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Офіційно: в Україні
Уряд забезпечує виплату пенсій у повному обсязі
Міністр соціальної політики Людмила Денісова розповіла про те, як здійснюються
соціальні виплати для жителів зі Сходу України. За її словами, на сьогодні немає
технічної можливості перерахувати кошти до міст, які знаходяться під контролем
бойовиків, терористів: «Нічого не працює – ні банки, ні пошти. Ми спочатку
намагалися довозити туди гроші, але гинули люди, які їх супроводжували, і гроші до одержувачів
не доходили. На жаль, сьогодні неможливо доставити кошти туди, де йдуть бої». Міністр
соціальної політики зазначила, що виплати для тих, хто зміг виїхати нараховуються та
виплачуються у звичайному порядку. Як тільки людина приїде в те місце, де їй зручно чи де вона
буде тимчасово проживати, їй надаватиметься пенсія.
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247650098

Українські пенсіонери почали отримувати на 200 гривень більше
Середній розмір пенсій в Україні зріс із 1470 гривень станом на 1 січня до 1670
гривень станом на 1 жовтня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пенсійного
фонду України. «Упродовж 9 місяців 2014 року органами Пенсійного фонду
призначено пенсії 412 тисячам громадян, у тому числі 11,3 тисячам осіб, звільненим
з військової служби», – мовиться у повідомленні. У повідомленні Пенсійного фонду йдеться, що
417 тисячам пенсіонерів, які працюють, провели перерахунки пенсій з урахуванням страхового
стажу.
http://espreso.tv/news/2014/10/10/ukrayinski_pensionery_pochaly_otrymuvaty_na_200_hryven_bilshe___pensiynyy
_fond

В ДНР організовують поїздки "на ворожу територію" по українську пенсію
Донецьким пенсіонерам пропонують організований виїзд за межі ДНР «для
переоформлення пенсійних справ та своєчасного одержання пенсій на пластикову
карту».
Фото
оголошення
з
таким
змістом
розповсюджується
в
соцмережах. Бажаючим забезпечують «комфортабельний» проїзд туди і назад,
гарантований прийом у Пенсійному фонді і безкоштовне ксерокопіювання
документів. Під час поїздки групу пенсіонерів супроводжує «куратор». Пояснюється
така пропозицію тим, що «молода республіка зараз воює» і «зазнає труднощів з нарахуванням і
виплатою пенсій». Тому пропонується поїхати на території «фашистів» та отримати пенсії там.
http://espreso.tv/news/2014/10/10/ukrayinski_pensionery_pochaly_otrymuvaty_na_200_hryven_bilshe___pensiynyy
_fond

Події у світі
Старість у східній Європі по кишені лише німцям
З фінансовою допомогою ЄС східноєвропейські підприємці модернізують
будинки престарілих в таких країнах як Польща, Чехія, Словаччина та
Угорщина, для того щоб переорієнтувати їх на обслуговування клієнтів із
Західної Європи. Нові місця зайняли забезпечені німці, яких влаштовують ціни і
рівень обслуговування. Щоб вижити, місцевим людям похилого віку доводиться шукати притулок
на чужині: в Хорватії або навіть в Україну. Ціни на перебування в таких установах будуть
непомірно високими для місцевого населення, але порівняно низькими для пенсіонерів, наприклад,
з Німеччини.
http://russian.rt.com/inotv/2014-10-29/DWN-Starost-v-Vostochnoj-Evrope

ООН: до 2050 року пенсіонерів буде вдвічі більше ніж дітей
Кількість літніх людей у багатьох країнах світу через 35 років буде в два рази
перевищувати кількість дітей, говориться в посланні Генерального секретаря
ООН Пан Гі Муна з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. Крім того,
в повідомленні наголошується, що в країнах, що розвиваються, до 2050 року
кількість
літніх
людей
подвоїться.
Пан Гі Мун закликав врахувати ці демографічні зміни при визначенні цілей розвитку на період
після 2015 року. На думку глави ООН, усі держави повинні розробляти стратегії, що сприяють
соціальній інтеграції літніх людей, їх повноцінної участі в житті суспільства і взаєморозумінню
поколінь.
http://www.rosbalt.ru/main/2014/10/01/1322053.html

