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Co nowego w Unii Europejskiej
Rada
Program Prezydencji Belgijskiej zawiera podstawo zagadnienia
socjalne
Prezydencja Belgijska Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 1 lipca i trwać będzie do 31 grudnia 2010 r.
opublikowała szczegółowy program pracy. Wpisuje się on w 18-miesięczny programu trio, opracowany
przez Belgię, Hiszpanię i Węgry (których Prezydencja rozpocznie się w przyszłym roku). Dla Belgii
priorytetem jest wdroŜenie traktatu lizbońskiego, który upraszcza procedury Unii w podejmowaniu decyzji.
Traktat wszedł w Ŝycie w grudniu ubiegłego roku.
Zagadnienia
związane
z
pracami
AGE.
Prezydencja Belgijska będzie pierwszą Prezydencję realizującą Europejską Strategię Zatrudnienia w
kontekście nowej strategii Europa 2020, strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Ze
względu na zmiany demograficzne, Prezydencja Belgijska pragnie wspierać rynek pracy i pakt dla
starzejącego się społeczeństwa, przyjmując wnioski w sprawie nowych technik zarządzania karierą, a takŜe
identyfikacji nisz na rynku pracy stworzonych dla starzejącego się społeczeństwa (praca urzędnicza).
Celem tego paktu będzie wspieranie integracji i mobilizacja wszystkich dostępnych talentów na rynku pracy
oraz wspieranie walki ze wszystkimi formami dyskryminacji w miejscu pracy, zapewnienie integracji na
rynku
pracy
w
celu
promowania
większej
spójności
społecznej.
W kontekście prac podjętych przez Komitet Ochrony Socjalnej, Rada zagwarantuje, Ŝe skutki społeczne
kryzysu nadal będą monitorowane i dyskutowane przez ministrów spraw społecznych. Współpracując z
Komisją, Prezydencja Belgijska będzie kontynuować prace w celu poprawy efektywności otwartej metody
koordynacji w dziedzinie zdrowia, emerytur i integracji społecznej. Dyskusje na sztandarową inicjatywą
mającą na celu zmniejszenia ubóstwa, przyczyni się do przyjęcia inicjatywy w dziedzinie ochrony socjalnej i
aktywnej integracji, które wykraczają poza walkę z ubóstwem. Rada przyjmie równieŜ wnioski dotyczące
zrównowaŜonych, adekwatnych i moŜliwych do przenoszenia uprawnień emerytalnych w kontekście
starzenia
się
społeczeństwa.
Pod Prezydencją Belgijską, Rada przyjmie równieŜ wnioski na podstawie komunikatu Komisji w sprawie
nowej strategii w sprawie równości kobiet i męŜczyzn (2011-2015) i będzie kontynuować prace Prezydencji
Hiszpańskiej w sprawie projektu dyrektywy wprowadzającej w Ŝycie zasady równego traktowania osób bez
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względu
na
religię,
niepełnosprawność,
wiek
lub
Portal prezydencji Belgijskiej: http://www.eutrio.be/
Program pracy Prezydencji Belgijskiej:
http://www.eu2010.be/files/bveu/media/documents/Programme_EN.pdf

orientację

seksualną

Aktualizacja stanu pracy nad projektem horyzontalnej dyrektywy w sprawie ochrony
przed dyskryminacją ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną na obszarach poza rynkiem pracy
Na podstawie sprawozdania z postępu prac, Hiszpańska Prezydencja poinformowała Radę o dyskusji na
temat projektu dyrektywy w sprawie wprowadzenia w Ŝycie zasady równego traktowania osób bez względu
na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Prezydencja Hiszpańska
złoŜyła szereg wstępnych propozycji dotyczących zakresu dyrektywy, podziału kompetencji między UE i
państwami członkowskimi, oraz przepisów dotyczących niepełnosprawności. W szczególności, sugestie
Prezydencji to dostosowanie tekstu do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu lepszego
zdefiniowania pojęcia dyskryminacji, sprecyzowanie zakresu dyrektywy oraz o określenie, bardziej
precyzyjnie, przepisów dotyczących niepełnosprawności. Pomimo pewnego postępu, w wielu kwestiach
dalsze dyskusje są potrzebne. NaleŜą do nich podział kompetencji między państwami członkowskimi a UE,
szczegółowe przepisy dotyczące niepełnosprawności (np. zakresu stosowania dyrektywy, jej skutków
finansowych i praktycznych oraz wzajemne powiązania między dyrektywą i bardziej szczegółowymi
specyfikacjami
sektorowymi),
kalendarz
realizacji
i
wyjaśnienie
problemów
prawnych.
Wnioski Komisji: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11531.en08.pdf

Główne wyniki Spotkania Rady EPSCO, w dniach 7-8 czerwca 2010, wskazują duŜe
zainteresowanie kwestią starzenia się wśród ministrów UE
Posiedzenie Rady Unii Europejskiej (EPSCO - Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony
Konsumentów), które odbyło się w Luksemburgu w dniach 7 i 8 czerwca, wykazało duŜe zainteresowanie
kwestią starzenia się wśród Ministrów pracy i ubezpieczeń społecznych EU27. Przyjęto wnioski dotyczące
aktywnego starzenia się i zrównowaŜonego systemu zabezpieczeń społecznych pozwalających na
osiągnięcie
odpowiednich
emerytur
i
celów
związanych
z
integracją
społeczną.
Więcej w informacji AGE: http://www.age-platform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/council-of-theeuropean-union/latest-news/1076-main-outcomes-of-epsco-council-on-7-8-june-2010

Wnioski z posiedzenia Rady Europejskiej, 17 czerwca 2010
Przyjęcie przez Radę Europejską strategii "Europa 2020”, w dniu 17 czerwca, jest wyraźną próbą wyjścia
UE z kryzysu, ale dopiero w przyszłości okaŜe się, czy wszystkie państwa członkowskie będą miały
konieczną wolę polityczną do współpracy, która pozwoli na przełoŜenie strategii na konkretne postępy w
Ŝyciu wszystkich obywateli. AGE Platform Europe z zadowoleniem przyjmuje wyraŜoną przez Kraje
członkowskie zgodę na realizację celów zatrudnienia z redukcji ubóstwa, ale to Kraje członkowskie będą
musiały udowodnić, Ŝe ta nowa strategia przyniesie korzyści ludziom w kaŜdym wieku.

Promocja zdrowia psychicznego
Z inicjatywy Prezydencji Hiszpańskiej UE i Komisji Europejskiej w dniach 28 i 29
czerwca, w Madrycie miała miejsce konferencja na temat zdrowia psychicznego osób
starszych. Na konferencji pod hasłem "Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie u
osób starszych - Realizacja załoŜeń", koncentrowano się na promocji zdrowia
psychicznego wśród osób starszych, osób starszych w sytuacjach zagroŜenia,
zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i systemach opieki oraz leczenia.
AGE Platform Europe wzięła udział w konferencji gdzie broniła całościowego i skoordynowanego podejścia
do tego problemu. "Aby sprostać wyzwaniu zdrowia psychicznego wśród osób starszych, musimy spojrzeć
poza
aspekt
medyczny",
stwierdziła
Anne-Sophie
Parent,
Dyrektor
AGE.
Biała księga Komisji w sprawie strategicznego podejścia do zdrowia 2008-2013, Europejski pakt na rzecz
zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia z 2008 roku, a ostatnio, europejska strategia na najbliŜsze
dziesięciolecie wszystkie uznają znaczenie wspierania, na szczeblu UE, psychicznego zdrowia i dobrego
samopoczucia.
Kliknąć tutaj aby uzyskać dostęp do informacji prasowej AGE

2

UE zachęca do polityki mieszkaniowej pomagającej w tworzeniu miejsc pracy,
poprawy efektywności energetycznej oraz wzmocnieniu integracji społecznej
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Mieszkalnictwa i miast europejskich ministrów ds. rozwoju w nieformalnym spotkaniu w Toledo (Hiszpania)
w dniach 21-22 czerwca w celu omówienia aktualnych wyzwań, które naleŜy uwzględnić w celu osiągnięcia
korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych celów strategii Europy 2020.
Refleksji w wyniku dokumentem politycznym, Toledo Deklaracji, który wymienia zobowiązania i ma na celu
promowanie bardziej inteligentne, bardziej zrównowaŜonego i integracji społecznej, rozwoju obszarów
miejskich w miastach europejskich, miast i miasteczek. Ministrowie podkreślają rolę, jaką polityka miejska
moŜe odgrywać w promowaniu oszczędności energii, spójności społecznej i tworzenia miejsc pracy.
Na zakończenie spotkania, hiszpański minister Obudowa Beatriz Corredor, przewodnicząca posiedzeniu,
wyraŜone określenia ministrów kontynuowania rewitalizacji obszarów miejskich. "Musimy oŜywić nasze
miasta, i to w skali ludzkiej, tworząc dzielnice, gdzie ludzie mogą Ŝyć obok siebie w godnej, wygodne,
energooszczędnych domów." Renowacja budynków i mieszkań, a takŜe głównym tematem, a takŜe z
poprawą transportu publicznego i polityki, które ograniczają rozwój dzielnic peryferyjnych. DąŜyć do
"modelu zrównowaŜonego miasta", to "fundamentalne znaczenie dla odzyskania miast juŜ zbudowany.
Minister podkreślił, tworzenia miejsc pracy moŜliwości rewitalizacji miast, który "tworzy miejsca pracy w
znacznie większym stopniu niŜ nowe budownictwo".
Przedstawiając wyniki dyskusji w prasie, pani Corredor, wskazywała na problem starzenia się ludności
Europy jako "parametr, który ma wpływ na przyjęcie przepisów dotyczących dostępu i promowania
samodzielnego Ŝycia osób z przeszkodami". Dodała, Ŝe ministrowie stwierdzają, Ŝe "władze lokalne i
krajowe powinny podjąć działania i zrobić właścicieli i najemców świadomość konieczności na poprawę
warunków mieszkaniowych i przestrzeni publicznych.
Deklaracja jest dostępna na:
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/agenda/agenda_junio/jun22_toledo.pdf
Więcej informacji: http://www.eu2010.es/en/agenda/informalesministros/evento241.html

