzie miało miejsce w lecie tego roku.
Więcej informacji: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Początek kampanii podnoszenia świadomości w związku z Rokiem 2010 Rokiem Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Komisja Europejska rozpoczęła kampanię podnoszącą świadomość w związku z Rokiem 2010, Rokiem
walki z ubóstwem w Europie i potwierdziła zobowiązanie Europy do zwalczenia biedy do roku 2010. Logo
jest
dostępne
we
wszystkich
językach
europejskich
na
tp://ec.europa.eu/employment_social/spsi/logos2010_en.htm
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Rozpoczęcie Europejskiego Paktu Zdrowia Psychicznego i “Dobrego Samopoczucia”
W czerwcu 2008 roku Konferencją “Together for Mental Health and Well-Being”
Europejski Komisarz Zdrowia rozpoczął Pakt Zdrowia Psychicznego i Dobrego
Samopoczucia w Europie.
W pakcie tym wyróżnić można 5 priorytetowych obszarów tematycznych:
1. Zapobieganie depresji i samobójstwom;
2. Młodość, Edukacja, Zdrowie Psychiczne;
3. Zdrowie psychiczne w miejscu pracy;
4. Zdrowie psychiczne osób starszych;
5. Zwalczanie wykluczenia społecznego i piętno z tym związane.
Pakt ten będzie wdrożony przez serię pięciu konferencji tematycznych związanych z powyższymi
priorytetami, organizowanych przez Kraje Członkowskie oraz Komisję Europejską. Konferencja na temat
Zdrowia Psychicznego Osób Starszych odbędzie się 21-22 kwietnia w Madrycie.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm oraz
mental-health-process.net/index.html

http://www.ec-

Parlament Europejski
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskieg Czerwiec 2009
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w dniach 4-7 czerwca 2009 roku. 736 parlamentarzystów
Members of the European Parliament (MEPs) wybierało około 500,000,000 Europejczyków co było
największymi wielonarodowymi wyborami w historii.
AGE przesłało w imieniu swoim członków list gratulacyjny do ponownie wybranych członków
“Intergrupy” zajmującej się problemami starzenia się (IGA) mając nadzieję na owocną współpracę w
przyszłości. Prosimy członków AGE do lobbowania swoich Parlamentarzystów do głosowania za
ponownym utworzeniem “Intergrupy ds. Starzenia Się.
AGE przygotowuje materiały, które mogą być wykorzystane przez organizacje zajmujące się sprawami
osób starszych do przedstawienia Parlamentarzystom materiałów związanych z zagadnieniami nad którymi
ta Grupa pracowałaby w następnych 5 latach. 14 lipca odbędą się wybory nowego Przewodniczącego
Parlamentu, osoby, która jest najbardziej znanym na świecie przedstawicielem tego Zgromadzenia.
Wstępne wyniki wyborów:http://www.elections2009-results.eu/en/index_en.html
W celu uzyskania dalszych informacji o “Intrgrupie” prosimy kontaktować się Zoe Catsaras, European
Parliament Officer coordinator.daphne@age-platform.org.

Informacja Specjalna:
Co powinno się zrobić, aby odpowiedzieć na oczekiwania starszych obywateli?
Kilka wskazówek dla nowych przedstawicieli w Brukseli
Anne-Sophie Parent

