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Ważna wiadomość
Komisja proponuje ogłoszenie roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia
się!!
W dniu 6 września, Komisja przedstawiła propozycję ogłoszenia Roku 2012 „Europejskim Rokiem
Aktywnego Starzenia się”. Parlament i Rada powinny zatwierdzić ta propozycję na początku przyszłego
roku. Proponowany, EY2012 Rok Aktywnego Starzenia się, ma na celu zmobilizowanie decydentów oraz
uczestników na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zwiększenia wkładu osób
starszych w społeczeństwo przez dłuższą pracę, wolontariat i pozostawaniu dłużej niezależnymi i
zdrowymi. To wymagać będzie podjęcia środków w takich dziedzinach jak zatrudnienie, opieka społeczna,
integracja, zdrowie publiczne, stworzenie społeczeństwa informatycznego oraz transport.
EY będzie częścią czteroletniego programu, rozciągającego się od 2011 do 2014, w którym to okresie
wiele polityk europejskich będzie skierowanych na zagadnienia aktywnego starzenia się i popierane będą
nowe inicjatywy oraz partnerstwa promujące aktywną starość..
AGE wita propozycję Komisji Europejskiej, o którą występowaliśmy od kilku lat, która wskazuje na
rosnące zrozumienie problemu i konieczność podjęcia działań, na wszystkich poziomach, mającą
na celu dostosowanie istniejących przepisów i mentalności społeczeństwa do starzejącej się
populacji Europy oraz jej integracji w społeczeństwo.
Z tego powodu, AGE i koalicja NGO, które prowadzą kampanię mającą na celu doprowadzenie do
solidarności pomiędzy pokoleniami są niezadowolone, że w tytule Roku nie ma odniesienia do
solidarności między pokoleniami, która podkreśliłby znaczenie solidarności pomiędzy pokoleniami w
starzejącym się społeczeństwie i ścisły tego związek z aktywnym starzeniem się. Związek ten został
podkreślony w dokumencie towarzyszącym propozycji i przedstawiony Komisji, w załączonym liście, który
AGE
wysłało
do
ministrów
w
maju
2010
roku.
(http://www.ageplatform.eu/images/stories/EN/CoverAGE/ES/Letter_to_EPSCO_Council_June2010.pdf).
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca propozycję EY 2012
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=860&furtherNews=yes
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Użyteczne informacje::
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/solidarity-between-generations
+ informacyjna broszura
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/employment-and-active-ageing

Co nowego w Unii Europejskiej
Rada
Konferencja dotycząca emerytur i ochrony socjalnej, Liège, 7-8
września
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Konferencja na temat koordynacji w dziedzinie socjalnej w ramach Europy 2020, La
Hulpe, 14-15 września 2010
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Komisja Europejska
Badania opinii publicznej przez Eurobarometer
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

AGE wyraża zaniepokojenie limitami wieku w dostępie do niektórych produktów
ubezpieczeniowych
AGE jest aktywnym uczestnikiem dialogu pomiędzy Komisją i innymi zainteresowanymi dotyczącego
ubezpieczeń oraz produktów bankowych i wyraża swoje zaniepokojenie, że dostęp do niektórych
produktów bankowych oraz finansowych jest ograniczony wiekiem. Wiele firm ubezpieczeniowych
wprowadza granice wieku, opłaty rosną drastycznie z wiekiem oraz ludzie starsi często spotykają się z
odmową ubezpieczenia w tak podstawowych dziedzinach jak ubezpieczenie w przypadku wyjazdu,
dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczenia na życia związanego z dostępem do hipoteki.
Bariery te uniemożliwiają ludziom starszym aktywny udział w życiu społecznym.
W ostatnich miesiącach AGE przedstawiło wiele przykładów ograniczeń wiekowych i nie koherentnych
praktyk oraz wyraziło swoje zaniepokojenie istniejącą sytuacją. Badania były przeprowadzone przez Civic
Consulting. Można się z nimi zapoznać:
Raport podstawowy:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5599&langId=en
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Raporty krajowe: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5600&langId=en
Aneksy:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5601&langId=en
AGE przygotowuje odpowiedź na to stadium w którym wezwiemy Komisję Europejską do zajęcia się tym
problemem, jako, że metody postępowania poszczególnych firm uniemożliwiają starszym obywatelom na
korzystanie z ich prawa podstawowego, jakim jest możliwość swobodnego poruszania się.
Dodatkowe informacje: Rachel Buchanan, Policy Officer for Non-discrimination and Employment, at
rachel.buchanan@age-platform.eu.