Nieformalne posiedzenie Rady Zdrowia chce promować równość w dostępie do słuŜby
zdrowia, prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej i redukcję spoŜycia soli
Na nieformalnym spotkaniu w Madrycie, w kwietniu ubiegłego roku, ministrowie zdrowia skoncentrowali się
na społecznych uwarunkowaniach słuŜby zdrowia, potwierdzili wolę ograniczenia nierówności zdrowotnych
zapewniając kaŜdemu dostęp do opieki zdrowotnej. W zobowiązaniu zawartym we wnioskach z tego
spotkania w sprawie "Równości i zdrowia we wszystkich politykach- Solidarności w ochronie zdrowia",
przyjętym podczas Rady ds. Zdrowia w Luksemburgu, w dniu 8 czerwca, ministrowie zwracają się do
Komisji Europejskiej z prośbą o ocenę skuteczności podejmowanych działań w celu zmniejszenia
nierówności w zakresie zdrowia i do przedstawienia wniosku w sprawie głównych elementów, które naleŜy
wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategii krajowych i międzysektorowych. Państwa członkowskie
wzywa się do uznania roli, jaką odgrywa społeczne uwarunkowanie zdrowia na ogólny stan zdrowia, a tym
samym upewnienie się, Ŝe dzieci mają zapewniony dobry start w Ŝyciu. Dotyczy to równieŜ działań na
rzecz wspierania kobiet w ciąŜy i pomocy nowym rodzicom. Ministrowie wyrazili obawy dotyczące ciągle
istniejących róŜnic pomiędzy państwami członkowskimi UE w sprawach dotyczących zdrowia, w całej
hierarchii
społecznej.

http://www.eu2010.es/en/agenda/consejoministros/evento211.html
Wnioski:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/114994.pdf
Rada do spraw zdrowia i spraw konsumenckich, uzgodniła takŜe projekt dyrektywy w sprawie stosowania
praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, która ma zapewnić, Ŝe pacjenci szukają opieki
zdrowotnej w innym państwie członkowskim będą mieli zapewnione standardy jakości i bezpieczeństwa
obowiązujące
w
tym
kraju,
niezaleŜnie
od
rodzaju
usługodawcy.
Biorąc pod uwagę obecne wysokie spoŜycie soli w Europie i na powaŜne szkody dla zdrowia jakie moŜe to
stwarzać, Rada przyjęła wnioski w sprawie dalszego "Action to reduce population salt intake for better
health", "działania na rzecz zmniejszenia spoŜycia soli ludności dla lepszego zdrowia", wzywając państwa
członkowskie, między innymi, do wzmocnienia lub opracowania krajowych polityk Ŝywieniowych w celu
zmniejszenia zuŜycia soli, na przykład poprzez zachęcanie producentów Ŝywności do drastycznego
zmniejszania
zawartość
soli
w
Ŝywności
przetworzonej.
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ZrównowaŜone systemy zabezpieczenia społecznego zapewniające odpowiednie
emerytury
Rada przyjęła pakiet wniosków dotyczących "ZrównowaŜonych systemów zabezpieczenia społecznego
zapewniających osiągnięcie odpowiednich emerytur i integracji celów społecznych", które dotyczą
poszczególnych kwestii minimalnych emerytur lub przepisów o dochodach minimalnych. Przyjmując je,
ministrowie dali sygnał polityczny, Ŝe poza ogólnymi kwestiami adekwatności i stabilności emerytur,
EPSCO pragnie skoncentrować się na obawach obywateli dotyczących perspektywy społecznej. Rada
zwróciła się do państw członkowskich, aby nadal zwracać szczególną uwagę na kwestię emerytur
minimalnych jako narzędzia walki z ubóstwem wśród osób starszych.
Wnioski:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/115003.pdf

Rada przyjmuje nowe ramy prawne dotyczące niepełnosprawności
W dniu 7 czerwca, Rada do Spraw Społecznych przyjęła rezolucję w sprawie nowych ram
Europejskich dotyczących niepełnosprawności, w której wzywa do wzmocnienia integracji
społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez przyznanie priorytetu kwestii
niepełnosprawności i uruchomienie inicjatywy w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i spraw
społecznych,
a
takŜe
rozwoju
międzynarodowego.
Komisja Europejska powinna przyjąć w tym roku nową europejską strategię na 2010-2020
dotyczącą osób niepełnosprawnych, która zastąpi „Disability Plan 2003-2010„ a działania, k
zdaniem Rady, powinny być oparte w duŜej mierze na wprowadzonej w Ŝycie Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie praw osób niepełnosprawnych.
Rezolucja jest dostępna na: http://www.europolitics.info/pdf/gratuit_en/273917-en.pdf
Podsumowanie najwaŜniejszych wyników posiedzenia Rady Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i
Ochrony Konsumentów (7-8 czerwca 2010):
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/115003.pdf

Ministrowie

torują

drogę

do

pierwszej

UE

"Inicjatywy

Obywatelskiej"

W dniu 14 czerwca, rządy UE przedstawiły "ogólne podejście" do inicjatyw obywateli europejskich, torując
drogę dla obywateli do Komisji Europejskiej, w celu przedstawienia wniosków legislacyjne w konkretnych
sprawach
...
Więcej:http://www.euractiv.com/en/future-eu/ministers-pave-way-first-eu-citizens-initiatives-news-495239

Komisja Europejska
Odpowiedź AGE na konsultacje Komisji w sprawie praw obywatelskich
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
W dniu 14 czerwca AGE odpowiedziało na wezwanie Komisji w sprawie "Prawa obywateli UE" - kierunek ",
która miała na celu mapę istniejących barier, Ŝe obywatele UE stoją w ramach wykonywania ich praw
wynikających z obywatelstwa Unii. W naszej odpowiedzi na to uwagę dwie kwestie, gdzie senior prawa
obywatelskie zostały naruszone: bariery dla swobodnego przemieszczania się w UE z powodu odmowy
dostępu lub nadmiernie wysokie składki na ubezpieczenie podróŜy dla osób starszych i przykład pośredniej
dyskryminacji ze względu na przynaleŜność państwową stosuje się do osób starszych, gdy mają dostęp do
odwrotnej hipoteki we Francji.
AGE wzywa Komisję Europejską do zajęcia się nieuzasadnione róŜnice w traktowaniu stosowanych przez
firmy ubezpieczeniowe, które stanowią barierę dla osób starszych podstawowe prawo do swobodnego
przemieszczania się w UE przyznane im na mocy traktatów europejskich. Ze starzeniem się
społeczeństwa, to ma ogromne znaczenie, Ŝe Komisja zapewnia, Ŝe emeryci będą mogli nadal korzystać z
ich podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się jak kaŜdy inny obywatel UE. Chcielibyśmy
równieŜ Komisję do zbadania, czy istnieją prawne lub ze względów administracyjnych, które mogłyby
uzasadniać decyzja banku w leczeniu obywateli zamieszkujących w innym państwie członkowskim inaczej,
kiedy chcą uzyskać dostęp do obiektów odwrotnej hipoteki nieruchomości są właścicielami. Zaleca Komisji
ocenić, czy działania w celu podnoszenia tych barier, gdyby takie były, w wyniku takich kryteriów w
traktowaniu obywateli w sposób mniej korzystny, którzy pochodzą z innych państw członkowskich
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zmierzające do inwestowania w nieruchomości.
Pełny tekst odpowiedzi AGE: http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/anti-discrimination/lastestnews/1060-age-highlights-rights-of-seniors-in-response-to-commission-consultation-on-citizens-rights.

