Szakmai beszámoló
a 2016. október 3-4.-én rendezett “Mintaprogram a minőségi időskorért” című,
HU11-0005-A1-2013 azonosítószámú
projekthez kapcsolódó nemzetközi konferenciáról

2016. október 5-én és 6-án, Bikalon, a Puchner Kastélyszállóban szerveztünk nemzetközi
konferenciát Alsómocsolád Község Önkormányzatával közösen, a „Mintaprogram a
minőségi időskorért” pályázathoz kapcsolódóan.
A konferencia célja volt:
az aktív időskor fogalom és jelenség tartalmának kibontása,
a nemzetközi tapasztalatok megismerése és összevetése
a figyelem ráirányítása az időskori tanulás fontosságára és az e téren összegyűjtött
tapasztalatok közkinccsé tétele.
Célcsoport: hazai és nemzetközi szakértők, aktív időskorral foglakozó kutatók, civil
vezetők, polgármesterek, idősgondozási intézmények vezetői.
A konferencián a magyar és norvég szakértőkön, kutatókon kívül más országok kutatói is
részt vettek /pl: Lengyelország, Oroszország/. A Pécsi Tudományegyetemen a konferencia
témájában jelentős kutató és gyakorlati munka is folyik, mely a konferencián bemutatásra
is került. A partner képviseletében 3 szakértő érkezett Norvégiából, akik előadással is
hozzájárultak a konferenciához.
A konferencia programjára előadással lehetett bejelentkezni a külföldi és hazai
résztvevőknek, ezért a konferencia végleges programja a jelentkezések után alakult ki. A
konferencián 2 téma tárgyalása történt meg: az aktív időskor és az időskori tanulás
kérdései. A regisztrált magyar és külföldi résztvevők a konferencia során teljes ellátást,
(ebéd, vacsora, reggeli, kávé, frissítők, aki igényli, szállást) kaptak.

A konferencia mindkét napján 50-50 fő vett részt.
A konferencia magyar és angol nyelven folyt, így szinkrontolmácsolást biztosítottunk a
magyar nyelvű előadások alatt a külföldi partnerek részére, illetve az angol nyelvű
előadások alatt a magyar hallgatóság részére.
A konferencián részt vett előadók és előadásaik címe:
•

Dr. Bajusz Klára: Idősoktatási tendenciák Magyarországon. A Pécsi Szenior Akadémia

•

Dr. Minorics Tünde: Átlépés a felnőttkorból az időskorba

•

Dr. Neményi Ágnes: Home care of aged people in Romania. Legislation,
institututions, inequalities in access to home care service

•

Teréz Kleisz: Learning in Later Life – Insights from Research Findings

•

Dr. Larisa Pavlova: The doctor, church and care for the elderly

•

Jobbágy Mária: Levendula 60+ program a minőségi időskorért

•

Sturla Bjerkaker: “Study circles as tools for learning life - SENIOR CIRCLES” – may be
also: “University of the 3. age – LIFELONG LEARNING OPPORTUNITUES”

•

Dr. Olga Polezhaeva: Psychological transformation of family doctor’s visions in the
process of caring for elderly patient

•

Dr. Rozsnyai Katalin és Dr. Köteles Lajos: „Szerencsés sorsú generációk”

•

Dömötöri Melinda: Idősen is fiatalosan

•

Dr. Brettner Zsuzsanna: Az időspolitikák hatásai

•

Veress Enikő: Cultural NGOs as means for quality life for the elderly in urban areas
from Transylvania

•

Bodnár Tibor: A gazdaságnak szüksége van az 55+ felettiek szakmai tapasztalataira

•

Peter L. Fritsch: Money, the Role of Women, and Family Planning for Senior Care in
the United States.

•

Dr. Fekete Márta: Older caregivers and older care recipients – correlative benefits

•

Dr. Huszárné Prikler Mária Renáta: ‘Don’t you need your pension, old geezer?”
Generation related issues in language use

•

Szüts Etele: Időskor – soha jobb kor! - A digitalizált kulturális örökségünk elérése
aMaNDA adatbázisában

•

Tore Stubbe: Assisting elderly persons- a matter of too little or too much?

•

Kinga Vajda: Differences in Hungarian social care for elderly people and the
importance of prevention in a frame of a future PhD study

•

Dr. Pakai Annamária PhD: Prevenció szerepe a Gerontológia területén

•

Havasi-Sántha Emese: Tápláltsági állapotfelmérés idősek otthonában

•

Schäffer Zsuzsanna: Idősgondozás és az egyház

•

Dr. Turcsányi Katalin: Otthon, vagy otthonban? Idősgondozás családi és intézményi
keretek között

•

Dr. Németh Balázs: A Socrates II Grundtvig Program New Horizons-Active Age időstanulási projekt eredményei és tanulságai

•

Dr. Puli Edit PhD: A humor szerepe a demenciával élő emberek gondozásában, az
ausztrál példa

•

Dr. Fekete Szabolcs: Informatikai lehetőségek a demenciában szenvedők
életminőségének javítására + az ICT4Life project

•

Jerzy Krzyszkowski: Innovation in Social Services. The Case of Long Term Care For
Ageing Population in Poland

•

Dr. Semsei Imre: Az aktív időskor kérdései a XXI. században

Összegzés: Egy rendkívül színvonalas és szakmai konferencián vehettek részt az
érdeklődők. A rendezvény segítségével hazai és nemzetközi kutatók, professzorok
találkozhattak és cserélhettek véleményt, illetve prezentálhatták előadásaikat. Nemzetközi
példákon keresztül betekintést nyertünk más országok időskorhoz köthető ellátási
rendszerébe, illetve - a konferenciát megelőző workshophoz hasonlóan –olyan ötletekkel,
megoldásokkal találkozhattunk, melyek gyakorlatba ültetése, hazai megvalósítása aktívan
hozzájárulhat a hazai minőségi időskori ellátás kiépítéséhez.

Debrecen, 2016. október 7.
Mikó Gergely
kommunikációs vezető
LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft.