Parlament Europejski
Pozytywny wynik głosowania na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego nad
raportem przygotowanym przez Sirpa Pietikäinen na temat kobiet w starzejącym się
społeczeństwie
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Parlament Europejski przyjmuje raport Csaba Öry zawierający wytyczne dotyczące
zatrudnienia
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Europejski Rok przeciw przemocy wobec kobiet
Ogłoszenie Roku walki z przemocą wobec kobiet, w ciągu następnych 5 lat, to cel petycji
przedstawionej 4 września przez wielu parlamentarzystów z różnych partii politycznych.
Petycja, aby być ważną ,musi być podpisana przez milion osób.
Kliknij i podpisz
petition.html

petycję::

http://www.violenceagainstwomen.eu/pages/1_1--signer-la-

Nominacje EBU na parlamentarzystę roku 2010
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Informacja specjalna:
Zobowiązania Unii Europejskiej dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach Europy
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Bezpieczne drogi: zwiększający się problem starzejącego się społeczeństwa
Wraz ze zwiększeniem się ruchu drogowego oraz rozwojem obszarów miejskich, wypadki drogowe stały się
powodem zwiększonej ilości zgonów, przede wszystkim ludzi młodych. Również dla starszych obywateli
poruszanie się w środowisku niedostosowanym do ich potrzeb staje się coraz trudniejsze.
Ponieważ mobilność jest niezbędna dla procesu integracji i uczestnictwa w życiu społecznym konieczne
jest wprowadzenie środków zapewniających, że dostęp do transportu i bezpiecznych dróg zostanie ludziom
zagwarantowany.

Unia Europejska włącza się
Jako część “Strategii Europejskiej 2020”, która ma stworzyć podstawy zintegrowanego, zrównoważonego i
inteligentnego wzrostu w Europie, w ciągu następnej dekady, Komisja podkreśliła konieczność
wzmocnienia społecznej spójności oraz promowania dostępności dla wszystkich. W tym kontekście
zapewnienie zrównoważonej mobilności obywateli jest zagadnieniem priorytetowym, nad którym wszystkie
kraje członkowskie powinny pracować, jeżeli chcą by w następnych latach nastąpiła większa integracja
społeczeństwa.
W celu opracowania komunikatu, który podsumowywałby rekomendacje Komisji, na poziomie europejskim,
w czerwcu przeprowadzono badania, w celu zebrania opinii i ocen obywateli dotyczących bezpieczeństwa
na drogach europejskich. Zgodnie z wynikami badań Eurobarometru, zachowanie kierowców uznawane jest
za główny powód wypadków drogowych (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przekraczanie
limitów szybkości, nie zapinanie pasów, rozmowy przez telefon komórkowy....) a środki mające na celu
poprawę bezpieczeństwa na poziomie krajowym powinny dotyczyć poprawy infrastruktury i wzmocnienia
przestrzegania przepisów drogowych. Zgodnie z opinią 25% do 30% respondentów, powinno się
przeprowadzać periodyczne kampanie uświadamiające i szkolenia.
Po zebraniu opinii społeczeństwa Komisja wydała, w dnu 20 lipca, Komunikat na temat bezpieczeństwa
drogowego, którego celem jest omówienie możliwych działań i orientacji polityk na poziomie europejskim,
krajowym, regionalnym I lokalnym. Rolą Komisji jest przedstawienie propozycji w dziedzinach objętych
kompetencjami Unii Europejskiej, a we wszystkich innych dziedzinach zapewnienie wsparcie,
umożliwiającego wymianę informacji, identyfikację i promocję dobrych pomysłów oraz śledzenie osiąganych
wyników.
W ramach zidentyfikowanego pierwszego celu, związanego z poprawą edukowania oraz szkolenia
użytkowników dróg, w komunikacie uwzględniono konieczność wzięcia pod uwagę problemu starzenia się
społeczeństwa i zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym prawa do mobilności. Pytanie
związane z możliwościami osób starszych do prowadzenia pojazdów jest coraz ważniejsze. Omawiane są
alternatywy (punkt 5) a ludzie starsi są uważani za ludzi najbardziej narażonych na drogach. (p.11+13).
Siedem celów Komisji to:
Poprawa edukacji i szkolenie użytkowników dróg
Zapewnienie przestrzegania prawa na drogach
Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
Bezpieczniejsze drogi
Promowanie użycia współczesnych technologii w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach
Poprawienie działanie służb medycznych związanych z wypadkami drogowym
Ochrona ludzi szczególnie zagrożonych ( pojazd specjalne-PTW, problem pieszych, rowerzystów, ludzi
niepełnosprawnych)
Komunikat można znaleźć:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2010_07_20_road_safety_2011_2020_en.htm

