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Αγαπητά μέλη και φίλοι της 50και Ελλάς,
Αυτό το πρώτο δελτίο του 2012, χρονιά του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργούς Γήρανσης και 
Διαγενεακής Αλληλεγγύης, έχει νέα μορφή που ελπίζουμε να σας αρέσει. Εδώ περιγράφονται 
οι ανησυχίες και δραστηριότητες της 50και Ελλάς και των εθελοντών μελών της.

• Οι ηλικιωμένοι σπάνια αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για την Ελληνική κυβέρνηση, 
αλλά και πάλι μας σόκαρε η έλλειψη ενδιαφέροντος για τους ηλικιωμένους στην πρόσφατη 
διάσκεψη της Επιτροπής της Βουλής  για την "Νέα Φτώχεια". 

• Πριν 5 χρόνια είχαμε ελάχιστους εθελοντές, αλλά τώρα υπάρχουν πολλοί που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορες εκδηλώσεις. Στην έναρξη του  ΕΕ 2012 στην Αθήνα, 3 
μέλη υπογράμμισαν την σημασία της ενεργούς γήρανσης και εθελοντικών δραστηριοτήτων. 
Η ομάδα εθελοντικών δραστηριοτήτων οργάνωσε έξοδο στην παράσταση "Χάρολντ και 
Μωντ" και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ανάμεσα στους εθελοντές. Επίσης η 
ετήσια κοπή της πίτας είχε μεγάλη επιτυχία με πάνω από 100 συμμετοχές.

• Θα ξεκινήσουμε και ένα μικρό πρόγραμμα (Forage), για να συλλέξουμε παραδείγματα 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

• Είμαστε συνέταιροι σε ένα ΕΕ πρόγραμμα "Οι Εθελοντές της Γνώσης" για την διαγενεακή 
ανταλλαγή, όπου μαθητές σχολείου βοηθούν ηλικιωμένους να αποκτήσουν ψηφιακή 
επάρκεια -  μια προτεραιότητα της 50και Ελλάς καθώς όλοι χρειάζονται πρόσβαση στις νέες 
τεχνολογίες που είναι όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας. 

• Η 50και Ελλάς συμμετέχει σε προγράμματα ΕΕ και για να πληρώσει τους μισθούς του 
προσωπικού της και για να προωθήσει βελτιώσεις στις ζωές των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα των 
πιο εξαρτημένων. Η ευημερία και η αξιοπρέπεια για αυτή την πιο ευπαθή ομάδα είναι ο 
στόχος του προγράμματος WeDo, που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο με Έλληνες 
συνεταίρους και σε επίπεδο ΕΕ, για να εξασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες θα βελτιωθούν 
και θα είναι πιο συντονισμένες στις ανάγκες τους.

• Είναι γνωστό ότι είμαστε μέλη της AGE Platform Europe και προσπαθούμε να τους 
βοηθήσουμε να αποκτήσουν αρκετή υποστήριξη στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, για να 
δημιουργηθεί μια Ευρώπη φιλική στους ηλικιωμένους σε αυτό το σημαντικό χρόνο (ΕΕ 
2012).

• Υπάρχουν διάφορα σημαντικά γεγονότα από την ΕΕ που μπορείτε να διαβάσετε εδώ και 
συνέδρια που θα συμμετέχει η 50και Ελλάς.

Ευρωπαϊκό Ετος Ενεργούς Γήρανσης 
και Διαγενεακής Αλληλεγγύης 2012

Φτώχεια

Εθελοντικές δραστηριότητες

Δια βίου μάθηση

WeDo - Ευημερία και Αξιοπρέπεια των 
Ηλικιωμένων

Μελλοντικά συνέδρια

Ειδήσεις από την Ευρώπη (στα αγγλικά)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Τεύχος 18, Μάρτιος 2012



Περιεχόμενα

English Edition

Ευρωπαϊκό Έτος 2012

Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Είναι μια ευκαιρία για όλους 
εμάς να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και παραμένουν πιο υγιείς από ποτέ - και να αξιοποιήσουμε 
τα οφέλη που μας προσφέρει.
Η ενεργός γήρανση μπορεί να δώσει στη μεταπολεμική γενιά της δημογραφικής έκρηξης και στα αυριανά άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας τις εξής ευκαιρίες:
• να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους
• να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία
• να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους.
Σε κοινωνίες όπου ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, η ενεργός γήρανση αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα 

για τη διατήρηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.
Η βελτίωση των ευκαιριών για ενεργό γήρανση γενικότερα και για ανεξάρτητη διαβίωση αποτελούν πρόκληση για τους 

πολιτικούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς καλούνται να δράσουν σε τομείς τελείως διαφορετικούς όπως η απασχόληση, 
η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η επιμόρφωση των ενηλίκων, ο εθελοντισμός, η στέγαση, οι υπηρεσίες ΤΠ 
και οι μεταφορές.
Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στα ζητήματα αυτά και στους καλύτερους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιδιώκει να ενθαρρύνει όλους τους φορείς χάραξης πολιτικής και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να θέσουν στόχους και να αναλάβουν δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 θα πρέπει να περάσει από 
τα λόγια στην πράξη και να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα.
Πώς θα συμμετέχει η 50και Ελλάς;
Αυτό θα εξαρτηθεί εν μέρει από τους αναγνώστες μας. Θα υπάρξουν ευκαιρίες συνεργασίας με ελληνικούς φορείς για την 
προώθηση ορισμένων θεμάτων, π.χ. Φιλικές Πόλεις για όλες τις Ηλικίες, όπου θα γίνει προσπάθεια συμμετοχής των Δημάρχων 
στην ενεργό και υγιή γήρανση και σε άλλες δημογραφικές αλλαγές ειδικά μέσω της δια βίου μάθησης.

Πώς μπορούν άλλοι, συμπεριλαμβανομένου της 50και Ελλάς, να συμμετέχουν;
Το AGE έχει δημοσιεύσει με την Επιτροπή των Περιφερειών, ένα έγγραφο με τίτλο "Πως να προωθήσετε την ενεργό γήρανση 
στην Ευρώπη - ευρωπαϊκή στήριξη στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς." (στα Αγγλικά)
Βίντεο για το ΕΕ2012

Ευρωπαϊκό Ετος Ενεργούς Γήρανσης και Διαγενεακής Αλληλεγγύης 2012

http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/
http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities/en/
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1203&furtherNews=yes
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1203&furtherNews=yes
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Η 50και Ελλας στην ελληνική έναρξη του ΕΕ 2012
T
Την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Ελλάδα 

εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (ΕΕ 2012). Ο κ. 
Οδυσσέας Ρούσκας, Εθνικός Συντονιστής του ΕΕ 2012 για την Ελλάδα παρουσίασε τις προγραμματισμένες για 
το έτος ενέργειες.
T Μεταξύ των εισηγητών ήταν οργανισμοί που ασχολούνται με την ενεργό γήρανση στην Ελλάδα και 

φορείς που υλοποιούν σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή της Ελλάδας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού, το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η 50και Ελλάς φυσικά δεν μπορούσε να απουσιάζει και κατα την διάρκεια της ημέρας παρουσίασε 
παραδείγματα καλής πρακτικής τριών ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού.

 Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ενεργό γήρανση, όπως οι δημογραφικές τάσεις, η 
ισότητα των φύλλων, η απασχόληση, εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των γενεών.

EΕ 2012 δημοσκόπηση
T
Πρέπει να επιτραπεί στους πολίτες να δουλεύουν πέρα από την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης;
Πάρτε μέρος στη δημοσκόπηση.

http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
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Είναι τελικά η φτώχεια πρόβλημα για τους ηλικιωμένους στην Ελλάδα;
T
Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 η 50και Ελλάς συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων με θέμα «Νέα Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός: Πολιτικές Καταπολέμησης και Καθιέρωση ενός Ελαχίστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος» στην Βουλή των Ελλήνων.   Μας έκανε μεγάλη εντύπωση  ότι το θέμα της φτώχειας των 
ηλικιωμένων σχεδόν δεν αναφερόταν στο πρόγραμμα και ζητήσαμε παρέμβαση που έγινε δεκτή.
Παρέμβαση εκ’ μέρους της 50και Ελλάς (Τζούντη Τριανταφύλλου) στην Ειδική Συνεδρία:

Κε. Πρόεδρε, Κυρίες και Κυριοι,
Εκ’ μέρους της ΜΚΟ 50και Ελλάς, σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να συμμετέχουμε στην Ειδική 

Συνεδρία με θέμα «Νέα Φτώχεια & Κοινωνικός Αποκλεισμός», στη Βουλή των Ελλήνων και να αναφερθούμε στα προβλήματα 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, που πλήττονται, όλο και περισσότερο, από την φτώχεια. 
Ομάδες όπως συνταξιούχοι, μάκροχρόνια άνεργοι άνω των 50, μοναχικά άτομα, καθώς και πολύ ηλικιωμένα άτομα με 