Kilka wyzwań czeka nowo wybranych Parlamentarzystów oraz Komisję, która
zostanie niebawem wybrana: Kryzys finansowy i ekonomiczny, wyzwania
demograficzne i deficyt demokracji. Czy ich odpowiedź spełni oczekiwania osób
starszych? Oto jest pytanie. Poniżej kilka wskazówek dla nowych przedstawicieli
europejskich.
Kryzys finansowy: Postępować za przykładem Obamy, wzmocnić rolę European Systemic Risk
Council (ESRC) i Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, aby zapewnić ochronę planom
dodatkowych emerytur i oczędnościom obywateli. Obecny kryzys nauczył nas, że instytucje finansowe
potrzebują uregulowań i metod, które pozwolą na ochronę oszczędności obywateli i ich emerytur oraz
pozwolą spełniać ich rolę społeczną. Kraje Członkowskie nie są wstanie same tego osiągnąć i powinny się
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one zgodzić na danie ESRC I ESFS większych uprawnień, które pomogę na usprawnienie działania rynków
finansowych i odzyskanie zaufania obywateli. Podejście Prezydenta Obamy «Consumer Financial
Protection » ochrony interesów konsumentów, jest bardzo ambitne i wskazuje na dramatyczne
konsekwencje braku uregulowań i ich skuteczności. Czy Kraję Europejskie mogą posąpić podobnie a nie
pozwalać się rządzić przez ośrodki finansowe i wprowadzać tylko minimalne zabezpieczenia?
Recesja ekonomiczna: Należy stworzyć ludziom warunki do pracowania dłużej, dostosować rynek
pracy do potrzeb i możliwości ludzi starszych, usunięcie trudności na jakie są obecnie narażeni,
przewidzieć w prawodawstwie pozwalające na płatne urlopy związane z opieką nad członkami
rodziny i znieść obowiązkowy wiek emerytalny. Ludzie powyżej 45 roku życia, w szczególności
mężczyźni czują się obecnie bardziej zagrożeni w pracy. Kraje Członkowskie powinny opracować programy
szkolenia zawodowego aby pomóc starszym pracownikom w znalezieniu pracy jak tylko recesja się
skończy. Nowe podejście do opieki nieformalnej świadczonej na rzec bliskich powinno zatrzeć różnice płci.
Inwestycje Państwa w usługi opiekuńcze dla osób starszych powinny być uważane za inwestycję podobną
do opieki nad dziećmi a nie tylko jako koszt dla społeczeństwa. Urlopy rodzicielskie powinny być
rozciągnięte na opiekę nad ludźmi starszymi. I ludzie tą opiekę świadczący powinni być odpowiednio
chronieni w zakresie ich praw praw socjalnych włączając w to emerytury. W końcu Kraje członkowskie
powinny dokonać przeglądu obowiązku przejścia na emeryturę i pozwolić tym którzy mogą na pracę bez
ograniczeń wiekowych, pozwolić im na stopniowe przechodzenie na emeryturę, pracę w niepełnym
wymiarze godzin, lub zakończenie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Wyzwania demograficzne: Zaproponować, aby Rok 2012 był Europejskim Rokiem Aktywnego
Starzenia się i Solidarności pomiędzy Pokoleniami. Komisja Europejska powinna przedstawić taką
propozycję, Rada i Parlament Europejski powinien tą inicjatywę poprzeć przez głosowanie i przyznanie
odpowiedniego budżetu. Pozwoli to władzom i organizacjom na znalezienie nowych rozwiązań
pozwalających na zapewnienie potrzeb starzejącego się społeczeństwa, podniesienie świadomości o
ważnej roli, jaką osoby starsze odgrywają w społeczeństwie i poszukiwanie nowych źródeł finansowania
aby zapewnić kontynuację obowiązującego modelu socjalnego. I bardziej sprawiedliwy rozkład środków
między młodych i starych, biednych i bogatych.
Deficyt demokracji: Zbudować pomost pomiędzy starszymi obywatelami a Instytucjami Europejskim i
zachęcać do wolontariatu w okresie kryzysu..Zatwierdzić konieczne środki niezbędne do odbudowania
wiary społeczeństwa w projekty europejskie przez stworzenia większych możliwości uczestniczenia w nich
przez między innymi otwarte dyskusje o problemach europejskich na poziomie lokalnym i w Parlamentach
Krajowych. Należy również ponownie utworzyć w Parlamencie Europejskim “Intergrupę do spraw Starzenia
się”

Inne Instytucje
Raport OECD na temat zagadnień związanych ze starzeniem się:
(OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
Zdrowe starzenie się i wpływ na koszt służby zdrowia
OECD opublikowało ostatnio opracowanie na temat polityki w zdrowego starzenia się. W raporcie stwierdza się,
że wydłużenie życia nie zawsze jest związane ze życiem w dobrym stanie zdrowia i ma to bezpośredni wpływ na
koszt opieki zdrowotnej i długoterminowej. Zdrowie w starszym wieku jest niezwykle ważne dla samych ludzi oraz
zrównoważenia budżetu służby zdrowia. W raporcie podkreśla się pozytywne skutki zdrowego starzenia się takie
jak: szansa na to, że ludzie będą dłużej pracować, wzrośnie ilości zdrowych emerytów, którzy będą mogli
opiekować się swoimi partnerami, starszymi krewnymi, pracować na rzecz społeczności lokalnej. Proponuje się
opóźnienie przejścia na emeryturę, wzrost działalności w społeczeństwie lokalnym, poprawę warunków życia,
usprawnione systemy opieki zdrowotnej, większy nacisk na zapobieganie chorobom. Rządy powinny działać w
dziedzinach gdzie koszt jest niewysoki a korzyści duże. Konieczne jest zwiększenie roli i wkładu wolontariuszy,
korzystających ze wsparcia i pomocy zawodowców.
Dokument ten jest dostępny na:

http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00000BDE/$FILE/JT03259727.PDF
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Przegląd Systemów Emerytalnych w krajach OECD – rok 2009
Konieczna jest reforma państwowych i prywatnych systemów emerytalnych tak aby zapewniały one
odpowiedni standard życia i były zrównoważone finansowo. Sekretarz Generalny OECD Angel Gurría
powiedział ”Reformowanie systemów emerytalnych teraz zapewnia zarówno ochronę przed zawirowaniami
na rynkach finansowych i czyni je wypłacalnymi pozwalając Rządom na uniknięcie problemów w
przyszłości”
http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34757_42992113_1_1_1_37411,00.html