Otwarte Forum Zdrowotne 2010: "Razem dla zdrowia- Strategia UE 2020”
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Sekretariat AGE udział w Open Forum Zdrowia, które odbyło się w Brukseli w dniach
29-30 czerwca i zebrał wszystkich zainteresowanych stron, których dotyczy zagadnień
związanych ze zdrowiem. W swoim przemówieniu inauguracyjnym komisarz Dalli
podkreślił wyraźnie o konieczności poświęcić więcej czasu, wysiłku i pieniędzy na zdrowie publiczne oraz
zapobieganie i zwrócił uwagę na zdrowego starzenia się, jak powaŜnym problemem. Następnie, jego
oświadczenie i wzmacnia zaangaŜowanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w którym podkreślono
potrzebę długoterminowej wizji kwestii dotyczących zdrowia. Potem rozpoczęto debatę w ramach okrągłego
stołu z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, prezydencji UE (np. Hiszpania i Belgia),
zdrowia publicznego Wspólnoty z prezydentem EPHA i Komisji Europejskiej: róŜne tematy były omawiane,
począwszy od kwestii informacji (kto powinien być odpowiedzialny za informowanie na temat zdrowia
publicznego) na wpływ kryzysu finansowego na wyborem politycznym w sprawach związanych ze
zdrowiem. Druga część forum poświęcona była warsztatach dotyczących bardziej szczegółowych kwestii, w
tym innowacji, wspólnej polityki rolnej, polityki spójności, polityki ochrony środowiska, (Zdrowie) ocena
wpływu
i
zaangaŜowania
zainteresowanych
stron.
Więcej
http://ec.europa.eu/health/interest_groups/eu_health_forum/open_forum/2010/index_en.htm#fullwidth
lub
porozum się z Julia Wadoux, julia.wadoux@age-platform.eu
Przemowienie Komisarza Dalli:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/348&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en

Konsultacje na temat wstępnego raportu Programu AAL
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Komisja Europejska rozpoczęła w dniu 3 czerwca konsultacji do oceny i przeglądu Ŝycia wspieranego przez
otoczenie wspólnego programu. Wspólny program AAL obejmuje zarówno Komisja Europejska i państwa
członkowskie UE i ma na celu upewnienie się, Ŝe rozwój nowych technologii pozwoli na bardziej niezaleŜne
i godne Ŝycie dla ludzi starszych, którzy są społecznie izolowane, słabych, cierpią na przewlekłe schorzenia
lub niepełnosprawności , a między innymi opracowuje nowe rozwiązania do czynienia z takimi problemami,
jak
zapobieganie
upadkom
i
wspieranie
osób
cierpiących
na
demencję.
AGE Platform w Europie przyczyniły się do konsultacji próbuje zwrócić uwagę na najwaŜniejsze kwestie dla
osób starszych, takie jak utrzymanie równowagi pomiędzy rozwojem technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz potrzeby uŜytkowników końcowych. Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm
AGE Contribution

Badania w dziedzinie zdrowia: Otwarty Dzień Informacji- FP7 (Bruksela, 8 czerwca
2010)
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Sekretariat AGE wziął udział w Otwartym Dniu Informacyjny badań DG ds. Zdrowia. Wydarzenie to było
okazją do Komisji Europejskiej, aby podkreślić priorytetów, nowości i cechy szczególne w 2011 r. program
prac dla zdrowia związane z projektami finansowanymi przez 7PR. Ostateczna wersja tego programu prac
zostanie opublikowana w koryta lipca dwa zaproszenia do składania wniosków którego budŜet szacowany
jest łącznie 650 mln euro (jeszcze do potwierdzenia). Na ogół wymaga wsparcia podstawowych celów
polityki UE w dziedzinie badań: poprawę zdrowia obywateli europejskich oraz zwiększanie
konkurencyjności europejskiego przemysłu w zakresie ochrony zdrowia i usług, a takŜe zajęcie się
globalnymi kwestiami zdrowotnymi oraz społeczno-ekonomiczny wymiar opieki zdrowotnej.
Wśród priorytetów na 2011 r., następujące punkty naleŜy podkreślić:
- Badania nad chorobami mózgu i chorobami (z silnym naciskiem na dzieci),
- Rozwój człowieka i proces starzenia się, ze szczególnym temat badań klinicznych i osób starszych,
- Promocja zdrowia z pytaniem o przeniesieniu badania w dziedzinie polityki, jeśli promocji zdrowia i
zapobiegania chorobom, mapę drogową badań w dziedzinie zdrowia psychicznego w Europie.
Aby uzyskać informacje, proszę zapoznać się stronie internetowej Komisji Europejskiej w dziedzinie badań i
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zdrowia: Sekretariat AGE wziął udział w Open Dzień Informacyjny badań DG ds. Zdrowia. Wydarzenie to
było okazją do Komisji Europejskiej, aby podkreślić priorytetów, nowości i cechy szczególne w 2011 r.
program prac dla zdrowia związane z projektami finansowanymi przez 7PR. Ostateczna wersja tego
programu prac zostanie opublikowana w koryta lipca dwa zaproszenia do składania wniosków którego
budŜet szacowany jest łącznie 650 mln euro (jeszcze do potwierdzenia). Na ogół wymaga wsparcia
podstawowych celów polityki UE w dziedzinie badań: poprawę zdrowia obywateli europejskich oraz
zwiększanie konkurencyjności europejskiego przemysłu w zakresie ochrony zdrowia i usług, a takŜe zajęcie
się globalnymi kwestiami zdrowotnymi oraz społeczno-ekonomiczny wymiar opieki zdrowotnej.
Wśród priorytetów na 2011 r., następujące punkty naleŜy podkreślić:
- Badania nad chorobami mózgu i chorobami (z silnym naciskiem na dzieci),
- Rozwój człowieka i proces starzenia się, ze szczególnym temat badań klinicznych i osób starszych,
- Promocja zdrowia z pytaniem o przeniesieniu badania w dziedzinie polityki, jeśli promocji zdrowia i
zapobiegania chorobom, mapę drogową badań w dziedzinie zdrowia psychicznego w Europie.
Aby uzyskać informacje, zapoznaj się z Komisją Europejską
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=health

Działa juŜ Scientix, nowy portal internetowy Komisji Europejskiej dotyczący edukacji
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Komisja Europejska rozpoczęła Scientix, nowy portal dla nauczycieli, naukowców i wszystkich
zainteresowanych studentów kierunków ścisłych. Scientix daje dostęp do materiałów dydaktycznych,
wyników badań i dokumentów z zakresu polityki z nauką europejskich projektów edukacyjnych
finansowanych przez Unię Europejską oraz w ramach róŜnych inicjatyw krajowych. Nowa platforma ułatwi
regularnego rozpowszechniania i wymiany wiadomości, know-how i najlepszych praktyk w edukacji nauki w
całej Unii Europejskiej :http://scientix.eu/web/guest/about

Kampania ‘Twoje prawa jako pasaŜera”
Komisja Europejska rozpoczęła dwu letnią ogólno europejską kampanię reklamową, w 23 językach, mającą
na celu poinformowanie pasaŜerów o przysługujących im prawach w przypadku podróŜy koleją lub
samolotem.
Na stronie internetowej poświęconej kampanii moŜna sprawdzić, jakie podstawowe prawa mają obywatele
korzystający z poszczególnych rodzajów transportu, w przypadku np. opóźnienia podróŜy lub jej odwołania,
lub gdy bagaŜ zostanie zgubiony lub uszkodzony. Wyszczególnione są równieŜ gwarancje równego
traktowania osób niepełnosprawnych lub osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Komisja pracuje na
rozszerzenie praw pasaŜerów w innych gałęziach transportu, takich jak podróŜ drogą morską lub
autobusem i autokarem. Propozycje zostały złoŜone i moŜe zostaną przyjęte juŜ w tym roku.
Portal kampanii: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html.
Elisabeth Dispaux, Członek Rady AGE, zgłosiła się jako wolontariuszka aby wziąźć udział w spocie
dotyczących osób o ograniczonej mobilności. Video jest dostępne: http://ec.europa.eu/transport/passengerrights/en/04-air-reduced-mobility.html
AGE w pełni popiera tą kampanię, która powinna pomóc tym najbardziej naraŜonym osobom w
poprawieniu warunków podróŜy po całym obszarze UE i pozwolić na podróŜowanie w takich
samych warunkach jak inni pasaŜerowie
Kliknij tutaj aby zapoznać się z informacją prasową AGE

Badania Eurobarometer’u wskazują, Ŝe 60% Europejczyków wierzy, Ŝe ubóstwo
zwiększyło się w 2009 roku
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Badanie Eurobarometru na temat "Monitorowanie skutków społecznych kryzysu: stosunek społeczeństwa w
Unii Europejskiej", przeprowadzonej w maju i opublikowane przez Komisję Europejską w dniu 22 czerwca,
środki postrzegania poziomu ubóstwa w Europie, jak równieŜ publicznych własnych doświadczeń trudności
finansowych, przystępność opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa i jak ma się ich przyszłego zatrudnienia i
perspektyw emerytalnych. Tego badania, które jest 4 fali szereg badań Eurobarometru przedstawiony w
kontekście rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, wyznacza
półmetek roku UE i przychodzi po przywódcy krajów UE postanowili w dniu 17 czerwca o zniesieniu 20
milionów Europejczyków z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ciągu następnej dekady.
Tej ankiety wynika, Ŝe jedną Europejskiej w sześciu sprawozdań ciągła walka zapłacić rachunki domowe.
Trzy czwarte uwaŜa, Ŝe ubóstwa wzrosła w kraju w 2009 i 60% uwaŜa, ubóstwa wzrosła w UE jako całości.
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Co do przyszłych emerytur, siedemdziesiąt trzy procent respondentów w sposób wyraźny przewidują niŜsze
świadczenia emerytalne lub myślą, Ŝe muszą odłoŜyć na emeryturę lub zapisać więcej pieniędzy na
starość, podczas gdy 20% obywateli UE jest bardzo obawiają się, Ŝe ich dochody w starszym wieku są
niewystarczające dla nich godnego Ŝycia, a 34% jest dość zaniepokojeni takich perspektyw.
Badanie Eurobarometer’u:
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_286_en.pdf?langid=en
Przegląd wyników: http://www.eurasiareview.com/201006223715/measuring-public-perceptions-of-povertyeurobarometer-survey.html

Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki prawne przeciwko Włochom w związku z
dyskryminacją związaną z wiekiem przechodzenia na emeryturę.
3 czerwca, Komisja Europejska opublikowała nowy wniosek skierowany do Włoch, wzywający do
wykonania, orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2008 roku, z którego wynika, Ŝe róŜny
wiek emerytalny dla męŜczyzn i kobiet, urzędników państwowych, narusza zasady równości wynagrodzeń.
Włochy, w celu wykonania wyroku Trybunału, wprowadziły juŜ nowe prawo, zgodnie z którym, do roku
2018, wiek emerytalny dla osób pracujących w słuŜbie publicznej zostanie wyrównany do roku 2018. Na
mocy jego przepisów, wiek emerytalny dla kobiet pracujących zwiększy się stopniowo i będzie w 2018
równy wiekowi, w którym męŜczyźni przechodzą na emeryturę czyli będzie wynosił 65 lat. Komisja
stwierdziła, Ŝe zastosowanie okresu przejściowego powoduje, Ŝe dyskryminacja trwa nadal i ponownie
wezwała Włochy do usunięcia uchybienia na mocy art 260 (1) TFUE, zwracając się do władz włoskich do
wykonania wydanego w 2008 wyroku
Więcej:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=817&furtherNews=
yes.

