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Офіційно: в Україні
Уряд «підкине» мільйони на компенсацію різниці в тарифах
У бюджет на 2015 рік внесуть зміни – на компенсацію різниці в тарифах
на виробництво теплової енергії додатково виділять майже шість
мільярдів гривень.Уряд України прийняв рішення внести зміни в бюджет
на 2015 рік і передбачити додатково 5,9 млрд грн на компенсацію різниці
в тарифах на виробництво теплової енергії. Про це заявив Прем'єрміністр Арсеній Яценюк у ході засідання уряду. «Ми у змінах до
державного бюджету збільшуємо компенсацію різниці в тарифах. Фактично ця компенсація
пов'язана з тим, що курс долара виріс на початку поточного року, а тарифи не були підвищені
і держава взяла на себе компенсацію різниці в тарифах у зв'язку із зростанням курсу долара;
загальна сума – це ще 5,9 мільярдів гривень», – сказав він.
http://finbalance.com.ua/news/Vlada-poobitsyala-MVF-do-hrudnya-skasuvati-spetspensi-ta-obmezhiti-dostrokoviyvikhid-na-pensiyu

Мінсоцполітики перевело свої послуги в електронну форму
Про це на свої сторінці у Facebook повідомив директор з
інформаційних технологій Приватбанку і співзасновник громадської
організації ICT Competence Center, що займається впровадженням
електронної влади, Дмитро Дубілет. «Вчора відбулась знакова подія
у развитку електронної влади України. З’вилось перше міністерство,
у якого всі заплановані послуги переведені в електронну форму Міністерство соціальної політики. Якщо ви зайдете на iGov у
фільтрі виберете "Управління праці та соціального захисту населення", то вам покажеться
список із 17 послуг, и всі вони тепер доступні онлайн», - написав він та уточнив , що дві
найбільш популярні послуги - оформлення субсидій на оплату комунальних послуг та
допомогу при народженні дитини - запустили раніше. При цьому оформлення субсидій поки
доступно тільки для окремих районів Києва, окремих міст Київської та Черкаської областей ,
а також для всієї Дніпропетровської області . Інші послуги - поки тільки для Дніпропетровської
області. Незабаром планується запустити систему по всій Україні.
http://meget.kiev.ua/news/view/30471/

Пенсіонери отримають доплати за вересень та підвищені пенсії за жовтень
З 4 жовтня пенсіонери отримають доплати до пенсій за вересень і
підвищені пенсії за жовтень. Про це глава уряду Арсеній Яценюк
повідомив у передачі "10 хвилин з прем'єр-міністром". Яценюк
нагадав, що минулого тижня парламент конституційною більшістю
підтримав урядовий законопроект про підвищення зарплат і пенсій.
"Середній розмір такого підвищення становить від 13 до 19%. 19% для зарплат висококваліфікованих працівників, 13% - пенсіонерів", додав він. У той же час Яценюк наголосив, що в місцевих бюджетах є необхідні кошти для
виплат підвищених зарплат бюджетникам, адже в результаті бюджетної децентралізації вони

отримали додатково 40% доходів. "Центральний бюджет дає свою суму коштів, місцеві
бюджети мають також необхідну суму коштів для забезпечення стовідсоткової виплати всіх
підвищених соціальних стандартів, про що Кабінет міністрів України вже прийняв відповідне
рішення", - підкреслив глава уряду.
http://economics.unian.ua/finance/1129015-pensioneri-z-4-jovtnya-otrimayut-doplati-za-veresen-ta-pidvischeni-pensijiza-jovten-yatsenyuk.html

Кабмін дозволив пенсіонерам обирати банк для отримання пенсії
Газета "Урядовий кур’єр" від 10 жовтня опублікувала текст
постанови №788 від 30 вересня 2015 "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України. "Одержувачі пенсій та
грошової допомоги самостійно обирають уповноважений банк, де
відкривають поточний рахунок. Для осіб, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України, районів проведення
антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані
на лінії зіткнення, і перебувають на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з
Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з
тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи
населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509
http://www.unn.com.ua/uk/news/1509335-kabmin-dozvoliv-pensioneram-obirati-bank-dlya-otrimannya-pensiy