Prywatne Plany i Polityki odpowiedzią na kryzys
W raporcie stwierdza się kryzys spowodował duże straty różnych planów emerytalnych co może
spowodować znaczny spadek dochodów emerytów szczególnie tych którzy inwestowali w akcje.”
Raport jest dostępny na: http://www.oecd.org/dataoecd/30/50/43136337.pdf

Roczne sprawozdanie FRA’s (AgencjiPraw
Podstawowych)
Obywatele nie znają swoich praw w dziedzinie dyskryminacji:
24 czerwca Agencja opublikowała swój raport roczny w którym wskazuje, że tylko 39% obywateli
pochodzących z mniejszości jest świadome istnienia prawa zakazującego wszelkiej dyskryminacji na rynku
pracy i tylko 20% wie o istnieniu organizacji która zapewnia wsparcie i radę.
AGE żałuje, że nie podjęto określonych działań związanych z dyskryminacją ze względu na wiek, ale
patrząc na dotychczasowe działania ma nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu. Konkretne działania
zapobiegające dyskryminacji powinny zostać podjęte tak aby zapewnić ludziom starszym godne
życie zgodnie z przysługującymi im prawami. AGE gorąco zachęca Agencje do podjęcia działań w
tej dziedzinie.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-AnnualReport09_en.pdf

Raport ONZ “ Prawa Osób Starszych” jest już dostępny
Grupa ekspertów zajmująca sie Prawami Osób Starszych przygotowała dane i rekomendacje
przeznaczone do przygotowania raportu Sekretarza Generalnego na 64 sesję Zgromadzenia Ogólnego
ONZ . Na spotkaniu ekspertów zastanawiano się jak zapewnić przestrzeganie praw podstawowych osób
starszych i jak zapewnić lepsze wdrażanie Madryckiego Planu Dotyczącego Starzenia się. Na spotkaniu
omówiono 5 tematów: I. Istniejące obecnie naruszenia praw osób starszych: egizm, znęcanie się,
zaniechanie, przemoc.II. Obecny status praw osób starszych w prawodawstwie krajowym, III. Możliwości
poszczególnych Krajów do wdrożenia praw i polityk dotyczących praw osób starszych. IV. Prawa ludzi
starszych na poziomie międzynarodowym,V.Stworzenie odpowiednich ram prawnych na poziomie
międzynarodowym.
Raport jest dostępny na: http://www.un.org/esa/socdev/ageing/impl_map.html

NGOs i inni
Wkład AGE na 7my Europejski Szczyt Biznesu 2009 : Udostępniony raport: „Dare and
Care-Sustaining Europe’s ambitions”
Prezydent AGE President, Elizabeth Mestheneos, uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych Przez
Europejskiego Komisarza ds. Zdrowia Mr Androulla Vassiliou i Japonskiego Ambasadora przy UE Mr
Nobutake Odano, na Europejskim Szczycie Biznesu “ Starzenie się i Zdrowie-Płacimy za starszych”
Raport z tych warsztatów na stronach 24-25 Raportu ze Szczytu:http://www.ebsummit.eu/report-2009/
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Raport z Konferencji “ Połączenie wiedzy na temat opieki długoterminowej” Bruksela
marzec 2009 “ Przekraczanie granicy między niepełnosprawnością a starością”
spotkanie 22 czerwca 2009
Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników z Konferencji zorganizowanej przez
Obra Social Caixa de Catalunya’ przy wspólpracy AGE i innymi organizacjami
europejskimi (http://www.bridgingknowledge.net) “The Journal of Integrated Care” wydał
supplement dotyczący konferencj. Informacja prasowa o tym spotkaniu: Press release

MATES – Włączenie do głównego nurtu spraw Solidarności Między
Pokoleniami
The Project MATES - wydał Guide of Ideas for Planning and Implementing
Intergenerational Projects, wspólfinansowany przez Komisję Europejską. Ma on być
pomocny wszystkim którzy zawodowo zajmują się organizacją działań promującymi
wspópracę pomiędzy pokoleniami. Podano w nim przykłady z 37 projektów, skróconą
mapę drogową pozwalającą na wdrożenie dobrych praktyk i długą listę idei i
rekomendacji.
Przewodnik ten jest dostępny we wszystkich językach europejskich: www.matesproject.eu

EQUINET seminarium na temat Europejskiego prawodawstwa przeciw dyskryminacji i
roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Equinet zorganizował, w dniu 1 lipca specjalne seminarium na temat Europejskiego prawodawstwa w
dziedzinie dyskryminacji. Przedstawiono na nim przykłady dyskryminacji ze względu na wiek w systemie
bankowym i produktach firm ubezpieczeniowych.
Więcej informacji o EQUINET: http://www.equineteurope.org/

