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Informatiu especial

Un enfocament pragmàtic dels drets de la gent gran.
La gent gran te cada vegada més obstacles a la seva participació a la vida familiar i social, sobretot a
causa de la combinació de les limitacions funcionals i estereotips d'edat , que els exposa a una sèrie de
desigualtats, incloent un risc per a la seva autonomia personal. Per contrarestar els efectes negatius de
les actituds i pràctiques discriminatòries i per informar a la comunitat acadèmica i d'un públic més ampli
de les necessitats i drets de les persones grans, AGE Plataforma Europa treballa en més de 20 projectes
europeus diferents, que es refereixen a una àmplia gamma de temes, des de la salut i cura, Tecnologies
d'Informació i Comunicació (TIC) i l'accessibilitat, a través de la mobilitat i construir entorns per al
turisme.
Llegir més - Read More
Noticies de AGE
Contribució de AGE a la consulta sobre la Llei europea d'accessibilitat
Amb alguns anys de retràs, a principis de desembre de 2015, la Comissió Europea
ha deliberat la Llei europea d'accessibilitat. Aquesta llei - Proposta de Directiva és en realitat un dels elements clau que tradueixen en la realitat el compromís
adquirit per la UE de ratificar la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat (CDPD). La proposta de Directiva té per objecte
millorar el funcionament del mercat interior, per a les empreses especializades en
proporcionar productes i serveis accessibles a través de les fronteres.
Llegir més - Read More
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Un Seminari posa en relleu la importància de les polítiques en la formació de vincles familiars
entre generacions
Les polítiques públiques configuren les relacions entre les diferents generacions dins de les famílies,
sobretot quan es tracta d'organitzar la prestació d'atenció per a les persones grans que ho necessitin. En
altres termes, les polítiques que estableixen el disseny i l'accés a les fulles, les prestacions i serveis,
tenen implicacions de llarg abast en termes de gènere i de la desigualtat d'ingressos.
Llegir més - Read More
AGE participa en un nou projecte de la UE per evitar la fragilitat en la vellesa
El projecte FrailSafe es va posar en marxa el 1 de gener de 2016 i reuneix socis de Grècia, Espanya,
Itàlia, Bèlgica, França i Xipre. L'objectiu és ambiciós: la prevenció de la fragilitat mitjançant el
desenvolupament d'un conjunt de mesures i eines, així com recomanacions per reduir la seva aparició.
Per aconseguir aquests objectius, FrailSafe combinarà les tecnologies més avançades i dades amb alt
nivell d'experiència en el camp de la salut i l'envelliment. El projecte, finançat pel programa europeu de
recerca Horitzó 2020, tindrà una durada de tres anys.
Llegir més - Read More
AGE presenta un conjunt d'eines per conseguir una UE amigable amb la gent gran
Sobre la base de diversos anys de coneixement acumulat de l'edat i de l'experiència i desenvolupant
enfocaments participatius, aquest conjunt d'eines té com a objectiu difondre el missatge i ajudar a la gent
gran i les seves organitzacions per advocar a la UE per franges d'edat. Qualsevol persona disposada a
influir en els processos de decisió i formulació de polítiques en matèria d'envelliment i / o afecten a la
gent gran també poden utilitzar aquestes eines.
Llegir més - Read More