Вісті з регіонів України
Донбас: Фонд EVZ надав гуманітарну допомогу літнім людям
Німецький федеральний фонд EVZ надав кошти ТЛУ для закупівлі 9 тонн
продовольства, щоб забезпечити базові потреби голодуючих літніх людей
у місті Горлівка та Алчевськ. У цих, окупованих сепаратистами, містах
літні люди переживають великі проблеми. Особливо тяжко доводиться
людям з обмеженою мобільністю, одиноким, хворим, немічним. Ми щиро вдячні
волонтерам, адже Попри смертельний ризик для власного життя вони регулярно роблять
рейси на окуповану зону і допомагають людям вижити. Ось їхні імена: Наталія, Ольга,
Андрій, Геннадій. Також ми сердечно дякуємо за надану допомогу Валентині
Володимирівні Єгоровій – керівнику Чугуївської міською ветеранською організацією,
грантера Програми «Місце зустрічі – Діалог» в Україні
http://www.tlu.org.ua/?p=2113

Полтава: фестиваль творчості літніх людей
У Полтаві відбувся фестиваль творчості літніх людей. Напередодні Дня людини
похилого віку його влаштовують у місті вже вшосте. З кожним разом,
відзначають організатори, збільшується кількість колективів художньої
самодіяльності. Учасники фестивалю, попри свій поважний вік, активні та
життєрадісні. Вони запевняють: вийшовши на пенсію, у них нібито відкрилося
друге дихання. Тепер народна пісня – це їхнє життя. Шостий фестиваль творчості літніх людей,
говорять організатори, став рекордним за кількістю учасників.
http://pl.biznesoblast.com/pl/4212/

Львів: книжки для пенсіонерів
Книжки зі знижкою 20% запропонували літнім людям львівські видавництва
«Апріорі», «Тріада плюс», «Урбіно», «Піраміда», «Аверс», Видавництво Святого
Володимира та «Літопис». Додаткову знижку в розмірі 20 гривень на одну
куплену книжку отримував від Громадської організації «Форум видавців» кожен
пенсіонер за пред’явленням пенсійного посвідчення», - зазначили організатори. При чому такі
знижки могли отримати лише пенсіонери. Цього року організатори підготували також цікаву
програму для людей літнього віку – зустрічі з письменниками та інтелектуалами, майстер-класи,
вечори духовної музики та поезії, гала-концерт за участю зірок львівської естради.

http://zaxid.net/news/showNews.do?forum_vidavtsiv_provede_blagodiynu_aktsiyu_dlya_lyudey_litnogo_viku&objec
tId=1320095

Сумщина: спортивні змагання між ветеранами і пенсійниками
З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана спортивна
команда управління Пенсійного фонду України в Недригайлівському районі
Сумської області провела товариську зустріч з командою активістів-пенсіонерів
“Дивосил”, яку очолює ветеран Микола Михайлович Маслак. Учасники
ветеранської організації показали себе “міцними горішками” і здаватися молоді не
збиралися, продемонструвавши справжню силу та прагнення до перемоги. Тож у результаті
перемогла дружба. Зустріч закінчилася з рахунком 3:3. Змагалися команди пенсіонерів та
пенсійників у стрільбі, дартсі, тенісі, шахах, шашках та волейболі.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=218645&cat_id=38980

Вісті з ближнього зарубіжжя
Молдова: пенсіонери отримали допомогу до Дня літніх людей
Пенсіонери Молдови отримали на честь Міжнародного дня людей похилого віку 1
жовтня - одноразову допомогу. З Республіканського фонду соціальної підтримки
виділено 6 млн. Леїв. Встановлення розмірів допомоги та її отримувачів покладено на
місцеві органи влади. У 2013 р на ці цілі було виділено 5,8 млн. Леїв. Одноразову
допомогу тоді отримали лише 19,5 тис. осіб, в середньому, менше ніж 300 леїв ($ 20,6) кожен. З
нагоди свята, Міністерство праці спільно з організацією HelpAge Internaţional, Фондом ООН в
області народонаселення дали в середу старт національної кампанії "Вік вимагає дій", спрямованої
на створення позитивного іміджу літніх. Крім цього буде проведено ряд інших заходів по
зміцненню соціальної солідарності та поваги між поколіннями.
http://www.noi.md/ru/news_id/48226