Przedstawiciele Sieci Anty-dyskryminacyjnej spotykają się w Brukseli ze Stałymi
Reprezentantami, aby dyskutować nad perspektywą przyszłej dyrektywy.
Europejska sieć ds. Dyskryminacji (AGE, the European Disability Forum, the European Network Against
Racism and ILGA-Europe) oraz Platforma Społeczna spotkali się ze Stałymi Przedstawicielami szeregu
Krajów Członkowskich aby przedyskutować możliwości przygotowania wstępnej wersji dyrektywy pod
Prezydencją Szwedzką. Zgromadzeni przedstawiciele tych Krajów zdają się popierać Dyrektywę, nie
koniecznie w wersji przedstawionej przez Komisję, w związku z problemami dotyczącymi Artykułu 2.7 oraz
Artykułu 4. Zgodzono się, że prace wykonane pod Prezydencją Czeską były niezadawalające i potwierdziły,
że Prezydencja Szwedzka chce aktywnie te działania prowadzić. NGO proponują wykorzystanie w
negocjacjach raportu Parlamentu Europejskiego.
Więcej informacji: rachel.buchanan@age-platform.org.
Więcej informacji o raporcie:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA2009-0211&language=EN&ring=A6-2009-0149

Forum AAL w Wiedniu
W dniach 29.09 do 1.10 w Wiedniu odbędzie się Forum organizowane przez
program Ambient Assisted Living (AAL)
Informacje o AAl I Forum: http://www.aal-europe.eu/news-and-events/aal-forum2009

Biuletyn AAL
Opublikowany został pierwszy biuletyn informacyjny AAL:
http://www.aal-europe.eu/newsletter/aal-newsletter-01-2009
Można się porozumieeć z AAL Central Management Unit w celu uzyskania dodatkowych informacji:
newsletter@aal-europe.eu
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Międzynarodowe Forum dotyczące „Starzenia się u siebie i miast przychylnych
ludziom starszym” odbędzie się w Japonii, w dniach 10-11 pażdziernika. Streszczenia
artykółów do dnia 31.08.09
Komitet programowy zaprasza do przesyłania streszczeń prezentacji ustnych i afiszy pracowników
rządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli NGO, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i
akademików. Celem Forum jest wymiana informacji i dobrych praktyk. Programme – Call for abstracts

Informacje o AGE
Zatrudnienie
Spotkanie grupy Ekspertów w dniu 12 czerwca
Grupa Ekspertów AGE spotkała się 12 czerwca w celu dalszego przedyskutowania opracowania AGE na
temat potrzeb starszych pracowników zapewniających opiekę innym, przygotowaniu odpowiedzi AGE na
konsultacje Komisji na temat Komunikatu ”Odnowiona strategia stawienia czoła wyzwaniom
demograficznym”, zmianom które musi wprowadzić rynek pracy aby dostosować się do potrzeb starszych
pracowników i problemów z którymi borykają się w czasach obecnego kryzysu, przygotowaniem stanowiska
AGE w sprawie obowiązkowego wieku emerytalnego, stanowiska które ma być opracowane przez
European Women’s Lobby razem z AGE na temat seksu i wieku, pozycji AGE na temat obowiązkowego
wieku w którym trzeba przejść na emeryturę, stanowiska AGE w sprawie szkolenia ustawicznego które
promowało by aktywne starzenie się, przygotowanie działań związanych z Rokiem 2011, Rokiem
Wolontariatu.
Więcej szczegółów: rachel.buchanan@age-platform.org.

Dyskryminacja
Spotkanie Grupy Ekspertów w dniu 4-5 czerwca
Grupa Ekspertów AGE ds. Dyskryminacji, pod przewodnictwem Marjana Sedmarka, który ostatnio zajął to
stanowisko, spotkała się 4-5 czerwca. Dyskusja była owocna i konstruktywna. Zajęto się pracą nad
propozycjami Komisji, które mają być przedstawione Radzie na temat działań anty-dyskryminacyjnych i
wskazaniu, jakie działania lobbingowe AGE ma podjąć, pracowano nad przygotowaniem Udziału AGE w
Forum organizowanym przez Komisję dotyczącym Artykułu 5 Dyrektywy 2004/113, monitorowaniem przez
AGE wdrażania Dyrektywy o równości w Zatrudnieniu 2000/78/EC, przygotowaniami do Szczytu Equality,
który będzie miał miejsce pod Szwedzka Prezydencją i nad działaniami pozwalającymi na wzrost
świadomości dotyczący oczekiwań ludzi starszych pochodzących z mniejszości narodowych, włączając w
tyo Romów I starszych migrantów oraz nad przygotowaniem wkładu AGE do Planu Pracy FRA na rok 2011.
Więcej Informacji: rachel.buchanan@age-platform.org.

