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Офіційно: в Україні
Влада скасує спецпенсії та обмежить достроковий вихід на пенсію
За технічної допомоги від МВФ українська влада має намір
переглянути всі параметри поточної солідарної пенсійної системи і
формат тих реформ, які допоможуть неухильно знижувати пенсійні
видатки (відносно ВВП) вже у 2016 році. Верховна Рада ухвалить
пакет пенсійної реформи, погоджений з експертами МВФ, у якому
буде переглянуто параметри солідарної системи з метою забезпечення її більшої стійкості,
скасовано спеціальні пенсії і закладено основи для впровадження накопичувальної системи,
що стане доповненням до солідарної системи (структурний маяк)».
http://finbalance.com.ua/news/Vlada-poobitsyala-MVF-do-hrudnya-skasuvati-spetspensi-ta-obmezhiti-dostrokoviyvikhid-na-pensiyu

Комітет Ради рекомендував відновити пенсії працюючим пенсіонерам
2 липня Комітет Верховної Ради із соціальної політики підтримав
законопроект № 2698 щодо відновлення повного обсягу пенсійного
забезпечення для працюючих пенсіонерів. Дане рішення члени
комітету підтримали одностайно. «У разі прийняття законопроекту для
800 тисяч працюючих пенсіонерів буде відновлено виплату пенсій у
повному обсязі. За наполяганням нашого комітету народні депутати
прибрали у проекті закону норму про повернення спецпенсій для
держслужбовців і чиновників», – заявила голова комітету з соціальної політики Людмила
Денисова. Зазначимо, законопроектом передбачено, що для пенсіонерів на загальних
підставах поновлюється виплата пенсії в повному розмірі незалежно від факту роботи і
одержуваного доходу.
http://nbnews.com.ua/ua/news/154239/

Президент ветував зміни до Закону України "Про житлово-комунальні
послуги"
Днями Президент застосував право вето до Закону про зміни до Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" (щодо нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам). Як
пояснює Данилюк, представник Президента у Кабінеті Міністрів, Президент захистив права
пенсіонерів, інвалідів, усіх категорій громадян на отримання субсидій, оскільки Закон був

поспіхом ухвалений Верховною Радою. Крім цього, законопроект
передбачав так зване автоматичне призначення субсидій, яке на
практиці є неможливим через слабку базу даних щодо тих, хто такого
призначення потребує, пояснив Данилюк. Суттєве значення мало і те, що
закон повертав практику збирання численних довідок, о ризикуючи
дезорганізувати та дискредитувати всю роботу із спрощення оформлення
субсидій.
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4702/news/1437827420.html

Мінсоцполітики очікує від Ради реформування Пенсійного фонду
В Кабінеті міністрів хочуть максимально демонополізувати сферу
надання соціальних послуг. Про це заявив міністр соціальної політики
України Павло Розенко за участі прем'єр-міністра України Арсенія
Яценюка. "План полягає в наступному, щоб максимально
демонополізувати сферу надання соціальних послуг. В цю систему
має прийти приватний капітал, мають бути залучені недержавні
організації через відповідні соціальні замовлення, таким чином ми зможемо сформувати
відкритий і прозорий ринок надання якісних соцпослуг громадянам, інвалідам, ветеранам,
пенсіонерам всім людям, які потребують від держави соціальної допомоги", - сказав Розенко.
http://www.rbc.ua/ukr/news/sistemu-sotsuslug-dolzhen-priyti-chastnyy-1437405888.html

Міжнародні експерти підтримують запровадження накопичувальної пенсійної
системи
Про це йшлося під час зустрічі народного депутата України, Голови
Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення Людмили Денісової з представниками місії Світового
банку Олексієм Случинським та Юлією Смоляр. Експерти повідомили,
що Світовий банк підтримує позицію Комітету та Голови Комітету щодо
необхідності
доопрацювання
урядового
законопроекту
про
запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування та єдиних принципів нарахування пенсій. Сторони підкреслили, що необхідно
мати чіткі економічні розрахунки стосовно наслідків прийняття цього законопроекту, які
вплинуть на показники бюджету Пенсійного фонду, державного бюджету та доходи звичайних
громадян. Окрім того, потрібно визначити умови для впровадження накопичувальної системи
– це стабілізація економіки, зростання ВВП, легалізація та підвищення заробітних плат.
http://www.mediastar.net.ua/51998-mzhnarodn-eksperti-ne-pdtrimuyut-zaprpoponovan-mnsocpoltiki-zmni-schodozaprovadzhennya-nakopichuvalnoyi-pensynoyi-sistemi.html