Parlament Europejski
'Wyzwanie demograficzne i solidarność pomiędzy pokoleniami'
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Komisji EMPL omówiła sprawozdanie na 2 czerwca. AGE z zadowoleniem przyjmuje projekt sprawozdania i
wyraŜa nadzieję, Ŝe będzie zwracał uwagę na znaczenie większej solidarności między pokoleniami. Projekt
sprawozdania proponuje wiele róŜnych inicjatyw, które mogą być podjęte w celu poprawy solidarności
międzypokoleniowej, jak pięćdziesiąt plus inicjatywy pakietu zatrudnienia, lub równolegle z pokolenia na
pokolenie inicjatywy w firmach, oraz wzywa "Komisję do opracowania wniosku w roku 2012 jako"
Europejski Rok Active Starzenie się i Solidarność Pokoleń ". Sprawozdania zostanie przyjęty po wakacjach.

Opieka długoterminowa dla osób starszych
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
1 czerwca, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w głosowaniu zdecydowana większość opowiada się za
pytania ustnego i projekt rezolucji w sprawie opieki długoterminowej. AGE z zadowoleniem przyjmuje tę
decyzję, a zwłaszcza z wnioskiem w projekt rezolucji do Zielonej księgi w sprawie starszy naduŜyć i
ochrony
osób
starszych
w
społeczeństwie.
Projekt Pytanie ustne: W dniu 1 czerwca, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w głosowaniu zdecydowana
większość opowiada się za pytania ustnego i projekt rezolucji w sprawie opieki długoterminowej. AGE z
zadowoleniem przyjmuje tę decyzję, a zwłaszcza z wnioskiem w projekt rezolucji do Zielonej księgi w
sprawie
starszy
naduŜyć
i
ochrony
osób
starszych
w
społeczeństwie.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/qo/808/808842/808842en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/re/810/810508/810508en.pdf

Wskazówki dotyczące zatrudnienia
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Zatrudnienia 14 lipca Parlament Europejski i Spraw Socjalnych przyjęła sprawozdanie posła Csaba Ory w
sprawie nowych wytycznych dotyczących zatrudnienia zdecydowana większość (40 głosami za, przy 2
głosach przeciw i 7 wstrzymujących się). 3-poprawki kompromisowe, które wspierają AGE pozycji na
starszych pracowników, a na których członkowie AGE lobbował krajowych posłów, znajdują się wśród
przyjętych poprawek. Świadczy to o skuteczności naszych uŜytkowników w lobbing wśród swoich posłów
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Kobiety w starzejącym się społeczeństwie
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Własny raport posła Sirpa Pietikäinen inicjatywy kobiet w starzejącym się społeczeństwie został przyjęty w
dniu 14 lipca w Komisji PE Praw Kobiet i Równouprawnienia. W sprawozdaniu tym szczególne wyzwania,
które zwrócone są starsze kobiety, takich jak dyskryminacja wieku i ich sytuacji szczególnie naraŜone są
podświetlone, a sprawozdanie wzywa Komisję do przedstawienia planu działania, który coroczne
sprawozdania na temat przypadków dyskryminacji ze względu na wiek i rozwój praw starzenia się ludzi w
państwach
członkowskich.
Raport wzywa równieŜ do bardziej spójnego podejścia do systemów emerytalnych i pozycji opiekunów
nieformalnych ", i proponuje, aby niepełnym wymiarze czasu pracy w celu zmniejszenia ubóstwa starzenia
się kobiet. Komisja zwróciła się takŜe do uwzględnienia perspektywy płci w ochronie zdrowia starzejącego
się społeczeństwa. Ms Pietikäinen przypomnieć równieŜ, Ŝe w Ŝyciu zawodowym, dyskryminacji wiekowej
częściej skierowane do kobiet niŜ męŜczyzn, i to jest widoczne dla kobiet powyŜej 50 roku Ŝycia, którzy
mogą mieć trudności rosnącej ich kariery i / lub ponownego wejścia na rynek pracy.
Więcej informacji:
http://www.age-platform.eu/en/age-and-the-eu-institutions/european-parliament lub
Maude Luherne, European Parliament Liaison Officer maude.luherne@age-platform.eu

Informacja specjalna:
Zielona Księga na temat emerytur rozpoczyna debatę na temat reformy emerytalnej w
Unii Europejskiej
"Zapewnienie odpowiednich i stabilnych dochodów emerytalnych dla obywateli
UE juŜ teraz i w przyszłości” to priorytet Unii Europejskiej. Osiągnięcie tych
celów w starzejącej się Europie jest ogromnym wyzwaniem. Większość państw
członkowskich stara się przygotować do tego poprzez reformowanie systemu
emerytalnego”.
Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy pogorszył trudną sytuację stworzoną przez
starzenie się społeczeństwa. Niepowodzenia w rozwoju gospodarczym, budŜetach
publicznych, stabilności finansowej i zatrudnieniu, powodują konieczność pilnego dostosowanie praktyk
emerytalnych i sposobu budowania uprawnień do emerytury. Kryzys ujawnił, Ŝe jeszcze wiele do zrobienia
w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa systemów emerytalnych, które nie tylko zapewniają środki do
godnego
Ŝycia
w
starości,
ale
takŜe
stanowią
nagrodę
za
cały
okres
pracy.
Komisja Europejska ogłosiła, w dniu 7 lipca 2010 r., długo oczekiwaną Zieloną Księgę, zatytułowaną "W
kierunku odpowiednich, trwałych i bezpiecznych europejskich systemów emerytalnych" i stworzyła w ten
sposób grunt pod wielką debatę z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami na temat
sposobu zapewnienia odpowiednich systemów emerytalnych w dzisiejszym kontekście starzenia się
społeczeństw i konsolidacji budŜetu.
Dokument analizuje róŜne opcje, które mogą pomóc w opracowaniu w UE, systemów emerytalnych
bardziej odpowiednich, a takŜe bardziej zrównowaŜonych i zachęca wszystkie zainteresowane strony,
decydentów polityków krajowych, partnerów społecznych i organizacje pozarządowe do odpowiedzi na
szereg pytań pomocnych w rozwiązaniu problemów, takich jak rozszerzenie aktywności zawodowej,
poprawa transgranicznej mobilność emerytur kapitałowych w celu promowania mobilności pracowników,
poprawę systemu wypłacalności funduszy emerytalnych, itp.
Co pojawia się jako motyw przewodni, to moŜliwość wspierania państw członkowskich, w zachęcaniu
obywateli do pracowania "więcej i dłuŜej" i wskazywaniu na związek między czasem spędzonym w pracy i
emeryturą.
Europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji społecznej, László Andor, wezwał do
dostosowania się do starzejącego się społeczeństwa oraz stopniowe, ale stałe dostosowanie
długoterminowych planów prowadzących do najszybszego udoskonalenia praktyk emerytalnych i sposobu
budowania
uprawnień
do
emerytury.
"Przewiduje się, Ŝe liczba emerytów w Europie w porównaniu z tymi którzy finansują emerytury wzrośnie
dwukrotnie do roku 2060 - obecna sytuacja nie jest zrównowaŜona. Rozwiązaniom tego problemu,
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równowagi pomiędzy czasem spędzonym w pracy i po przejściu na emeryturę, naleŜy dokładnie się
przyjrzeć”, powiedział, dodając: "mamy do czynienia z wyborem pomiędzy biedniejszymi emerytami,
wyŜszymi składkami na ubezpieczenie emerytalne lub większą liczbą osób pracujących więcej i dłuŜej.
Preferujemy rozwiązania zintegrowane, które poprawiają wskaźnik zatrudnienia zarówno dla starszych i
młodych pracowników”.
Zielona księga zawiera podstawowe i trudne pytania, a Komisja wskazuje na rozwiązania, takie, które
pozwolą na odpowiednie skorygowanie braku równowagi pomiędzy czasem spędzonym w pracy i na
emeryturze, połączenie wieku emerytalnego ze wzrostem średniej długości Ŝycia i utworzenia ściślejszego
powiązania składek i świadczeń emerytalnych. Elastyczne formy zatrudnienia w ramach telepracy i
podnoszenia kwalifikacji, mogą przyczynić się równieŜ, do utrzymania pracowników w miejscu pracy dłuŜej.
Dokument wskazuje na konieczność dodatkowych badań w niektórych dziedzinach w których Unia
Europejska posiada uprawnienia takich jak, na przykład usunięcie przeszkód w mobilności transgranicznej
oraz poprawa wypłacalności funduszy emerytalnych w całej Unii Europejskiej.