Суд не дозволив Кабміну відмовитися від соцвиплат на окупованих
територіях
Вищий адміністративний суд України залишив у силі рішення судів
попередніх інстанцій про визнання недійсним рішення Кабінету Міністрів
про здійснення соціальних виплат на Донбасі лише на контрольованих
українською владою територіях. Як повідомляла "ДС", 2 квітня Київський
апеляційний адміністративний суд визнав недійсним рішення Кабінету
Міністрів про здійснення соціальних виплат в Донецькій і Луганській
областях тільки на контрольованих українською владою територіях. У той же час, 3 квітня
перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова заявила, що всі соціальні
виплати жителям окупованих територій на сході України, незважаючи на судове рішення
щодо незаконності їхніх припинення, будуть забезпечені після відновлення контролю над
ними.
http://www.dsnews.ua/society/sud-ne-pozvolil-kabminu-otkazatsya-ot-sotsvyplat-na-okkupirovannyh-16102015164200

Події у світі
Українці створили найбільшу кількість народних пісень у Світі
У фонді України в ЮНЕСКО знаходиться близько 15,5 тисяч пісень. В
ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу,
серед яких найбільше саме українських пісень. "Жодна одна нація за всю
історію не має такої кількості пісень, якстворив український народ
самостійно", - йдеться у повідомленні. На другому місці перебуває Італія з
кількістю 6 тисяч народних пісень.
http://ipress.ua/news/ukraintsi_stvoryly_naybilshu_kilkist_narodnyh_pisen_u_sviti_140839.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
Хмельниччина: волонтери продовжують допомагати військовим

Активісти Всеукраїнської благодійної організації “Турбота про літніх
в Україні” завдяки спонсорам продовжують допомагати військовим.
Майже 30 кілограмів смаколиків до Дня міста літні волонтери
приготували для бійців, які лікуються у Хмельницькому військовому
госпіталі, що в Раковому. У міському територіальному центрі
соціального обслуговування вони вже півроку випікають
найрізноманітнішу смакоту, яку відправляють або у місцевий
військовий госпіталь, або на передову бійцям 56-ї і 72-ї бригад та
батальйонів “Айдар” і ДУК “Правий сектор”. Крім того, активісти “Турботи про літніх в Україні”
плетуть маскувальні сітки на третьому поверсі ТЦ “Дитячий світ”. Там кожен може
приєднатися до небайдужих хмельничан, які в такий спосіб допомагають військовим. Туди ж
можна принести повидло, варення, фрукти, інші продукти, які у руках волонтерів
перетворяться у смачну випічку для бійців.
http://proskuriv.info/index.php/2010-12-20-09-09-07/5662-2015-10-01-13-27-38

Донбас: понад 50 тисяч жителів отримали допомогу
Мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє
надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, де не
завжди є можливість відкрити стаціонарний пункт видачі. За 4,5
місяці роботи мобільні бригади волонтерів доставили і видали 51
832 продуктових набори мирним жителям віддалених населених
пунктів Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення,
повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Проект був запущений в
травні 2015 року. Подібна мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє
надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, де не завжди є можливість відкрити
стаціонарний пункт видачі. «На даний момент волонтери Штабу відвідали понад 170 сіл,
селищ і малих міст. Особлива увага надається жителям на лінії зіткнення. Детальніше
читайте на УНІАН:
http://health.unian.ua/country/1150515-ponad-50-tis-jiteliv-sil-i-selisch-donbasu-otrimali-dopomogu-zavdyakimobilniy-dostavtsi.html