Події у світі
За 2014 рік обсяг продажу ліків у світі досяг $1 трлн
Підрозділ Intellectual Property and Science компанії Thomson Reuters
опублікував аналітичну доповідь щодо тенденцій у фармацевтиці –
2015 CMR Pharmaceutical R&D Factbook. Як повідомляється в пресрелізі Thomson Reuters, пише Медпортал, обсяг світових продажів
ліків за минулий рік досяг позначки у трильйон доларів США. На
основі результатів дослідження аналітики компанії прогнозують
зростання цього показника до 2018 року до $1,3 трлн. «Для фармацевтичної галузі цей рік
унікальний, — коментує президент Thomson Reuters IP&Science Безіл Мофта.
http://health.unian.ua/worldnews/1108998-za-2014-rik-obsyag-prodaju-likiv-u-sviti-dosyag-1-trln.html

ООН: 2100 року населення Землі перевищить 11 мільярдів осіб
Населення Землі зросте з нинішніх 7,3 мільярда чоловік до 9,7
мільярда в 2050 році і до 11,2 мільярда - до кінця сторіччя. Такі
цифри керівник демографічного відділу ООН Джон Уілмот озвучив 10
серпня на конференції статистиків (Joint Statistical Meetings 2015),
яка проходить в Сіетлі, повідомляєlenta.ru. На думку експертів ООН,
зростання населення Землі зупиниться тільки якщо в країнах Африки
на південь від Сахари знизиться народжуваність. Поки ймовірність такого розвитку подій

оцінюється в 23 відсотки. У звіті ООН також враховувався коефіцієнт потенційної підтримки
(КПП): кількість людей працездатного віку (20-64 роки) розділене на кількість пенсіонерів (65 і
старше). Чим нижче цей коефіцієнт, тим більше непрацездатного населення змушені
підтримувати працівники. Зараз найнижче КПП в Японії (2,1), за нею йде Італія (2,6).
Очікується, що до 2100 року КПП різко впаде по всьому світу: наприклад, з 7,1 до 1,4 у Китаї
та з 8,7 до 1,4 в Мексиці.
http://health.unian.ua/worldnews/1110106-u-2100-rotsi-naselennya-zemli-perevischit-11-milyardiv-osib.html

Вісті з регіонів України
Житомирщина: пенсіонери-волонтери шиють білизну для воїнів АТО
Спідню білизну та обереги для бійців на Сході власноруч і власним
коштом шиють волонтери Житомирського відділення ВБО «Турбота
про літніх в Україні». Рукоділлям бабусі займаються щоденно по
кілька годин на день. Кажуть, таким чином намагаються підтримати
військовослужбовців, а за роботою відволікаються від проблем.
Перші 60 пар білизни вирішили передати на Схід десантникам 95-ї
аеромобільної бригади. Бійці кажуть, на передовій такі подарунки їм згодяться. Тепер жінки
чекають відгуків від бійців, окрім білизни готові шити і постіль. Від житомирян готові приймати
тканину і швейне приладдя. «Прямо з сьогоднішнього дня є вже рулон тканини, почнемо
шити далі. Люди, які мають добре серце, душу і хочуть допомогти - нехай приходять до нас,
приносять нитки, резинки, голки. Хто що може, а там вже розберемося на місці», – каже
керівник благодійної організації «Турбота про літніх» у м. Житомирі Таїсія Войцеховська.
http://www.zhitomir.info/news_149278.html

Черкащина: волонтери плетуть маскувальні сітки для флоту
Починали зі шкарпеток та маскхалатів, а тепер взялися до
маскування українського флоту. У Черкасах небайдужі містяни
власноруч роблять камуфляжні сітки для катерів берегової охорони.
Таке замовлення волонтери дістали з прифронтового Маріуполя. В
імпровізованому цеху головним чином – пенсіонери. Миколі
Федоренку майже 70. Приходить сюди мало не щодня. Роботи багато.
"Чим же ж треба допомагати. Хто як може, так і допомагає. Ми от сітки
плетемо", – каже пенсіонер Микола Федоренко. Через специфіку
роботи їх уже давно охрестили "батальйоном павучків". Зараз волонтери виконують важливе
замовлення військових з Маріуполя. Треба зробити понад 20 маскувальних сіток для катерів
берегової охорони. Основу для них та тканину приносять люди.
http://pres-centr.ck.ua/tape/50960/