χρόνια προβλήματα υγείας και με ανάγκες για υποστήριξη και φροντίδα σε καθημερινή βάση από τις οικογένειες τους και τις 
υπηρεσίες υγείας, χρειάζονται ιδιαίτερη αντιμετώπιση στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την τρίτη και για την 
τέταρτη ηλικία. Σε ένα τέτοιο «σχέδιο δράσης», θεωρούμε όμως επίσης αναγκαία την προώθηση της ενεργούς και υγιούς 
γήρανσης, με την δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του μεγάλου πληθυσμιακά κομματιού της χώρας μας, του ηλικιωμένου 
πληθυσμού που παραμένει παραγωγικός και με τεράστια προσφορά στη κοινωνία, στο πλαίσιο της διαγενεακής αλληλεγγύης. 
Η 50και Ελλάς έχει ως κυρίους στόχους:
• την προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης, μέσα από προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, 
που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας
• δραστηριότητες που αφορούν την προστασία και την φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων, κυρίως ηλικιωμένων με χρόνια 
προβλήματα υγείας που χρειάζονται φροντίδα (Ευρωπαική έρευνα INTERLINKS 2009-2011) 
• την υποστήριξη των μελών της οικογένειας που προσφέρουν, σε καθημερινή βάση, αυτή την φροντίδα σε ηλικιωμένα 
συγγενείς τους (Ευρωπαική έρευνα EUROFAMCARE 2003-2006). 
Τα μέλη της οικογένειας που έχουν αναλάβει αυτή την φροντίδα ειναι φτωχώτερα και πιο αποκλεισμένα από το γενικό 

σύνολο της κοινωνίας, έχουν περισότερα προβλήματα υγείας, ειδικά κατάθλιψη και άγχος, και λόγω του αποκλεισμού τους 
από την αγορα εργασίας, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για φτώχεια στο μέλλον – είναι το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ που πληρώνει η οικογένεια. Όμως δεν πρέπει να ρωτήσουμε: «Τι κάνει το κράτος να υποστηρίξει την 
οικογένεια που φροντίζει; Και τι κάνει το κράτος για τους ηλικιωμένους χωρίς οικογένεια;»  
Μέσα από διαπιστωμένη έρευνα και δράσεις, η οργάνωση μας έχει αποκτήσει μεγάλη ευελιξία στην εφαρμογή 

προγραμμάτων για τα άτομα άνω των 50 στην Ελλάδα. Στοιχεία και ευρήματα από αυτά τα προγράμματα, δείχνουν ότι 
υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα. 
Με την ευκαιρία του Ευρωπαικού Έτους 2012, για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξυ των Γενεών και 

αξιοποιώντας τα στοιχεία και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στον συγκεκριμένο χώρο, είμαστε στη διάθεση σας για 
όποια συνεργασία κρίνετε περισσότερο ωφέλιμη, με κοινό στόχο την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού και την 
βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, ειδικά σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο που 
διανύει η χώρα μας. 
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Εθελοντικές δραστηριότητες

 «Μεγαλώνοντας…μαθαίνω»

Έχουμε μιά καινούργια εθελοντική ομάδα   που ξεκίνησε   την  Κυριακή 4/3. Η πρώτη συνάντηση έγινε στην 
Αίθουσα του Πολιτιστικού συλλόγου "Ιερά Οδός"  στο Αιγάλεω, που μας έχει παραχωρηθεί δωρεάν για τις 
συναντήσεις αυτές.  Στόχος της ομάδας είναι η εκπαίδευση  όσων μελών επιθυμούν σε διάφορα  μαθήματα. Θα 
ξεκινήσουν  σύντομα μαθήματα  αγγλικών, ισπανικών, υπολογιστών – οι  ώρες και ο τόπος των μαθημάτων θα 
ανακοινωθεί μέσω της   ιστοσελίδας της  50και Ελλάς. Επίσης θα γίνονται διαλέξεις -  η πρώτη διάλεξη με τη 
ψυχολόγο κυρία Λήδα Ράγγα  με θέμα  «Η κοινωνικοποίηση και συναισθηματική εξέλιξη του εμβρύου. Πόσο η 
αρχή επηρεάζει την υπόλοιπη ζωή μας» θα γίνει την Παρασκευή 6/4 στο Αιγάλεω. Επικοινωνείστε μαζί μας για 
πληροφορίες.  Είναι αυτή η αρχή για ένα Πανεπιστήμιο 3ης Ηλικίας;

Η 50και Ελλάς πήγε Θέατρο.

