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Nasza misja

AGE Platform Europe jest europejską siecią organizacjiseniorskich, której zadaniem jest reprezentacja 
oraz promocja interesów 150 milionów starszych obywateli Unii Europejskiej. Obecnie, poprzez swoich 
członków, AGE reprezentuje bezpośrednio 30 milionów obywateli w całej Unii Europejskiej.

AGE skupia się przede wszystkim na tematach związanych z polityką ludzi starszych, takich jak anty-
dyskryminacja, zatrudnienie osób starszych, systemy zabezpieczeń społecznych oraz integracja, zdrowie i 
opieka długoterminowa, problematyka dostosowania infrastruktury, dostępność nowych technologii oraz 
integracja międzypokoleniowa. 

Nasza wizja i cele

Wszechstronne podejście do procesu starzenia się
Starzenie się społeczeństwa zmienia nasze społeczeństwa w sposób zasadniczy. Ocena sytuacji i poprawa 
naszego statusu ekonomicznego oraz socjalnego jest po prostu niezbędna, jeśli chcemy by europejski 
model społeczny stał się uniwersalny a przede wszystkim sprawiedliwy dla wszystkich pokoleń.

Wymaga to przyjęcia jednego, wielowymiarowego podejścia do procesu starzenia się jak również do 
właściwych podmiotów, włączając w to osoby starsze, w celu wypracowania rozwiązań odpowiednich dla 
wszystkich grup wiekowych.

Zmiany demograficzne, jako szansa
AGE postrzega obecne zmiany demograficzne, jako szansę stworzenia państwa przyjaznego dla każdego 
obywatela. Podkreśla, iż każdy jego członek bez względu na wiek ma równe szanse we wnoszeniu wkładu 
dla rozwoju swojego społeczeństwa oraz może oczekiwać sprawiedliwego traktowania.

Starzenie się jest zbyt często traktowane, jako czynnik negatywny. Powoduje to, iż starsi ludzie postrzegani 
są, jako ciężar dla innych oraz jako balast dla budżetu państwa. Niestety ten błędny obraz seniorów nie 
uwzględnia ich ogromnego wkładu w społeczeństwo, jako wieloletnich pracowników, płatników podatków, 
wolontariuszy, nieformalnych opiekunów i konsumentów. Bez zmiany podejścia nigdy nie osiągniemy 
integracji społecznej, współpracy międzypokoleniowej, czy solidarności.

Seniorzy, jako rzecznicy własnych praw
Jednym z głównych założeń AGE jest pomoc seniorom w wyrażaniu własnych opinii, w walce o własne 
zainteresowania, w uświadomieniu reszcie społeczeństwa ich różnorodnych potrzeb; AGE kładzie 
szczególny nacisk na promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz ich aktywne włączanie 
w nurt życia społecznego i politycznego, między innymi poprzez bezpośrednie uczestnictwo seniorów w 
pracach organizacji oraz kształtowaniu jej założeń programowych.
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2011r. w

skrócie
W roku 2011 AGE...

•  zorganizowało 19 różnorodnych wydarzeń, konferencji oraz debat, z czego niektóre we współpracy z 
Międzypartyjna Grupą Parlamentu Europejskiego ds. Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej, 
Komitetem Regionów i Komisją Europejską

•  wzięło udział w ponad 150 spotkaniach na łamach UE oraz na szczeblu krajowym występując zarówno jako 
moderator, mówca i sprawozdawca

•  przygotowało artykuły do ponad 25 środków przekazu publicznego zarówno w obrębie Unii Europejskiej, 
jak również i poza nią

•  wysyłało comiesięcznie biuletyny informacyjne, CoverAge, do ponad 1200 zarejestrowanych czytelników 
i organizacji

•  wydało ponad 22 komunikaty prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń i osiągnięć w Unii Europejskiej 
i na świecie

•  wydało ponad 50 analiz politycznych, raportów monitoringowych i doradczych i oraz 5 dużych publikacji

• występowało na 15 europejskich konsultacjach dotyczących tematyki osób starszych

•  zaproponowało poprawki do 9 raportów Europejskiego Parlamentu ze skutkiem pozytywnym 

•  przeprowadziło istotny projekt UE nt. Godności ludzi starszych (WeDo) zrzeszający 18 partnerów z 12 
państw członkowskich UE

•  było zaangażowane w 10 projektach badawczych UE

•  poprowadziło EY2012 koalicję interesariuszy, zwiększając przy tym liczbę członków z 19 do 54 osób w 
2011 r.

•  współpracowało z takimi organizacjami jak: Europejskie Lobby Kobiet (EWL), Europejskie Forum Osób 
Niepełnosprawnych (EDF), Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (ENAR), Europejska Sieć Przeciwdziałania 
Ubóstwu (EAPN), Europejskie Biuro ds. Informacji Dotyczącej Romów (ERIO), Europejska Organizacja 
Konsumentów (BEUC), Europejska Unia Niewidomych (EBU), Europejskie Stowarzyszenie ds. Koordynacji 
Udziału Konsumentów w Procesie Normalizacji (ANEC) w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji

•  wybrało nowego prezydenta, Marana Sedmaka ze Słowenii



•  zorganizowało 9 statutowych spotkań i 12 spotkań ekspertów,

•  zwiększyło liczbę swoich członków o 26 osób (18 pełnych członków i 8 obserwatorów)  
i straciło 12 członków (z powodu kryzysu)

•  partycypowało w różnych konsultacjach i grupach doradczych organizowanych przez:

 - Komisję Europejską
  Dyrekcja Generalna Sprawiedliwości:
  - Dialog dotyczący tematyki wieku i niepełnosprawności w dziale finansowym,
  - Forum na podstawie paragrafu 5 w Dyrektywie Płci 2004/113/EC
  -  Grupa Sterująca w projekcie „Podnoszenie świadomości w zakresie niedyskryminacji i równości 

skierowanej do organizacji społeczeństwa obywatelskiego”
  Dyrekcja Generalna Konsumentów i Zdrowia Publicznego
  -  Grupa Sterująca na spotkaniu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjności ds. Zdrowego i 

Aktywnego Starzenia się (DG SANCO i INFSO)
  - Grupa Interesariuszy eZdrowia
  - Europejskie Forum Polityki Zdrowotnej
  Dyrekcja Generalna Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
  - Europejski Fundusz Emerytalny Forum Inwestycyjne (DG EMPL)
  Dyrekcja Generalna ds. Jednolitego Rynku
  - Usługi finansowe (DG MARK)
 - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  - Grupa łącznikowa z organizacjami pozarządowymi
 - Agencja Praw Podstawowych UE:
  - Platforma Praw Podstawowych
  - Europejska Agencja Leków
  - Grupa Robocza ds. pacjentów i Grupy Robocze ds. Konsumentów
 - Europejska Agencja Kolejowa
  -  Grupa Robocza w sprawie specyfikacji technicznej w zakresie interoperacyjności - osoby o 

ograniczonej sprawności ruchowej
 -  Europejskie Stowarzyszenie ds. Koordynacji Udziału Konsumentów  

w Procesie Normalizacji (ANEC)
  - Grupa strategiczna ds. Dostępności - mandat 473 o wzorcu dla wszystkich
 - Rozwiązania i systemy ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie
  - Członek rady doradczej programu AAL
 - Komisja Ekonomiczna ONZ dla Europy - Program “Pokolenia i Płeć” 
  - Członek grupy doradczej
 - Forum demograficzne w zakresie procesu starzenia się społeczeństw (WDA)
  - Członek grupy doradczej
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wydarzenia 

mijającego
Najważniejsze

roku 

10 rocznica AGE

W 2011 roku AGE obchodziło swoje 10 urodziny, poprzedzone szeregiem dyskusji o poprawie warunków 
życia i pracy seniorów oraz nt. wzmacniania współpracy między organizacjami seniorskimi w UE. W ciągu 
ostatniej dekady AGE zdołało poprawić prawa ludzi starszych i ułatwić ich partycypację w debatach 
politycznych UE oraz na szczeblu krajowym.