Донеччина: Пенсіонери влаштували страйк на трасі з Донецька
Люди з окупованого Донецька нерідко їздять до Маріуполя,
проходячи блокпости бойовиків, постійно стикаючись з труднощами
у вигляді нескінченних черг. Днями обурені пенсіонери на блок-посту
в Оленівці влаштували страйк, кричачи, щоб ДНРівці забиралися. У
відповідь бойовики відкрили вогонь. Правила припинення лінії
розмежування на блок-постах бойовиків і так були жорсткі, але ще
більше посилилися останнім часом. «Ополченці» не тільки перевіряють наявність
документів, а й змушують людей заповнювати спеціальні аркуші, вносячи свої паспортні
дані. На таку скрупульозну перевірку йде багато часу, через що утворюються просто
нескінченні черги. «Як повідомляють очевидці, 10 серпня після довгих годин очікування в
черзі на пункті-пропуску, обурені люди, в основному пенсійного віку, перекрили рух
транспорту на трасі «Донецьк-Маріуполь». Багато стали кричати «ДНР забирайся!» Щоб
розігнати пенсіонерів озброєні бойовики стали стріляти з автоматів над їх головами.
http://svidomonews.blogspot.com/2015/08/blog-post_539.html

Харківщина: проведено тренінги для працівників інтернатних установ
У рамках проекту ПРООН „Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми
внутрішньо переміщених осіб в Україні” у Харківській області проведено тренінги
„Запобігання професійного вигорання спеціалістів інтернатних установ та підвищення рівня їх

професійної компетенції щодо надання соціально-психологічної
допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають
в інтернатних установах” для директорів, соціальних та медичних
працівників інтернатних
установ
системи
соціального
захисту
населення. У даному заході взяли участь 32 представника будинківінтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, до яких переміщено
найбільшу кількість вихованців та підопічних із зони проведення антитерористичної операції,
зокрема Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=180377&cat_id=130696l

Миколаївщина: облаштовуються місця для паркування транспортних засобів
людей з обмеженими можливостями
Біля Миколаївської облдержадміністрації облаштовані місця для
паркування транспортних засобів людей з обмеженими можливостями.
Ще буде нанесено відповідну дорожню розмітку та маркування, що не
дасть можливість іншим автомобільним засобам блокувати проїзд
до парковки. Такі місця для паркування вже створені біля
Миколаївської міської ради, міської лікарні швидкої медичної допомоги
м. Миколаєва, автовокзалів та декількох супермаркетів. Крім того,
проводяться перемовини з підприємцями Миколаївщини щодо сприяння у облаштуванні
місць для паркування автомобілів, якими керують або перевозяться люди з обмеженими
фізичними можливостями, біля соціально значущих об’єктів. Після реалізації проекту
планується провести квест з метою тестування таких майданчиків щодо їх зручності у
користуванні.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=179620&cat_id=130696

Донбас: 36 тисяч осіб отримують пенсію від терористів
На території Донецької області, підконтрольній Україні, 36 тисяч людей
відмовилися від виплат пенсій. Про це сказала на брифінгу в
Краматорську начальник головного управління Пенсійного фонду в
Донецькій області Наталя Рад, повідомляє прес-служба Донецької
облдержадміністрації. За її словами, зараз "пішов відтік пенсіонерів на
неконтрольовану територію - 36 тисяч осіб отримують пенсію там". Рад
уточнила, що деякі люди виїжджають на українську територію і
відправляють листи в облуправління ПФУ, в яких повідомляють, що переходять на
одержання пенсії "ДНР". Але начальник облуправління підкреслила, що Пенсійний фонд не
веде жодних обмінів інформацією з подібною структурою "ДНР".
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/na_okupovanomu_donbasi_pensiii_timchasovo_ne_otrimuyut_36_tis_osib___oda_2
062017