Η ομάδα εθελοντών για εκδηλώσεις της 50και Ελλάς (Μαρία, Έλλη, Ρούλα, Πέτρος, 
Γιώργος, Γεωργία και άλλοι), οργάνωσαν τον Δεκέμβριο του 2011, επίσκεψη μελών της 
50και Ελλάς στο Θέατρο Μουσούρη και παρακολούθησαν της παράσταση «Χάρολντ και 
Μόντ» σε προνομιακή τιμή και με καλή παρέα. 
 

Μεγάλη συμμετοχή στο κόψιμο  της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 50και Ελλάς 

Περισσότερα από 100 μέλη και φίλοι συγκεντρώθηκαν στην ευχάριστη εκδήλωση 
της κοπής της πίτας στις 25 Ιανουαρίου στο πολιτιστικό κέντρο «Ιερά Οδός» στο 
Αιγάλεω και ενημερώθηκαν για τις δράσεις μας, έπαιξαν, γέλασαν, έφαγαν από τον 
μπουφέ που ετοίμασαν οι εθελοντές μας και έφυγαν με ωραία δωράκια. 
 

Φινλανδία – Λαπωνία  5-18 Σεπτεμβρίου 2012

Μακριά από τον «πολιτισμό», προτείνουμε ένα ταξίδι εξερεύνησης της φύσης της Φιλανδίας και της Λαπωνίας.

http://www.50plus.gr/images/content/Finland.pdf
http://www.50plus.gr/images/content/Finland.pdf
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Δια βίου μάθηση

Νέο Διαγενεακό Πρόγραμμα «Οι εθελοντές της γνώσης - Τhe Knowledge 
Volunteers» 

T
Ένας από τους αρχικούς σκοπούς του προγράμματος είναι η προώθηση της ψηφιακής επάρκειας σε 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που κινδυνεύουν με αποκλεισμό μέσω διαγενεακής ανταλλαγής και 
δημιουργία σχέσεων με νεότερα άτομα. Στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει η επαφή με διάφορους δήμους 
ανά την Ελλάδα με σκοπό να αρχίσουν τα μαθήματα από μαθητές σχολείων προς άτομα άνω των 60 
ετών, πάντα με την βοήθεια ενός εκπαιδευτή και την επίβλεψη της 50και Ελλάς.
Περισσότερες πληροφορίες θα έχετε σε επόμενο ενημερωτικό δελτίο. Αν ξέρετε σχολεία που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή τη προσπάθεια, ενημερώστε μας.

Δια Βίου Μάθηση – μαζεύουμε εμπειρίες  - το Νέο Πρόγραμμα «FORAGE»
T
Η 50και Ελλάς θα συλλέξει παραδείγματα δια βίου μάθησης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας – μαζί με 

άλλες 16 χώρες – σε ένα νέο πρόγραμμα.  Grundvig FORAGE –  Σε λιγο θα βρείτε περιγραφή στα 
Ελληνικά.

http://www.50plus.gr/en/actionsandresearch
http://www.50plus.gr/en/actionsandresearch
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WeDo - Ευημερία και Αξιοπρέπεια των Ηλικιωμένων

Ευρωπαϊκές διαστάσεις του «WeDO»
T
Αν σας ενδιαφέρει και διαβάζετε Αγγλικά μπορείτε να γραφτείτε να πάρετε το «WeDO» ενημερωτικό 

δελτίο.
Μέλη της Ελληνικής συμμαχίας θα πάνε σύντομα στην 2η Ευρωπαϊκή συνάντηση τον Απρίλη.  

 

Επιτυχής 3η Συνάντηση Εθνικών Φορέων στα πλαίσια
του Προγράμματος «WeDO» στην Αθηνα 

T
Αντικείμενο του προγράμματος WeDo, όπως θα γνωρίζετε και από προηγούμενα ενημερωτικά δελτία, 

αποτελεί η αξιοπρέπεια και ευημερία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και κυρίως των περισσότερο 
εξαρτημένων. Στα πλαίσια του προγράμματος, έγινε η τρίτη εθνική συνάντηση των φορέων. Παρόντες 
πέρα από την 50και Ελλάς ήταν εκπρόσωποι από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας του 
Υπουργείου Υγείας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εταιρείες Νόσου Alzheimer Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Σταυρός, Γραμμή Ζωής, Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρία, 
Εκπρόσωποι Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δήμων.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν πολύ σημαντικές ιδέες και προτάσεις που μπορούν να 

επιτευχθούν με την συνεργασία των φορέων όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία ενός φόρουμ 
όπου θα παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας ή η σύσταση ενός γραφείου ενημέρωσης σε κάθε δήμο.