Jak wspomniano w broszurze upamiętniającej 10 największych wydarzeń AGE w ciągu ostatniej dekady, 
osiągnęliśmy znaczny postęp w wielu dziedzinach, takich jak: promocja integracji międzypokoleniowej, 
równouprawnienie w dostępie do usług i towarów, walka przeciw ubóstwu, zaangażowanie seniorów w 
programach badawczych, równość płciowa, zdrowe i godne starzenie się, itd.

EN: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_leaflet_
en.pdf
FR: http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/age_10_years_leaflet_
fr.pdf

Jubileuszowe, Walne Zgromadzenie AGE w 2011 r. poruszyło szereg tematów oraz wywołało wiele burzliwych 
dyskusji, w które aktywnie włączyli się zaproszeni goście, m.in.: László Andor, Komisarz ds. Zatrudnienia, 
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Jan Jarab, Przedstawiciel Regionalny UNHCR – European 
Office of the United Nations’ High Commissioner for Human Rights.

Częścią jubileuszowego Walnego Zgromadzenia AGE był uroczysty wieczór z udziałem Sekretarza 
Generalnego Forum Młodych, Giuseppe Porcaro, oraz zespołu jazzowego z Francji złożonego z seniorów.
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W stronę Europejskiego Roku 2012 dla Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – promocja UE 
przyjaznej dla wszystkich grup wiekowych

 AGE, będąc liderem koalicji na rzecz solidarności międzypokoleniowej 
(Koalicja EY2012), skutecznie wpłynęło na decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, przyjęta w lipcu 2011, ustanowienia 
Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia sie i Solidarności między 
Pokoleniami w 2012 r. (EY2012). 

Ponad 50 zainteresowanych organizacji zostało włączonych w Koalicję EY2012, 
która podczas wspólnej debaty zdefiniowała swój cel tj. stworzenie w perspektywie roku 2020 

Unii Europejskiej przyjaznej dla każdej grupy wiekowej. Wymusi to większą solidarność i współpracę 
pomiędzy pokoleniami, a także umożliwi aktywne uczestnictwo i włączenie wszystkich grup wiekowych 
we społeczeństwo.

W EY2012 Koalicja stworzyła również plan z konkretnymi działaniami do przeprowadzenia w 2012 r. 
Nakłania on do utworzenia Europejskiej Sieci Porozumienia Przyjaznego Ludziom w Każdym Wieku 
i Porozumienie Burmistrzów w sprawie zmian Demograficznych, aby ułatwić promocję seniorów i 
międzypokoleniową solidarność na szczeblach lokalnych i regionalnych.

W 2011 roku AGE ułatwiło kontakt, współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Europejską 
Komisją, zachęciło instytucje UE do zaadaptowania celów i metod programu przyjaznego dla wszystkich 
grup wielowiekowych WHO do swojej działalności.

Razem z Komitetem Regionów i Komisją Europejską AGE stworzyło broszurę pt. 
„Jak wypromować aktywność osób starszych: UE wsparciem dla lokalnym 
i regionalnych przedstawicieli”. Zawarto w niej szereg informacji dotyczących 
możliwości dofinansowań z UE, czekając wciąż na stworzenie Europejskiej Sieci 
Porozumienia Przyjaznej Ludziom w Każdym Wieku. Broszura jest wytyczną dla 
zainteresowanych budową Unii Europejskiej przyjaznej dla wszystkich grup 
wiekowych dla każdego jej członka.



Europejskie Partnerstwo Innowacyjności  
ds. Aktywnego i Zdrowego Starzenia się

Pod koniec 2010 roku wraz z rozpoczęciem projektu „Unia Innowacji” Komisja europejska uruchomiła 
pilotażowy program Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP AHA), 
który stanowi potrójną korzyść dla Europy:
• Pozwala mieszkańcom Unii Europejskiej prowadzić zdrowe, aktywne i niezależne życie w trakcie starzenia się,
• Usprawnia system działania i wydajność opieki zdrowotnej i socjalnej,
•  Zwiększa i polepsza rywalizację rynków usług i produktów, odpowiadając na wyzwanie starzejącego 

się społeczeństwa UE na poziomie globalnym, jednocześnie stwarzając więcej okazji dla sukcesywnego 
biznesu.

Nadrzędnym celem tego pilotażowego projektu jest wydłużenie okresu życia o 2 lata, do końca 
2020 roku.

AGE jest reprezentowany przez Grupę Sterującą Wysokiego Szczebla z Europejskiego Partnerstwa 
Innowacyjności, która zaprojektowała i dostarczyła Strategiczny Plan Rozwoju. Wydanie tego planu w 
listopadzie 2011 r., dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron, jest pierwszym krokiem do 
realnego partnerstwa. Zawiera w sobie opis różnych działań w trzech dziedzinach: promocji i profilaktyki 
zdrowia, opieki i lekarstwa, aktywnego i samodzielnego życia.

AGE poświęciło wiele energii walcząc wraz z Partnerstwem w celu wprowadzenia szerszego podejścia do 
zdrowego starzenia się i pracy w środowisku przyjaznym seniorom. Na szczęście nasze starania nie poszły 
na marne i właśnie te cele należą do grupy sześciu kluczowych działań wybranych do pierwszej fazy w 
komunikacie opublikowanym przez Komisję Europejską w lutym 2012 r. 

W międzyczasie AGE nawiązało współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w celu utworzenia 
wspólnego frontu. W maju 2012 na podstawie środowiska przyjaznego ludziom w każdej grupie 
wiekowej, AGE poprowadzi kampanię, która ma na celu uzyskanie poparcia od lokalnych, regionalnych i 
międzynarodowych autorytetów w programie Światowej Organizacji Zdrowia środowisko Przyjaznego 
Ludziom w Każdym Wieku. Dzięki namowom AGE, Światowa Organizacja Zdrowia i Europejska Komisja 
zgodziły się pracować wspólnie nad sprawą promocji środowiska przyjaznego osobom w każdym wieku 
i właśnie ta praca promowana jest w ramach Europejskiego Roku 2012. Konferencja UE ze Światową 
Organizacją Zdrowia dotycząca zarządzania środowiskiem przyjaznym wiekowo planowana jest na 2012 rok.
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Projekt WeDO

2011 był ważnym rokiem dla projektu WeDO, rozwijającego się w obiecujący 
sposób. Program dwuletni Uruchomiony w grudniu koordynowany przez AGE 
Platform Europe i wspierany przez Komisje Europejską, Dyrektoriat Zatrudnienia i 
Spraw Społecznych, scalają 18 członków (organizacje pozarządowe, organizacje 
rządowe, naukowców i usługodawców) z 12 krajów członkowskich i kluczowych 
członków UE.Wszyscy członkowie są zobligowani do wspólnej pracy nad: 
promocją dobrego i godnego życia niepełnosprawnych osób starszych 
oraz przeciwdziałaniu nadużyciom wobec seniorów a także pracą nad 
polepszeniem, jakości życia.

Wspólnie pracujemy nad wypracowaniem dobrowolnych Europejskich Struktur dotyczących, jakości 
opieki długoterminowej występującej w instytucjach, społeczeństwie lub w warunkach domowych. 
Program powstał za przykładem programu Komitetu Ochrony Socjalnej zajmującym się poprawianiem, 
jakości usług w zakresie opieki socjalnej. Zakłada on podstawowe zasady działania, bazuje na Europejskiej 
Karcie Praw i Obowiązków osób starszych potrzebujących długotrwałej opieki i pomocy. Został opracowany 
w ramach programu EUSTACEA.