Росія: у Мініфіні брак коштів для росту пенсій
Передбачені Мінфіном грошові кошти для держпрограми з розвитку пенсійної
системи не дозволяють в повному обсязі розраховувати на заплановане зростання
пенсій, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву голови правління
Пенсійного фонду Росії Антона Дроздова. «Нам доведеться напружитися і знайти
внутрішні резерви, які, зокрема, будуть пов'язані з удосконаленням законодавства, оскільки ліміти,
які нам поки давав Мінфін, не дозволяють нам в повному обсязі розраховувати на ті кошти, які ми
планували минулого року», - пояснив він, виступаючи на колегії Мінпраці.
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/03/28/n_6045029.shtml

Азейбарджан: зміна пенсійної систему за прикладом Німеччини
Азербайджан планує наблизити свою систему пенсійного забезпечення до
пенсійної системи Німеччини. Для реалізації цієї мети в країні створюється
спеціальний Твінінг- проект, який створить умови для реформи пенсійної
системи. Проект називається "Підтримка Державного фонду соціального захисту
в питаннях введення накопичувального елемента в рамках страхової пенсійної
системи, створення недержавних пенсійних фондів та розвитку нормативно-правової бази для
регулювання їх діяльності" та покликаний залучити простих людей в процес формування їх
власних пенсій і сприяти розвитку недержавної пенсійної системи, яка дуже широко поширена в
багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину.
http://newsland.com/news/detail/id/1447449/

Вісті з далекого зарубіжжя
Велика Британія: держані пенсії одні з найнижчих у Європі
Дослідження показали, що британські пенсіонери відчувають погіршення свого
добробуту частіше, ніж більшість пенсіонерів з інших європейських країн. UK
Pension Scheme Restrictions1, Організація «International Longevity Centre» (ILC)
інформує, що державна пенсія в розмірі £ 113.10 становить усього лише близько 1/3
середньої заробітної плати у Великобританії. Якщо брати показники інших країн Європи, то там
пенсійні платежі дорівнюють приблизно половині і більше від суми середньостатистичного
заробітку. Якщо взяти для порівняння Грецію, то пенсіонери країни отримують одну з найбільш
«щедрих» пенсійних виплат в Європі - близько 90% від своєї колишньої зарплати. В топ-10 країн

Євросоюзу з найбільш сприятливому пенсійному забезпеченню також увійшли Іспанія, Кіпр,
Італія та Португалія - держави, в яких економічна ситуація залишає бажати кращого.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/320/

Китай: країна де діти мусять піклуватися про батьків
За даними соціологів, майже 60% літніх людей в Китаї знаходяться на утриманні
своїх дітей, більше 28% живуть на власні прибутки і тільки 15% - на пенсію.
Завдяки стійкості, традиційних для китайців сімейних відносин, переважна
більшість літніх людей в Китаї живуть разом зі своїми дітьми. І лише 7% окремо. З
ростом рівня життя і, як наслідок, її тривалості, кількість літніх людей в Китаї буде постійно
збільшуватися. В Китаї практично на кожному кроці видно турботу про літніх людей. Традиційні
норми моралі, закладені в китайських філософсько-етичних навчаннях, відображені в
законодавстві КНР. Так, за місцевими законами, дорослі і працездатні діти повинні дбати
(морально і матеріально) про престарілих та непрацездатних батьків. У липні минулого року в
Китаї вийшов оновлений закон про захист прав та інтересів літніх людей. В ряді його положень
прописана обов'язок частіше відвідувати літніх батьків.
http://www.rg.ru/2014/10/08/strana.html