Περιεχόμενα

English Edition

 The International Federation of Ageing – 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο στην Πράγα
T T
Τέλος Μαΐου θα γίνει συνέδριο με θέμα "Η Ηλικία Ενώνει" που θα φιλοξενήσει πάνω από 1000 

ανθρώπους. Θα συζητηθούν θέματα ηλικίας σε ένα διεπιστημονικό φόρουμ. Η 50και Ελλάς ήθελε να 
στείλει ένα ανώτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο σε μια από τις ειδικές προκαταρκτικές συνεδριάσεις - 
αλλά δεν έχουμε σχεδόν κανένα με αρμοδιότητες που να σχετίζονται με ηλικιωμένους. Δεν είναι 
λυπηρό;

  

Μελλοντικά συνέδρια



   

           

  

Περιεχόμενα

English Edition

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

http://www.tena.gr/
http://www.aktios.gr/


Ελληνική έκδοση

Dear Members and Friends of 50plus Hellas,

This Newsletter, the first in 2012 the EU Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity, is in a 
new format we hope you like. The concerns and activities of  50plus Hellas and its volunteer 
membership over  the past 3 months are highlighted here.  

• Ageing was rarely on the Greek governments’ political agendas but we were shocked by the 
lack of interest in older people at the Parliamentary Committee’s recent conference on “New 
Poverty”. 50plus Hellas intervened to raise awareness on the issue.

• 5 years ago we were too few volunteers to write about,  but now many are active in organising 
events. At the opening event in Athens of  the EU 2012 Year three members underlined the 
importance of active ageing and voluntary activities. Groups of volunteers organised a trip to a 
performance of “Harold and Maude” and started a self-learning program. Also a pitta-cutting 
event with more than 100 members attending. The recent Eurobarometer study underlines the 
lack of organised voluntarism  in Greece. There is also a travel opportunity to Finland in 
September, that members may be interested in.

• We are also starting a small programme (Forage)  to collect together examples of  life long 
learning programmes.

• An EU part funded programme where we are partners is «The Knowledge Volunteers»  about 
intergenerational exchanges with school children helping older people to become computer 
literate – the latter a priority for 50plus Hellas as everyone needs to access new technologies 
that increasingly are part of everyone’s life  e.g. eHealth, eGovernment.

• 50plus Hellas joins EU programmes both to pay our 2 staff members, and to push for 
improvements in older people’s lives especially the most dependent. Well being and dignity for 
this vulnerable group is the aim of the WeDo programme,  operating at the national level with 
Greek partners and at the EU level, to ensure that all services become better and more 
sensitive to their needs. 

• Readers may know that we are active members of AGE Platform Europe and we have been 
trying to help them get enough support at the European Parliament to create  an age-friendly 
Europe in this important 2012 Year.

• There is always a lot of news from the EU which you can read here and Conferences in which 
50plus Hellas is participating. 

2012 European Year of Active Ageing 
and Intergenerational Solidarity

Poverty

Volunteer organized events

Life Long Learning

WeDo - For the Wellbeing and Dignity 
for Older people

Future Conferences

News from Europe

N E W S L E T T E R
Issue 18, March 2012
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EUROPEAN YEAR 2012 

2012 is the European Year of Active Ageing and Solidarity  between Generations. A chance for all of us to reflect on 
how Europeans are living longer and staying healthier than ever before — and to realize the opportunities that 
represents.

Active ageing can give the baby-boom generation and tomorrow's older adults the opportunity to:
• stay in the workforce and share their experience
• keep playing an active role in society
• live as healthy and fulfilling lives as possible.

It is also key to maintaining solidarity between generations in societies with rapidly increasing numbers of older 
people.

The challenge for politicians and stakeholders will be to improve opportunities for active ageing in general and for 
living independently, acting in areas as diverse as employment, health care, social services, adult learning, volunteering, 
housing, IT services or transport.

The European Year seeks to raise awareness of the issues and the best ways of dealing with them. But most of all it 
seeks to encourage all policymakers and stakeholders to set themselves goals and take action to meet them. 2012 
should go beyond debating; it should start bringing tangible results.

How will 50plus Hellas participate?
That depends on our members and readers. There will be opportunities for collaboration  with greek organizations for 

the promotion of various subjects such as Age Friendly Cities. There will be an attempt to involve mayors in active and 
healthy aging and other demographic changes especially through lifelong learning.

AGE Platform has helped to write a booklet – in English only – with the Committee of the Regions- «How to Promote 
Active Ageing in Europe» at local and regional levels. 