Social Inclusion
Przygotowania AGE do Roku 2010, Europejskiego roku zwalczania Ubóstwa i
Wykluczenia Społecznego
Ostatnie spotkanie Grupy Ekspertów AGE do spraw wykluczenia społecznego (SIEG) odbyło się 8-9
czerwca w Lipsku i to na nim członkowie składali sprawozdania z przygotowań do Roku 2010.
Dyskutowano nad przeprowadzeniem wewnątrz AGE stadium na temat “dochód minimalny a ludzka
godność”. Rozmawiano również o solidarności pomiędzy pokoleniami, izolacji/samotności i promowaniu
najlepszych przykładów walki z ubóstwem/wykluczeniem społecznym ludzi starszych
AGE spotyka się regularnie z przedstawicielami innych sieci aktywnych w dziedzinie integracji społecznej w
celu przedyskutowania koordynacji działań na terenie Europy podczas EY2010. Na nieformalnym spotkaniu
które mialo miejsce 22 czerwca poruszono następujęce temety:
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- W wielu Krajach Członkowskich z opóźnieniem przedstawiono program rządowy obchodów. Do tej pory
kraje takie jak:: CZ, DK, EE, FR, IT, LV, NL, NO, PT i RO nie przedstawiły swoich programów.
- Brak chęci ze strony Komisji Europejskiej i Rządów do wykorzystania Roku 2010 jako okresu czasu w
którym należało by podjąć polityczne zobowiązania np. Dyrektywa dotycząca minimalnego dochodu.
Widzą one raczej Rok 2010 jako Rok w którym powinien nastąpić wzrost świadomości obywateli.
- Kooperacja pomiędzy Europejskimi NGO z agencja MOSTRA, wyznaczoną przez Komisję do zajęcia się
z komunikacją i wdrożeniem działań prowadzących do wzrostu świadomości powinna się poprawić. NGO
chciałyby mieć wpływ na sposób przedstawiania problemów i przekazywania komunikatów na temat
ubóstwa i wykluczenia społecznego. Na jesieni będzie miało miejsce spotkanie poświęcone tej sprawie.
- Przygotowania do akcji na poziomie Europejskim w dziedzinie wzrostu świadomości, która ma mieć
miejsce w październiku 2010 w Brukseli, gdzie będzie miał miejsce łańcuch ludzki obejmujący Instytucje
Europejskie. Ma to symbolizować poparcie ludzi i pracowników unijnych dla symbolicznego ośrodka
decyzyjnego.
Dla AGE i jej członków Rok ten stwarza możliwość podniesienia znaczenia problematyki ludzi starszych w
agendzie polityczne. Kraje Członkowskie powinny wsiąść pod uwagę problemy z którymi spotykają się
ludzie starsi w życiu codziennym. Członkowie ASGE są proszeni o przygotowanie kampanii lobbingowej i
działań podnoszących świadomość w ramach swoich organizacji i w sieci innych NGO działających w tej
dziedzinie.
Informacje na temat działalności AGE Maciej.Kucharczyk@age-platform.org oraz portal tematyczny
zawierający liczne informacje:http://www.age-platform.org/EN/rubrique.php3?id_rubrique=95
Informacja oficjalna Roku 2010:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=637

Informacje o projekcie WłączWiek – debaty na temat potrzeb ludzi starszych
AGE razem z dziewięcioma innymi krajowymi organizacjami i jedną siecią stowarzyszoną wdraża, od
grudnia 2008, dwuletni projekt WłączWiek. W projekcie tym promuje się debaty na poziomie lokalnym i
krajowym nad różnymi aspektami ubóstwa i wykluczenia społecznego osób starszych. Daleko terminowym
celem jest rozpoczęcie stałych, efektywnych, konsultacji z odpowiedzialnymi politykami.
Drugie spotkanie komitetu sterującego miało miejsce w Lipsku w dniu 10 czerwca. Zorganizowane ono
zostało przy wsparciu BAGSO i lokalnej sieci starszych wolontariuszek. Na spotkaniu tym przedstawiono
działania, które miały miejsca w okresie od stycznia do maja. Partnerzy projektu zorganizowali szereg
spotkań przygotowawczych mających na celu zapoznanie się z realiami życia ludzi starszych Niektórzy
partnerzy między innymi ze Słowacji, Polski i Bułgarii zebrali dane na podstawie ankiet. W ten sposób
zebrana informacja stanowiła podstawę do szerszej debaty publicznej na poziomie krajowym. Te spotkania
miały miejsce około dnia 29 kwietnia pierwszego Europejskiego Dnia Solidarności Pomiędzy Pokoleniami.
Niektóre z tych spotkań miały miejsce w Krajowych Parlamentach (Polska) lub w ścisłym współdziałaniu z
krajowymi ministrami (Słowacja, Czechy, Finlandia), uczestniczyli w nich urzędnicy państwowi, ludzie
świadczący usługi, przedstawiciele resortów edukacji, partnerzy socjalni, władze lokalne i regionalne, sektor
prywatny, media, policja itp. Celem tych pierwszych spotkań była odpowiedź na jeden z celów projektu to
znaczy promocję większego uczestnictwa i szeroko zakrojoną debatę na temat ubóstwa i wykluczenia
społecznego ludzi starszych.
W drugiej połowie Roku, partnerzy nadal będą gromadzić informację i spotykać się z ludźmi żyjącymi w
ubóstwie lub wykluczonych społecznie oraz władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi tak, aby
wypracować jak najlepszą metodę prezentowania i obrony interesów tych najbardziej narażonych grup
społecznych. Kolejne działania prowadzące do wzrostu świadomości będą miały miejsce około 1
października, Międzynarodowego Dnia Seniora.
²