Następne kroki:
•

Komisja planuje opublikowanie Białej Księgi na temat transportu, do końca 2010 roku, jako
podsumowanie Białej Księgi z 2001 roku, która wyznaczała zadania na całą dekadę
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•

W dniu 13-14 października, w Brukseli będą miały miejsce Europejskie Dni bezpieczeństwa na
drogach 2010. Zostały one zorganizowane przez Komisję we współpracy z Prezydencją Belgijską i
Parlamentem Europejskim. Celem ma być promowanie bezpieczeństwa na drogach w 27
państwach członkowskich przez wymianę doświadczeń pomiędzy ekspertami, środki podnoszące
świadomość
oraz
zwoływanie
międzynarodowych
konferencji
na
różne
tematy.
Więcej informacji: http://www.eutrio.be/european-road-safety-days-2010

Mimo bardzo ogólnego podejścia do spraw starzenia się, Komunikat Komisji jest krokiem w dobrym
kierunku. AGE ma nadzieję, że przygotowywana Biała Księga na temat przyszłości transportu
będzie zawierała konkretne działania dotyczące ludzi starszych na drogach.
W swojej odpowiedzi na konsultacje Komisji, prowadzone w 2009 roku, na temat bezpieczeństwa na
drogach AGE przedstawiła szereg rekomendacji I propozycji dotyczących bezpieczeństwa na drogach.
Dokument ten jest dostępny na:
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/accessibility/age-position-statements/1082-age-response-toec-consultation-on-road-safety-nov-2009

--------------------------------------------------Wywiad z Parlamentarzystą Mathieu GROSCH
Belgijska Delegacja EPP

*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/enw przypadku nie
zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod adresem:
http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Inne informacje
EAPN przedstawia publikację ”Adekwatność dochodu minimalnego w Unii
Europejskiej’
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Seminarium na temat zdrowia kobiet
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl
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Projekt europejski mający na celu diagnozę raka piersi
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Europejski projekt mający na celu poprawę edukacji dotyczącej zdrowia wśród ludzi
starszych
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Badania prowadzone wśród ludzi starszych w Niemczech wskazują na istniejącą
solidarność między pokoleniową i znaczenie tej solidarności wpoprawianiu jakości
życia osób starszych
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Europa nagrodzi najbardziej dostępne miasto
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Ostatnie wiadomości o Roku 2011, EU Roku Wolontariatu
Sekretariat EY 2011
Sekretariat Stowarzyszenia Roku EY 2011 już działa i jest zlokalizowany w biurze CEV.
Rolą sekretariatu jest nadzór nad wykonaniem operacyjnego programu pracy.Będzie on
punktem kontaktowym dla wszystkich pytań wewnętrznych oraz zewnętrznych
dotyczących tego Roku. W skład Sekretariatu wchodzi kierownik Projektu Gabriella Civico,
oraz Céline Barlet. Więcej informacji o Gabriella i Céline : http://www.cev.be/60-staffEN.html
Rola dziennikarzy w EY
Jeden dziennikarz z każdego z 27 krajów członkowskich jest proszony do udziału w działaniach EY2011
roku Wolontariatu , w czasie całego Roku. Należy się zarejestrować do dnia 27 września.
http://www.eyvolunteering.eu/?p=122
Nagroda europejska dla wolontariuszy
Firmy i władze publiczne z całej Europy mogą brać udział we współzawodnictwie, w pięciu kategoriach, w
celu pokazania najlepszych praktyk, stosowanych przez pracowników, którzy woluntarystycznie pomagają
ludziom w pokonaniu barier istniejących w miejscach pracy.
http://www.bitc.org.uk/global/european_volunteering_awards/index.html
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Dołącz się do kampanii Eurochild w celu zakończenia biedy wśród dzieci
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en w
przypad ku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Finanse, Mieszkalnictwo i Transport w starszym wieku - raporty CRSP
Centre for Research in Social Policy (CRSP) at Loughborough University udostępniło trzy raporty:
•
Zarządzanie finansami:
<http://www.crsp.ac.uk/publications/resources_in_later_life_finances_dissemination_paper.htm>
• Zarządzanie sprawami mieszkaniowymi:
<http://www.crsp.ac.uk/publications/resources_in_later_life_housing_dissemination_paper.htm>
• Transport i poruszanie się w starszym wieku:
<http://www.crsp.ac.uk/publications/resources_in_later_life_transport_dissemination_paper.htm>
Raporty te są wynikiem długoterminowego projektu ”Planning and Deploying Resources in Later Life'
(RILL). Projekt ten był finansowan przez Fundację Joseph Rowntree . Zajmowano się w nim zmianami
potrzeb ludzi w miarę starzenia się.
www.jrf.org.uk/publications/managing-resources-later-life