A video about the forum and the European Year can also be viewed on the EU2012 website.

2012 European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity 

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/brochure_activeageing_en.pdf
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1203&furtherNews=yes
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1203&furtherNews=yes
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50plus Hellas at the Greek opening of the EY 2012

The Greek opening of the EU 2012 Year for Active Ageing and Intergenerational solidarity was held on Friday 2nd 
March at the greek European Parliamentary Office. Mr.Odysseas Rouskas, Special Coordinator for the EU 2012 Year in 
Greece, presented some of the events to be held during the year. 

Amongst the organizations concerned with active ageing in Greece  and bodies responsible for actions in the context 
of the European social Fund were the General Secretary for Gender Equality, the Special Service for the Managements 
of the programme  «Labour Force Development » , the Greek Social Research Centre, CEDEFOP,  Institute for Youth 
and Life Long Learning, OKE (Economic and social Committee of Greece) , National Confederation of Commerce,  
OAED, the Workshop for New Technologies and Communication and Mass Media of the University of Athens. 

Of course 50plus Hellas was  present and three of  our members gave examples of volunteer activities  and the 
importance of active ageing.

Various topics were discussed covering themes such as demographic developments, intergenerational relations, 
gender equality, employment and life long learning and intergenerational relationships.

EY 2012 poll
T
Should people be allowed to continue working beyond the official retirement age set in your country? 
Take part in the poll.

http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
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No Older people in Poverty in Greece? 

50plus Hellas was at the Special Parliamentary conference on “New Poverty and Social Exclusion: Policies to Combat  and 
establish Minimum Guaranteed Incomes ” on the 15th February 2012   organised by the Standing Committee on Social Affairs.  
We were shocked at the way in which poverty amongst older people were hardly mentioned in the programme and we asked 
to make an intervention, which was accepted. 

Comment on behalf of 50plus Hellas (Judy Triantafillou) at the Special Parliamentary Conference. 
Mr. Chair, Ladies and Gentlemen
On behalf of 50plus Hellas, thank you for the opportunity to contribute to this special Conference on «New Poverty and 

social Exclusion» at the Greek Parliament and in particular to have the opportunity to underline the problems of older people 
who are increasingly suffering from poverty under the present crisis. 

Pensioners, long term unemployed over 50 years of age, those living alone, those with long term health problems needing 
support and regular care from their families and health services, all need special attention in the context of a holistic policy for 
the 3rd and 4th ages. Within such an «action plan»  we consider it essential to  promote active and healthy  ageing, in order to 
maximize the social participation  of this large population group in our country , older people who remain productive and can 
offer even more to this society in intergenerational solidarity. 

The main aims of 50plus Hellas are :
•promoting active and healthy ageing through programmes that combat social exclusion 
•actions concerning the protection and care of dependent older people, with long term health problems, (EU programme 

INTERLINKS 2009-11)
Work from the research EUROFAMCARE 2003-6 showed that the individual members of families offering care were poorer, 

excluded from the society, had more health problems particularly depression and stress, and because they were excluded 
from the labour market were  those most likely to suffer from poverty  in the future - and this has to be seen as the REAL 
COST OF CARING that families endure. We should not forget to ask “What is the state doing to support families that 
care? And what is it doing for those older people without families? “

After participating in comparative research and actions, our NGO has significant flexibility in implementing programmes for 
people over 50  in Greece and there is data to show that satisfactory solutions can be found  for older people regarding all the 
above issues.

Using  the opportunity of the 2012 Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity and based on the data and 
experience  we have in this area, we are at your disposal to help in any way we can to achieve the common goals of 
combating  social exclusion and  improving  the quality of life of older citizens, particularly during these difficult economic 
circumstances. 

Poverty
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Volunteer organized events 

Growing and Learning!
T
We have a new volunteer group  – Growing and Learning» that started on sunday 4th March at the "Iera Odos 

Cultural Centre" in Aigaleo – which we are fortunate to be able to use for free. The aim of the group is learning for 
all the members who are interested – soon lessons start initially for English, Spanish, computers – time and place 
to be announced on 50plus Hellas web page. This is free for all. There will also be talks and presentations – 
starting on Friday 6th April at Aigaleo. Let us know if you are interested. Is this the beginning of a U3A (University 
of the Third Age) – self help and self learning?

50plus Hellas went to the theatre
T
The volunteers events group  (Maria, Elli, Roula, Petros, Georgos, Georgia and 
others) organized a trip  for members of 50plus Hellas  to the Mousouri Theatre to see 
«Harold and Maude»  - at a better price and in good company.  
 