El projecte « doremi » inicia al Regne Unit
Després de 2 anys de disseny, implementació i proves, el projecte DOREMI, en què està implicat EDAT,
ara ha començat a orquestrar l'envelliment actiu amb una primera ronda de judici al Regne Unit. Després
de les proves d'avaluació i específics clínics duts a terme sota la supervisió del Prof. Oberdan Parodi,
coordinador del projecte i cardiòleg de la CNR CFI, tot està "a punt per començar".
Llegir més - Read More
AFE-INNOVNET dóna pas a l'Aliança de la UE sobre el canvi demogràfic
El projecte de l'AFE-INNOVNET, coordinat desde fa dos anys per la
Plataforma AGE Europa, va arribar a la seva fi al gener de 2016. La xarxa
temàtica finançada per la UE va aconseguir mobilitzar més de 350 autoritats públiques, les
organitzacions de la societat civil i les empreses de tot Europa, i desenvolupar diverses eines per a la
participació i avaluació de l'impacte de les iniciatives amigables amb la gent gran dels ciutadans de més
edat. Ara ha arribat el seu objectiu final amb la creació de l'Aliança Europea sobre el canvi demogràfic,
una xarxa europea de les autoritats locals i regionals que uneixen forces per desenvolupar entorns
amigables amb la gent gran a nivell local, regional i nacional.
Llegir més - Read More
Oportunitat per guanyar un viatge a una destinacio termal: preneu part en aquesta enquesta
La Plataforma AGE Europa és soci del projecte OFF PER SPAS, que té com a objectiu desenvolupar un
producte transnacional d'Europa Central balneological turisme per a les persones grans que se centren
en dues destinacions de benestar, Hévíz a Hongria, i Covasna a Romania. El projecte està finançat pel
programa COSME Europea i s'estendrà fins a octubre de 2016.
Llegir més - Read More
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AGE contribueix a un estudi sobre els ciutadans de la UE
Per tal de preparar l'informe sobre la ciutadania de l’UE 2016, la Comissió Europea va llançar una
consulta pública en línia per recollir experiències dels ciutadans i les seves idees sobre com millorar els
seus drets de ciutadania, ja que viuen, estudien, treballen i viatgen a través de la UE.
Llegir més - Read More
Informacions de membres de AGE

El seminari ENEO seminari aborda el tema complex i sensible de la migració
ENEO va organitzar el 29 de gener , un seminari per debatre sobre la migració i, en particular, tractar de
la preocupació general i temors vinculats amb el flux migratori actual a Europa.
El director d'Amnistia Internacional Bèlgica, Philippe Hensmans, va proporcionar alguna informació
objectiva sobre el tema i va desafiar els estereotips negatius contra els refugiats, que són propensos a
augmentar la incomprensió, odi i la intolerància de les diferències. Durant les discussions, moltes
qüestions es van suscitar en relació amb la cultura musulmana, destacant la complexitat de la qüestió.
Un informe més detallat de l'esdeveniment es proporcionarà a l'edició de març de Eneo Infos:
http://www.eneo.be/eneo-info/communication-et-publications/eneo-info/blog.html
Campanya CEOMA contra l'ús de la restricció de les persones amb demència a Espanya
Des de 2004, la Confederació Espanyola de la gent gran, CEOMA, ha estat funcionant el programa
"deslligar la gent gran i pacients amb MALALTIA D'ALZHEIMER", que promou l'eliminació completa de
restriccions químiques i físiques en la cura de les persones grans dependents. Sota el lema tolerància
Zero a la restriccio "per a les persones amb demència, el programa d'denuncia l'ús diari de la restriccio
en molts centres d'atenció i les conseqüències negatives de les restriccions de la llibertat de les
persones amb demència, el que va en contra de l'obligació de respectar la persona i la promoció de la
seva autonomia.
Llegir més - Read More
Altres noticies
Ocupacio dels empleats grans : El Membre del Parlament Europeu (MEP) Eduard Kukan
qüestiona la CE sobre l'aplicació de la Directiva sobre igualtat en l'ocupació
Arran d'una pregunta presentada al novembre passat pel Membre del Parlament Europeu (MEP) Eduard
Kukan per subratllar que tot i l'adopció de la Directiva sobre igualtat en l'ocupació en l'any 2000, la
discriminació per edat en el mercat laboral ha anat en augment des de la crisi financera i econòmica, la
Comissió Europea comunica els seus esforços per lluitar contra la discriminació per edat i seguiment de
la situació als Estats membres, i també recorda la responsabilitat dels Estats membres a transposar la
Directiva.
Llegir més – Read More

Ciutadans actius
El projecte de ciutadania activa Evars
El projecte de ciutadania activa Evars publica materials del curs per promoure el voluntariat de més edat
en el sector del benestar
Aquests materials del curs són part del projecte Evars (2013-2015) i el seu objectiu és reforçar la
cooperació entre la gent gran en la societat civil i els responsables municipals, per tal de desenvolupar
models més sostenibles i de benestar 'orientat a les relacions'.
Llegir més - Read More
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Resultat de l'enquesta del projecte 'Siguem actius!' : el voluntariat de la gent gran