Дніпропетровщина: довідку про доходи можна замовити онлайн
На Дніпропетровщині введено ще одну електронну послугу для
населення. Тепер довідку про доходи для пенсіонерів можна
отримати не виходячи з дому. Портал iGov дозволяє оформити
документ через Інтернет. Зараз ця он-лайн послуга діє тільки в
Дніпропетровській області, але в майбутньому її планують зробити
доступною для всієї країни, зазначив голова Дніпропетровської
обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Після отримання заявки працівники
"Укрпошти" пересилають її до відповідного управління Пенсійного фонду. Звідти вже готову
довідку відправляють на адресу громадянина, який подав заявку. Оплатити послугу також
можна через Інтернет. Це означає, що більше не потрібно стояти в черзі до каси банку для
отримання паперової довідки про оплату послуги та потім особисто відносити її в
держустанову.
http://24tv.ua/ukrayina/dovidku_pro_dohodi_na_dnipropetrovshhini_mozhna_zamoviti_pensiynomu_fondu_onlayn__re
znichenko/n601473

Вісті з ближнього зарубіжжя
Росія: пенсіонерам хочуть відмінити пільги
1 липня губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов підписав закон про
скасування пільг пенсіонерам на проїзд по Москві з 1 серпня. Закон №
110/2015-ОЗ «Про надання додаткових заходів соціальної підтримки
окремим категоріям громадян, які мають місце проживання в Московській
області, по безкоштовному проїзду на транспорті в місті Москві в 20152017 роках. Нагадаємо, відповідно до цього закону з 1 серпня близько
1,2 млн. підмосковних пенсіонерів позбудуться права на безкоштовний проїзд в метро,
автобусах, тролейбусах і трамваях Москви
http://newsland.com/news/detail/id/1569901/

Білорусь: підвищення пенсійного віку не буде
Пенсійний вік в Білорусі підвищуватися не буде. Про це Олександр
Лукашенко заявив 24 липня на нараді про окремі питання соціального
забезпечення. "Моя думка на цей рахунок відома: якщо люди не хочуть
підвищення пенсійного віку, ми їм прямо сказали - ось такий пенсійний вік,
такий пенсійний фонд, ми його ділимо на всіх пенсіонерів", - сказав глава
держави. "І сьогодні не йдеться про це, і піднімати дане питання нічого", додав президент. Він звернув увагу на те, що з кожним роком хоч потроху, але стає менше
працюючих людей, які здійснюють відрахування від своєї заробітної плати на соціальні
потреби. "Тому люди знають ситуацію, і мусолити це питання абсолютно не до місця, та й не
час".
http://newsland.com/news/detail/id/1579376/

Литва: кожен п’ятий житель – за межею бідності
У Литві торік за межею бідності жили близько 560 тис. чоловік, що
складає 19,1% всього населення країни - на 1,5% менше, ніж у 2013 - такі
дані проведеного статистичного аналізу, доходів і життєвих умов
населення країни. Межа бідності торік досягала 241 євро на місяць для
самотньої людини, і 506 євро для сім'ї з двох дорослих і двох дітей до 14
років, повідомляє Департамент статистики. Доходи нижче зазначеної
межі бідності в місті торік мали 16% жителів, у сільській місцевості - 25,5%.
http://www.nedelia.lt/news-lt/25186-kazhdyy-pyatyy-zhitel-litvy-za-chertoy-bednosti.html

Узбекистан: уряд зменшив строки відбування покарання для жінок та літніх
людей
Законодавча (нижня) палата Олій Мажліса (парламенту) Узбекистану
схвалила закон про скорочення максимальних термінів кримінального
покарання для жінок і літніх людей, повідомив РІА Новини представник
парламенту. Закон "Про внесення зміни до Кримінального кодексу
Республіки Узбекистан" прийнятий у першому читанні, уточнив
співрозмовник
агентства.
Поправки
передбачають
скорочення
максимального терміну покарання засудженим до позбавлення волі чоловікам старше 60
років і жінкам з трьох чвертей максимального терміну позбавлення волі до двох третин
строку, передбаченого відповідними статтями КК.
http://ria.ru/world/20150630/1103621853.html

Вісті з далекого зарубіжжя
Саудівська Аравія: жінки зможуть брати участь у виборах
Мешканки Саудівської Аравії вперше зможуть віддати голоси на
муніципальних виборах, які відбудуться в грудні цього року. Крім того,
вони зможуть самі балотуватися. Жінок почали вносити до виборчих
списків. Першими, хто зареєструвався як виборниць, стали дві
мешканки Мекки і Медіни. Аравійки старше 18 років зможуть