Więcej informacji o projekcie WłączWiek
platform.org/EN/article.php3?id_article=724

Maciej.Kucharczyk@age-platform.org lub http://www.age-

Znęcanie się nad ludźmi starszymi
Trzecie spotkanie komitetu sterującego projektu EUSTACEA , 18 czerwca
Trzecie spotkanie Komitetu sterującego miało miejsce w Brukseli. Zajmowano się zagadnieniami
związanymi z prawami człowieka. Celem jest określenie prawnej sytuacji osób starszych wymagających
opieki długoterminowej. Mówiono o problemie zaktywizowania tych ludzi, żeby nie byli tylko biernymi ludźmi
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wymagającymi opieki. Mają oni prawo do opieki, ale są również za siebie odpowiedzialni. Idea ta będzie
odzwierciedlona w tytule opracowywanego dokumentu. Warsztaty zostaną zorganizowane przez Zivot, 90
(CZ) Fondation nationale de Gérontolgie (F) and BIVA (D) odpowiednio w Pradze, Paryżu i Berlinie. Komitet
sterujący spotka się ponownie 7-8 września w Brukseli.
Więcej informacji o projekcie EUSTACEA Zoe Catsaras apod adresem coordinator.daphne@ageplatform.org lub odwiedż stronę: http://www.age-platform.org/EN/spip.php?article738

Transport
AGE zabiera głos na Światowym Kongresie Mobilności w
Miastach który odbył się w Sztuttgardzie.
W dniach 14-16 czerwca odbył się Kongres “Mobilność integrująca
socjalnie-Dostęp dla wszystkich”. Głównym celem spotkania była
wymiana informacji i dobrych praktyk. W specjalnych warsztatach
dotyczących ludzi starszych ” Jak zapewnić mobilność w starzejącym się
społeczeństwie“, ekspert AGE ds. mobilności Mr. Peter Rayner tłumaczył jak nowe technologie mogą
poprawic mobilność ludzi starszych.
Prezentacja Pana Rayner’a: http://www.age-platform.org/EN/IMG/doc_StuttgartJune.doc
Dalsze informacje o Kongresie:
http://www.cities-for-mobility.net/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=222

Technologie Informatyczne i Telekomunikacyjne
Komitet sterujący Projektu MEDIATE spotkało się po raz trzeci.
Wydano pierwszy numer biuletynu.
Konsorcjum projektu, MEDIATE (Methodology for Describing the Accessibility
of Transport in Europe - 7FP) spotkało się 15-16 czerwca w Carcavelos
(Portugal) w celu przedyskutowania wstępnego zbioru wskaźników dotyczącego poziomu dostępności
transport publicznego i operatorów transportowych, oraz w celu przygotowania agendy następnego
spotkania planowanego na 16-18 września w Nurymberdze.
W czasie tego spotkania, grupa użytkowników zebrana przez AGE dokona oceny dostępności usług w tym
mieście, (znanym ze swoich dobrych praktyk w dziedzinie transport) i przedstawi wyniki Konsorcjum.
Więcej informacji w biuletynie dostępnym na stronie:
http://www.mediate-project.eu/fileadmin/Dissemination_tools/Newsletters/Mediate_Newsletter_1.pdf
Dodatkowe informacje w sekretariacie AGE: (Ilenia, Isabel lub Kusuto) oraz na stronie: www.mediateproject.eu.

"Keep Moving!" Drugi numer biuletynu projektu jest obecnie dostępny!
Projekt AENEAS ("Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society") ma na celu
promowanie energooszczędnej mobilności dla starzejącego się społeczeństwa. W
ramach projektu planuje się łagodne wpływanie na zmianę zachowania ludzi i
umożliwienie ludziom starszym korzystanie z zrównoważonego systemu
komunikacyjnego.
Informacje na temat projektu I biuletynu: http://www.aeneas-project.eu/newsletter
Wszystkie uwagi są mile widziane, prosimy o ich przesyłanie na adres: editor@aeneas-project.eu.