Uwaga na skutki społeczne!
AGE z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o rozszerzenie debaty na temat tego, co UE moŜe zrobić
aby wesprzeć wysiłki państw członkowskich w celu zapewnienia odpowiednich, trwałych i bezpiecznych
emerytur dla wszystkich, a nie ograniczać debaty wyłącznie dziedzin, w których UE ma kompetencje, jak
było pierwotnie planowane.
Według nas reforma emerytur moŜe odnieść sukces tylko wtedy, gdy zaadresowane zostaną błędy w całej
infrastrukturze emerytalnej i zbadana zostanie adekwatność dochodów ludzi w starszym wieku.
Dotychczas, większość reform koncentrowała się na tworzeniu systemów bardziej zrównowaŜonych w
perspektywie długoterminowej, ale ze szkodą dla ich funkcjonowania i równości płci. Nie moŜna
dyskutować o reformach emerytalnych, nie biorąc pod uwagę szerszego dostępu do opieki zdrowotnej i
opieki długoterminowej oraz godziwych warunków mieszkaniowych. JeŜeli państwa członkowskie dokonają
cięcia emerytur, jak równieŜ zmniejszą świadczenia w zakresie zdrowia i opieki długoterminowej,
najbardziej wraŜliwe osoby zostaną tym najbardziej dotknięte, a ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego
wzrośnie gwałtownie wśród osób starszych, zwłaszcza starszych kobiet, które średnio zarabiają mniej niŜ
męŜczyźni, mają krótszą karierę zawodową z powodu bezpłatnych przerw w pracy i Ŝyją dłuŜej często w
złym
stanie
zdrowia.
ChociaŜ członkowie AGE są świadomi, Ŝe trudne reformy są potrzebne, chcą reform, które będą
sprawiedliwe, mając na uwadze, Ŝe głównym celem systemów emerytalnych jest zapewnienie, osobom
starszym Ŝycia w godności i z zagwarantowanymi przyzwoitymi dochodami na starość. Członkowie AGE
mają nadzieję, Ŝe wynik tych konsultacji pomoŜe państwom członkowskim w opracowaniu i wdroŜeniu
systemu emerytalnego i takiej polityki zatrudnienia, która promować będzie większą solidarności i
współpracę między pokoleniami, w celu zapewnienia sprawiedliwego i zrównowaŜonego społeczeństwa dla
wszystkich.
Zielona Księga jest dostępna na:
http://www.eupensiondebate.eu/LinkClick.aspx?fileticket=KXIZNBtyvj4%3d&tabid=3802
Komisja zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania odpowiedzi na postawione pytania wraz z
komentarzami przed 15 listopada tego roku. Prośba o wypełnienie załączonego w internecie
kwestionariusza:http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions.
MoŜesz wziąźć udział w debacie, zapoznać sie z dokumentami i znaleźć wiele dodatkowych informacji na
specjalnym portalu Komisji Europejskiej:http://www.eupensiondebate.eu/Consultationdocument.aspx
Informacją prasową AGE:
EN: http://www.age-platform.eu/images/stories/PR__7_July10-EC_Green_Paper_Pensions.pdf
FR: http://www.age-platform.eu/images/stories/PR__7_juil10-EC_Livre_vert_pensions.pdf
Ostatnie komentarze AGE na temat reformy emerytalnej:
http://www.age-platform.eu/en/age-a-the-media/age-in-the-news
Stanowisko AGE “Ensuring adequate pensions for all in the EU - a shared responsibility for society” is
available (in English and French) dostępne jest na portalu AGE po angielsku i francusku:
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/social-protection/lastest-news/241-age-launches-newpublication-on-pensions-in-the-crisis
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Inne informacje
WdraŜanie
planu
dziesięcioletniego
zlikwidowania
ubóstwa
przedstawiano na 9tym spotkaniu ludzi doświadczających ubóstwa
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Dziewiąte spotkanie osób dotkniętych ubóstwem zatytułowany "punkt wyjścia dla New
Deal" odbyła się w piątek 25 i sobotę 26 czerwca w Brukseli. Wydarzenie to było
współorganizowane przez Komisję Europejską, prezydencji hiszpańskiej w Unii
Europejskiej,
Europejski
Urząd
ds.
Zwalczania
Poverty
Network
(EAPN).
Celem
imprezy
było
podwójne:
- Dać głos tym, którzy Ŝyją w ubóstwie i / lub dotkniętych wykluczeniem społecznym i promowania
bezpośredni
dialog
z
przedstawicielami
UE,
- Opracowanie priorytetów w celu ustalenia 10-letniego planu działania na rzecz likwidacji ubóstwa we
wszystkich
krajach
członkowskich
UE.
Uczestnicy dyskutowali podnoszenie świadomości w państwach członkowskich na temat problemu ubóstwa
i opracowania propozycji rozwiązania istniejących trudności w zakresie integracji finansowej,
zakwaterowanie, świadczenia usług i uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i zatrudnienia.
Więcej informacji: http://www.2010againstpoverty.eu/calendarofevents/events/event55.html?langid=en

EMEA – Nowe informacje z dziedziny medycyny
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Europejskiej Agencji Leków udzielono zezwolenia na wprowadzenie do obrotu
następujących produktów leczniczych w walce z rakiem:
- Leczenie raka piersi: Taxotere (docetaksel):
- http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/opinion/Taxotere_31480510en.pdf
- Leczenie raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuc, raka prostaty, gruczolakoraka Ŝołądka
oraz raka głowy i szyi - Docetaxel Winthrop (docetaksel)
http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/opinion/Docetaxel_Winthrop_32100410en.pdf
-

Pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) na
nowe leki
- Leczenie obrzęku plamki Ŝółtej - Ozurdex (deksametazon) http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/opinion/Ozurdex_31658210en.pdf
- Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów - Leflunomid medac (leflunomidu) http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/opinion/Leflunomide_Medac_29155410en.pdf

- Nowe zezwolenia obrotu
- Leczenie i zapobieganie osteoporozie u kobiet po menopauzie - Raloksyfen Teva (raloksyfen)
http://www.ema.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/raloxifene_teva/raloxifene_teva.htm
Wycofania wniosków o dopuszczenie do obrotu
- Przeznaczone w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie - Brilence (bazedoxifene) –
Po więcej informacji odwiedź nowej stronie internetowej EMEA, który został zmodyfikowany w celu lepszej
integracji
rodzaju
cechy
i
funkcje
wymagane
przez
uŜytkowników:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp&jsenabled=true
Te nowe funkcje obejmują:
¬ szybkie medycyna wyszukiwania: Pozwala na wyszukiwanie ludzi i leków weterynaryjnych i nazwy
substancji czynnej i substancji ziołowych z nazwy;
¬ Biblioteka online: UmoŜliwia wyszukiwanie wszystkich dokumentów Agencji aktualnie w trybie online
poprzez przeszukiwanie na tytuł i daty publikowane w Internecie;
¬ usprawniona nawigacja: Bardziej intuicyjne etykietowania i lepszej organizacji treści, tak aby
przeglądanie jest szybsze dla wszystkich grup odbiorców;
¬ strony docelowej publiczności: Flagi informacji określonych wartości do innego klucza uŜytkowników;
¬ kalendarz online i wyszukiwanie wiadomości: Pozwala być na bieŜąco z najnowszymi wiadomościami i
wydarzeniami w Agencji;
¬ RSS: Przynosi informacje prosto do Ciebie najszybciej jak to jest publikowane w Internecie.
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Komitet regionów otworzył Platformę techniczną pozwalającą na kooperację w
dziedzinie zdrowia, Bruksela, 11 czerwca 2010
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Sekretariat AGE uczestniczyło do rozpoczęcia Komitetu Technicznego Regionów platformy współpracy
opeation
Zdrowia,
który
był
poświęcony
funduszy
strukturalnych
i
zdrowia.
KR Platforma techniczna dla Zdrowia jest okazją dla regionów do podzielenia się doświadczeniami oraz
współpracować nad ich priorytetów. Jego priorytetów jest zaangaŜowanie regionów UE w europejskiej
strategii w zakresie zdrowia (2008-2013), w celu wspierania udziału władz lokalnych i regionalnych w
przygotowanie strategii spójności (2014-2020), w celu ustanowienia trwałego mechanizmu współpracy
pomiędzy poszczególnymi podmiotami (DG ds. Polityki Regionalnej, DG ds. Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów i władz lokalnych i regionalnych), w celu
promowania polityki integracyjnej, która obejmuje wszystkie zainteresowane strony. Przewiduje się trzy
posiedzenia w roku na konkretne tematy, ale takŜe do stałej współpracy z zainteresowanymi stronami w
ciągu
roku.
Pierwsze spotkanie było poświęcone przegląd tego, co jest zrobione do tej pory w zakresie funduszy
strukturalnych i zdrowia; Komisja Europejska zajmuje się znaczne nierówności w dziedzinie zdrowia, które
nadal istnieją w ramach i pomiędzy państwami członkowskimi i ubolewa, Ŝe środki te są wystarczająco
wykorzystywane. Podkreślono, Ŝe w kontekście kryzysu gospodarczego, Państwa Członkowskie tak
naprawdę nie korzystać z tych funduszy strukturalnych w celu rozwiązania problemów związanych ze
zdrowiem
(systemów
ochrony
zdrowia
i
prewencji).
Więcej informacji:
European Commission – DG Regional Policy/Health:
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/health/index_en.htm
European Commission – DG SANCO/Health and Structural Funds:
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/policy/index_en.htm
Publication: “Health and Structural Funds in 2007-2013: country and regional assessment”,
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/watson_report.pdf
Health Cluster Net Website: http://www.healthclusternet.org/

Prawa Podstawowe
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Raport FRA w zakresie praw podstawowych w 2010 r.
W dniu 10 czerwca Morten Kjaeruma, FRA dyrektora, przedstawiony Agencji Praw
Podstawowych Raport Roczny 2010 r. do Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Roczne sprawozdanie zawiera przegląd sytuacji i wyzwań w
dziedzinie praw podstawowych, a takŜe przykłady dobrych praktyk, w których państwa członkowskie
pomyślnie ochrony praw podstawowych
Raport jest dostepny: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/AR_2010-conf-edition_en.pdf.

