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Penktasis COST IS1311 veiklos posėdis prasidėjo Vykdančios tarybos posėdžiu. Dalyviai 
buvo supažindinti su posėdžio darbotvarke, patikslinta dalyvų išlaidų apmokėjimo tvarka, 
atstovams buvo pakomentuoti tam tikrų išlaidų deklaravimo principai. Taip pat buvo aptartos 
strateginės veiklos orientacijos ateinantiems dvejiems metams - veiklos rezultatų sklaidos 
galimybės, naujų bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas. Kaip vienas iš prioritetinių 
klausimų buvo svarstytas veiklos biudžeto perskirstymas pagal norimus pasiekti veiklos tikslus. 
Buvo patikslinti sekančių susitikimų laikai ir vietos: Dubline (Airija), 2016 m. lapkričio 15-16 d.; 
Zagrebe (Kroatija), 2017 m. spalio mėn.; Porto (Portugalija), 2018 m. balandžio 4-6 d.  
 Antroje susitikimo dalyje buvo svarstomos INTERFASOL veiklos sklaidos galimybės 
sukuriant prieigas kiek įmanoma daugiau suinteresuotų asmenų. Nuspręsta iki kito susitikimo 
patikslinti galimus sklaidos šaltinius skirtingų šalių moksliniuose žurnaluose ir mokslo sklaidai 
skirtose interneto svetainėse. Arseniy Svynarenko pristatė atnaujintą INTERFASOL internetinę 
svetainę ir pakomentavo jos funkcionalumus. 
 25 dieną vyko susitikimai darbo grupėse. Veikloje yra 4 darbo grupės, aš dalyvauvau antroje 
darbo grupėje „Tarpgeneracinis šeimų solidarumas Europos šalyse“, kuriai vadovauja prof. B. 
Schwaz (Ciūricho universitetas). Darbo grupės susitikimo metu buvo aptarti atlikti darbai nuo 
paskutinio grupės susitikimo. Kiekvienos šalies atstovas pristatė atliktą šalies tyrimų apžvalgą pagal 
tematiką: Šeimų solidarumas Europoje ekonominės krizės sąlygomis. Diskusijos metu buvo 
išskirtos kelios pagrindinės temos/kriterijai, pagal kurias kiekvienos šalies atstovai turės 
standartizuoti parengtą medžiagos turinį.  
 Po grupės susitikimo vyko jungtinis visų darbo grupių veiklos aptarimas, kuriame 
kiekvienos darbo grupės vadovai pristatė progresą, nupasakojo ateities veiksmus ir tolimesnes 
veiklos kryptis. Trudy Corrigan pristatė sekančio INTERFASOL veiklos susitikimą ir būsimo 
rengimo organizacinius aspektus.   
 26 dieną vyko COST-INTERFASOL tarptautinė konferencija “Perspectives on 
Intergenerational Family Solidarity. Challenges and opportunities”. Konferencija skirta 
sinchronizuoti, integruoti ir tobulinti Europos mokslinius tyrimus kartų šeimos solidarumo srityje,  

�  of �1 2



COST veiklos IS1311 
INTERFASOL

Intergenerational Family  
Solidarity across Europe 
Tarpgeneracinis šeimų  
solidarumas Europoje

Penktojo posėdžio ataskaita

jų naudą svarbiausiose gyvenimo srityse ir būdus, kuriais jie gali padėti ir stiprinti kartų solidarumą. 
Konferencijos metu vyko 4 simpoziumai: “New contract between generations”, "Active elders: a 
resource for family solidarity across generations?”, “Family values in intergenerational 
transmission”, “Intergenerational Solidarity and Migration”.  

 Sekantis COST susitikimas vyks 2016 m. lapkričio 15-16 dienomis Dublino universitete, 
Airijoje.  

Ernesta Platūkytė 
Vilnius, 2016 m. birželio 7 d.  
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