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DESENVOLUPAMENT DE POLITIQUES EUROPEES
Reserveu la data!! : Cimera Europea sobre Innovació per a un envelliment actiu i saludable, 9 i 10
març del 2015
Aquesta cimera d'alt nivell i exposició, organitzada per la Comissió Europea
amb la col·laboració de la Plataforma AGE Europa, es dura a terme a
Brussel·les del 9 al 10 de març del 2015. L'esdeveniment oferirà una
plataforma per discutir com el canvi demogràfic pot oferir noves oportunitats per a la innovació, el
creixement i l'ocupació. Reunirà a representants de la UE, líders empresarials, autoritats nacionals i
regionals, innovadors globals, sectors mèdics i farmacèutics, atenció social i de salut, la societat civil i els
consumidors.
Llegir mes
Nou servei d'assessorament sobre instruments financers
La Comissió Europea, en col·laboració amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI), ha llançat el 19 de gener,
'fi-compass', una nova plataforma d'assessorament per als instruments
financers en el marc dels Fons Estructurals i d'Inversió de la UE (ESIF). Aquest
servei proporcionarà coneixements i aprenentatge d'eines pràctiques sobre
instruments financers, incloent "com fer" manuals, fitxes descriptives de referència ràpida, mòduls d'elearning, seminaris de formació cara a cara i esdeveniments de networking. La pàgina web fi-compass
es convertirà progressivament en el centre de coneixement per els Instruments Financers del ESIF.
Llegir mes
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Programa de treball de la Comissió Europea 2015: centrat en l'ocupació i el creixement econòmic
Al desembre de 2014, la nova Comissió Europea va presentar el seu programa de treball per a l'any
2015. El seu objectiu principal romandrà en la creació de llocs de treball i el creixement econòmic a
través de l'impuls de l'economia digital, l'enfortiment del mercat intern, adreçant-se a la migració i el
desenvolupament d'una Unió Europea de l'Energia.
Llegir mes

2015 és l'Any Europeu del Desenvolupament
2015 l’Any Europeu per al Desenvolupament (EYD215) va ser llançat oficialment per la
Presidència de Letònia a Riga el 8 de gener de 2015. Sota el títol "El nostre món, la
nostra dignitat, el nostre futur", aquesta és la primera vegada que un Any Europeu es
dedica a un tema mundial.
Llegir mes

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS

Expert de la ONU examina els drets de les persones grans a Àustria
Del 20 al 30 de Gener l'expert independent de l'ONU sobre els drets humans de les
persones grans, la senyora Rosa Kornfeld-Mate, visitarà Àustria per avaluar la situació
dels drets de les persones grans al país. Les seves principals tasques establertes per
l'ONU inclouen monitoratge, informe i assessorament sobre la millor manera de
promoure i protegir els drets de les persones grans a nivell mundial.
Llegir mes

ESPECIAL INFORMATIU
¿Quin hauria de ser l’ingrés adequat a la vellesa per viure amb dignitat?
El tema de un ingrés suficient és particularment rellevant per a la gent gran,
que depenen més que qualsevol altre grup d'edat en els pagaments dels
sistemes públics de seguretat social estatal, a través dels sistemes
contributius (pensions) o esquemes no contributius (assistència social). AGE
ha estat pioner en aquest tema des de fa anys, en particular mitjançant la
sensibilització dels responsables públics i de la política en general. El nostre
objectiu ha estat, per tant, proporcionar evidència a nivell basic de l'especificitat del risc de pobresa
entre la gent gran en situació de vulnerabilitat, com les dones de més edat, els vells més grans, els
immigrants de edat avançada o les minories ètniques.
Llegir mes
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NOTICIES D’AGE