Amb l’emblema « Letus beActive » el projecte '' Siguem actiu! - La inclusió social de les persones
grans a través del voluntariat a Estònia, Letònia i Finlàndia '' (www.letusbeactive.eu), que va
començar al maig de 2015 i s'estendrà fins al final de 2016, té com a objectiu promoure el
voluntariat de la gent gran com una forma de reduir la solitud i augmentar el benestar de la gent
gran, i aixo fent ús de les seves habilitats i coneixements valuosos
Llegir més - Read More

Envelliment amb salut
Panorama dels actuals projectes d'investigació finançats per la UE en la prevenció de caigudes
La Unió Europea està finançant una sèrie de projectes que utilitzen les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) per prevenir les caigudes, ha informat com una de les principals causes de lesions i
discapacitat física en la vellesa.La llista dels projectes en curs finançat per la UE destinades a la
prevenció de caigudes es pot veure en aquesta pàgina :
Llegir més - viewed on this page

Accessibilitat

Participa a la consulta pública sobre l'Estratègia Europea de Discapacitat!
Sota l’ emblema de la consulta de la UE, des de desembre de 2015, la Comissió Europea ha obert una
consulta pública per recollir l'opinió dels ciutadans, organitzacions, autoritats públiques, empreses,
acadèmics i altres parts interessades en la revisió intermitja de l'Estratègia Europea de Discapacitat
(2010-2020). L'estratègia de la UE proporciona un full de ruta per a l'aplicació de la Convenció de les
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, a la que la Unió Europea ha apoyat
des de gener de 2011. AGE convida les organitzacions de gent gran a participar en aquesta consulta per
expressar l'interès de les persones grans amb deficiències.
Llegir més - Read More
Nova xarxa de contactes per projectes Horizon 2000
La Comissió Europea ha desenvolupat una xarxa accessible en línia per ajudar els proponents a trobar
socis potencials per a projectes en el marc del programa de finançament Horitzó 2020, en relació amb el
"TIC per a la salut, el benestar i el canvi demogràfic 'tema (2015-2016 trucades).
Més informació a la pàgina web de la Comissió - More information on the Commission’s website
Comissió presenta una avaluació del 7è Programa Marc de Recerca
Una avaluació del 7è Programa Marc (7PM), el programa de finançament de la recerca de la UE entre
2007 i 2013, va ser llançat per la Comissió Europea el 25 de gener del 2016.
Llegir més - Read More
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Bones Pràctiques

FACIL’iti fa que els llocs web i els continguts digitals siguin accessibles per a tothom
instal·lacions de l’aplicació digital FACIL'iti fa que els llocs web i els continguts digitals siguin accessibles
a tots els usuaris, incloses les persones amb discapacitat física, sensorial i / o deterioraments cognitius
com ara cataractes, ceguesa al color, la presbícia, AMD, la malaltia, l'osteoartritis, la malaltia de
Parkinson Wilson, tremolor essencial, l'esclerosi múltiple, la dislèxia, i l'epilèpsia fotosensible.=
Llegir més - Read More
Ciclisme sense limits d’edat
No hi ha límit d'edat per fer ciclisme, fins i tot si una mica d'ajuda pot ser útil. El desenvolupament del
potencial intergeneracional de la bicicleta és precisament l'objectiu de "Bicicleta Sense Edat", que
proposa passejades per a les persones majors a través de 23 països d'arreu del món.
Llegir més - Read More
Supervisió de les bones pràctiques en les àrees d'ocupació, afers socials i inclusió - Informe de la
UE 3 - EUGoodPracticeReport 2015
Aquest tercer informe de seguiment recull bones pràctiques de projectes a tot Europa que s'ocupen de
les condicions de treball, ocupació, afers socials i inclusió en el marc del programa de la UE per a
l'ocupació i la innovació social (EASI). Aquests exemples de bones pràctiques poden servir de base per
a les recomanacions polítiques, que poden ser d'utilitat per als planificadors de polítiques disseny o
implementació de polítiques d'intervenció en aquesta àrea.
Les bones pràctiques en l'àmbit de la protecció social es poden trobar a partir de la pàgina 30 d'aquest
informe.
Consultar el document PDF del informe - Download here the pdf report in English
Properes conferéncies i congressos