Wraz ze wsparciem DZA (Deutsches Zentrum für Altersfragen), który pełnił kluczową rolę w rozwoju 
Niemieckiej Karty Praw i Obowiązków Osób Potrzebujących, długotrwała opieka i pomoc była realizowana 
pod patronatem Universiteit Brussels (VUB-BAS), który opracował narzędzia metodologiczne oraz szczęśliwie 
zaangażował się w różne projekty „dobrej starości” prowadzonych przez lokalne władze. Partnerstwo skupia 
się również nad opracowywaniem narzędzi rozwoju, kontroli, jakości jak również metodologii skupiającej 
się na aktywnym podejściu.

W 2011 r. projekt WeDO uruchomił 12 narodowych koalicji oraz koalicję, UE, skupiając szereg członków 
oddanych celom projektowym. Każda koalicja zbierała w sobie grono osób z ogromnym doświadczeniem 
i praktyką w opiece długoterminowej. Stopniowo zwiększali współpracę z ministrami swoich państw jak 
również z Komitetem Ochrony Socjalnej (SPC-WG-AGE). Wspólnie pracują nad strategiami polepszenia, 
jakości życia oraz nad obroną godności osobistej ludzi starszych na arenie międzynarodowej w ramach 
UE w 2012 roku. Wspólnie sfinalizują również wydanie Europejskich struktur jakościowych i przewodnik dla 
osób starszych: „Jak żyć dobrze i godnie?”.

Strona: www.Wedo-partnership.Eu.
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Prawo osób starszych do niedyskryminacji i równych szans 

Zwalczanie dyskryminacji wiekowej w środowisku pracy
W 2011 r. AGE kontynuowało swoją kampanię na rzecz walki z dyskryminacją wiekową doświadczaną przez 
starszych pracowników, lobbując przy tym w środowisku zawodowym w kwestiach takich jak: nieformalna 
opieka, emerytura etapowa, elastyczność, kształcenie ustawiczne i ergonomia, które należy uwzględnić w 
sprawozdaniu Europejskiego Parlamentu dotyczącego Projektu Nowych Umiejętności w Nowych 
warunkach Pracy. 

AGE razem ze Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw (CSR) byli prowadzącymi projekt “Promocja 
Biznesu dla Aktywnie Starzejących się” przygotowujący plan działania dla organizacji w zakresie aktywnego 
starzenia się. Skupiał się on na dwóch płaszczyznach: zatrudnienie i praca, działalność i rozwiązania biznesowe. 
CSR Europa, AGE i Komisja europejska w grudniu ubiegłego roku zorganizowali wspólnie seminarium 
podnoszenia świadomości w przedsiębiorstwach w kontekście aktywnego starzenia się. 

Zwalczanie barier wiekowych w dostępie do usług finansowych
Wkład AGE został dostrzeżony przez polską prezydencję i uwzględniony w szkicu artykułu 2.7 w dyrektywie 
dotyczącej równego traktowania w dostępie do towarów i usług bez ograniczeń wiekowych. Temat został 
poddany pod dyskusję na Radzie Pracy w sprawie Kwestii Społecznych w drugiej połowie 2011 roku. 
AGE z dumą podkreśla chęć kontynuacji pracy w pierwszej połowie 2012 roku, wyrażoną przez duńską 
prezydencję. Jednocześnie AGE rozpowszechnia najnowsze wyniki badań swoich członków opisujących 
ich dobre i złe doświadczenia w walce o dostęp do: wewnątrz unijnego ubezpieczenia podróżnego, 
uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych, kredytów hipotecznych i produktów bankowych. 

Kampania o dopuszczenie proponowanej Dyrektywy UE dotyczącej 
równego traktowania w dostępie do towarów i usług
AGE kontynuowało pracę nad proponowaną dyrektywą we współpracy z Europejskim Lobby Kobiet 
(EWL), Europejskim Forum Młodych (EYF), Europejskim Forum Niepełnosprawności, Europejską Siecią 
Przeciwdziałania Rasizmowi (ENAR) i ILGA –Europe z poparciem Platformy Społecznej. W spotkaniach 
wzięli udział przedstawiciele członków Rady dyskutując nad wyglądem szkicu i koordynacją akcji.

promuje … AGE
W 2011 r.



Krok w przód w sprawie równości płci w dostępie do produktów 
finansowych 
Po kilku latach wspólnej kampanii z organizacją konsumentów belgijskich (Test-Achats) i Europejskim 
Lobby Kobiet nad wprowadzeniem zakazu dostępu do produktów finansowych, AGE przyjęło decyzję 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Test-Achats (C-236/09 marzec 2011), która od 21 
grudnia, 2012 r. zakazuje odmiennego traktowania ze względu na płeć w opłatach i świadczeniach 
produktów ubezpieczeniowych. 

W czerwcu AGE przyłączyło się do Europejskiego Forum Komisji na temat artykułu 5 w Dyrektywie Płci 
2004/113/EC, do dyskusji z członkami Rady, przedsiębiorstw i interesariuszy nad wpływem tej dyrektywy na 
przemysł i konsumentów. 

AGE podkreśla pozytywny wpływ utworzenia takiego dokumentu na starsze kobiety, gdyż po jej 
wprowadzeniu zakłada się zwiększenie dostępu do ubezpieczenia i prywatnych domów zdrowotnych. 
Następstwem tej debaty, Europejska Komisja wprowadziła wytyczne w interpretowaniu przepisu ECJ, które 
wyjaśnia kilka kwestii poruszanych przez AGE.

Wzmocnienie praw konsumentów
W 2011 roku AGE pracowało ciężko nad prawami konsumentów. Poprzez reprezentację w Grupie 
Użytkowników Finansowych nakreślone zostały bariery, z jakimi zmagają się osoby starsze w dostępie 
do usług finansowych takich jak emerytury i ubezpieczenie. AGE połączyło siły z innymi organizacjami 
pozarządowymi w kampanii prowadzonej przez Europejską Organizację Konsumentów, by przyspieszyć 
dyskusję na temat roszczeń zbiorowych i odpowiedziało na kwestie związane z pozytywnym aspektem 
prawnym dla generacji 50+.

Odwiedzający stronę AGE mogą znaleźć informacje dotyczące pracy AGE w zakresie praw konsumenckich 
w osobnej zakładce. 

Wspólne prace nad seniorami Romskimi i imigrantami. 
W 2011 roku AGE przygotowało wspólnie z ERIO dwa dokumenty o “Polepszeniu sytuacji seniorów 
Romskich w obrębie UE”. Podsumowaniem były serie wywiadów przeprowadzanych z seniorami Romskimi 
w lecie 2010 roku oraz rozszerzony drugi dokument o osobach starszych pochodzenia Romskiego z okazji 
Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (17 Października 2011 r.). 
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Prawa osób starszych do swobodnego wyrażania 
opinii i równego dostępu do usług

Kampania na rzecz środowisk przyjaznych wiekowo
Przez cały 2011 rok AGE prowadziło kampanię na rzecz środowisk przyjaznych wiekowo. Zostało 
to podkreślone w broszurce publikowanej pod koniec 2010 roku pt. „W kierunku inteligentnego i 
zrównoważonego miejsca dla wszystkich grup wiekowych” i przekazywane za pomocą inicjatyw, zwłaszcza 
przez Europejskie Innowacyjności Partnerstwo ds. Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (EIP AHA). AGE 
poświęca się budowaniu wirtualnej sieci lokalnych i regionalnych przedstawicieli współpracujących 
nad środowiskiem przyjaznym wiekowo i nakłania do stworzenia Europejskiego Związku Burmistrzów 
w sprawach dotyczących zmian demograficznych. Partnerstwo nawiązało dodatkowo i podwoiło swoją 
pracę wraz z Komitetem Regionów, jak i Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w trakcie przygotowań do 
Europejskiego Roku 2012 wprowadzając sieć przyjazną dla wszystkich grup wiekowych.
Światowa Organizacja Zdrowia i AGE wspólnie angażują się w zachęcanie lokalnych i regionalnych 
przedstawicieli do wstąpienia w ich program środowiskowy i nawiązanie porozumienia z ważnymi 
programami UE dotyczącymi procesów politycznych i finansowania programów. 