Zakończenie sukcesem szkolenie miało miejsce w Krakowie w dniu17-18
czerwca 2009
W dniach 17-18 czerwca pierwsze szkoleniowe warsztaty “Zrozumienie problemów
mobilności ludzi starszych” miało miejsce w Krakowie, jednym z miast uczestniczących w
projekcie AENEAS. W warsztatach uczestniczyli ludzie odpowiedzialni za transport w mieście oraz NGO.
Oceniano na nich potrzeby ruchowe ludzi starszych.
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Więcej informacji:http://www.aeneas-project.eu/docs/KrakowTraining/AENEAS_KrakowProgramme.doc
Następne warsztaty w mieście Donostia - San Sebastian iw Hiszpanii w dniach 28-29 października
Dodatkowe informacje: www.aeneas-project.eu

OASIS Pierwsza
Florencja

Międzynarodowa

Konferencja,

4-5

listopada

Na konferencji skonfrontowane będą wyniki projektu z opiniami zewnętrznych
ekspertów.
Prosimy
o
przesyłanie
artykłów.
http://www.ageplatform.org/EN/article.php3?id_article=540).
Więcej informacji strona projektu OASIS: http://www.oasis-project.eu/

Rozpoczęcie projektu REMOTE spotkaniem na Krecie w dniu 9 czerwca: Poprawa
jakości życia ludzi starszych w obszarach wiejskich i oddalonych
Projekt REMOTE to zintegrowany modularalny system do opieki zdrowotnej i
socjalnej wspierający ludzi chronicznie chorych, mieszkających samodzielnie, Jest
to nowy trzyletni project finansowany przez AAL (Ambient Assisted Living)
AGE uczestniczyło w tym spotkaniu i będzie ten project obserwować. Miejsca w których prowadzony będzie
projekt znajdują się w Norwegii, Niemczech, Rumunii, Grecji, Hiszpanii I Izraelu.
Więcej informacji. isabel.borges@age-platform.org, kusuto.naito@age-platform.org lub ilenia.gheno@ageplatform.org

Walne Zgromadzenie AGE
Niemiecka wersja Deklaracji jest juz dostępna :
http://www.age-platform.org/EN/spip.php?article761

Strona czytelników
Chancellor Merkel gościem honorowym Dnia Niemieckiego Seniora w Lipsku 8-10
czerwca
BAGSO, co trzy lata organizuje w coraz to innym mieście Dzień Niemieckiego Seniora.
Tematem tegorocznego Dnia było ”Zyjemy dłużej, bądźmy odpowiedzialni”. W
obchodach uczestniczyla Kanclerz Merkel.
PrzemówieniePani Kanclerz:
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/DST_2009/Rede_Bundeskanzlerin__Merkel_9.DS
T.doc
Informacja prasowaDeklaracja z Lipska dotycząca nowych relacji między pokoleniami:
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/DST_2009/BAGSO_PM18_Fazit_DST.DOC
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/DST_2009/BAGSO_Leipziger_Erklaerung.pdf

5050vision’s ‘North West Regional Framework for Ageing’
‘North West Regional Framework for Ageing’ ma na celu promowanie działań
prewencyjnych, dobrej kondycjj, poprawę zdrowia i wyrównanie nierówności w
służbie zdrowia.
Więcej informacji:
http://www.5050vision.com/publications/publications_info.php?id=127&catid=8
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Konsultacje publiczne na temat wspólpracy międzypokoleniowej prowadzone w
Wielkiej Brytanii przez Foundację Joseph Rowntree
Na spotkaniu w marcu zastanawiano się nad trzema pytaniami: Jak stworzyć społeczeństwo życzliwsze
ludziom starszym, jak można się przygotować do starości i jak cieszyć się życiem w starszym wieku.
Sprawozdanie z tego spotkania::
http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/intergenerational-event.pdf

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

Publikacje
Utilizing Older Workers for Competitive Advantage. The New Human Resources
Frontier. Center for Productive Longevity, Zinke, William (ed.) (2009)
With the oldest Baby Boomers beginning to reach early retirement age in 2008, talent shortages are
projected to rise by 2010. This volume sets out to address the need for talent and talent management.
Contributing authors are leaders on issues relating to an aging workforce, longer working lives, and
employment policies/ practices relating to older workers.
To order a copy go to: www.ctrpl.org

La Lutte contre les discriminations liées à l’âge en matière d’emploi
Cette étude examine les dynamiques qui sous-tendent la lutte contre la discrimination liée à l’âge en
matière d'emploi, qui en sont les acteurs, les moyens dont ils disposent-ils, ainsi que l'ampleur du chemin à
parcourir.
Available in French only at: http://www.fondapol.org/les-travaux/toutes-les-publications/publication/titre/lalutte-contre-les-discriminations-liees-a-lage-en-matiere-demploi.html

EC June 2009 Monthly monitor on the EU employment situation and social outlook
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=519&furtherNews=yes

Achieving full participation through Universal Design (16/06/2009)
This book published by the Council of Europe deals with the integration of people with disabilities. It invites
member states to promote full participation in community life by ensuring access to all areas of society, and
to implement Universal Design as a strategy to ensure equal and democratic rights in society for all
individuals, regardless of age, abilities or cultural background.
The book can be ordered on-line at:
http://book.coe.int/sysmodules/RBS_page/admin/redirect.php?id=36&lang=EN&produit_aliasid=2410

“Wohnen im Alter” and “Das richtige Heim” , brochures published by BAGSO, C.H. Beck-Verlag
The brochures can be ordered on-line at:http://www.beck-shop.de/productview.aspx?product=28087 and
http://www.beck-shop.de/productview.aspx?product=28086