Ватикан: зустріч літніх людей з Папою Франциском
Понад 40 тисяч людей похилого віку у супроводі своїх родин з двадцяти країн
світу у неділю 28 вересня 2014 року зустрілися з Папою Франциском. День,
присвячений літнім людям, організований Папською Радою в справах сім’ї, з
метою підкреслити необхідність і важливість літніх людей для Церкви, для
суспільства, для кожної людини.
http://kyrios.org.ua/news/world/13680-u-vatikani-vidbulasja-zustrich-litnih-ljudej-z-papoju-frantsiskom.html

Австралія: Кожна третя літня людина живе у бідності
З 96 країн, в яких проводилося дослідження якості життя людей похилого віку,
Австралія виявилася на 61-му місці за показником стабільності фінансового
доходу своїх пенсіонерів, - найнижчому в групі країн Західної Європи, Північної
Америки (найближчими по цьому параметру до Австралії виявилися Мальта - 52
місце, Ізраїль- 45, Іспанія- 41 місце). При цьому, відсоток австралійських
пенсіонерів з освітою - один серед найвищих у світі.
http://unification.com.au/news/story/2073/

Захист прав та інтересів літніх людей
ФН ООН: Звернення Виконавчого директора з нагоди Міжнародного дня людей
похилого віку
В цей 24-й Міжнародний день людей похилого віку, Фонд народонаселення
Організації Об'єднаних Націй приєднується до світового святкування
довголіття і виражає вдячність літнім людям за той вклад, який вони вносять
для їх сімей, громад та суспільств. Ми з радістю відзначаємо той факт, що
все більше людей проживають довше і більш здорове життя. Тема цьогорічного Дня людей
похилого віку відображає керівний принцип Генерального секретаря Організації Об'єднаних
Націй, Бабатунде Осотімехіна: Не залишати нікого осторонь: заохочуючи формування
суспільства для всіх. З кількістю людей віком 60 років та більше, що є близькою до 12 відсотків
населення світу, відсторонення літніх людей - не є прийнятним варіантом. Це пов'язано з
покращенням харчування, санітарії, медицини, охорони здоров'я, освіти та економічного
добробуту. Потреби і права літніх людей, а також питання старіння населення, повинні бути
включені в програму розвитку в період після 2015 року. До 2030 року в світі буде більше людей
віком старше 60 років, ніж дітей віком до 10 років. До 2050 року кількість літніх людей складе 2
млрд.
http://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2014/01/GAROP-statement-OEWGA-2014.pdf

Глобальний індекс AgeWatch 2014
Глобальний індекс AgeWatch був запущений 1 жовтня 2014 в Міжнародний день
літніх людей. Це єдиний глобальний індекс визначення добробуту літніх людей,
який був створений у відповідь на заклик до дії від Генерального секретаря ООН.
Глобальний Індекс охоплює 96 країни - 91 відсоток літніх людей в світі - їх

соціальне та економічне благополуччя. Індекс базується на чотирьох областях: (1) забезпечення
гарантованого доходу; (2) стан здоров'я; (3) здатність, і (4) створення сприятливих умов.
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/10/Global-Age-Watch-Index-international-press-release.pdf

INPEA: підбір нових співробітників
У вересні 2014 року було проведено вибори нових співробітників до Міжнародної
мережі з запобігання жорстокого поводження з людьми похилого віку (INPEA).
Сьюзан Сомерс, була обрана президентом INPEA. Вона працювала помічником
заступника Генерального прокурора в штаті Нью-Йорк і, керувала відділом по захисту
прав споживачів та групою захисту літніх людей. Вона працювала Генеральним
секретарем INPEA з 2003 року. Мета її роботи полягає в тому, щоб збільшити
пропускну здатність членів INPEA в підтримці розвинених, і найменш розвинених
країн з метою заохочення і зміцнення прав літніх людей на місцевому та глобальному рівні через
співпрацю та взаємодію.
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/09/INPEA-Officer-Announcement-09-23-2014FINAL.pdf