Karta Praw Podstawowych kompasem wszystkich polityk UE
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
W dniu 22 czerwca, Viviane Reding, wiceprezesa i komisarz ds. sprawiedliwości, Prawa podstawowe i
obywatelstwo, mówił o tym, jak wzmocnić sytuacji praw podstawowych w UE podczas przesłuchania
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Europejskim Parlamentu w
Brukseli. Ona równieŜ podkreśliła "potrzebę bardziej wiarygodnych i porównywalnych danych na temat
sytuacji w terenie i FRA jest" kluczową rolę, udzielając nam porównywalnych i rzetelnych danych na temat
sytuacji w 27 państwach członkowskich w dziedzinach, w których UE moŜe działać”
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/324&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en
European Union Charter of Fundamental Rights
A short film by the European Commission on the Charter of Fundamental Rights of the European Union:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=12151&src=1
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Współzawodnictwo Europejskie “Dobre praktyki w miastach i gminach Europy
skierowane do starszych migrantów”
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Komisja Europejska wspiera projekt Active Starzenie Starszych migrantów w całej Europie (AAMEE
project), który jest realizowany przez Ministerstwo Spraw międzypokoleniowa, Rodziny, Kobiet i Integracji
Nadrenii
Północnej-Westfalii.
Projektu AAMEE skupia się na promocji aktywnego starzenia się i społecznych, kulturalnych i gospodarczej
integracji migrantów i mniejszości etnicznych starszych. To akcenty wolontariuszy i pojawienie się nowych
produktów wraŜliwych kulturowo i usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego, opieki, edukacji,
rozrywki,
kultury
i
marketingu.
Szczegółowe informacjeo konkursie :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=844&furtherNews=yes
Active Ageing of Migrant Workers Across Europe: http://www.aamee.eu/

Dobre samopoczucie w pracy starszych pracowników
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
W dniu 31 maja 2010 r., CSR Europe, wraz z grupą na świecie firm, przedsiębiorstw i wezwał polityków
do podjęcia wiodącej roli w walce ze zmianami demograficznymi w Europie poprzez promowanie
aktywnego zarządzania wiekiem oraz lepszą integrację starszych pracowników w miejscu pracy.
Koncentrując się na kwestii dobrego samopoczucia w pracy, grupa zawiera praktyczne porady dla firm i
przedstawia przykłady obecnych praktyk korporacyjnych w tym obszarze. RównieŜ odwołań do Unii
Europejskiej i rządów krajowych do pracy na bardziej zharmonizowane ramy prawne w celu ułatwienia
rekrutacji
i
zatrudnienia
osób
starszych
w
Unii
Europejskiej.
projekt zainicjowany przez CSR Europe i prowadzony przez Johnson & Johnson, dwóch lat "CSR
Laboratorium" wzięło udział firm z róŜnych sektorów w celu określenia aktualnych wyzwań i praktyk
biznesowych związanych z starzenia się siły roboczej i rozwój dobrobytu działań uwzględniające
specyficzne
potrzeby
osób
starszych
pracowników.
Aby uzyskać więcej informacji i pobrać dokumenty moŜna znaleźć na stronie
www.csreurope.org/pages/en/wellbeing_in_the_workplace_for_ageing_employees.html.

Francuski projekt ‘Vivre chez soi’ (‘Mieszkać u siebie”)
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Projektu "Vivre chez soi" ("Starzenie się w miejscu") została wprowadzona we Francji
w celu pomocy osobom starszym w domu na dłuŜej, chcesz podziela większość
seniorów. W wyniku tego projektu 18 zaleceń mających na celu władz publicznych i
podmiotów prywatnych zostały zidentyfikowane. AGE Franc emembers w partocular
Michel
Riquier
udział
w
pracach
przygotowawczych
i
przyczyniła
się
do
zaleceń.
Więcej informacji w skrócie Wiek:
http://www.age-platform.eu/en/age-a-the-media/age-communication-to-the-media-press-releases/1052-agenewsflash-22062010-age-discrimination-example-of-initiative-in-france-

Informacje o AGE
Zatrudnienie-Seminarium
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )

!! Zarezerwój czas: Seminarium AGE na temat zatrudnienia starszych pracownikow,
25 listopada 2010, Bruksela
Seminarium zatytułowane "Poprawa zatrudnienia wśród starszych pracowników w Unii Europejskiej: Co
moŜna zrobić na szczeblu regionalnym i lokalnym?" Odbędzie się w Komitecie Regionów (Bâtiment
Jacques
Delors
Rue Belliard 99-101, 1040 Bruksela, sala JDE 51) w dniu 25 listopada 2010 od 10:00 do 16:00.
Wydarzenie to będzie okazją bieŜących projektów dotyczących osób starszych. Będzie on równieŜ
pokazać, co moŜna zrobić, by ograniczyć skutki kryzysu na pracowników starszych i omawiać kwestie, jakie
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stoją przed starszych pracowników, takich jak zwalczanie dyskryminacji wiekowej w miejscu pracy,
pojednaniu obowiązków zawodowych i rodzinnych w zakresie wytwarzania warstwowych, realizacji
solidarności
międzypokoleniowej
w
pracy,
stopniowo
emerytury
itp.
Seminarium jest otwarte dla wszystkich (naleŜy pamiętać, Ŝe wiek nie ma budŜetu na pokrycie kosztów
podróŜy i zakwaterowania uczestników). Szczegóły rejestracji będzie follow. Dla dalszych informacji,
skontaktuj się z Rachel Buchanan, ds. polityki na rzecz zatrudnienia i zakazu dyskryminacji
rachel.buchanan@age-platform.eu.

Opieka społeczna-Konferencja
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )

!! Zarezerwój czas: Konferencja DEMHOW 27 października 2010, Bruksela
Końcowe seminarium projektu DEMHOW na uwolnienie kapitału własnego jako
źródło dochodów na starość będzie współorganizowana przez AGE w dniu 27
października 2010 r. (po południu) w Brukseli (miejsce do potwierdzenia).
Seminarium jest otwarte dla wszystkich, ale liczba miejsc jest ograniczona. Jeśli
jesteś zainteresowany udziałem, prosimy o kontakt w Alice Sinigaglia alice.sinigaglia@age-platform.eu or
maciej.kucharczyk@age-platform.eu
For more information on the DEMHOW project:
http://www.age-platform.eu/en/test-4-alice/656-demhow-demographic-change-and-housing-wealth

Integracja społeczna-Konferencja
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )

!! Zarezerwuj czas: Koncowa konferencja projektu Włącz wiek 9 listopada 2010
Końcowej konferencji poprowadzi Jean Lambert, poseł do Parlamentu Europejskiego w dniu 9
listopada 2010 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ten dwuletni projekt, przeskakiwane
promowanie uczestnictwa debaty na szczeblu lokalnym i krajowym na wiele kwestii związanych
z ubóstwem i społecznym wykluczeniem społecznym osób starszych i pomóc w tworzeniu
skutecznej i stałej konsultacji z udziałem osób starszych Ŝyjących w ubóstwie i odpowiednich decydentów w
krajowym i lokalnym. Projekt opracowała metodologię takich ative dialogu obywatelskiego, które będą
przedstawione
na
konferencji
Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu INCLUSage: http://www.age-platform.eu/en/action-name02 or contact Maciej Kucharczyl at maciej.kucharczyk@age-platform.eu

Złe traktowanie osób starszych
Ostatnie informacje o projekcie EUSTACEA
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
•

15 czerwca 2010 r., World Elder Abuse Awareness Day: Europejska Karta jest juŜ gotowy!
Europejska Karta stworzona w ramach projektu EUSTACEA ma stać się zasadniczą rolę w
osiągnięciu zmiany polityki na szczeblu UE i krajowym w celu ochrony godności osób starszych i
słuŜyć jako punkt odniesienia dla rozwoju europejskich norm jakości w odniesieniu do opieki
długoterminowej. Europejska Karta została przyjęta przez większość AGE przez Walne
Zgromadzenie w dniu 7 maja 2010 r., a oficjalnie został uruchomiony 15 czerwca z okazji
Światowego Dnia przeciwko Elder Abuse Awareness. Przy tej okazji wiele organizacji, osób
starszych w posiadaniu wydarzeń i działań podnoszących świadomość; szwedzkiego Eustacea
partner SPF (szwedzki organizacji emerytów i rencistów) podał Europejskiej Karty do rządu i
greckiego partnera Hellas 50 + zorganizowała spotkanie na starszego naduŜycie w Atenach.