проголосувати окремо від чоловіків - їм віддадуть третину з існуючих 1,263 тис. виборчих
дільниць. Вибори до органів місцевої влади проводяться у Саудівській Аравії з 2005 року.
Спочатку були відсторонені від участі жінки і військовослужбовці. Жінкам у Саудівській Аравії
забороняється водити машину, пересуватися без супроводу чоловіка або родича, їздити у
громадських автобусах і спілкуватися з чоловіками, які не є їх рідними або чоловіками.
Детальніше читайте на УНІАН
http://www.unian.ua/world/1114511-u-saudivskiy-araviji-jinki-zmojut-golosuvati-i-brati-uchast-u-viborah.html

Болгарія: зафіксовано рекордне зростання пенсіонерів
За даними Національного інституту страхування, за перше півріччя на
пенсію вийшли 55.585 осіб, що на 15% більше, ніж за аналогічний
період минулого року. У 2014 році пенсіонерами стали близько 100
тисяч болгар. Передбачається, що в 2015 році цей рекорд буде побитий.
Як вважають експерти, через проведення пенсійної реформи в Болгарії,
яка збільшує вік виходу на пенсію, громадяни передпенсійного віку
намагаються скористатися будь-якими законними і не дуже законними можливостями, щоб
якомога раніше стати пенсіонерами. У тому числі, активно використовують можливість
отримати пенсію через інвалідність.
http://bgnews.bulgar-rus.ru/archives/48224

Португалія: пенсіонери створили свою партію та хочуть виграти вибори
Партія називається Об'єднаної партією пенсіонерів (Partido Unido dos
Reformados e Pensionistas - PURP). Народилася чотири місяці тому на
сторінці Facebook. Їй вистачило цього часу, щоб набрати 8.770
підписів, які були передані у вівторок 7 квітня в Конституційний суд,
який повинен винести рішення про можливість офіційно зареєструвати
партію. Пенсіонери попрацювали на славу - за чотири місяці вони
зуміли підготувати повний комплект документів для конституційних
суддів. У партії вже є логотип, зареєстрована назва, статут і декларація про принципи. Лідери
PURP впевнені, що цей процес пройде досить швидко, щоб партія змогла взяти участь вже в
найближчих парламентських виборах у Португалії, які відбудуться цієї осені. І планку собі
партія ставить дуже високу: «Ми думаємо перемогти на виборах.»
http://maiak.org/portugaliya-pensionery-sozdali-partiyu-i-khotyat-vyigrat-vybory.html

Іспанія: пенсіонерам офіційно дозволили працювати
Іспанці отримали право працювати після виходу на пенсію, що
раніше було заборонено. Це право їм дає прийнятий парламентом
країни новий закон під назвою "Активна старість". Він обумовлений
бажанням багатьох пенсіонерів продовжувати трудитися, браком
фахівців і проблемами з пенсійним забезпеченням. Після виходу на
пенсію, після досягнення 65-річного віку, іспанці відтепер зможуть за
бажанням продовжувати трудитися. "Багато іспанців хочуть і можуть трудитися після виходу
на пенсію", - заявив консультант міністерства праці і соціального забезпечення Іспанії юрист
Мануель Ісагірре Діас.
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/pensioneram-v-ispanii-oficialno-razreshili-rabotat.d?id=46022711

Греція: уряд підтримає найбідніших пенсіонерів
Додаткові пенсії для найбільш бідних пенсіонерів будуть
надаватися до січня 2020 року, коли буде створена нова основа
для соціального забезпечення, випливає з надісланих до РІА
Новини переліку грецьких пропозицій європейським кредиторам.
Відкладається нульовий дефіцит соцфондів до жовтня 2015 року,
коли відбудеться голосування за новим законодавством. Окрім
того, мережа афінських булочних роздаватиме безкоштовний хліб
для представників соціально вразливих верств населення починаючи з 3 липня. Отримати
випічку зможуть пенсіонери, безробітні та багатодітні сім'ї за умови пред'явлення документів,
що підтверджують їх соціальний статус. Також на допомогу можуть претендувати громадяни,
дохід яких нижче прожиткового мінімуму.