Київщина: Відкривається масштабний культурний проект для самотніх
Музей історії міста Києва ініціює проект культурно-соціальної взаємодії «PUR VITAL». Цей
проект на сьогодні не має аналогів, і являє собою комплексну програму заходів для окремих
категорій населення, що потребують додаткової уваги суспільства: людей похилого віку, з
соціально незахищених верств населення, та з обмеженими можливостями. В рамках
проекту «PUR VITAL» проходитимуть музикальні концерти, літературні читання, театральні
вистави, кінопокази, майстер-класи, вечорниці, художні виставки. Проект відкриється 1
жовтня персональною виставкою художника Матвія Вайсберга. Провідною темою живописних
робіт, які ввійдуть до цієї експозиці, є зображення людей літнього віку. Серія робіт «Pur Vital»
написана під враженням відвідування автором Будинку для літніх і хворих людей у
Штраубінгу, де в той час проживала мати автора.
http://cultprostir.ua/uk/news-single/u-kiyevi-vidkrivayetsya-masshtabniy-kulturniy-proekt-dlya-samotnikh

Одещина: «Школа пенсіонера» розпочала роботу в Суворовському районі
При управлінні Пенсійного фонду України в Суворовському районі м. Одеса розпочала
роботу «Школа пенсіонера». Перше заняття відбулося на базі районного територіального
центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
Присутніх ознайомили із основними положеннями Закону України „Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”, про документи, необхідні для призначення пенсії; порядок
призначення та перерахунок пенсії з урахуванням стажу та заробітної плати, порядок
виплати пенсії працюючим пенсіонерам та механізм розрахунку пенсії. Особливу увагу було
звернуто на обов’язок пенсіонера повідомляти органам Пенсійного фонду про вступ на
роботу звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця,
щоб уникнути переплати пенсії та навпаки. Слухачі школи мали змогу поспілкуватися із
представником управління та отримати відповіді на хвилюючі їх запитання щодо пенсійного
забезпечення.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=232257&cat_id=38980

Рівненщина: увага та турбота пенсіонерам
30 вересня цього року в рамках відзначення Дня ветерана та
Міжнародного дня людей похилого віку начальник відділу пенсійного
забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій
громадян головного управління Пенсійного фонду України в області
Катерина Чуб’юк традиційно зустрілась з ветеранами та одинокими
малозабезпеченими людьми в Комунальному закладі «Рівненський

геріартричний пансіонат». Катерина Чуб’юк ознайомила ветеранів із законодавчими нормами
пенсійного забезпечення громадян та підвищення соціальних стандартів з 1 вересня цього
року, встановленням та виплатою надбавок та доплат до пенсій, надала індивідуальні
консультації, детально відповіла на поставлені запитання особисто кожному відносно
особливостей призначення та перерахунків пенсій. У зустрічах взяли участь та отримали
консультації понад 50 мешканців закладу.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=232515&cat_id=38980

Миколаївщина: на місцевому телебачення говорили про соціальну підтримку
громадян похилого віку та ветеранів
Стан соціально-економічного розвитку Миколаївської області щодо
реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку та соціальна
підтримка громадян похилого віку та ветеранів – актуальні питання
сьогодення. Саме про це йшлося на телеканалі «Миколаїв», гостею якого
була заступник директора департаменту Бєлкіна Л.П. На початку
передачі Любов Петрівна повідомила, що станом на 01 вересня 2015 року
в області функціонує 24 територіальні центри соціального обслуговування (надання
соціальних послуг), охоплюють 128 відділень, що на місцях вирішують питання організації
надання різних видів соціальних послуг потребуючим особам. В структурі територіальних
центрів функціонує 21 стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання.
Підопічні забезпечені цілодобовим медичним обслуговуванням та життєво-необхідними
ліками, достатнім життєвим рівнем відповідно до індивідуальних потреб життєдіяльності,
норм споживання та етичних стандартів догляду.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=182220&cat_id=130696