Kilka kroków w przód w dostępie do nowych technologii
Przy okazji Zgromadzenia Cyfrowego ( DA) w czerwcu, organizacje: AGE I Europejska organizacja 
reprezentująca Konsumentów w Standaryzacji (ANEC), Europejska Unia Niewidomych (EBU), Europejskie 
Forum Niepełnosprawności (EDF) uruchomiły połączoną kampanię dotyczącą dostępności i 
powszechności sieci. Koalicja wywierała nacisk na Komisję Europejską w celu przeglądu jej aktu prawnego 
o dostępności stron internetowych i zaproponowanie unijnego prawodawstwa o dostępności do 
publicznych stron internetowych.

AGE i Forum Niepełnosprawności dołączyło do propozycji Fundacji Vodafone, aby stworzyć 
nagrodę promującą aplikację telefonów typu Smartphone w celu ulepszenia życia starszych ludzi z 
niepełnosprawnością, pomóc im włączyć się w aktywne tworzenie społeczeństwa. Komisja, która wręczała 
nagrody, postanowiła nagrodzić 4 aplikacje, które ułatwiały poruszanie się, włączenie do społeczeństwa, 
samodzielne i godne życie ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.

Dostępność w transporcie
W 2011 r. AGE wraz z Forum Niepełnosprawności złożyło projekt Komisji Europejskiej, aby stworzyć Forum 
Pasażerów i pełnić funkcję administratora Platformy Użytkownika poprowadzonej przez AGE w Projekcie 
Pośrednictwa. Jesteśmy bardzo dumni, że nasze sugestie zostały przyjęte przez Komisję Europejską, która 
obecnie pracuje nad ich wdrożeniem. Ostatnia konferencja Projektu, AENES w kwietniu 2011r rzuciła światło 
na rezultaty projektu i pozwoliła nam promować inicjatywy miast, jako konkretne przykłady transportu 
przyjaznego seniorom.
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Nagroda Dostępu Miasta UE
Od dwóch lat Komisja Europejska nagradza miasta „dostępne” albo miasta pracujące nad poziomem ich 
dostępności dla seniorów. W 2011 r. AGE zostało zaproszone przez jury UE do dostarczenia listy ekspertów dla 
jury narodowego. Zwycięzcą został Salzburg, podczas gdy 7 innych miast (np.: Kraków) dostało wyróżnienia. 
Oba miasta były partnerami, AGE w projekcie ANEAS.

Europejska sieć ekspertów akademickich w dziedzinie niepełnosprawności 
(ANED)
Europejska Komisja zadecydowała w 2011 roku odnowę kontraktu z Europejską Siecią Ekspertów 
Akademickich w Dziedzinie Niepełnosprawności (ANED). Zaproszona została o zaangażowanie w 
działania eksperta walczącego o prawa osób starszych. AGE, poproszone przez ANED, włączyło się w 
projekt i nominowało swojego eksperta, oferując komisji: wsparcie naukowe i porady, rzetelną analizę 
sytuacji politycznej i krajowej, doradztwo w zakresie określonym przez Europejską Strategię na rzecz 
Niepełnosprawności i Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych ratyfikowanych przez UE w 
2011 roku.

Standaryzacja
Standaryzacja może ułatwić rozwój oraz dostępność do dóbr i usług w ramach UE, we współpracy AGE z 
Europejską Organizacją Konsumentów w Standaryzacji (ANEC) i Europejskim Forum Niepełnosprawności 
(EDF) nad tym problemem.

W 2011 roku AGE zaangażowane było głównie na dwóch płaszczyznach działań:

•  na mandacie standaryzacji, zaproponowanym przez Komisje Europejską, aby włączyć „Projektowanie 
dla wszystkich” do najważniejszych inicjatyw standaryzacji (Mandat 473). Opiera się on na Strategii 
Doradztwa w oparciu o dostępność ( SAGA), w którą jest włączone AGE.

•  na pracach normalizacyjnych w sektorze kolejowym w sprawie zmiany specyfikacji technicznej dla 
Interoperacyjności – osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (TSI – PRM) prowadzone przez 
Europejską Agencję Kolejową. Dwóch ekspertów z ramienia AGE uczestniczy w technicznej części pracy.
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Prawo do aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa w 
społeczeństwie ludzi starszych.
 
Wkład AGE w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
 Przez cały rok 2011 AGE przyczyniło się do osiągnięć Europejskiego Roku 

Wolontariatu 2011 (EYV2011) biorąc czynny udział w Alliance Steering 
Group i wprowadzając osoby starsze w uświadomienie wymiaru wolontariatu 
dla swoich działań, w tym do rozwoju swojej bieżącej pracy politycznej 
(dokument P.A.V.E.) oraz za pośrednictwem swoich grup zadaniowych ds. 
wolontariatu pracowniczego i ram prawnych dotyczących wolontariatu. Z 
pomocą ekspertów AGE zidentyfikowało i monitorowało również działania 
wprowadzone przez państwa członkowskie wspierające starszy wolontariat 
na poziomie krajowym.

We wrześniu AGE zorganizowało także spotkanie Między-frakcyjnej Grupy Roboczej ds. Starzenia się i 
Solidarności Międzypokoleniowej (Intergroup on Ageing and Intergenerational Solidarity), aby przyjrzeć się 
starszemu wolontariatowi w kontekście aktywności seniorów i dokonać powiązań między EYV2011 oraz 
Europejskim Rokiem 2012 dla Aktywności Osób Starszych i Solidarności między pokoleniami (EY2012).

Przygotowania na rzecz Europejskiego Roku 2012 Aktywnej Starości i 
Solidarności międzypokoleniowej.

AGE popiera włączanie się narodowych i lokalnych organizacji w przygotowania 
do EY2012, zbierając informację i materiały pomaga w aranżacji i ułatwia 
kontakt z narodowymi koordynatorami EY2012 oraz zapewnia komunikację 
z agencjami zarządzającymi oficjalną stroną EY 2012. 

Również w połączeniu z Koalicją 2012 stworzyliśmy Manifest Unii Europejskiej 
Przyjaznej dla wszystkich grup wiekowych do 2020 roku, włączając szereg 
rekomendacji do UE, interesariuszy na szczeblu narodowym i lokalnym jak 

i obywateli UE, aby osiągnąć Unię Europejską Przyjazną Ludziom w Każdym Wieku przed 
2020 r. Wraz z Koalicją EY2012, AGE stworzyło broszurę zatytułowaną „Europejski Rok 2012: Każdy ma 
swoją rolę do odegrania”, aby zapewnić organizacjom i obywatelom listę kontaktów i informacji. Wraz z 
Komitetem Regionów i komisją Europejską, AGE wydało również broszurę „Jak wypromować aktywne 
starzenie się w Europie? UE wspiera lokalnych i regionalnych przedstawicieli”, która została uznana za 
oficjalną publikację UE i szeroko rozprowadzana na całym jej terenie.
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Kształcenie ustawiczne
AGE uczestniczyło w kwietniu 2011 roku w seminarium ekspertów Grundtvig o Rozpowszechnianiu 
kształcenia i udzieliła wsparcia swoim krajowym organizacjom, aby mogły uzyskać do niego dostęp jak i 
również do innych programów. AGE skontaktowało się również z euro deputowanymi, aby wyrazić swoje 
zaniepokojenie ewentualnym brakiem finansowania trans granicznej mobilności dorosłych uczniów w 
przyszłych programach unijnych.