http://ria.ru/economy/20150710/1124047961.html

Захист прав та інтересів літніх людей
Ватикан: Посол Ватикану закликає цінувати літніх людей
У ході обговорення робочою групою ООН рівня життя і добробуту
літніх, представник Ватикану заявив, що ця тема «є особливо
актуальною в нинішній час, коли літнє населення не тільки стикається
з матеріальними труднощами, але і часто відчуває себе тягарем для
суспільства». «Згідно з дослідженнями, в даний час країни Заходу
відноситься до старіючого суспільства: число літніх жителів в них
поступово зростає, в той час як чисельність дітей зменшується, - пояснює архієпископ
Бернардіто Ауса, постійний спостерігач Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку. «З часом
стане ще важливіше вчити людей цінувати
людей похилого віку і допомагати їм
інтегруватися у суспільство. Від імені Ватикану хочу підкреслити, що літнім людям краще
всього бути зі своєю сім'єю, щоб відчувати себе потрібними і в той же час захищеними».
http://katolik.ru/mir/122844-posol-vatikana-nado-uchit-lyudej-tsenit-pozhiloe-naselenie-sostavlyayushchee-10-zhitelejzemli.html

IFA: Міжнародна конференція по запобіганню кривди літніх людей
З 23 по 25 лютого 2016 року в Австралії відбудеться Міжнародна
конференція по запобіганню кривди літніх людей. Ця зустріч вже
буде четвертою. Реєстрація досі відкрита. Ця конференція
спрямована на запобігання кривди літніх людей і демонстрацію
нових знань для використання в практиці, підвищення рівня
інформованості та системного впливу на зміни в даному напрямку.
На Конференції буде багато всесвітньо відомих доповідачів в галузі медицини та охорони
здоров'я, освіти, уряду та сектору по догляду за людьми похилого віку, а також інших
спеціалістів задля обговорення низки питань.
http://www.ifa-fiv.org/news/page/3/

Україна: працюючі пенсіонери маю право на податкову соціальну пільгу
Громадянин, який одночасно з доходами у вигляді пенсії отримує доходи у
вигляді заробітної плати, має право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного
роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної
пільги за умови дотримання вимог п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу
України. При цьому заробітна плата платника податку, нарахована протягом звітного
податкового місяця, не повинна перевищувати граничного розміру доходу, який дає право на
отримання ПСП. У 2015 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну
пільгу, становить 1710 грн.
http://biznesoblast.com/regions/ck/48987/

ООН:інформаційна кампанія до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги
19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги, який був
встановлений Організацією Об`єднаних Націй. Саме в цей день у
2003 році в результаті вибуху в штаб-квартирі ООН в Багдаді
загинули 22 співробітники гуманітарної місії. Цьогоріч
Представництво ООН в Україні ініціює кампанію, в рамках якої
закликає кожного згадати про друга-волонтера та підтримати
його. Також кампанія включає публікацію цитат відомих зарубіжних та українських лідерів
громадської думки, історій про найбільші гуманітарні місії та інтерв`ю про те, чому
моральність та доброта у між людських стосунках врятують світ!
http://gurt.org.ua/news/events/27914/bull/

Help Age International: на шляху до закріплення Конвенції про права літніх
людей
Нещодавно 6 сесія Робочої групи відкритого складу з проблем старіння (OEWG) акцентувала
увагу на необхідності юридично закріпити документ, наприклад, в якості міжнародної

конвенції, який був би аналогічний тим, які захищають права жінок,
дітей і людей з обмеженими можливостями. Дискусія триває з США,
Канадою, Австралією та іншими країнами з високим рівнем доходів,
які виступають проти розробки конвенції, стверджуючи, що існуючі
правові документи є достатніми, тоді як переважна більшість країн з
низьким і середнім рівнем доходів стверджують, що існуючих
інструментів не достатньо, в результаті чого ця демографічна група,
"падає між тріщинами політики». Доктор Кетрін Ірен Петус говорить: "Без явного
міжнародного правового захисту, що надається конвенцією, літні люди залишаються
надзвичайно уразливими: піддаються жорстокому поводженню, зневазі, в результаті чого
передчасна смертность, серед іншого". Щоб дізнатись більше – перейдіть за посиланням.
http://www.ehospice.com/ArticleView/tabid/10686/ArticleId/16124/language/en-GB/View.aspx