Wezwanie do składania propozycji projektów
Call for Proposals – Pilot Project on Preventing Elder Abuse – VP/2009/014
The European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - has just published a
call for Pilot Projects on Preventing Elder Abuse which will fund two pilot projects: one on monitoring elder
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abuse across the EU and another one on mapping policies and good practice in the prevention of elder
abuse. The deadline to submit an application is 27 September 2009. Projects will be co-funded to a
maximum of 80% by the European Commission.
The call and related documents can be found at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en

Call for Proposals on Enhancing Europe’s Capacity to tackle demographic and
societal change – VP/2009/013
The European Commission - DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities - has just published a
call for Proposals on Enhancing Europe’s Capacity to tackle demographic and societal change which will
fund two projects: one on Awareness raising on demographic issues, and another one on Tools for
developing comparable local surveys. The deadline to submit an application is 11 September 2009.
Projects will be co-funded to a maximum of 80% by the European Commission.
The call and related documents can be found at:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=219&furtherCalls=yes

Call for Proposals for Thematic networks and Working groups
As part of the URBACT II Programme, a call for proposals has been maunched with a view to bring together
actors at local and regional level to exchange and learn on a wide range of urban policy themes. This
cooperation will aim to improve the effectiveness of sustainable integrated urban development policies in
Europe with a view to implementing the Lisbon-Gothenburg Strategy. The objectives of this call are to
facilitate the exchange of experience and learning, to disseminate the experiences and examples of good
practice and to assist policy-makers and practitioners in the cities and managers of operational
programmes. Deadline for the submission of proposals: 25/09/2009
More information: http://urbact.eu/news-open-calls/urbact-news-events/single-news/article/2nd-call-forproposals-for-the-creation-of-thematic-networks-and-working-groups-nowopen.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=46&cHash=c5696fcfaa

Louis Bonduelle Foundation Summer 2009 call for proposals
Eligible projects must relate to grass root actions in the field of nutrition, eating
behaviours or balanced diets. They must involve ways of improving the eating habits
of the target populations (older people are among the target groups).
More information at:
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/en/about-the-foundation/louis-bonduelle-foundation-calls-forproposals/louis-bonduelle-foundation-calls-for-proposals-current-call.html

Call for proposals for transnational actions on social experimentation
The European Commission has issued a call for proposals (VP/2009/005) to support innovative social
projects in the areas of social inclusion and social protection. The present call is part of the PROGRESS
funding programme and focuses on the methodological aspects of the different phases of innovation and
policy reform. Particular attention should be given to the issues of governance, evaluation and
dissemination. This approach is consistent with the continual assessment of policies by the European Union
and the principle that the impact and adequacy of social reforms be tested before they are generalised.
The deadline for the submission of applications is 1 September 2009.
The detail of the call is available at:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=217&furtherCalls=yes

Call for tender: Support for Voluntary initiatives promoting diversity management at
the workplace across the EU
The main focus shall be on voluntary diversity initiatives taken by businesses, and organisations working
with businesses, aimed at promoting and valuing diversity at the workplace. The initiatives considered in the
framework of this contract shall primarily cover the following diversity strands: race and ethnic origin,
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religion or belief, age, disability, sexual orientation as well as initiatives covering multiple strands. Genderrelated aspects shall be mainstreamed in all activities.
Deadline: 24.07.2009
For more information: http://www.enar-eu.org/Page.asp?docid=21419&langue=EN

Actions related to the development of administrative datasets and models for labour
market and pension analysis (VP/ 2009/006)
The objective of this call for proposals, launched by the DG Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities is to analyse the current and future adequacy of pension provisions for individuals and better
identifying the influencing factors for adequacy of pensions to better reflect latest steps in pension reforms.
Participation in this call is restricted to national authorities.
Deadline for submitting applications: 14.07.2009
More info at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=211&furtherCalls=yes

Call for tenders: Study Benchmarking deployment of eHealth services
The overall aim of this study is to progress towards the development of a standardised survey on the
adoption of ICT and eHealth solutions in hospitals. It also aims to identify the main challenges and gaps and
some best practices in order to support further policy development in the eHealth field in the framework of
the initiative that will follow the i2010 strategy. The study will cover EU27, Norway, Iceland and Croatia.
Deadline: 03.08.2009.
For more information:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5004&utm_campaign=isp&utm
_medium=rss&utm_source=newsroom&utm_content=tpa-3

Czy wiesz ,że?
Pickleball jest sportem łączącym tenis, ping pong i racketball i staje sie coraz popularniejszy
wśród ludzi starszych. Jest on ekscytujący ale nie wymagaj,ący bardzo dużego wysiłku fizycznego.
Idealny sport dla całej rodziny…
http://www.dpa.xtn.net/dynamic/Sports/Story/156236
http://pickleballcentral.com/Basics.html

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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