Europejska Karta praw i obowiązków osób starszych wymagających długotrwałej opieki i pomocy
online jest juŜ dostępna w 8 językach. MoŜesz dołączyć do instytucji i organizacji, którzy wspierają
Europejskiej Karty i pomóŜ nam rozsyła je szeroko do wszystkich zainteresowanych stron.
Karty zostaną ukończone do kierowania opiekunów towarzyszących przypomnienie, decydentów
politycznych, organizacji i osób starszych, które są obecnie opracowywane przez partnerów i zostanie
zakończona w listopadzie 2010 roku. Tej instrukcji powinno umoŜliwić wszystkim podmiotom przejąć na
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własność zasad określonych w Karcie i dostosowanie jej do ich kontekście krajowym i lokalnym. Z tych
dokumentów, AGE Platform Europe ma na celu promowanie lepszej jakości eldercare w Europie.
Ostatecznie AGE ma na celu opracowanie europejskich obowiązujących norm jakości długoterminowych
świadczeń opieki oraz zapewnienie odpowiednich środków w celu zwalczania naduŜyć starszych, w tym
opieki
nieformalnej
ustawienia
są
stosowane
w
UE.
Wreszcie, z zadowoleniem przyjmujemy decyzję EMPL (Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) w komisji
Parlamentu Europejskiego z dnia 2 czerwca do przyjęcia pytanie ustne i projekt rezolucji w sprawie opieki
długoterminowej dla osób starszych, w szczególności Artykuł 4 uchwałę wzywającą do wprowadzenia
Zielona księga w sprawie naduŜyć i ochrony starszych osób starszych w społeczeństwie i opieki ustawienia
th

Press release made on the 15 June 2010 : http://www.age-platform.eu/en/age-a-the-media/agecommunication-to-the-media-press-releases/1029-age-launches-european-charter-to-fight-elder-abuse
•

go

Komitet sterujący i warsztaty krajowe 14

go

-15

czerwca Utrecht, Holandia

Partnerów EUSTACEA zebrane na 14 czerwca w Utrecht, Holandia, w celu przestrzegania wysokiej jakości
warsztaty z udziałem ekspertów z instytutów badawczych, władz lokalnych, policji i organizacji pracy osób
starszych na starszy naduŜyć. W dniu 15 czerwca, dnia świadomości Świat przed starszy naduŜyć,
partnerzy rozpoczęli dyskusję na temat pierwszej wersji dołączonej instrukcji, mających na celu dawanie
konkretnych przykładów i dobrych praktyk w całej Europie z wykonania Karty. Przewodnik ten cel głównie
opiekunów i usługodawców, ale zapewni takŜe pewne zalecenia dla decydentów na wszystkich szczeblach
organizacji i osób starszych. ANBO koordynuje równieŜ "europejski" projekt starszy naduŜyć. “EUROPEAN
For more information:
Daphne EUSTACEA Project webpage: http://www.age-platform.eu/en/daphne
Newsletter of the EUSTACEA Project: http://www.age-platform.eu/images/stories/April_June_final.pdf
Contact person: Maude Luherne, Project coordinator at maude.luherne@age-platform.eu
•

!! Zarezerwój czas: Końcowa konferencja projektu EUSTACEA 17 listopada 2010, Bruksela

•

Konferencja podsumowująca projekt EUSTACEA zostanie zorganizowane przez AGE Platform
Europe we współpracy z Intergrupy na starzenie i solidarności między pokoleniami, w Parlamencie
Europejskim w dniu 17 listopada (pm). Z tej okazji w Europejskiej Karcie praw i obowiązków osób
starszych wymagających długotrwałej opieki i pomocy zostanie oficjalnie otwarty wraz z
towarzyszącymi im przewodnika, który wyjaśnia, jak prawa zawarte w Karcie mogą być
realizowane.

Więcej informacji: http://www.age-platform.eu/en/daphne

Mobilność
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )

AENEAS warsztaty szkoleniowe” Jazda na rowerze i zdrowie w
starzejącym się społeczeństwie, 9 - 10 czerwca 2010, Odense, Dania
Odense jest znany jako miasto dla rowerzystów. Tak więc nic dziwnego, Ŝe 4. warsztaty
szkoleniowe AENEAS, które odbyły się na początku czerwca, koncentruje się na
rowerowe dla starszych. Uczestników, głównie przedstawiciele europejskich władz lokalnych i organizacji,
choć tym razem pojęcia AENEAS przyciąga równieŜ uczestnika z Tanzanii pracuje dla organizacji
pozarządowych
podróŜnych
bezpieczeństwa.
Oprócz korzyści dla zdrowia związane z jazda na rowerze, potrzeb i postaw wobec osób starszych
Przedstawiono równieŜ na rowerze. Uczestnicy zostali równieŜ poinformowani o inicjatywy mające zachęcić
osoby starsze do korzystania z rowerów w Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Holandii.
W drugim dniu uczestnicy mieli okazję wybrać się na wycieczkę cyklu, odkryć przyjazne dla rowerów
infrastruktury w mieście Odense i spotkać się z grupy osób starszych i ich kapitanowie cyklu, którzy wezmą
udział w cyklu AENEAS sponsorowane wycieczki . Później zostały one podzielone na 3 grupy roboczej sesji
w celu zbadania moŜliwości transferu dobrych praktyk w zakresie doświadczeń rowerowych w innych
miastach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, szkoleń i kampanii informacyjnych i
społecznych
zmian.
Więcej informacji, w tym prezentacje z 4 warsztaty AENEAS szkolenia, będą wkrótce dostępne w AENEAS
website.

TRA 2010: The European Transport Research Arena and the need to involve real users

14

(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
3 Transport Research Arena Europejskiej w Brukseli odbyło się 7 czerwca-10th za to szansę na
przedstawienie wizji Europejskiej czystszego, bezpieczniejszego i bardziej inteligentne systemy transportu
drogowego.
Celem TRA 2010 r. doprowadzić do informacji dla uczestników na trzech róŜnych poziomach: ogólne
oddziaływanie na sesjach plenarnych, konkretnych poglądów na tematy polityki i podczas sesji
strategicznych i szczegółowych prezentacji i dyskusji na temat konkretnych zagadnień transportu w sesjach
tematycznych.
Podczas sesji plenarnej, polityki i przyszłych widzenia na waŜne tematy, takie jak wykorzystania energii i
zrównowaŜonego rozwoju w transporcie, Future Transport i mobilności w mieście zostały przedstawione
przez kilka siedzibę głośników. W tych sesjach, nacisk połoŜono na ogólnych strategii i ich wdroŜenie w
przyszłości.
Zdaniem osób starszych i, ogólnie mówiąc, uŜytkowników dróg naleŜało ponadto podkreślić, poniewaŜ nie
znalazł się wśród priorytetów badawczych, co wskrzesił z głównych przemówień. Dyrektor AGE, AnneSophie Parent, dał bardzo ciekawy i wyczerpujące przedstawienie w tej sprawie, a dzięki zaangaŜowaniu w
niektórych AGE projektu badawczego, a mianowicie projekt mediacji wieku było w rolę równieŜ w sesji
plakatowej, prezentacji projektu mediacjithe Mediate project, jej koniec uŜytkownika platformy, End User
Platform oraz kilka praktycznych porad dotyczących badań do publiczności i jej uŜytkowników.

Badania
FUTURAGE: Mapa drogowa badań na d starzeniem sie
Drugie warsztatydotyczące udziału w badaniach urzytkowników
koncowych
Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Po udanej warsztaty na temat budowania zaangaŜowania uŜytkownika metodologii badań nad starzeniem
się, drugiej rundy konsultacji z przedstawicielami uŜytkowników końcowych, naukowców i przemysłu w
ramach projektu FUTURAGE odbyła się w Barcelonie w dniach 13-14 lipca. W ciągu tych dwóch dni,
uczestnicy zostali poproszeni o dostarczanie danych do prawdziwych priorytetów badań naukowych w 4
potoki projektu (Biogerontology, zdrowego starzenia się społeczeństwa, środowisk starzenia, EkonomicznoSpołecznego Resources) zapewnienie, Ŝe w przyszłości badań europejskich odbije się takŜe uŜytkowników
"poglądów. Ponadto, moŜliwości, zasad i praktyczne aspekty efektywnego zaangaŜowania uŜytkowników
były
rozwijane.
Liz Mestheneos, prezes AGE przedstawione wyniki pierwszych warsztatów zorganizowanych przez AGE w
marcu ubiegłego roku i udział w panelu dyskusyjnym na uwagach końcowych spotkania. Przedstawiciele
niektórych członków AGE wziął takŜe udział w warsztatach i aktywnie uczestniczyli w dyskusji w grupach
roboczych
oraz
sesja
plenarna
wydobywania
głosu
osób
starszych.
Raport z tego wydarzenia będzie dostępny we wrześniu. Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi
informacjami na temat wyników 1 warsztaty, które odbyły się w Brukseli, moŜna przeczytaćfinal workshop
report na stronie AGE lub poruzum sie zIlenia.gheno@age-platform.eu i nena.georgantzi@age-platform.eu

Niezalezne Ŝycie
Warsztaty DREAMING na forum AAL 15 Wrzesnia 2010, Odense, Dania
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Projektu marzeń, w którym AGE zapewnia zaangaŜowanie Rady Doradczej (złoŜonej z
ekspertów AGE w Zdrowie i ICT), odbędzie się w połowie okresu warsztatów w AAL forum,
kluczowym wydarzeniem w dziedzinie Ambient Assisted Living. To jest szansa dla partnerów w projekcie
przedstawić DREAMING osiągnięcia, jak równieŜ w celu zbadania moŜliwości przyszłego rozwoju usług
snu. Podczas warsztatów strony projektu pilotaŜowego zostaną przedstawione, jak i podobne inicjatywy w
regionach poza zakresem projektu. Tych prezentacji odbędzie się dyskusja panelowa na
rozpowszechnienie tej inicjatywy snu. Liz Mestheneos, prezes AGE i Angela Cluzel (EDE), AGE ekspert i
członek The Dreaming Rada Doradcza będzie uczestniczyć w dyskusji reprezentujących opinie
uŜytkowników
na
potencjalny
rynek
dla
snu
i
podobnych
produktów.
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Ponadto, marząc zaprezentuje swoje urządzenia w innowacji World of AAL forum, co stanowi przykładów
dom wyposaŜony w AAL urządzeń.
Dodatkowe informacje nena.georgantzi@age-platform.eu i Ilenia.gheno@age-platform.eu