INNOVAGE: la transformació de la gent gran de "cuidada" a "co-productors" de l'atenció integral de
qualitat
El projecte INNOVAGE ha estat seleccionat per presentar el seu treball sobre
participació dels usuaris en la 15a Conferència Internacional sobre Atenció
Integrada de 2015. L'esdeveniment es durà a terme a Edimburg del 25 al
27Març i tindrà com a objectiu facilitar l'intercanvi de coneixements,
experiències i noves idees en el disseny i lliurament de salut integrat i l'assistència social.
Llegir mes
“Entrevista amb Pearl Dykstra - Les famílies i les societats: "Hem de pensar en famílies de quatre
generacions”
Pearl Dykstra és professora de la Universitat Erasmus de Rotterdam i co-líder del paquet de
treball sobre els vincles intergeneracionals a les famílies i les societats, un projecte europeu
que investiga la diversitat de cursos de vida i els canvis demogràfics a Europa. AGE
Plataforma Europa, soci del projecte i per fer-ne difusió, va tenir una xerrada amb ella,
mirant a la relació entre generacions dins de les famílies i la qüestió de la atenció informal
de la gent gran.
Llegir mes

Innovació Social per a l'envelliment actiu i saludable
Com a seguiment de la "Innovació Social en Envelliment - El Premi Europeu", llançada al maig de 2013,
per la Fundació Rei Balduí, en associació amb la Fundació La Caixa i Fundació UniCredit, una anàlisi
d'estudis de casos dels 25 finalistes del premi ha estat realitzat i publicat per tal de promoure i donar
suport a la innovació social en el camp de l'envelliment actiu i saludable a Europa. Com a soci en aquest
projecte, AGE Plataforma Europea ha participat en l'estudi, que dóna un cop d'ull més de prop el
context, el procés i l'impacte de les iniciatives seleccionades.
Llegir mes

Declaració d’AGE després dels atacs terroristes a França
Aprenem de les lliçons del passat i unim-nos per la llibertat, la justícia i la pau!
Arran dels recents atacs violents a França, AGE Plataforma Europa condemna fermament aquestes
atrocitats i desitja expressar la seva preocupació pel futur dels nostres valors comuns europeus de
solidaritat i democràcia, assenyalant la necessitat de que els països de la UE responguin adequadament
a aquestes amenaces per evitar una major estigmatització i procurar l'enfortiment dels drets
fonamentals i d'igualtat dins de la Unió Europea ... Llegir més en el nostre comunicat de premsa
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El Vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans es reuneix amb les ONG per parlar sobre
els drets fonamentals i les qüestions d'igualtat.
Reunió conjunta d’ONG i AGE amb Timmermans Gener2015
El 9 de gener, Frans Timmermans, vicepresident de la Comissió
Europea, va demanar a un petit grup d'activistes de drets humans i
organitzacions no governamentals de drets fonamentals, incloent a
AGE de reunir-se per discutir el que la Unió Europea ha de fer per
protegir millor els drets humans i els drets fonamentals en les seves
accions interiors i exteriors.
Llegir mes

AGE es converteix en soci oficial de la Campanya Europea “Entorns de Treball saludables per controlar
l'estrès "
Degut a que la gent estan treballant cada cop fins a una edat mes avançada, és
cada vegada més important la configuració de llocs de treball amigables amb la
gent gran i propicis. A mesura que avança l'edat, un dels factors més importants
per mantenir a la gent en la vida laboral és la motivació que es deriva del seu
treball. Aquesta és la raó per la que AGE s'ha unit a la campanya europea dirigida
per l'Agència Europea de Salut i Seguretat en el Treball (EU-OSHA) en el maneig
d'estrès en el treball. La campanya va ser llançada a l'abril de 2014 i comptarà amb un gran nombre
d'esdeveniments a nivell nacional i europeu al voltant de la prevenció de l'estrès en el treball i
augmentar la consciència dels beneficis per als treballadors i els empresaris.
Llegir mes

20 maneres de millorar la salut d'alfabetització entre la població d'edat avançada
El projecte IROHLA, del que AGE Plataforma Europa és un soci, han avaluat la
qualitat i la viabilitat d'un gran nombre de pràctiques per millorar l'alfabetització
entre la població d'edat avançada.
Llegir mes