50plus Hellas annual pitta. 
T

100 members and friends attended a fun event on 25th January at the cultural 
centre of «Iera Odos» in Aigaleo - where volunteers presented 50plus Hellas  so 
that all could learn about our history, the events organised and our many plans. 
We played a  wonderful game, laughed a lot and then drank and ate food 
prepared by our volunteers. We also had some great presents. 
 

Findland - Lapland 5-18 September 2012

Far from "civilization", we propose a trip to explore the nature of Finland and Lapland.

http://www.50plus.gr/images/content/Finland.pdf
http://www.50plus.gr/images/content/Finland.pdf
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Life Long Learning 

A New Intergenerational Programme  "The Knowledge Volunteers»
T

One of the primary  aims of this programme is to promote computer literacy amongst older people who are in 
real danger of social exclusion, by intergenerational learning and the creation of exchanges and relationships 
with young people. We have already started coming into contact with local authorities in Greece with the aim of 
starting lessons by schoolchildren for people over 60 – of course always with the help of a trainer and 
supervision from 50plus  Hellas. 
T More news in a later Newsletter but if you know schools that can help us or are  interested in gaining 

knowledge through this new intergenerational method, then get in contact with us.

Life Long Learning – collecting examples – The new project “FORAGE”
T
50plus Hellas will be collecting examples of life long learning in Greece as part of a consortium of 17 countries 

– under the Grundvig programme FORAGE.

http://www.50plus.gr/en/actionsandresearch
http://www.50plus.gr/en/actionsandresearch
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WeDo - For the Wellbeing and Dignity for Older people

European dimension of WeDo
T

If you are interested register for the WeDo newsletter.
Members of the Greek coalition will be attending the 3rd European meeting in early March.

  

Successful WeDO 3rd national meeting in Athens
T

Caring about the dignity and well being of older people, particularly  the most dependent, is the focus of the 
WeDo programme as some of you will know from previous reports. On February  1st, 17 participants from 12 
different organizations (EKKA, Health Inspectors from the Ministry of Health, Alzheimer  Associations from Athens 
and Thessaloniki, National School of Public Health, Red Cross, Life Line Hellas, Residential Care Units and 
Municipalities) came together in order to discuss various ideas and proposals to improve care for older people 
that could be promoted through interagency cooperation in for example, the creation of an internet forum 
providing basic information on issues related to older people, or the idea of recommending  specialist information 
offices in each municipality. 

http://www.wedo-partnership.eu/
http://www.wedo-partnership.eu/
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 The International Federation of Ageing – 11th Global Conference in Prague
T T

In late May a conference, themed  “Ageing Connects” will host over 1000 people discussing ageing issues in a 
multidisciplinary forum. 50plus Hellas wanted to send a Senior Government Official to one of the special 
preliminary meetings – but we have almost no one with political/ policy responsibility for older people. Sad…

  T

Future Conferences

http://www.ifa2012.com/home
http://www.ifa2012.com/home
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EuroHealthNet - Launch of the European Website on Healthy Ageing
T
In support of the 2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, EuroHealth Net 

has launched a new website: www.healthyageing.eu
This is dedicated to raising awareness of healthy ageing within the context of the EU 2012, especially the 

important role health promotion plays, in contributing to a healthier, more active EU population for the future. The 
new website will highlight key factors such as, promoting a healthy diet, physical activity, social relations and 
meaningful activities necessary  for ageing healthily throughout a person’s life. It will showcase a number of local, 
regional and national projects dedicated to promoting older people’s health while also identifying a number of EU 
policy initiatives and instruments that are available to promote healthy ageing.

In addition EuroHealth Net, commissioned by the German Federal Centre for Health Education, in a new report 
on healthy and active ageing, highlights some programmes, good practices and other resources for promoting 
and sustaining the well-being of “younger” older people, with  specific reference to socially  deprived and migrant 
groups.

Healthy ageing is the process of optimising opportunities for physical, social and mental health to enable older 
people to take an active part in society  without discrimination and to enjoy an independent and good quality  of 
life. It requires a multi-facetted approach, with many different aspects of across the life course playing a role.

For Caroline Costongs - EuroHealth Net Deputy-Director - “EuroHealth Net is keen to develop partnerships with 
those who are interested in evidence-based health promotion policy and practice to achieve healthy ageing for 
all. Please visit us at our new website!”

For more information, contact Ms. Ariane Moret

News from Europe

Europeans think the fight against poverty should be EP’s first priority
T
A recent Eurobarometer survey on European citizens' perceptions of the European Parliament and about the 

policies and values that they want it to defend, shows that one in two Europeans (49%) believe that the top 
priority for the European Parliament should be to fight poverty  and social exclusion. Coordinating economic, 
budgetary and fiscal policies ranks second. 