AAL forum 2010 – Aktywne starzenie się atrakcyjne rozwiązania, nowe rynki,
14 – 17 września 2010, Odense, Dania
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Odbyła się po raz drugi w Europie, AAL Forum 2010 roku słuŜyć jako platforma
informacyjna i dyskusja na temat innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań dla
niezaleŜnych starzenia się. Przewiduje przypadku wprowadzenia większej niŜ 800
uczestników, naukowców, inwestorów i uŜytkowników końcowych w Europie i poza nią w Odense Congress
Centre
(OCC),
Dania.
Forum AAL jest uwaŜany za wiodące wydarzenie w dziedzinie innowacji w AAL organizuje wystawy
najnowszych i Keynote przyciąga premier głośniki. AGE jest członkiem komitetu organizacyjnego tej
imprezy uczestniczącym w konfiguracji toru na zaangaŜowanie uŜytkowników i etyki. Anne-Sophie Parent,
Dyrektor AGE i Liz Mestheneos, AGE Przewodniczący zostali zaproszeni do wypowiadania się w to
wydarzenie.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową AAL forum lub skontaktuj się nena.georgantzi @
wieku platform.eu i julia.wadoux @ wieku platform.

Forum uŜytkowników VERITAS zarejestruj sie teraz!
(Tłumaczenie automatyczne przez Google )
Projekt ma na celu VERITAS w tym projektantów i programistów, a takŜe osób
niepełnosprawnych i osób starszych w procesie rozwoju produktów i usług w sektorze
motoryzacyjnym, obowiązuje Smart Ŝycia, środowiska pracy, e-zdrowia i Rozrywka
aplikacji ... w oparciu o prawdziwe Ŝycie doświadczeń i transportu, wszystkie dane w
środowisku
wirtualnym.
UŜytkowników (projektanci i programiści) i beneficjentów (osoby starsze i osoby niepełnosprawne)
proszone są dedykowane uŜytkownika Forum, gdzie najlepsze praktyki i wiedzy mogą być wymieniane. Te
forum odbędzie się w tym samym czasie, projektu konferencji, w których wszystkie zainteresowane strony
będą mogły przyłączyć się do debaty. Członków uŜytkownika Forum będą mieli moŜliwość ubiegania się o
udział w testowaniu usług VERITAS, i będą mogli uczestniczyć w konferencji projektu na ulgową. Podobnie,
wszystkie
uŜytkownikami
Forum
otrzyma
biuletyn
projektu
6-miesięcznych.
Pierwszego
uŜytkownika
Forum
odbędzie
się
w
grudniu
w
Pradze.
Aby stać się częścią forum uŜytkowników, proszę wypełnić registration form. Powypełnieniu formularza
moŜesz uczestniczyc w forum uczestników online User Forum dodatkowe informacje Ilenia.gheno@ageplatform.eu i nena.georgantzi@age-platform.eu .

Informacja od naszych członków
Gérard Vilain, były skarbnik AGE został wybrany Francuskiej organizacji ‘Fédération
nationale des Ainés Ruraux’ .
http://www.ainesruraux.org/index.php/journaliste/201005201032/Espace-presse/Journeesnationales-2010-l-assemblee-generale-des-Aines-Ruraux.html

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

PubliKacje
ICT and digital mediafor key competences: EU Projects at Work – EU Commission
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This brochure presents some examples of EU funded projects using digital media to develop key
competences. The first of various projects presented, the E-BAZAAR project, aims to make older workers
more attractive to perspective employers and also to increase their desire to work. It focuses on removing
barriers such as age discrimination, on helping older people learn new skills as well as on finding creative
solutions for employers and employees alike. The German older people’s organisation BAGSO is one of the
project associated partners.
http://www.eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/documents/publi/eden_brochure_2010.pdf

Report of ENAR's Ad Hoc Expert Group on promoting equality in employment
The European Network Against Racism (ENAR) report makes a series of key
recommendations to the European institutions, member states, private sector and social
partners (employers and trade unions) in terms of policy and the setting up of strategic
partnerships. It highlights best practice in the eradication of barriers to the job market and
glass ceilings for ethnic minorities. The experts call for the EU 2020 strategy to include a
strong social component to genuinely improve job prospects for ethnic and religious
minorities, including minorities in its integrated employment guidelines.
To download the report: http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15845&langue=EN

New ELDERS project publication on OSH risk factors for older workers
Please click on the following link to access a new publication on the Occupation safety and health (OSH)
risk factors for older workers: an international review edited by Matthew Flynn, Maria Giovannone and
Malcolm Sargeant which has been issued within the ELDERS (Elder employees in companies experiencing
restructuring: stress and well-being) project.
http://www.age-platform.eu/images/stories/OSH_risk_factors_for_older_workers.pdf

The Impact of the Crisis on Cash-for-Care Schemes for Dependent Elderly:
A Comparative study of France, Italy and England -Master Paper by Nena Georgantzi, 9 June10
This paper is part of series of studies on the impact of the crisis on social security systems, tackled by
students of the Master on European Social Security at the Catholic University of Leuven. This paper
focused upon cash benefits for eldercare in France, Italy and England.
http://www.age-platform.eu/images/stories/Nena_Master_Paper.pdf
We congratulate our colleague Nena for the successful completion of master on European Social
Security, which she managed to pass while carrying on her work at AGE secretariat in a very
dynamic and efficient way!

Scandinavian long-term care financing – Health Economic Research Programme at the University
of Oslo HERO 2010, June 2010
This paper compare and analyse the systems for financing long-term care for older people in the
Scandinavian countries: Denmark, Norway and Sweden.
http://www.hero.uio.no/publicat/2010/2010_2.pdf

« Envie de vie ! »: quality of life in nursing home - UCP, July 2010
This publication (in French) by the Belgian "UCP-Mouvement social des aînés" is based
on the experience of more than 300 actors directly affected by quality daily-life in nursing
homes: older people, carers, directors and volunteers.
The objective is not to propose one single ‘fit-to-all’ solution, but to investigate the reality
of nursing homes and feed the reflexion on how to improve older residents’ quality of life.
For more information, please contact Franck Moinil, communication coordinator,
franck.moinil@mc.be or 0032 (0)2 246.46.71
More info (in French) at: http://www.ucp-asbl.be/spip.php?article1327

Elder Abuse in Europe: Background and Position Paper - by Maria van Bavel, Kristin Janssens,
Wilma Schakenraad and Nienke Thurlings 8 July, 2010
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The European Commission and the National Center for the Protection of Older People (NCPOP) in Ireland,
collaborated to produce this background and position paper, which looks at the phenomenon of elder abuse
in Europe after 1975.
http://www.globalaging.org/elderrights/world/2010/ElderAbuseinEurope.pdf

Guide de la prévention et de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, Éditions Dunod
http://www.dunod.com/livre-dunod-9782100541171-guide-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-lamaltraitance-des-personnes-agees.html

"Better families, better society", Memorandum of the Confederation of Family
Organisations in the European Union for the year 2010", available on-line in English and
French version:
http://coface-eu.org/en/upload/docs/COFACE-MEMORANDUM-2010-EN.pdf
"Vieillissement des consommateurs : quelles perspectives pour les entreprises d'ici
2030 ?" - Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CPE) N° 12 - Avril 2010
This study (only available in French) analyses the impact of an ageing population on household
consumption over the next 20 years.
http://www.senioractu.com/Vieillissement-des-consommateurs-quelles-perspectives-pour-les-entreprises-dici-2030_a12489.html

« La France bénévole » - by Cécile Bazin, Jacques Malet, Gualino
The publication provides an overview of volunteering in France and a range of useful information to
volunteers of all ages. The writers have collected the testimony of 10 000 interviewees on their motivations,
satisfaction, disappointment, expectations and their reaction to the current crisis.
More info at: http://www.eyrolles.com/Droit/Livre/la-france-benevole-9782297012669

"Bien vieillir grâce au numérique" – by Amandine Brugière
http://www.pluslonguelavie.net/Sortie-de-l-ouvrage-Bien-vieillir

La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne après le traité de
Lisbonne – Fondation Robert Schuman
http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-173-fr.pdf

UN Independent Expert: 'Social Pensions Are Critical To Human Rights' (Spring 2010)
According to the United Nation's Independent expert on human rights and extreme poverty,
Magdalena Sepulveda, social pensions are critical to reducing poverty and achieving older
people's right to social security. She recommends that States should recognize social
pensions that reach beyond a single recipient and impact the family, including helping
children and grandchildren. Universal pension schemes comply with principles of universality
and non-discrimination.
http://ent.groundspring.org/EmailNow/pub.php?module=URLTracker&cmd=track&j=322981830&u=3644049

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

http://www.age-platform.eu/en/call-for-proposals
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Czy wiesz ,Ŝe?
Badania naukowe sugerują, ze niektóre funkcje mózgu poprawiają sie z wiekiem
i Ŝe człowiek z wiekiem mądrzeje…
http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/7857445/Ageing-brains-retain-knowledge-studyfinds.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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