Aktywna rola AGE w Parlamencie Europejskim
 Aktywna rola AGE w Parlamencie Europejskim (EP) jest kluczem do 

wypowiadania poglądów przez seniorów na poziomie europejskim. Działania 
AGE w Parlamencie wzrosły w 2011 r. dzięki wsparciu Intergrupy ds. 
Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej (Intergroup on Ageing 
and Intergenerational Solidarity), z którą AGE współorganizowało debaty 
polityczne w Parlamencie Europejskim i współpracowało przy różnych 
kampaniach. Członkowie AGE brali czynny udział w tych działaniach: 
Grupa Ekspertów Zdrowia (Health Expert Group) partycypowała w 
spotkaniu Intergrupy w sprawie „leków dla osób starszych” i członkowie 
Rady odwiedzili PE przed uczestnictwem w wydarzeniu Intergrupy na 

temat Europejskiego Roku 2012.

Ponadto eksperci AGE wzięli udział w części spotkań grup zainteresowanych udzielając rad w kwestii 
opiekunów i wolontariuszy. Aktywnie włączyli się do prac PE dotyczących Europejskiego Roku 2012 i 
skutecznie złożyli poprawki do kilku innych raportów Parlamentu Europejskiego, w tym do raportu Martina 
Kastlera na temat EY2012. AGE czynnie uczestniczyło w opracowaniu pisemnej deklaracji 2011/48 w 
sprawie Europejskiego Roku 2012, która wzywała do przyjaznej dla wszystkich grup wiekowych UE. Dzięki 
staraniom członków AGE duża liczba euro posłów podpisała deklarację, ale niestety nie zebrano wymaganej 
liczby podpisów, aby została ona przyjęta przez Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym.
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Ochrona społeczna osób starszych

Monitoring adekwatności płac
W 2011 roku AGE analizowało wpływ krajowych programów naprawczych dotyczących emerytur. 
Członkowie AGE dostarczyli dowody na drastycznych cięć w budżecie państwa, w szczególności działań 
prowadzących do dalszych redukcji redystrybucyjnych w systemie emerytalnych na niekorzyść osób z 
krótszym stażem pracy, tj.: kobiet i imigrantów. 

AGE wzięło udział w Peer Review dot. „wyważania bezpieczeństwa i przystępności kapitałów systemów 
emerytalnych i powtórzyło swoje wezwanie do większej solidarności między - oraz wewnątrz 
pokoleniowej w trakcie tworzenia systemów emerytalnych mających uwzględnić: adekwatność emerytury, 
godne minimum pensji dla emerytów i rencistów, zabezpieczenia dla oszczędności pracowników i wypłat 
emerytów, jak również wydłużenia stażu pracy dla tych, co chcą albo potrzebują pracować dłużej. We 
wszystkich wymienionych dziedzinach państwo musi położyć nacisk na ich rozwój, aby odbudować 
pewność obywateli. 

Promowanie równości płci w wysokości emerytur
W trakcie walki o równość pensji dla wszystkich, AGE położyło szczególny nacisk na wymiar płciowy, 
nawołując do większej redystrybucji elementów w systemach emerytalnych po to by wspomóc 
kobiety, które większość czasu zajmują się dziećmi bądź innymi członkami rodziny. 
Antycypując publikacje Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej emerytur, AGE napisało pismo do 
Prezydenta Barroso, przypominając o równości płciowej, jako rdzenia wartości UE. Zwróciliśmy się z prośbą 
do Parlamentu by Biała Księga zawierała odnośniki do różnic w dochodach u płci u osób i aby zapobiegła 
rozszerzaniu się tej działalności w przyszłości, do których obecne reformy nieuchronnie dążą. Równość 
płciowa w prawach do emerytury jest kluczowa w walce przeciw ubóstwie i wykluczeniu społecznym 
kobiet starszych.

Podczas konferencji Peer Review organizowanej przez Niemcy pt. ”Skutki wyborów życiowych na pensje 
kobiet” AGE przestrzegało przed ogromnym wpływem środków zmierzających do wzmocnień powiązań 
między poszczególnymi składkami i świadczeniami a wpływie, jaki będzie na powiększenie nierówności 
w traktowaniu płci względem pensji. Chyba, że odszkodowania dobrane indywidualnie będą 
uwzględniane w wyborach życiowych kobiet. Biorąc pod uwagę obecny trend w UE, by polegać głównie 
na emeryturach dodatkowych, AGE zachęca również do wprowadzenia skutecznych środków w celu 
zmniejszenia przymusu utrzymania trwałej kariery. Mówi o zwracaniu większej uwagi na nierówności w 
traktowaniu płci, co wpływa negatywnie na dostęp kobiet do tych systemów. 

AGE z radością przyjęło fakt, iż Komisja europejska zwróciła uwagę na ich rekomendacje i wprowadziła 
część z nich do Białej Księgi Emerytur, które kładzie nacisk na wymiar płciowy w reformach emerytur. 
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Zaangażowanie AGE w Semestrze Europejskim
W marcu AGE wysłało list do Kolegium Europejskiego prosząc o środki wspierające adekwatność systemów 
ochrony socjalnej wraz z klauzulami społecznymi Traktatu Lizbońskiego i ukierunkowaniem na cel Europy, 
by zmniejszyć ubóstwo i wykluczenie społeczne przed 2020 rokiem. 

AGE zwrócił uwagę na brak reakcji społecznej na kryzys w uniknięciu dodatkowych kosztów społecznych 
i ekonomicznych w przyszłości. Postulując o środki socjalne AGE zachęcało władze krajowe do zapewnienia 
adekwatnych pensji dla wszystkich, gwarantując minimalny dochód emerytalny. Dostęp do godnych 
zawodów i wartościowych podstawowych usług, również stanowi podstawę do walki z dyskryminacją 
wiekową w zatrudnieniu. AGE opowiadało się po stronie socjoekonomicznej polityki, aby podkreślić cele 
rozwojowe do końca 2020 roku w Europie. 

AGE zmobilizowało siły, by na poziomie krajowym oddziaływać na nowy proces koordynacji ekonomii – 
tak zwany Europejski Semestr. Ponieważ, głównie koncentrował się on na wyjściu z kryzysu to brakuje mu 
przejrzystości przy włączaniu się w społeczeństwo obywatelskie. Organizacjom pozarządowym ciężko 
było bronić głównych założeń równości obywatelskiej i adekwatności ochrony społecznej w kontekście 
Semestru Europejskiego. 

AGE ubolewał, że Krajowe Programy Reform 2011 r. będące podstawą realizacji strategii w dużej mierze 
ignorują zmiany socjalne i nie uznały ich, jako głównego nurtu w podejściu makro-ekonomicznym do 
reform. Polityka AGE kwestionuje w głównej części skupianie się rządu na dominacji w zmniejszaniu 
publicznego długu – poprzez jeszcze większe cięcia w wydatkach publicznych – bez analizowania ich 
wpływu na ludzi starszych, w szczególności na tych najbardziej bezbronnych takich jak: starsze kobiety i 
najstarsi seniorzy.

W odniesieniu do zarządzania w pierwszym Semestrze Europejskim i Krajowych Programów Reform, AGE 
zwróciło uwagę na brak zarządzania i odpowiedzialności w tym procesie, jak również braku woli politycznej, 
aby włączyć obywateli w proces planowania programu reform.