Запоріжчина: свято для ветеранів
24
вересня
до
комунальної
установи
«Бердянський
геріатричний пансіонат» завітали гості. З нагоди Міжнародного дня
громадян похилого віку, Дня ветерана бердянці влаштували свято.
На цьому традиційному, щорічному святі зустрілися підопічні –
представники усіх одинадцяти установ соціальної сфери області.
Разом з господарями – мешканцями пансіонату вони взяли участь в
різноманітних
цікавих
заходах.
Радо
зустрічав
гостей
директор
пансіонату
Володимир Милакумов і презентував приємний подарунок - музикантів муніципального
оркестру “Азовська чайка”. Вони виконували для літніх людей мелодії їх юності. Тепла погода
сприяла успіху заходу, оскільки урочистості проводились на свіжому повітрі, у парковій зоні
на території пансіонату. У програмі свята були змагання шахістів, а також тих підопічних, які
захоплюються іншими настільними іграми: шашки, доміно тощо. Відбувались зустрічі,
змагання, особливою популярністю користувався конкурс кашоварів. На концерті свою
майстерність продемонстрували вокальні колективи Бердянського геріатричного пансіонату
та інших установ.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=181972&cat_id=130696

Тернопільщина: пенсійники турбуються про людей похилого віку
Протягом останніх років працівники органів Пенсійного фонду
України в Тернопільській області за рахунок пожертвувань із
заробітної плати надають посильну допомогу закладам соціальної
сфери. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку в. о.
начальника Головного
управління
Алла Якубовська відвідала
Територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг Бережанського району). В закладі проживає 17
самотніх громадян, що потребують постійного догляду й щоденної
медичної допомоги. Врахувавши побажання підопічних та персоналу, Територіальному
центру передано порохотяг. Йшлося і про заплановане Урядом підвищення соціальних
стандартів з 1 вересня 2015 року. Наші теплі слова та посильні внески — це знак турботи і
милосердя до тих, кому вони вкрай необхідні.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=232605&cat_id=38980

Вісті з ближнього зарубіжжя
Росія: населення попередили про радикальне підвищення пенсійного віку
Міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв допускає
радикальне підвищення пенсійного віку в тому випадку, якщо до цієї
процедури приступлять занадто пізно, передає "Інтерфакс",
посилаючись на інтерв'ю міністра "Росії 24", передає "ДС". "Чим
пізніше ми приступимо до підвищення пенсійного віку, тим більш
радикально нам доведеться це робити", - розповів він в ефірі
телеканалу. Мінфін вважає, що пенсійний вік необхідно збільшувати
по року в рік до 65 років як для чоловіків, так і для жінок. Глава відомства Антон Силуанов
раніше говорив, що приступити до цієї процедури потрібно якомога швидше. За словами
Силуанова, рішення з пенсійного віку потрібно прийняти до 2018 року. Реалізовувати його
необхідно в 2018-2019 роках. Раніше повідомлялося, що Мінфін пропонує в якості заходів
економії підвищити пенсійний вік з 2016 року. Це пов'язано з можливим вичерпанням
суверенних фондів в 2018 році.
http://www.dsnews.ua/world/rossiyan-predupredili-o-radikalnoom-povyshenii-pensionnogo-13102015114900

Естонія: запровадження пенсій для вдів
Депутати парламенту Естонії (Рійгікогу) виступили з пропозицією
заснувати «удовину пенсію». Автор змін до пенсійного законодавства Михайло Стальнухін – серед умов отримання такої пенсії назвав
проживання в шлюбі не менше 16 років і спільне виховання як мінімум
однієї дитини. «За статистикою, жінка в Естонії в середньому п'ять
років живе в статусі вдови. У самотніх пенсіонерів різко падає рівень
життя, але в якійсь мірі це можна було б компенсувати пропонованою
нами "вдовина пенсія", що призначається довічно», - підкреслив він. За словами депутата,
«якщо пенсія покійного чоловіка більше пенсії вдови, а так воно зазвичай і буває, то вдова
може вибрати для себе пенсію, яку отримував би він».
http://newsland.com/news/detail/id/1623635/