Help Age International: проблема Старіння повинна бути висвітлена на
Всесвітньому гуманітарному саміті
Гуманітарні потреби в 2014 році та перспективи на 2015 рік продовжують
тенденцію останнього десятиліття. У 2014 році Верховний комісар
Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ) повідомляє, що
число насильно переміщених людей досягла 59, 5 млн. (з яких 19,5 млн.
стали біженцями і 38,2 млн. внутрішньо переміщенні особи), найвищий
рівень. Внаслідок збільшення лих, наслідки зміни клімату і пов'язані з ними
гуманітарні потреби супроводжується значними демографічними змінами і
глобальним старінням. Демографічні зміни вимагають спеціальних програм
допомоги для конкретних потреб літніх людей, і підтримки їх потенціалу.
Підтвердження принципів гуманітарної діяльності по праву займає центральне місце на
Всесвітньому гуманітарному саміті.Ніякі дискусії не повинні зашкодити застосуванню
принципу неупередженості та доставку гуманітарної допомоги, що враховує потреби всіх
зацікавлених груп населення, у тому числі літніх чоловіків і жінок.
http://www.ifa-fiv.org/why-ageing-should-be-a-concern-for-the-world-humanitarian-summit/

IFA: заключний вебінар із питань старіння
31 липня 2015 ІФА провели свій заключний вебінар спільно з
грантодавцями з питань старіння. Пані Гейл Кон, постійний координатор,
представляє уряд, а саме – перспективу інтеграції ідеї «дружності»
стосовно літніх людей, в існуючі політики та плани розвитку, бар'єри, з
якими стикаються і як вони долаються, участь громадянського суспільства у
просуванні успішних результатів і підтримки дружніх ініціатив через
зрушення в політичному керівництві.
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2015/07/AFCC-Webinar-203.html

F

Feros Care: смарт технології для літніх людей
Смарт Технології Bootcamp розроблений Feros Care
спрямовані на допомогу людям і організаціям зрозуміти
поточні та нові технології, а також стратегії, довідки та плани
розвитку швидко мінливого майбутнього в плані старіння та
спільного догляду. Bootcamp буде пропонувати знання про те,
як налаштувати роботу служби догляду, ввести до неї провідних фахівців у галузі і отримати
уявлення про напрям діяльності . Bootcamp також включає в себе практичні керівництва для
багатьох доступних технологій, заходи по включенню технологій в наданні послуг і розумінні
потенційних пасток..
http://www.smarttechnologiesbootcamp.com.au/utm_source=Smart+Technology+Bootcamp&utm_campaign=bc0b694
d6Smart_Technologies_Bootcamp_April_20154_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_ad82cb6aebbcf0b694d6231110489&mc_cid=bcf0b694d6&mc_eid=5d00e6b955

ООН: «Нехай ваш голос буде почутий»
Новий договір з викладом цілей сталого розвитку (SDG) буде підписаний всіма державамичленами ООН у вересні 2015, який буде направлений на визначення нових цілей розвитку
тисячоліття, і буде мати великий вплив на національні та міжнародну політики на найближчі

15 років. Одне із завдань SDG в договорі - це посилання
потужного сигналу для всіх країн, щодо надання медичної
допомоги для людей у віці 70 років і старше, адже зараз це не є
пріоритетом. До 2050 року число людей віком 80 років і старше
досягне 395 млн, що призводить до серйозних соціальних та
економічних наслідків. Тому потрібно змінити надання медичної
допомоги для швидко старіючого населення. Підпишіть петицію тут:
https://www.change.org/p/united-nations-change-the-ageistsdg?recruiter=320121487&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsiv
e

Новини науки
Японія: кава знижує ризик смерті у літніх людей
Результати великого дослідження, проведеного вченими з Університету
Токіо під керівництвом професора Маннамі Іноуе, свідчать, що
щоденний прийом кави в раціоні знижує ризик смерті у людей
середнього і похилого віку на 15%. У дослідженні, брали участь понад
90 тисяч осіб у віці від 40 до 69 років, які розповіли вченим про свій
щоденний раціон у анкетах. На підставі отриманої таким чином інформації дослідники
встановили: ті, хто випивають 1-2 чашки кави на день, знижують ризик померти на 15%, а ті,
хто випиває по 3-4 чашки – на 24%.У статті йдеться, що аналогічними властивостями володіє
і зелений чай, регулярне вживання якого знижує ризик передчасної смерті у чоловіків на 13%,
у жінок - на 17%. Щоб дізнатись про вплив кави – перейдіть за посиланням:
http://health.unian.ua/worldnews/1076820-kava-znijue-rizik-smerti-u-litnih-lyudey-yaponski-vcheni.html

