O zasedanju AGE Sveta 8. 4. 2021
Spomladansko zasedanje AGE Sveta je bilo tudi tokrat po Zoom povezavi. To je bil zadnji sestanek članov
pred Generalno skupščino AGE, ki bo 1.junija. Enajst točk dnevnega reda s 17 podtočkami in potrebnim
glasovanjem za sprejem vsebinskih in finančnih poročil za 2020 ter načrtov za 2021 je trajalo od 10h do
15.30. Prisotnih je bilo 42 udeležencev, med temi 7 strokovnih delavcev Sekretariata. Oni poročajo o
predloženih dokumentih, programih ali projektih, vsak s svojega področja na katerem delajo.
Tokrat so uporabili nov sistem za elektronske volitve na daljavo, tako da so bile izvedene za vse točke,
kjer je bilo to predvideno, skupaj v enem zaporednem kompletu glasovnic in to med odmorom za kavo,
tako da je odpadlo zamudno glasovanje ob posameznih točkah, ko so te v obravnavi.
Poleg dnevnega reda smo glasovali še: o poročilih s prejšnjih zasedanj - sveta, skupščine ter Izvršilnega
odbor; o dokumentih, ki grejo na dnevni red junijske skupščin - poročilih o interni in eksterni evalvaciji,
imenovanju eksternega evalvatorja za tekoče leto, statutarnih spremembah ( po prejetih amandmajih)
in sprejemu novih članic. Statutarne spremembe so po belgijski zakonodaji lahko sprejete le na
zasedanju s fizično prisotnostjo pri glasovanju.
Poročilo o delu v letu 2020 ni bilo vsebinsko obravnavano pač pa predstavljeno kot pomemben
dokument, ki naj služi članski in širši informiranosti ter programski orientaciji. Predstavila ga bom v
posebnem sestavku.
Zahvaljujoč pretežnemu delu delovanja preko elektronskih povezav je AGE finančno leto končal s
3957,39 evro plusa. V drugačnih pogojih dela bi ob zmanjšanju dela prihodkov spet iskal možnosti
pokrivanja pričakovanega minusa za izravnavo bilance, kot v lanskem letu.
Za letos, v še vedno negotovi epidemiološki situaciji, predvidevajo v prvem polletju sestanke na daljavo
pozneje pa po možnosti s fizično prisotnostjo ali pa hibridna srečanja.
Skrb je bila izražena tudi zaradi finančne situacije pri članicah, saj epidemija pušča negativne posledice
po celi Evropi. Kljub temu je v prvih treh mesecih članarino plačalo že 55,2% članic. ZDUS je še v
postopku.
Delovni program 2021 - poudarjena področja dela
1.

na nivoju EU

• zastopanje interesov starejših ljudi pri evropskih organih in inštitucija;
-

nadaljevanje dela na Zeleni knjigi.

- sodelovanje z EK in EP v okviru Evropske strategije za enakost starosti z več področji delovanja in
poudarkom na starizmu, s prispevkom k EU strategiji o pravicah žrtev ( zloraba starejših) in
posredovanjem stališč k posvetovanju za EU Strategijo o zdravju in varnosti pri delu.
-

dolgotrajna oskrba, s proučitvijo drugačnih pristopov po negativnih pojavih ob pandemiji,

- naloge »po Covid«: - nadaljevalo se bo spletno spremljanje situacije, zdaj o cepljenju; - enakost
spolov v sodelovanju z mrežami za preprečevanje zlorab; - AGE Barometer 2021; - Načrt za obnovo in
odpornost, vključevanje v okviru Evropskega semestra.

- Akcijski načrt za uresničevanje Evropskega stebra socialnih pravic: - naloge povezane z ustreznim
prihodkom v starosti, bojem proti revščini in socialni izključenosti, sodelovanje AGE z drugimi nosilci v
EU in v ZN.
2.

na ravni OZN

• zagovorniška prizadevanja v prid Konvencije ZN o pravicah starejših ljudi
- krepitev zmogljivosti članic -pripomoček »Kaj je na pravicah zasnovan pristop k staranju«; - kampanja
in poročilo o Konvenciji ZN; - delo v Odprti delovni skupini za staranje, prispevek EU mora voditi rejli za
konvencijo; - udeležba in uvodna izjava predsednika AGE na 11. zasedanju OEWGA ( 29.3. do 1.4.)
3.

izvajanje projektov.

4.

priprave na 20 letnico AGE - v letu 2021

5.

krepitev članstva ter vzdržnost finansiranja

V nekatere naloge se vključujemo tudi članice, nekatere pa se izvajajo le na nivoju AGE organov in
sekretariata.
Pri vprašanjih članstva smo potrdili kandidaturo za sprejem štirih novih članic za polnopravno članstvo,
dve za opazovalki in eno v pristopu ( iz Srbije).
V zadnjem letu je 5 članic zapustilo to evropsko mrežo, del zardi razpada same organizacije, del zaradi
preorientacije v delovanju ali svojih usmeritvah. Ena je bila izbrisana ker dve leti ni plačala članarine.
Širše je bila predstavljena Strategija 2022 do 2025, na kateri smo v ožji skupini delali skoraj eno leto
(Puhar) in spremni posebni del Komunikacijska strategija, kjer smo bili prav tako vključeni (Kanoni). Glede
na dober sprejem pri članih sveta bo dokument s prilogami po sprejemu ustrezno kazalo bodočih ravnanj
AGE in članic. O vsebini pa posebej po sprejemu.
Generalni sekretar je ob koncu najavil naslednje srečanje sveta oktobra v Ljubljani in povedal, da
pripravljamo tudi spremno mednarodno konferenco s pristojnim ministrstvom. Pisna informacija o tem
je vključena tudi v pisnem poročilu Izvršilnega odbora.
Razprave je bilo tokrat zelo malo. Nisem mogla ugotoviti, ali je bilo vse gradivo tako dobro pripravljeno,
ali niso dosti prebrali ali pa so letos že vsega naveličani.
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