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ATASKAITA 
apie COST veiklos IS1402 „Priešiškumas vyresnio amžiaus žmonėms - daugianacionalinė, 

tarpdisciplininė perspektyva“ („Ageism - a Multi-National, Interdisciplinary Perspective“) 

susitikimą, vykusį 2015 m. balandžio 27-28 d. Dubline, Airijoje.  

 

 

Veiklos IS1402 vykdymo laikotarpis: 18/11/2014 – 18/11/2018 

COST veiklos IS1402 antrojo susitikimo laikas buvo priderintas prie Tarptautinės 

gerontologų ir geriatrų asociacijos Europos regiono kongreso, kas leido sutaupyti laiko ir 

finansinius išteklius. 

Susitikimo Dubline tikslai buvo: 1) susipažinti su priešiškumo vyresnio amžiaus 

žmonėms raiška ir jam taikomais prevencijos ir intervencijos būdais Airijoje; 2) aptarti bendrus 

darbo grafikus ateinantiems metams (nustatyti susitikimų vietas ir laiką, apibūdinti siekiamus 

veiklos rezultatus); 3) dirbti darbo grupėse, sudaryti konkrečius veiklos planus ir numatyti 

rezultatus. 

Atitinkamai pirmoji susitikimo dalis buvo skirta pranešėjams iš įvairių Airijos 

organizacijų, siekiančių skirtingomis priemonėmis (praktika, politika, mokslas) spręsti 

priešiškumo vyresnio amžiaus žmonėms klausimus. Pranešimai buvo labai įdomūs ir 

informatyvūs, atskleidė, kiek daug dėmesio Airijoje skiriama šiam klausimui ir koks reikšmingas 

įdirbis jau yra sukauptas. Kadangi palyginti su pirmuoju susitikimu, gerokai prasiplėtė dalyvių 

skaičius (arti 90) susitikimo pirmos dienos popiete COST veiklos IS1402 prezidentė Dr. Liat 

Ayalon (Bar-Ilan universitetas, Izraelis) pristatė šios veiklos tikslus ir tikėtinus rezultatus bei 

COST taisykles. Darbotvarkę tęsė darbo grupių vadovų pristatymai apie darbo grupių 

konceptualias nuostatas, veiklos kryptis ir siekiamus rezultatus, kas buvo išryškinta iki šio 

susitikimo. Dieną užbaigė COST veiklos IS1402 valdymo komiteto posėdis. Buvo nutarta, jog 

kitas susitikimas vyks 2015 m. rugsėjį Berline, jo vietinis organizatorius – COST veiklos IS1402 

viceprezidentas Clemens Tesch-Roemer (Vokietijos gerontologijos centras, Vokietija).  

Didžioji dalis antrosios susitikimo dienos buvo skirta darbui grupėse. Pirmojo susitikimo 

metu dalyvavau pirmosios darbo grupės – „Priešiškumas vyresnio amžiaus žmonėms sveikatos 

apsaugos srityje“ pasitarime. Tačiau dėl labai didelio dalyvių skaičiaus šioje grupėje, ir tematikų 

nepakankamo apibrėžtumo nutariau pereiti į kitą darbo grupę. Dalyvavau ketvirtosios darbo 

grupės „Priešiškumo vyresnio amžiaus žmonėms raiška darbo rinkoje“ pasitarimuose. 

Pasirinkimu esu patenkinta, nes čia matau daugiau sąsajų su savo atliktais tyrimais. Darbo 

grupėje buvo daromi keletas konceptualių pranešimų, keletas tyrimų rezultatų pristatymų, vyko 

diskusijos. Pavyko suderinti interesus ir sukonkretinti darbo grupės bendros veiklos viziją 

ateinantiems metams. Antrosios dienos paskutinė sesija buvo plenarinė, joje visi dalyviai buvo 

supažindinami su kiekvienos darbo grupės prisiimtais įsipareigojimais.        
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