Veure el calendari complet - View Full Calendar
Publicacions
El nou Compendi COFACE d'Inclusió Financera advoca per un sistema financer al servei dels
ciutadans europeus
La Confederació d'Organitzacions Familiars de la Unió Europea (COFACE) ha llançat avui el "Compendi
d'Inclusió Financera", una publicació de la compilació de bones pràctiques a partir de set organitzacions
de la societat civil, proporcionant assessorament independent, préstecs socials i la promoció d'un
sistema financer al servei de els ciutadans d'Europa.
Llegeix més - Read More
Informe de la UE 2015 sobre l'ocupació i els desenvolupaments socials
Els desenvolupaments socials i d'ocupació a Europa Avaluació (ESDE) examina les accions de política
de la Unió Europea i els seus Estats membres cap a l'ocupació i els objectius socials de l'estratègia de
creixement de la UE Europa 2020.
Llegeix més - Read More
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La Societat Civil de la UE i el canvi demogràfic - document de debat sobre la població d’Europa
Aquest document de debat per la població d'Europa, una xarxa dels principals centres de recerca
demogràfica europea, presenta una visió general dels principals aspectes de com és el tema dels canvis
demogràfics en relació amb els camps de la salut i l'envelliment, la fertilitat i la família, i mi¬gration legal
discutit per alguns dels més influents actors de la societat civil de la UE: la Comissió Europea, el Comitè
Econòmic i Social Europeu i la societat civil.
Llegeix més - Read More
Activació i directrius sobre la Participació de la tercera edat a través dels mitjans socials
Aquest document és l'informe final del projecte "Activació i directrius sobre la Participació de la tercera
edat a través de mitjans de comunicació social (AGES 2.0), que té com a objectiu determinar com les
noves tecnologies, en particular Internet i les xarxes socials, pot ajudar a fomentar la comunicació i la
integració social de les persones grans, incloent les persones grans vulnerables que necessiten atenció,
i per avaluar els efectes sobre la seva salut i benestar.
Llegir més - Read More
Informe del Comitè de Protecció Social (2015) sobre la reforma de la política social recent
L'Informe del Comitè de Protecció Social 2015 fa un balanç de les recents reformes de política social a la
Unió Europea. L'informe dóna llum sobre els principals reptes polítics de la UE en l'àmbit de la inclusió
social, la reducció de la pobresa, la integració dels gitanos, les pensions, l'assistència sanitària i les
necessitats d'atenció a llarg termini, i analitza les reformes introduïdes per superar-los. Es posa l'accent
en la necessitat d'un enfocament integrat de la protecció social, que cobreix la totalitat del cicle vital dels
ciutadans, del part i cures relacionats a través de l'educació, la formació i l'ocupació, la família i la vida
social i, finalment retir.
Descarregar la publicació PDF aquí - Download the PDF publication here

El mesurament de ciutats amigables per la gent gran : Una guia per a l'ús d'indicadors bàsics
Desenvolupat pel Centre d'Organització Mundial de la Salut (OMS) per al Desenvolupament de la Salut a
Kobe, Japó, aquesta guia està dirigida a donar suport a la selecció i ús d'indicadors clau per a les
iniciatives de la ciutat amigable amb la gent gran que es poden mesurar comparativament a través de
ciutats i països, sinó també ser adaptats a diferents contextos locals. La guia va ser desenvolupada pel
Centre de l'OMS per al Desenvolupament Sanitari a Kobe, Japó, en col·laboració amb el Departament
d'Envelliment i Cicle de Vida de l'OMS.
Enllaç :
http://www.who.int/kobe_centre/publications/AFC_guide/en/?
utm_content=bufferdb0c1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

PROPOSTES AGE
estàn publicades al seguent enllaç amb el web de AGE:
www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals

¿SABIES QUE?
El treball de AGE (www.age-platform.eu ) és recolzat pel Programa comunitari per a l'ocupació i la
solidaritat social (PROGRESS) de la Comissió Europea. Els continguts d'aquesta publicació són
responsabilitat exclusiva d'AGE Plataforma Europa i en cap cas s'ha de considerar que reflecteix la
posició de la Comissió Europea. La FATEC ( www.fatec.cat ) es membre actiu de la Plataforma AGE
Europa i participa en diferents grups de treball i assemblees. Per més informacio, podeu contactar el
departament de relacions internacionals de la FATEC poer Email: fatec.catalansdelmon@gmail.com
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