Esdeveniment de tancament del projecte Emin: AGE presenta conclusions sobre la renda mínima
adequada en la vellesa
L'11 de desembre de 2014, els socis del projecte Emin van organitzar una
conferència final per presentar les conclusions de la investigació de dos anys,
juntament amb algunes recomanacions finals.
En aquesta ocasió, AGE va presentar el resultat de la nostra investigació temàtica sobre l'adequació dels
sistemes d'ingressos mínims en la vellesa. També abordem algunes recomanacions de política dirigides
als responsables polítics a nivell nacional i europeu.
Llegir mes
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Noticies dels membres d’AGE
50 + Hellas és part de l'aliança nacional EIP AHA a Grècia
50 + Hellas és un dels participants en la nova aliança grega nacional en el
context de l'Associació innovadora europea sobre envelliment actiu i saludable
(EIP AHA). Els signants de l'associació, són una àmplia gamma de parts
interessades que consideran quines serien les mesures i accions innovadores,
valuoses i eficaces en la millora de l'esperança de vida saludable i qualitat de
vida en el context grec actual.
Llegir mes

ATDAL 40 contribueix a l'informe sobre la capacitat de recuperació i la integració dels mercats
laborals en els països de la UE
INSPIRE projecte finançat per la UE (Polítiques Socials Innovadores per els mercats de treball Inclusius i
resistents a Europa) ha publicat una anàlisi transnacional comparativa de la innovació de
polítiques relacionades amb la inclusió i la capacitat de recuperació dels mercats de
treball a Europa. L,organització, membre de AGE, ATDAL 40 va contribuir a l'informe
nacional d'Itàlia.
Per llegir més sobre el tema i descarregar l'informe:
www.inspires-research.eu/news/item/66

Atoutage organitza cursos de formació en pràctiques intergeneracionals
La organització belga Atoutage i els seus membres Courants d'Ages proposen una sessió d'entrenament
(en francès) de com configurar un projecte intergeneracional, que combina
informació teòrica sobre la metodologia, exercicis concrets i l'intercanvi
d'experiències. Es durà a terme a Ottignies (Bèlgica) el 16 i 23 març 2015.
Llegir mes

ALTRES NOTICIES

Semestre Europeu
Enquesta Anual sobre el Creixement 2015: Crida per alleujar la desocupació, aprofundir la reforma de
les pensions i la reforma dels sistemes de protecció social
La Comissió Europea ha preparat l'escenari per al Semestre Europeu 2015 amb la publicació del seu
Estudi Anual de Creixement (AGS). La Comissió dóna prioritat a la simplificació administrativa, l'ocupació
a través de la innovació i les habilitats. Encara que el focus de la AGS és el foment de la inversió, la
Comissió ha posat èmfasi en alleujar la desocupació, la continuació de les reformes de pensions i per
'modernitzar' els sistemes de protecció social. La lluita contra la pobresa, un objectiu clau de l'Estratègia
Europa 2020, no s'esmenta en l'AGS.
Llegir mes
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Drets Humans

Tribunal de la UE descarta tenir en compte la formació abans dels 18 anys, per
calcular els drets de pensió
La sentència del Tribunal Europeu de Justícia ha conclòs recentment que els països no
estan obligats a reconèixer els temps abans que una persona és legalment capaç de
tenir una pensió o pagar en un pla de pensions alhora de determinar les pensions de
jubilació. La conclusió prové d'un cas en què un funcionari austríac desitjava incloure el període quan
estudiava - abans de complir els 18 - en fer ús dels seus drets de pensió.
Llegir mes
Contractació de treballadors grans
Informe conjunt sobre l'ocupació 2015: La desocupació disminueix lentament, però la pobresa va en
augment
La Comissió Europea ha publicat el seu Informe conjunt sobre l'ocupació (ICE) juntament amb l'Enquesta
Anual sobre el Creixement 2015. La JER inclou indicadors clau sobre l'acompliment social dels estats
membres i és part de l'exercici del semestre europeu. La desocupació es manté en nivells alts amb
24.600.000 d'aturats a la UE. La taxa d'ocupació dels treballadors sèniors està augmentant, amb la
meitat dels treballadors de més edat que no treballen. La pobresa segueix augmentant en molts països,
a més dels ja alts nivells de pobresa.
Llegir mes