Латвія: кількість бідних Рижан за пів року зменшилась на 21%
Кількість жителів Риги, що живуть за межею бідності, зменшилася
за першу половину року на 21%, до 13 тис. 788 чоловік. За даними
департаменту добробуту Ризької думи, за першу половину року
34% бідних рижан становили працездатні громадяни. Наприкінці
червня минулого року цей показник склав 40%. Департамент
вказує, що за рік серед бідних рижан найбільше зменшилася
кількість працездатних людей, яких наприкінці червня цього року
було 1363. Раніше президент Латвії Раймонд Вейоніс заявив, що країна могла б жити краще.
За його словами, за час радянського режиму економіка Латвії відстала на 50 років від інших
країн Європи.
http://newsland.com/news/detail/id/1609849/

Таджикистан: пенсіонерів державних установ відправляють «відпочивати»
Джума Давлатов директор Агентства держслужби при президенті
Таджикистану повідомив, що останнє розпорядження Асадулло
Рахмона, помічника президента з кадрових питань про звільнення
пенсіонерів та інвалідів з держструктур, направлено на омолодження
віку державних службовців. Давлатов прокоментував розпорядження
Асадулло Рахмона, про звільнення пенсіонерів та інвалідів з держструктури і додав, що деякі
службовці страждали від різних хвороб і їм не можна працювати. Глава Агентства
держслужби підкреслив, що це розпорядження відноситься тільки до державних службовців і
пенсіонерів, які працюють у сфері освіти та охорони здоров'я і можуть продовжить свою
діяльність. За слова Давлатова, від 500 пенсіонерів в державних структурах, в даний момент
залишилися всього 8 осіб. Із загального числа 18 тисячі 582 держслужбовців, в даний
момент 4 тисячі 414 становлять жінки і 7 тисячі 968 молоді люди у віці до 35 років. Кількість
жінок у порівнянні з минулим роком збільшилася на 21 людину і молодих людей на 136 осіб, зазначив Давлатов.
http://catoday.org/centrasia/20726-pochti-vseh-pensionerov-v-gosstrukturah-tadzhikistana-otpravili-na-otdyh.html

Вісті з далекого зарубіжжя
Польша: Президент вніс до Сейму проект закону про зниження пенсійного віку

Президент Польщі Анджей Дуда вніс до парламенту проект закону про
зниження пенсійного віку в країні. Про це повідомляє видання TVN24 bis.
При цьому Дуда висловив сподівання на прийняття відповідного закону
діючим складом парламенту. "Якщо цього не станеться, я повторно внесу
законопроект у новообраний Сейм", - сказав він. "Під час виборчої
кампанії я взяв зобов'язання перед виборцями. Неодноразово я чув про
необхідність зниження пенсійного віку. Я уклав угоду з громадськістю, що
пенсійний вік буде знижений", - заявив Дуда. Законопроект передбачає зниження пенсійного віку
до 60 років для жінок і до 65 років – для чоловіків. Нагадаємо, пенсійна реформа в Польщі 2012
року передбачала підвищення пенсійного віку до 67 років з постовим вирівнюванням пенсійного
віку чоловіків і жінок.
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/21/7038531/

Греція: протести проти жорсткої пенсійної реформи
Невдоволення громадян викликано проектом поправок до пенсійного
законодавства, який було
розглянуто на засіданні парламенту.
Напередодні протестувальники оточили будівлю грецького Міністерства
праці. Як повідомляє Reuters, 16 жовтня парламент країни під проводом
ліворадикалів з партії «Сіріза» розгляне законопроект, що підвищує
пенсійний вік у країні. Планується, що підвищення буде відбуватися
поступово, і до 2022 році греки зможуть виходити на пенсію тільки в 67 років. Тим, хто вийшов на
пенсію до прийняття закону, не досягнувши вказаного віку, влада має намір урізати виплати на
10%. Експерти відзначають, що незважаючи на невдоволення громадян, поправки мають всі
шанси бути прийнятими.
http://lbc.com.ua