15



Prawo starszych osób do godności 
 
Definiowanie standardów dla odpowiedniego i godnego życia
W 2011 roku AGE poprowadziło kampanię w walce o adekwatność przychodów u osób starszych, celując w 
zachowanie odpowiednich standardów życia w godnym starzeniu się. W 2011 roku AGE powtórzyło swoje 
wezwanie do zdefiniowania, czym jest adekwatny przychód osób starszych w kontekście krajowym tzn. 
poprzez tworzenie tak zwanych koszyków dóbr i usług dla ludzi starszych.

Celem takiego „koszyka” jest zwrócenie się do ciągle zmieniających się potrzeb starszych ludzi, cen usług i 
dóbr i wzrostu ich zapotrzebowań w trakcie starzenia się, kiedy jego szybkość przekracza szybkość inflacji. 
AGE walczyło o utworzenie „koszyka” dla każdej płci i stworzenie podgrup wiekowych, dostęp do instytucji 
zdrowotnych i usług długoterminowych, odpowiedniego życia w gospodarstwie domowym, ogrzewania, 
transportu publicznego, udziału w życiu społecznym obywateli itd. 

Zwracanie uwagi na potrzeby najbardziej potrzebujących starszych 
ludzi poprzez Platformę Europejską Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym
W ciągu 2011 roku AGE wspomagało swoich członków w monitorowaniu implementacji w zakresie 
zmniejszania ubóstwa w Europie do 2020 roku. Krajowe strategie włączają społeczeństwo ludzi starszych 
w sposób nierówny, dlatego też AGE namawiało Europejską i krajową radę polityki do stworzenia 
środków do walki zarówno z ubóstwem w dochodach jak i deprywacją materialną pośród ludzi 
65+ w szczególności w centralnych i wschodnich państwach, gdzie warunki życiowe osób starszych są 
najgorsze. Aby skutecznie walczyć z ubóstwem i wykluczeniem osób starszej populacji, nawołuje AGE do 
przetworzenia krajowych celów w redukcji ubóstwa na podgrupy wiekowe i płciowe. 

W połowie października AGE przekazało zalecenia swoich członków do Komisji Platformy Europejskiej ds. 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym współorganizowanym przez Komisję i Polską Prezydencję. 
Na spotkaniu członkowie AGE koordynowali warsztat tematyczny nawiązujący do walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym starszych ludzi. Z dodatkowym zaleceniem w redukcji ubóstwa AGE 
zwróciło się do rządu, aby zaangażować Europejczyków i krajowe platformy do walki z ubóstwem i 
wspierać Europejski Rok 2012 z wykorzystaniem, jako przypomnienie wzmocnienia walki z wykluczeniem 
społecznym wszystkich grup oraz stworzenie UE wyjątkowej i przyjaznej dla każdego wieku przed 2020 r.
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Nadużycia wobec osób starszych i jakość opieki długoterminowej. 
Nadużycia wobec osób starszych i jakość opieki długoterminowej były jednym z priorytetów w 2011 roku. 
Oprócz uruchomienia projektu WeDO zajmującego się zapobieganiem nadużyć wobec osób starszych 
poprzez poprawienie, jakości usług opieki długoterminowej, AGE walczyło wciąż, by nadużycia wobec 
seniorów nie były lekceważone i pozostały wysoko na liście UE i upewniając się, że fundamentalne prawa 
starszych są rozumiane i popierane. 

AGE było aktywnie zaangażowane w przygotowania do Konferencji ds. Nadużyć wobec Osób 
Starszych zorganizowanej w listopadzie przez Komisję Europejską, poprzez wprowadzenie dużej liczby 
ekspertów z pośród członków AGE i zaproponowanie mówców. Celem tej konferencji było podsumowanie 
dotychczasowych osiągnięć projektów UE związanych z wykorzystywaniem osób starszych i wymianą 
poglądów, o tym, co trzeba i można zrobić na szczeblach krajowym i europejskim, by chronić dobre i godne 
życie osób starszych.

AGE było także zaproszone do wzięcia udziału w warsztacie Komitetu Ochrony Socjalnej nt starzenia 
się (SPC-WG-AGE), aby zaprezentować projekt WeDO i szkic Europejskich Zasad dotyczących, jakości 
opieki długoterminowej i przedłożyć propozycje dokumentu roboczego dotyczącego, jakości opieki 
długoterminowej publikowanej przez Komisję Europejską. W 2012 r.

Zachęcamy również Komisje Europejską, aby połączyła swoje siły ze Światową Organizacją Zdrowia w 
sprawie opieki długoterminowej, jak i nadużyć wobec osób starszych.

W październiku 2011 AGE zostało zaproszone do wzięcia udziału w Peer Review organizowanym 
przez Szwecję pt. „Zamknięcie luki – w poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z rosnącymi potrzebami 
opieki i ograniczonymi zasobami” gdzie kładzie nacisk na przedstawianie stanowisk w sprawie opieki 
długoterminowej i przedyskutowanie z przedstawicielami różnych państw członkowskich, jak sprostać 
wyzwaniom, postawionym przed nimi w celu zapewnienia, jakości opieki długoterminowej i godnej 
starości wszystkim.

Przyczyniło się również do prac Platformy Społecznej na opiekę poprzez nasz udział w grupie roboczej ds. 
usług użyteczności publicznej i ich dorocznej konferencji w grudniu poświęconym opiece.
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Prawo seniorów do zdrowej starości

Europejskie Partnerstwo innowacyjności ds. Zdrowego i Aktywnego 
starzenia się (EIP AHA)
AGE bardzo aktywnie uczestniczy przy pracach Grupy Sterującej Innowacyjnego Partnerstwa oraz bierze 
udział w wielu spotkaniach, aby wspólnie nakreślić Plan Strategiczny. Jednocześnie chce współtworzyć 
warsztat dla stworzenia środowiska przyjaznego osobom w każdym wieku, rozszerzając informacje 
dotyczące zaangażowania w Plan Stworzenie połączenia z procesami politycznymi UE może pomóc 
Partnerstwu w osiągnięciu lepszych wyników w EY2012, a także w pracach wykonanych przez Dyrektoriat 
Ruchu w sprawie dostępności transportu i Dyrektoriat Sprawiedliwości w dostępie do dóbr i usług.

AGE było uczestnikiem wielu konferencji i wydarzeń, prezentując cele Europejskiego Partnerstwa 
Innowacyjności szerszej publiczności, wykorzystując możliwość promowania szerszego podejścia 
do aktywnego i zdrowego starzenia się, bazując na definicji Światowej Organizacji Zdrowia. Po 
więcej informacji na temat, czym się zajmuje stowarzyszenie EIP AHA, zapraszamy do artykułu w dziale 
„Najważniejsze wydarzenia roku”. 

Kwestie farmaceutyczne
Od wielu lat AGE walczy o poprawę bezpieczeństwa leków i dba, by leki były indywidualnie dobierane do potrzeb 
osób starszych, szczególnie wymagających ciągłego leczenia i słabych pacjentów w podeszłym wieku. Idąc za 
naszym przykładem Europejska Agencja Leków (EMA) zdecydowała się na strategię leków geriatrycznych i 
wyznaczyła grupę do pracy nad nimi. To wzmocni zaangażowanie w pracę Europejskiej Agencji Leków poprzez 
pracę z Partią Konsumentów i Pacjentów, w której są zaangażowani dwaj z ekspertów AGE.

Praca nad zaangażowaniem osób starszych w badania kliniczne jest kluczowym elementem doboru 
odpowiednich leków geriatrycznych. Obecnie trwają pracę nad dyrektywą, podczas gdy AGE wraz z 
Agencją włącza się w konsultacje prowadzone przez Komisje Europejską. 