Україна: як захистити свої права в зоні АТО
За інформацією ДонОДА пенсіонери міст Донецьк, Горлівка, Макіївка, Торез,
Шахтарськ з вересня 2014 року не будуть отримувати пенсію. Який вихід з цієї
ситуації? Є два варіанти: Перший - переоформити свою пенсію в іншому місті,
підконтрольному владі України та отримувати її через довірених осіб. Виплата
пенсій за новим місцем проживання може бути проведена в поточному місяці за
додатковими відомостями або в наступному місяці. Це залежить від того, коли пенсіонер
звернувся до управління Фонду – на початку місяця, в середині чи після закінчення виплатного
періоду. Виплата пенсій провадиться з першого числа місяця, наступного за тим, по який
виплачено пенсію за попереднім місцем проживання. Другий - надіятись на місцеву владу. Який
варіант обрати, а головне здійснити? Кожен повинен вирішити сам. У будь-якому випадку,
вирішити проблему з отриманням пенсії легше та дешевше спільно з іншими пенсіонерами.
http://ilaw.com.ua/news/important/dlya-otrimannya-pens%D1%96%D1%97-pens%D1%96oneri-%D1%96z-zoniato-podavatimut-lishe-zayavu.html

Архієпископ Томазі: літні люди — багатство суспільства
Архиєпископ Сільвано Томазі, що представляє Святий Престол в ООН,
наголосив, що «сьогоднішнє суспільство схильне до маргіналізації наших
уразливих братів та сестер, зокрема літніх осіб, так, ніби вони є тягарем чи
проблемою». Прелат поскаржився, що «зростає кількість осіб, які
змушені покидати свої домівки у високорозвинених країнах й шукати щастя у
бідніших країнах, оскільки проживання там набагато дешевше. Звісно, коли йде мова про
задоволення усіх прав людини, найважливішими має бути повага та підтримка».
http://www.credo-ua.org/2014/09/123035

Новини науки
Америка: вчені з’ясували чому літні люди страждають безсонням
Стало відомо, що існує група гальмівних нейронів, дефіцит яких призводить до
розладу сну у літніх людей. Коротко про дослідження повідомляється в прес-релізі
Медичного центру Бет Ізраель Діконесс. Експерименти над тваринами допомогли
з'ясувати, що втрата нейронів призводить до важкого безсоння, час сну скорочується
вдвічі
http://news.join.ua/read/43/15/14/06/

Японія: Honda створила екзоскелет для літніх людей
Компанія Honda створила компактний екзоскелет (Walking Assist Device), мета
якого допомогти в пересуванні літнім людям, а також тим, хто має проблеми з
опорно-руховим апаратом. За словами розробників, нова система має дуже просте
управління, з яким впорається будь-яка людина. Що стосується оптимальної
допомоги, яку може надати апарат, то пристрій її розраховує, виходячи з показань
датчика кута відхилення стегна. Компанія розробила три варіації Walking Assist Device, тому
апарат можуть носити на собі люди різного зросту. Середній з пристроїв важить всього 2,8

кілограма. Працює екзоскелет від літієво-іонних батарей і, однієї зарядки вистачає на дві години
безперервної ходьби зі швидкістю 4,5 кілометра на годину.
http://news.rin.ru/news/161612/

Англія: вчені знайшли головну причину хвороби Паркінсона
Вчені Університетського коледжу Лондона виявили причину виникнення хвороби
Паркінсона. В рамках досліджень вчені з'ясували, що смерть синапсів в мозку
пов'язана з активністю неправильно працюючих білків Wnt. Вони атакують
синапси - з'єднання клітин мозку, і ті відмирають. Як результат розвивається
хвороба Паркінсона. Отже, якщо впливати на ці білки, як називають їх фахівці "агенти", то можна зупинити розвиток хвороби. Мається на увазі створення ліки, яке
контролюватиме роботу Wnt.
h http://podrobnosti.ua/technologies/2014/10/22/999110.html
Інформаційний бюлетень «ВІК: ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО» є компонентом проекту
«Покращення підзвітності уряду через моніторинг літніх людей в Україні»
в рамках програми NSA-LA за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Думки, викладені у бюлетені, можуть не відображати
точку зору Європейської Комісії.