США: у серцево-судинних захворювань і деменції - спільні чинники ризику
Дослідники з Університету Південної Каліфорнії хотіли з'ясувати, як чинники
ризику щодо серцево-судинних захворювань, такі як споживання
алкоголю, куріння, ожиріння і діабет, впливають на мозок. У дослідженні
взяли участь 1629 осіб. Добровольців розділили на 2 групи. В першу
групу увійшли 805 учасників молодше 50 років, а в другу - 824
добровольця старше 50 років. Дослідники вивчали вплив чинників
ризику хвороб серця і судин на гіпокамп і задньої частини поясної звивини кори головного
мозку. Вищезазначені ділянки мозку пов'язані з пам'яттю. Тому втрата сірої речовини в даних
ділянках є одним з перших ознак деменції. Дослідження показало, що вживання алкоголю і
діабет зменшували загальний обсяг мозку. Куріння і ожиріння зменшували обсяги задньої
частини поясної звивини кори мозку, що має відношення до вилучення інформації з пам'яті,
емоцій та соціальної поведінки.
http://health.unian.ua/worldnews/1106735-u-sertsevo-sudinnih-zahvoryuvan-i-dementsiji-spilni-chinniki-riziku.html

Англія: вчені про користь соціальних мереж для літніх людей
Люди, які проводять час у соціальних мережах, почувають себе менш
самотніми. Особливо добре цей ефект помітний на людях похилого
віку, чиї діти живуть в іншому місті. Дворічне дослідження, проведене в
Університеті Ексетера, торкнулося 76-ти людей у віці 60-95 років.
Частина з них навчилася користуватися соціальними мережами,
частина – ні. Виявилося, що люди похилого віку, які стали
користуватися електронною поштою, Skype і Facebook, відчули себе на
зв’язку зі світом, а тому стали рідше страждати від депресій і відчуття,
що «все скінчено».
http://biznesoblast.com/society/49744/

Росія: «Яндекс» випустив додаток для людей з вадами слуху
Російська інтернет-компанія "Яндекс" випустила додаток "Розмова", яке допоможе
спілкуватися глухим і слабочуючим людям. Експериментальний додаток переводить усну

мову в текст і назад, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. Воно
дозволяє вести діалог людям із порушеннями слуху і нормальним
слухом. Програма "Розмова" озвучує набрані текстом фрази, а
також розпізнає мову і перетворює її в текстову форму. Коректне
розпізнавання мови поки вимагає певних умов: необхідна відносна
тиша і один мовець, який буде чітко і розбірливо вимовляти фрази.
Додаток містить, зокрема, набір заздалегідь заготовлені фрази, що полегшує людям ведення
діалогу. Для використання "Розмови" необхідний інтернет. Зараз додаток доступний для
користувачів пристроїв на платформі Android.
http://www.unian.ua/science/1117350-yandeks-vipustiv-dodatok-dlya-lyudey-z-vadami-sluhu.html

Англія: спеціальні телефони для літніх людей
Спеціально для літніх людей, у Лондоні розробили незвичайні телефони.
Найчастіше на них всього декілька кнопок. Немає складного меню,
сенсорного екрану. Якщо потрібно комусь подзвонити, достатньо
натиснути на ім'я або навіть фото людини. Ці телефони друкують на 3Dі 2D-принтерах. Кожен розробляється індивідуально. І в його програму
ще перед виробництвом вносяться потрібні номери. Такі телефони
виробляють не тільки для літніх. Вони також будуть корисні для дітей,
людей з обмеженою рухливістю, пацієнтів з хворобою Альцгеймера або розумово відсталих.
Крім того, можна замовити такий пристрій зв'язку і для сліпих. Спеціально для них на кнопках
з номерами імена пишуть шрифтом Брайля..
http://newsland.com/news/detail/id/1596440/

США: щеплення від грипу необхідні літнім людям
Всупереч твердженням, що молодь більш сприйнятлива до
вакцини проти грипу, 10-річним дослідженням було встановлено,
що щорічні щеплення проти грипу можуть також зменшити
частоту госпіталізації та смертності серед літніх людей. Щорічна
вакцинація є єдиним способом, щоб отримати максимальну
вигоду від вакцини, незалежно від вашого віку. Для дослідження
вчені проаналізували історії хвороб і карти щеплень мільйонів
мешканців будинку пристарілих.
http://medkarta.com/?cat=new&id=6325
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.