Forum Polityki Zdrowa UE
Celem Forum Polityki Zdrowia jest zbliżenie, interesariuszy zdrowia, stworzenie przejrzystej strategii 
zdrowotnej UE, otwartej na ludzkie potrzeby.

W 2011 roku AGE wzięło udział w spotkaniach gdzie odegrało ważną rolę we włączanie się Polityki Zdrowia 
wraz z Europejskim Partnerstwem Innowacyjności ds. Aktywnego i Zdrowego Starzenia się.

Również dołączyło się do pozycji przedstawianej przez Forum Polityki Zdrowotnej UE w temacie chorób 
przewlekłych, aby popierać strategię rozwoju przed 2012 rokiem, upewniając się, że wybory życiowe ludzi 
starszych i ich obawy będą brane pod uwagę. 
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Uczestnictwo w Europejskim Stowarzyszeniu Zdrowia Publicznego (EPHA)
W 2011 roku AGE aktywnie wspierało kampanię Stowarzyszenia w temacie zdrowia w szczególności poprzez 
promowanie i podpisanie Karty Kapitału Zdrowia. Współpraca ze Stowarzyszeniem miała również duże 
znaczenie w sprawie szczegółowych dokumentacji takich jak: tworzenie nowej dyrektywy zaproponowanej 
przez Komisję Europejską o informowaniu pacjentów o zalecanych lekach. Ten dokument rozpoczęty 
w 2008 roku do dziś jest kontrowersyjny i praca, jako koalicja, jest niezmiernie ważna, by odnieść sukces.
AGE brało również udział w spotkaniach comiesięcznych, które stanowiły dobrą okazję, aby przedstawić 
pracę Europejskiego Partnerstwa Innowacyjności ds. Aktywnego i Zdrowego Starzenia się szerszej 
publiczności.

E-Zdrowie
Praca AGE przy e-Zdrowiu jest wykonywana między projektami a pracą polityczną. W 2011 roku AGE był 
zaangażowany w tydzień e-Zdrowia, promowany przez prezydencję węgierską, który stanowił okazję do 
przedstawienia szerszej publiczności perspektywy starszych ludzi w odniesieniu do nowych technologii w 
zdrowiu.

Włączyliśmy się również w konsultacje z Komisją Europejską w Aktywny Plan e-Zdrowia 2012-2020 i 
mamy nadzieje, że nasze wskazówki i komentarze wspomogą racjonalne użycie nowych technologii.
Tymczasem nasz udział w odnowionej grupie interesariuszy e-Zdrowia został już potwierdzony, a pierwsze 
spotkanie planowane jest na marzec 2012 roku.

Spotkania Intergrupy wobec problemów zdrowotnych
W 2011 roku AGE współorganizowało z Intergrupą Starzenia się i Solidarności między pokoleniowej dwa 
spotkania o tematyce zdrowego starzenia się: pierwszy połączony był z uruchomieniem Europejskiego 
Partnerstwa Innowacyjności w Zdrowym i Aktywnym Starzeniu się. Dało to okazję, by lepiej wytłumaczyć 
pozycje AGE i jej rolę w Grupie Sterującej i posłuchać opinii reszty interesariuszy. Drugie spotkanie 
ukierunkowane było na leki dla osób starszych i powitało nową strategię Europejskiej Agencji Leków w 
kontekście leków geriatrycznych. Była to okazja dla członków Zdrowotnej Grupy Eksperckiej, do uczestnictwa 
w działania Parlamentu Europejskiego.
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Solidarność międzypokoleniowa

Zagadnienia przekrojowe
W 2011 roku praca AGE koncentrowała się na włączaniu do kwestii solidarności między pokoleniami i 
wewnątrz pokoleniowej w takich dziedzinach jak wolontariat, zatrudnienia, reformy systemów emerytalnych 
i długoterminowych systemów opieki w Europie. W całym swoim działaniu AGE starało się sprzyjać większej 
uczciwości i solidarności między starszymi i młodszymi, ale również poza grupami wiekowymi, między 
biedniejszymi i bogatszymi, między kobietami i mężczyznami.

Wraz z koalicją EY2012 zainteresowanych stron AGE lobbowało Radę i Parlament Europejski do poszerzenia 
zakresu Europejskiego Roku 2012 na Aktywne Starzenie się zaproponowane przez Komisję Europejską i 
uwzględnić solidarność międzypokoleniową w tytule i celach roku. Zarówno Rada jak i Parlament Europejski 
(raport Martina Kastlera) poparła nasz apel i zakres Europejskiego Roku został poszerzony o „aktywne 
starzenie się i solidarność między pokoleniową”.

Pod przewodnictwem AGE i EY2012 Koalicja w 2012 roku przyjęła stworzenie UE przyjaznej dla 
wszystkich grup wiekowych do 2020 roku w poczet swoich działań koncentrując się na konieczności 
dostosowania naszego społeczeństwa do aktualnych potrzeb wszystkich grup wiekowych. Ta koalicja, która 
wzrosła z 19 do 54 zainteresowanych stron, opracowała Manifest i Mapę Drogową, która zarysowuje cele i 
zobowiązania AGE na ten rok.

29 kwietnia dniem Solidarności międzypokoleniowej.

AGE brało czynny udział w Konferencjach UE na wysokim szczeblu 
„Ku Europejskiemu Roku Aktywności Osób Starszych i solidarności między 

pokoleniami (2012) „ zorganizowanej przez Komisję Europejską w dniu 
29 kwietnia z okazji Dnia UE Porozumienie między pokoleniami.

Reprezentanci AGE i koalicji EY2012 zostali zaproszeni do przemówienia 
i prezentowania inicjatyw i przykładów rezultatów, których celem jest wspieranie wymiany 

i współpracy międzypokoleniowej.

Upamiętniając ten dzień, koalicja EY2012 stworzyła wspólną ulotkę na temat Roku UE 2012, która 
wzywa i zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się. Podkreśla znaczenie przyjęcia pokoleń 
w wielu dziedzinach z zaleceń skierowanych na szczeblu, UE, krajowym i lokalnym. Celem tej publikacji 
było informowanie społeczeństwa o EY2012 i zmobilizowanie tak wielu, interesariuszy, jak to możliwe, aby 
wspierać cele Roku.
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Zaangażowanie użytkowników i projekty badawcze

Zaangażowanie w wysoką ilość projektów służy spojrzenia ludzi starszych w kontekście odkryć badawczych, 
podkreślając heterogeniczność tej grupy, sposoby efektywnego udziału użytkownika, propagowania 
wczesnego zaangażowania i zapewnienie, że kwestie etyczne są uwzględnione.

AALIANCE2

Projekt AALIANCE2 ma na celu stworzenie długoterminowej sieci organizacji działających 
w zakresie życia wspieranego przez otoczenie (AAL). Nasza rola skupia się na budowaniu 
trwałej wspólnoty, wyrażając punkt widzenia użytkowników i upowszechniania wyników 
dla szerszej publiczności.

OASIS (Open Architecture for Accessible Services Integration and Standardisation)

Podczas 4 lat działalności OASIS opracowało i przetestowało rozwiązania poprawiające 
niezależność życia osób starszych. Końcowe Forum Użytkownika i Naukowe Posiedzenie 
Zarządu zostało zorganizowane przez AGE we Włoszech gromadząc ponad 110 uczestników 
z całej Europy i poza nią.