Японія: кількість жителів, віком понад 100 років збільшується
Число жителів Японії старше 100 років перевищило 60 тис. осіб – це
рекордне значення, передає Joinfo.ua з посиланням на Japan Today.
Точна цифра становить 61 568 людей, 87% з яких – жінки. В подарунок
100-річні жителі країни отримують срібну посудину для саке. Його
вартість – 7000 йен. Разом з тим, у зв'язку із зростанням
довгожительства Токіо роздумує над більш дешевими подарунками
ювілярам. Як відомо, мешканка Осаки Мисао Окава є найстаршою
жінкою світу, 5 березня вона відзначила свій 115-й день народження. В інтерв'ю журналістам
Окава зізналася, що ніколи не сподівалася дожити до такого похилого віку, але, тим не менш, їй
це вдалося завдяки всім оточуючим.
http://joinfo.ua/inworld/1119009_Rekord-po-yaponski-strane-60-tisyach-uvelichilos.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

США: конкурс краси серед бабусь
Ідея створення Ms. Senior America належить доктору Елу Мотту,
викладачеві вокалу і професору богослов'я. У його голові довго крутилася
думка, що багатьом жінкам потрібен другий шанс, якась іскра радості в той
період життя, коли молодість уже позаду. Щось, що дозволить їм показати
свою красу, розум і талант - адже сучасна культура створює умови для
самореалізації лише молодому поколінню. Відтак, ідея була реалізована у
1971 році. Ms. Senior America повідомляє, що головний критерій відбору -вік, не менше 60 років. Жінок оцінюють у кількох етапах шоу: за красою
вечірнього плаття, за вмінням демонструвати таланти, доладно виражати
погляди. Дефіле в купальниках, яке є обов'язковим у більшості подібних
конкурсів, не передбачене. Цього року переможницею стала дантист зі штату Міссісіпі
Барбара Молдін. Зі своїм 39-річним чоловіком Барбара має чотирьох синів (один з них
усиновлений) та доньку. Барбара досі готує, зазвичай вечері, полюбляє читати і танцювати.
http://expres.ua/news/2015/11/10/159412-konkurs-krasy-sered-babus-vidbuvsya-ssha

Захист прав та інтересів літніх людей
ООН: Всесвітній день людей похилого віку
Цього року відбулось святкування 25-ї річниці Міжнародного дня
людей похилого віку (IDOP), яке тісно пов’язане темою третьої
Конференції Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться в 2016
році. Основна увага буде приділена не тільки впливу нового
міського середовища на літніх людей, але і їх впливу на це
середовище. Літні люди по всьому світу переїздять у міста і це
відбувається рекордними темпами. Очікується, що кожен 6 з 10
чоловік проживатимуть в містах по всьому світу. В 2030 році у зв’язку з явищем урбанізації,
кількість літніх людей зростає найбільш швидко в містах тих країн, що розвиваються.
Сукупний ефект обох явищ означає, що число людей старше 60, які живуть у містах може
зрости до більш ніж 900 млн. До 2050 року – це складе чверть усього міського населення
країнах, що розвиваються.
http://undesadspd.org/Ageing/InternationalDayofOlderPersons.aspx

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 мають право на податкову соціальну пільгу
Комплексних заходів з охорони здоров'я населення та з проблем
старіння населення є нагальною необхідністю. Це вимагає
фундаментальних змін, не тільки в тому, що ми робимо, а те, як ми
думаємо про старіння в цілому. У " Всесвітній доповіді з проблем
старіння і здоров'я викладені основи для вжиття заходів щодо
сприяння здоровому старінню, яке побудоване навколо нової
концепції «функціональної здатності». Роблячи інвестиції в
здоров’я, люди будуть мати соціально-економічну віддачу, як в
плані здоров'я та самопочуття літніх людей так і забезпечення їх участі в житті суспільства.
http://who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/#