Concerning values, the protection of Human Rights comes in first position (56%), followed by gender equality 
(33%) and the protection of freedom of expression (32%). 

The survey also found that 40% of Europeans would like to receive more information from the EP on possible 
ways to tackle the crisis.

http://www.healthyageing.eu/
http://www.healthyageing.eu/
http://www.healthyageing.eu/
http://www.healthyageing.eu/
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%20Ageing.pdf
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%20Ageing.pdf
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%20Ageing.pdf
http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/Healthy%20and%20Active%20Ageing.pdf
http://www.healthyageing.eu/
http://www.healthyageing.eu/
mailto:a.moret@eurohealthnet.eu
mailto:a.moret@eurohealthnet.eu
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/76_3/eb76_3_synthese_analytique_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2012/76_3/eb76_3_synthese_analytique_en.pdf
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Eurobarometer survey on Active Ageing 
T

On 13 January, a few days before the official launch of the European Year 2012 in Copenhagen, the Commission 
released the results of a Eurobarometer survey on active ageing. The study has  five parts: overall perceptions of ageing 
and older people, older people in the workplace, retirement and pensions, voluntary  work and support for older people, 
and tackling the challenges of ageing.

This survey reports that 71% of Europeans are aware of the ageing of the population in Europe, but only 42% feel 
concerned about it. As for employment, although raising the official retirement age does not seem to be very  popular in 
Europe, most Europeans are willing to work longer provided they are given the opportunity  to do so. For nearly two-third of 
respondents, the idea of combining part-time employment and part-time retirement seems more appealing than full 
retirement.

The study also reveals that the age when one is considered ‘old’ strongly vary from one member state to another. On 
average, Europeans believe that people start to be considered ‘old’ after the age of 64.

We need a new Beatles song – when I’m 74 or 84? 
More information.

‘Warming up for the Citizens’ Initiative’ conference
T

On 26th January, a conference on the European Citizens-initiative  (ECI) was organised in Brussels by the European 
Commission. The ECI official website  was also launched on the occasion. The aim was to explain the procedure of ECI, 
discuss its implementation and the use of social networks and present the online collection of signatures. A comprehensive 
and user-friendly guide to the European Citizens' Initiative , available in all the official EU languages, was presented. As 
from 1st April 2012, EU citizens can make a proposal for legilslation with support from 1 million citizens – more here.   will 
be able to invite the European Commission to bring forward a proposal for legislation provided this is supported by 1 
million citizens from at least one quarter of the EU Member States. The objective of this initiative, which is part of the 
Lisbon Treaty, is to increase public participation in the EU policy shaping. The organizers of a citizens' initiative, a citizens' 
committee composed of at least 7 EU citizens who are resident in at least 7 different Member States, will have 1 year to 
collect the necessary statements of support. The number of statements of support has to be certified by the competent 
authorities in the Member States. The Commission will then have 3 months to examine the initiative and decide how to act 
on it.

Eurofound launches a new Information Pack on Active Ageing
T
On the occasion of the launch event of the European Year 2012 on Active Ageing and Solidarity between Generations, in 

Copenhagen on 18-19 January 2012,  the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
presented its new publications and research material on Active Ageing including the new Active Ageing Resource Pack 
suggesting measures needed to keep senior citizens in the labour market.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/10&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/10&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1161&furtherNews=yes
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=en&catId=970&newsId=1161&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/guide_eci_en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm
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Workers with care responsibilities – Case studies across the EU
T
The  database contains some 50 company initiatives that support workers with dependent-care responsibilities in 10 

Member States. The research was carried out during 2009-2010.

European Grandparents
T
New research will study grand-parenting across Europe, how grand parenting roles differ amongst families and 

countries. 

Employment and Older People
T
Some older people want to work . See the EU Report discussing policies and actions in the field of active ageing  at 

Member State, regional and local levels.

Age and creativity
T

Did you know that a recent US study reveals that the older scientific researchers are more creative?

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/workingcaring/search.php
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/workingcaring/search.php
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1149&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1149&furtherNews=yes
http://www.50plus.gr/images/content/2011_active_ageing_synthesis_report_en.pdf
http://www.50plus.gr/images/content/2011_active_ageing_synthesis_report_en.pdf
http://www.nber.org/digest/dec05/w11359.html
http://www.nber.org/digest/dec05/w11359.html
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http://www.aktios.gr/
http://www.tena.gr/
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