Bones pràctiques
Proves 'Living Lab Care' innovadores a Bèlgica
El “Living Lab Care de Flandes” és un instrument d'innovació per crear un espai per
a l'assaig i l'experimentació de nous serveis, processos i productes pels usuaris
finals. L'objectiu de la iniciativa és la demanda en el sector de l'atenció de la gent
gran. S'aplicarà un enfocament d'innovació oberta i un ampli ecosistema de socis
al llarg de la cadena assistència-valor (atenció primària, el govern, l'usuari final, etc.)
Llegir mes
Model de acolliment familiar a Finlàndia
Amb el nombre de persones grans i fràgils a Finlàndia que està augmentant, juntament amb el cost de
les llars de atenció i llars d'avis, les autoritats públiques finlandeses, experts en polítiques de salut, les
famílies i la gent gran estan buscant alternatives per a estalviar diners i oferir a les persones grans la
possibilitat de gaudir d'un lloc segur i còmode per viure. El model d'acolliment familiar de persones
grans a la ciutat de Tampere (Finlàndia) ofereix atenció a casa privada fora de la llar de la persona gran.
És un servei alternatiu a mig camí entre una persona d'edat avançada que viu sola casa seva i l'atenció
institucional.
Llegir mes
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Tallers de discussió filosòfica
Des de setembre de 2010, un petit grup de persones grans i pacients del centre psiquiàtric de l'hospital
Sant-Michel, a Bèlgica s'han reunit dues vegades al mes a la biblioteca d'Hergé per discutir temes
filosòfics d'interès per als participants.
Llegir mes

PUBLICACIONS

Allargar la vida amb bona salut: les inversions que donen profit
Argumentant que les poblacions sanes poden ser una solució per obtenir un avantatge competitiu en
temps de dificultats econòmiques, aquest nou informe elaborat pel Fòrum Econòmic Mundial avalua la
gamma completa dels costos i beneficis als que les societats s'enfronten a l'hora d'invertir en el sistema
de salut i la maximització dels anys de vida saludables.
Llegir mes
OCDE Perspectives de les pensions 2014
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha publicat el seu document
Perspectives de les Pensions de 2014, centrant-se en els reptes als proveïdors de pensions públics i
privats vinculats a l'augment de l'esperança de vida i el canvi demogràfic. L'informe proporciona una
visió general de les estratègies adoptades pels països membres de l'OCDE per enfrontar aquests reptes.
Es pot consultar al lloc web de l'OCDE
Una imatge d'Investigació de l'Envelliment a Irlanda, del Nord i del Sud 2014
Llançat al desembre de 2014 al Centre de Recerca de l'Envelliment i el Desenvolupament a Irlanda
(CARDI), l'edició de 2014 d'una foto d'Investigació de l'Envelliment a Irlanda, del Nord i del Sud ofereix
una instantània del panorama de la recerca de l'envelliment a través de l'illa d'Irlanda.
Llegir mes

Salut d'un cop d'ull: Europa 2014
Salut d'un cop d'ull: Europa 2014 presenta les dades més recents sobre l'estat de salut, factors de risc
per a la salut i l'accés a una atenció d'alta qualitat en els països de la UE i els països de l'Associació
Europea de Lliure Comerç (AELC). La selecció d'indicadors es basa principalment en els Indicadors
europeus bàsics de salut (Echi), desenvolupats per la Comissió Europea. Aquesta edició inclou un nou
capítol sobre l'accés a l'atenció, sempre que sigui possible avaluar l'impacte de la crisi econòmica sobre
les barreres financeres, barreres geogràfiques i els temps d'espera.
Llegir mes
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES

AAL 2015 Convocatòria de propostes del Programa AAL: "Viure activa i independent a la llar"
Establiment d'una xarxa en la qualitat i cost-efectivitat en l'atenció a llarg termini i prevenció de la
dependència
Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web d'AGE a:
http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals

¿SABIES QUE?
Professora de ioga més vella del món revela els seus 5 secrets per gaudir de la vida i mantenir una
actitud positiva a totes les edats ...
Llegir mes...
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