AARP: смарт-технології ждя літніх людей
AARP підготували доповідь на тему: "старіння на місці: стан
опитування рівня впорядкованості політики і практики". Вони
заявляють, що приблизно 90 відсотків літніх людей у віці 65 років і
старше хочуть самостійно жити в своїх будинках як можна довше і
80% вважають, що вони завжди будуть жити в нинішньому будинку.
Та, на жаль, є багато чинників, таких як підвищена крихкість та інші
недоліки, які можуть зробити деякі види діяльності в повсякденному житті важкими або,
навіть, небезпечним. Саме тому розробка інтелектуальних датчиків, сигналів тривоги та
інших нових технологій можуть зробити це середовище безпечнішим, дозволяючи літнім
людям та людям з інвалідністю жити самостійно довше.
http://iq.intel.com/tech-to-increase-independence/

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: розвиток дружніх міст до літніх людей
Завдяки Hall & Prior Health та Aged Care Group IFA тепер може мати
спеціальні ресурси, спрямовані на розвиток умов, сприятливих для літніх
людей у містах і громадах. Використовуючи проектний процес мислення,
IFA хоче заснувати своєрідний хаб, щоб допомагати створювати,
тестувати й вдосконалювати нові ідеї в напрямку прототипування та
реалізації ініціатив сталого розвитку та підтримки середовищ, які допомагають розвивати
здібності і потенціал літніх людей. Це дуже захоплюючий спосіб для зростання якості
дружніх, для літніх людей, міст.
http://hallprior.com.au/

IFA: саміт для НГО щодо імунізації дорослих
Збільшення зверненень літніх людей за вакцинацією нині зростає, але
необхідно вакцинувати в майбутньому близько 2 млрд людей у віці 60
років і старше, а до 2050 року 80% літніх людей у віці 80 років і старше,
що проживають у країнах, де існує підвищений ризик інфекційних
захворювань. З 4 по 6 листопада 2015 року, IFA скликає громадські
організації на саміт громадянського суспільства на тему "підвищення
звернень дорослого населення за щепленням в рамках здорового
старіння, що стоїть на політичному порядку денному в Європі."
Основна мета саміту- краще зрозуміти цінність коаліції громадянського
суспільства, яка працює в тандемі з вченими задля просування в життя нового підходу до
вакцинації як засобу інформування в рамках політики здорового старіння на національному і
регіональному рівні.
http://www.ifa-fiv.org/project/adult-immunization-advocacy-2/

Новини науки
Люксембург: Старість «помолодшала» на 9 років
Вчені запропонували відраховувати старість з 74 років Вчені вважають, що
середній вік треба продовжити на 9 років – з 65-ти до 74-х. Дослідники з
Міжнародного інституту прикладного системного аналізу запевняють, якщо
150-200 років тому 60-річчя об'єктивно вважалося глибокою старістю, то
нинішні «дідусі» – просто зрілі люди, пише Сегодня з посиланням на
Telegraph. До таких висновків вони прийшли на основі того, що люди в
цьому віці у більшості випадків незалежні від родичів, що працюють нарівні з молоддю і не
страждають від «старечих недуг». Більше того, вчені вважають, що літні люди в майбутньому
будуть «молодіти» ще інтенсивніше. Саме тому вони пропонують враховувати це при
визначенні пенсійного віку.
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1548528