VERITAS (Virtual and augmented Environments and Realistic user Interactions to 
achieve embedded Accessibility designs)

VERITAS, projekt opracowujący rozwiązania w celu poprawy projektowania dostępnych 
produktów, osiągnął dwa lata działalności. Na Forum zorganizowanym przez użytkowników 
AGE w Nottingham we wrześniu 2011 r. VERITAS udostępnił wyniki wstępne i zebrał 
informacje od ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.
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Futurage - A Road Map for Ageing Research

Mapa Drogowa dla Europejskiego Badania nad Starzeniem się została uruchomiona w 
październiku 2011 roku, dostarczając programów badań w zakresie starzenia się w 
ciągu najbliższych 10 lat. Mapa Drogowa zawiera główne zalecenia angażujące osoby 
starsze w badania i koordynuje istniejące i przyszłe studia. Są to dwa z głównych wniosków 
złożonych przez ekspertów AGE.

eAccess+ ( The eAccessibility Thematic Network )

EAccess+ ma na celu opracowanie platformy do koordynacji i usprawnienia realizacji 
eDostępności w całej Europie. AGE przyczyniło się do rozszerzenia sieci zainteresowanym 
stronom oraz rozpowszechnieniu wiadomości o projekcie.

ATIS4 all (Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All)

ATIS4 all dąży do utrzymywania otwartego, portalu ofiarującego rzetelne informacje na 
temat technologii wspomagających. AGE stawia na przyjazność przedstawionych dla 
użytkownika informacji, przypominając projektantom i programistom o potrzebach osób 
starszych, a także upowszechnianie projektu do innych europejskich interesariuszy.

Goldenworkers – W stronę zatrudnienia 

Celem Goldenworkers jest zidentyfikowanie pojawiających się technologii, trendów 
społeczno-ekonomicznych, nowych modeli przedłużenia życia zawodowego i nowych 
scenariuszy w zakresie aktywnego starzenia się. AGE pomaga w zbieraniu wiedzy dzięki 
swojemu zaangażowaniu w projekty badawcze i politykę europejską oraz zaleceniach dla 
seniorów przez ICT.
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AENEAS (Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society)

Projekt Aeneas organizuje szkolenia dotyczące wymiany informacji na wysokim poziomie 
i wiedzę z zakresu ekologicznych sposobów promowania mobilności seniorów. Jego 
końcowa konferencja, zorganizowana przez AGE w Komitecie Regionów w kwietniu 
2011 roku przyciągnęła wielu europejskich interesariuszy, którzy wyciągnęli wnioski z 
doświadczeń AENEAS i zachęcani byli do przeniesienia praktyk na inne miasta.

DREAMING (Elderly Friendly Alarm Handling and Monitoring)

DREAMING ma zakończyć swoją działalność pod koniec 2012 roku. W 6 miastach 
pilotażowych korzysta z aplikacji e-Zdrowie, aby promować życie samodzielne ludzi 
starszych i przyciąć koszty opieki zdrowotnej i społecznej. AGE zorganizowało wizyty 
pilotażowe w Barbastro i Heby, dostarczając przydatnych spostrzeżeń na temat 
stosowania i wdrażania technologii w Hiszpanii i Szwecji.

Home Sweet Home (Health monitoring and sOcial integration environMEnt for 
Supporting WidE ExTension of independent life at HOME)

W 2011 roku usługi Home Sweet Home zostały rozmieszczone w miastach pilotażowych w 
Belgii, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii. AGE odpowiedzialny za zarządzanie projektem, zebrało 
opinie od swoich członków, rezultaty i materiały komunikacyjne i rozpoczęło planowanie 
kolejnych wizyt pilotażowych w terenie na rok 2012.
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AGE
O  sieci

Zarząd AGE
Walne Zgromadzenie AGE jest głównym organem zarządzającym, którego rada jest odpowiedzialna za 
kompleksową realizację programu prac i decyzji politycznych. Sekretariat jest odpowiedzialny za codzienne 
zarządzanie i za współpracę z instytucjami UE. AGE zrzesza ponad 165 organizacji członkowskich. Listę, a 
także więcej szczegółów na temat sieci AGE i jej struktury, można uzyskać na stronie AGE.

Informacje finansowe
AGE jest częściowo finansowany ze swoich składek członkowskich i darowizn (około 20%) i dotacji z Unii 
Europejskiej (około 80%). Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową AGE.

Przynależność do innych organizacji europejskich
EAPN
AGE jest członkiem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Jest to niezależna sieć organizacji 
pozarządowych (NGO) i grup zaangażowanych w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. AGE ma na celu przybliżenie perspektywy osób starszych w 
EAPN i pomoc w rozwoju rozwiązań zapobiegania i radzenia sobie z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
w podeszłym wieku.

EPHA
Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia (EPHA) reprezentuje około 100 organizacji działających w 
sektorze zdrowia publicznego (organizacja pacjentów, ochrony zdrowia, krajowymi lub europejskimi 
stowarzyszeniami zajmującymi się szczegółami zdrowia publicznego, itp.). Stowarzyszenie ma na celu 
promocję i ochronę interesów zdrowotnych wszystkich ludzi żyjących w Europie i wzmocnienie dialogu 
między instytucjami europejskimi, obywateli i organizacji pozarządowych we wsparcie o zdrowie polityki 
publicznej.

AGE dołączyło do Stowarzyszenia w 2008 roku i od tego czasu ściśle współpracuje w sprawie zagadnień 
zdrowotnych, będących przedmiotem zainteresowania osób starszych.

Platforma Społeczna
Platforma Europejskich Społecznych Organizacji Pozarządowych (Social Platform) jest sojuszem 
reprezentatywnych federacji europejskich i sieci organizacji pozarządowych działających w sektorze 
społecznym na poziomie europejskim. Rola AGE w Platformie Społecznej to wyrażenie obaw starszych 
obywateli i obrony ich praw w UE.
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www.ageuk.org.uk

www.ede-eu.org

National Association of Retired  
Police Officers - NARPO

Raport roczny AGE 2011 został opublikowany przy wsparciu europejskiego programu na rzecz 
zatrudnienia i solidarności społecznej (PROGRESS) oraz darowizn od następujących członków 
AGE:



Praca nad niniejszą publikacją i jego wydanie coroczne jest wspierane przez grant z unijnego programu na rzecz zatrud-
nienia i solidarności społecznej (PROGRESS). Dokument odzwierciedla poglądy jego autora. Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za informacje w nim zawarte.

AGE Platform Europe
111 rue Froissart • B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32.2.280.14.70 • Fax: +32.2.280.15.22
E-mail: info@age-platform.eu • www.age-platform.eu 

Przystępując do AGE robisz więcej niż tylko wyrażasz poparcie.

Członkowie AGE mają również możliwość:

• udziału w organizacji z silnym i skutecznym przekazem na poziomie UE
•  wyrażenia swojego zdania w środowisku pracy i pomocy AGE w przedstawieniu punktu widzenia osób 

starszych w UE w kwestiach ich dotyczących 
•  otrzymywania regularnych informacji dotyczących istotnych zdarzeń u osób starszych i emerytów; aktualne 

informacje w odniesieniu do możliwości dofinansowania z funduszy UE, wniosków o dopuszczenie do 
udziału w projektach unijnych i wsparcie dla opracowywania własnych projektów;

• udziału i wymiany informacji z innymi członkami AGE

AGE Platform Europe to europejska sieć organizacji dla osób powyżej 50 roku życia, której celem jest 
udzielanie głosu osobom starszym i promowanie interesów 150 milionów obywateli starszych w Unii 
Europejskiej oraz podniesienie świadomości na temat kwestii, które dotyczących ich najbardziej.

AGE jest zaangażowane w zakresie polityki i informacji do wprowadzenia problemów osób starszych w 
program UE i wspiera tworzenie sieci wśród osób podeszłych wiekiem. Podstawą funkcjonowania AGE jest 
przekonanie, że zmiana postaw jest potrzebna do osiągnięcia europejskiego społeczeństwa dla wszystkich 
grup wiekowych i że istnieje potrzeba promowania solidarności między pokoleniami w sposób, który 
uznaje wkład starszych ludzi do społeczeństwa za niezastąpiony.