Informacje o AGE
Ochrona socjalna
Udział AGE w wywiadach na temat ochrony socjalnej
W ostatnich kilku miesiącach, Dyrektor AGE , AGE Director, Anne-Sophie Parent, udzieliła szeregu
wywiadów na temat reform emerytalnych. Można się z nimi zapoznać na:
http://www.age-platform.eu/en/age-a-the-media/age-in-the-news

Końcowa konferencja DEMHOW dotycząca równości, 27 października w Brukseli
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.ageplatform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Dyskryminacja
Udział AGE w dyskusji na temat przestępst wywołanych przemocą
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl
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ZatrudnienieEmployment
!! Zaznacz tą datę: Seminarium AGE na temat zatrudnienia osób starszych, 25
listopada 2010
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Integracja społeczna
!! Zaznacz tą datę: Włącz Wiek,seminarium końcowe 7 grudnia 2010
Końcowa Konferencja projektu Włącz Wiek organizowana przez Komitet Regionów oraz
Constance Hanniffy, Członka CoR i MEP, odbędzie się 7 grudnia w Brukseli. Ten,dwa lata
trwający projekt promuje współuczestnictwo w debatach na temat różnorodnych aspektów
ubóstwa i wykluczenia społecznego z jakim spotkają się ludzie starsi. Dotczy to debat na
poziomie lokalnym i krajowym. Projekt miał na celu umożliwienie efektwnego i stałego procesu konsultacji
decydetów z ludźmi żyjącymi w ubóstwie i będącymi wkluczonym ze społeczeństwa. Opracowana została
metedologia aktwnego dialogu społecznego, zostanie ona zaprezentowana na seminarium. Na seminarium
przedyskutowane zostaną różne aspekty dotczące dochodu minimalnego ludzi starszch, z perspektywy
godnego życia we włąściwych warunkach. Członkowie AGE wybrali ten temat jako jeden z priorytetów Roku
2010, Roku zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Więcej informacji na temat projektu INCLUSage: http://www.age-platform.eu/en/action-name-02 lub Maciej
Kucharczyk atmaciej.kucharczyk@age-platform.eu

Przemoc wobec ludzi starszch
!! Zaznacz tą datę: Końcowa konferencja projektu EUSTACEA 17
listopada 2010, Bruksela
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem: http://www.age-platform.eu/en
w przypadku nie zrozumienia tekstu można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu do Forum 50+:
forum50plus@free.ngo.pl

Niezależne życie
Forum AAL 2010 – Aktywne Starzenie się: Dobre rozwiązania, nowe rynki
*Informacja dostępna w języku angielskim pod adresem:
http://www.age-platform.eu/enw przypadku nie zrozumienia tekstu
można skorzystać z tłumaczenia automatycznego google pod
adresem: http://translate.google.pl/#
lub zwrócić się z prośbą o tłumaczenie określonego fragment tekstu
do Forum 50+: forum50plus@free.ngo.pl

Informacje pochodzące od naszych członków
Solidarność między pokoleniami i internet
Francuskie Stowarzyszenie ‘Les Ainés Ruraux’ (Saône-et-Loire) chce zwiększć udział
seniorów w społeczeństwie oraz zwiększyć solidarność pomiędzy pokoleniami poprzez
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organizowanie regularnch internowch sesji szkoleniowch opartych na podejściu praktcznm i globalnym.
http://www.ainesruraux.org/actualites/27/1034-les-aines-ruraux-font-rimer-intergeneration-et-internet

IFA przeprowadziła wywiad z Janem Lorman z Zivot 90
W sierpniowym wydaniu e-biuletnu International Federation on Ageing ukazał się wywiad z Panem Janem
Lorman, fundatorem i Prezydentem Czeskiej organizacji Zivot 90:
http://www.ifa-fiv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=579&catid=95&Itemid=261