США: люди похилого віку швидше «підсаджуються» на знеболювальні

Слово «наркозалежний» для більшості асоціюється з зображенням
молодої людини, яка нюхає доріжки з білого порошку в туманній комі. Але
цей стереотип вже давно не відповідає реальності, і нове дослідження
показує, що сьогодні наркомани – це все частіше прості люди, які підсіли на
болезаспокійливі. При цьому вони є людьми у віці старше 50 років або
представниками покоління бебі-бумерів. В останні роки спостерігаються зміни в характері
вживання наркотиків, особливо для літніх людей, говорять вчені з Університету Нью-Йорка.
Вони відзначають збільшення допуску до лікування наркотичними засобами та більш широке
використання ін'єкційних наркотиків серед тих, хто старше 50 років.
http://www.gogetnews.info/news/health/109440-lyudi-pozhilogo-vozrasta-legche-podsazhivayutsya-naobezbolivayuschie.html

Англія: вчені з’ясували основну причину хвороби Паркінсона
Вчені Університетського коледжу Лондона виявили причину виникнення
хвороби Паркінсона, пише видання Newscientist. В рамках досліджень
вчені з'ясували, що смерть синапсів 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 їх називають фахівці - "агенти", то можна
зупинити розвиток хвороби. Мається на увазі створення ліків, яке буде контролювати роботу
Wnt.
http://korrespondent.net/tech/3434696-uchenye-ustanovyly-hlavnuui-prychynu-bolezny-parkynsona

США: У молоді більше приводів для заздрощів ніж у старшого покоління
За даними вчених з Університету Каліфорнії, з віком люди починають
заздрити іншим менше. Проте і чоловіки, і жінки, більш схильні заздрити
одноліткам. Крім того, фахівці з'ясували, що молоді люди частіше
заздрять чужої зовнішності порівняно з літніми людьми. Також у молоді в
цілому виявилося більше приводів для заздрощів, пише Prothom Alo.
Фахівці провели два дослідження. У першому вони опитали понад 900
чоловік у віці від 18 до 80 років, а у другому - більше 800 осіб того ж віку. Дослідники виявили,
що з віком люди стають менш заздрісними. Так, 80% добровольців віком до 30 років
заздрили кому-небудь у минулому році порівняно з 69% учасників старше 50 років.
http://healthyliving.com.ua/zdorove-2/novosti/4885-molodye-lyudi-bolee-zavistlivy-chem-starshee-pokolenie

Нідерланди: Люди, народжені в один і той же рік, старіють з різною швидкістю.
Про це йдеться в доповіді міжнародної групи дослідників, опублікованій
в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише
Російська служба BBC. Біологічний вік деяких людей, народжених 38
років тому, наближається до пенсійного. Вчені вели спостереження за
954 людьми з одного новозеландського міста. Всі вони народилися в
1972-73 роках. Дослідники фіксували показання 18 біологічних
маркерів, коли учасникам експерименту було 26, 32 і 38 років. Вчених
цікавили стан нирок та печінки, рівень холестерину і інші подібні показники. Аналіз отриманих
результатів показує, що до 38 календарним рокам біологічний вік деяких учасників
дослідження відповідав всього 28 років, в той час як у інших він наближався до 60 років. У
більшості людей, однак, біологічний вік відрізнявся від календарного всього на кілька років.
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1555676

США: овочі та фрукти знижують ризик переломів у літніх людей
Як встановили вчені, якщо в раціоні літніх людей присутня достатня
кількість овочів та фруктів, а також цільнозернових страв, то ризик
стати жертвами важких переломів у них знижується. Дані
дослідження опубліковані в онлайн-виданні журналу American
Journal of Clinical Nutrition. Науці вже відомо, що якщо людина
включає в свій раціон більше специфічних поживних речовин,
начебто вітаміну D і кальцію, то кісткова маса у неї збільшується, а ризик важких переломів,
таких як шийки стегна, знижується. Але до останнього часу вчені не займалися з'ясуванням
питання про вплив такої дієти на небезпеку переломів кісток.
http://ladyhealth.com.ua/woman-health/health/22899-ovoshhi-i-frukty-zashhityat-ot-perelomov-vrachi.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.