Konferencje
http://www.age-platform.eu/en/component/jevents/year.listevents/2010/02/10/-

Publikacje
EAPN Ireland Launches New Book: Ireland and the European Social Inclusion
Strategy
EAPN Ireland has launched a new book to commemorate twenty years of tackling poverty at national and
European level. The book includes twelve thematic contributions from experts in Irish and European social
policy. Authors include prominent individuals from the national and European stage ranging from political
figures to academics, and NGO representatives to activists.
Read more and download at:
http://www.eapn.ie/eapn/eapn-ireland-launches-new-book-ireland-and-the-european-social-inclusionstrategy

The European Social Fund publications on:
The European Social Fund: Women, Gender Mainstreaming and Reconciliation of Work & Private Life
The European Social Fund: Education and Lifelong Learning
The European Social Fund: Active Labour Market Policies and Public Employment Services
European Social Fund: Adaptability of Enterprises and Continuous Training of Workers
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/library/library_en.htm#opt4T
The European Social Fund and the Roma
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/esf_roma/esf_roma_en.htm#opt3

International Longevity Centre recent publications on:
The Future of Heatlth: http://www.ilcuk.org.uk/record.jsp?type=publication&ID=67
Ageism and Age Discrimination: Some Analytical Issues:
http://www.ilcuk.org.uk/record.jsp?type=publication&ID=65
The Future of Age: http://www.ilcuk.org.uk/record.jsp?type=publication&ID=64

HAI survey report on financial disclosure and transparency of patient and consumer
organisations, Augustus 2010
HAI Europe Research Article – Patient & Consumer Organisations at the EMA: Financial Disclosure &
Transparency.
Written
by
Katrina
Perehudoff
and
Teresa
Leonardo
Alves
HAI Europe Factsheet – Patient & Consumer Organisations at the EMA: Financial Disclosure &
Transparency

Grandparenting in Europe, Grandparents Plus
This UK publication shows that with an increasingly ageing population, high numbers of mothers in
employment and the prevalence of family breakdown, the contribution of grandparents is becoming
increasingly important in family life - in the UK and across Europe.
http://www.gulbenkian.org.uk/news/press-releases/2010/grandparents-plus
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Bien vieillir grâce au numérique - Qualité de vie, autonomie, lien social, FYP Editions
This publication in French analyses how the use of new technologies can help improve life in old age and
presents innovating local initiatives.
http://www.senioractu.com/Bien-vieillir-grace-au-numerique-Qualite-de-vie-autonomie-lien-sociallivre_a12702.html?preaction=nl&id=11720633&idnl=73036&

CRSP dissemination papers on resources in later life
The Centre for Research in Social Policy (CRSP) at Loughborough University (UK) has produced three
dissemination papers that bring key issues affecting older people, as they move through later life, into the
public domain. Each paper focuses on a specific policy area:
- Managing finances
<http://www.crsp.ac.uk/publications/resources_in_later_life_finances_dissemination_paper.htm>
;
- Managing housing transitions
;
<http://www.crsp.ac.uk/publications/resources_in_later_life_housing_dissemination_paper.htm>
- Transport and getting around in later life
<http://www.crsp.ac.uk/publications/resources_in_later_life_transport_dissemination_paper.htm>
.
These papers highlight the impact of change on older people and how they manage that change. The
papers arise from a long-term research project 'Planning and Deploying Resources in Later Life' (RILL).
This project, funded by the Joseph Rowntree Foundation, explored older people's changing needs and
resources as they move through later life.
The full report (Hill et al., 2009) is available to download from www.jrf.org.uk/publications/managingresources-later-life

Effects of memory training on cortical thickness in the elderly (May 2010)
Scientists studied the short-term effects of an intensive memory training program on cognition and brain
structure in middle-aged and older healthy volunteers. The results showed that systematic mental exercise
may induce short-term structural changes in the aging human brain and improve source memory
performance.
http://www.globalaging.org/health/world/2010/memory.pdf

Wezwanie do skłdania propozycji projektow
European calls for proposals can be viewed on AGE’s website at:

http://www.age-platform.eu/en/call-for-proposals

Czy wiesz ,że?
Ostatnie badania wskazują, że ludzie starsi są bardziej skłonni do innowacyjności…
http://www.newsweek.com/2010/08/20/innovation-grows-among-older-workers.html

If you would like to contribute with news stories, please contact AGE Platform Europe,
Information and Communication Officer, Anne Mélard at: anne.melard@age-platform.eu
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