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Antrasis COST CA15122 veiklos susitikimas susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoji diena 

buvo skirta Vykdomojo komiteto veiklų aptarimui, antroji – ROSEnet pirmajai konferencijai, kuri 

buvo atvirta politikos kūrėjams ir įgyvendintojams, akademinei bendruomenei ir visuomenei. 

Pirmoji renginio diena prasidėjo Veiklos mokslinio komiteto posėdžiu, kuriame 

dalyvo visų teminių darbo grupių vadovai, pavaduotojai, taip pat sklaidos, mokslinių mokyklų ir 

Trumpalaikių mokslinių misijų grupių  (STSM) komitetai. Kadangi priklausau STSM komitetui, 

posėdyje kartu su jo vadovu pristatėme pirmojo šaukimo teikti paraiškas STSM eigą. Vėliau vyko 

tematinių darbo grupių posėdžiai. Priklausau darbo grupei Socialiniai santykiai, posėdžio metu 

buvo diskutuota apie bendrus teorinius Socialinių santykių ir socialinės atskirties vyresniame 

amžiuje rėmus, sukurtas pirminis modelis, kurio pagrindu bus plėtojami grupėje vykdomi tyrimai. 

Nutarta aktyviau keistis grupės narių informacija, ieškant mokslinių interesų sąlyčio taškų. Šiuo 

metu visi grupės nariai savo mokslinius interesus yra deklaravę, informacija pasiekiama grupės 

nariams. Pirmosios dienos veiklas užbaigė STSM komiteto posėdis, kur kartu su STSM komiteto 

vadovu prof. F. Villard svarstėme organizacinius komiteto veiklos klausimus, apsisprendėme dėl 

paraiškų vertinimo kriterijų. Beje, paminėtina, jog šiuo metu vertinimo darbus jau baigėme ir 

atrinkome kandidatus pirmoms mokslinėms stažuotėms.    

Antroji susitikimo diena buvo skirta moksliniams pranešimams. Konferencijos 

dalyviai supažindinti su COST  veiklos CA15122 konceptualiais pagrindais, problematika, 

numatytomis darbo grupėmis, veiklos tikslais ir jos pasiekimo priemonėmis. Pranešimą skaitė dr. 

Kieran Walsh, vienas iš COST veiklos CA15122 paraiškos rengėjų. Vėliau pranešimus skaitė 

tematinių darbo grupių vadovai, jie pristatė socialinės atskirties vyresniame amžiuje tyrimų būklę 

atsižvelgdami į ekonominį, socialinį, paslaugų, pilietinių teisių ir bendruomeninio gyvenimo 



dėmenis. Konferencijos pabaigoje prof. J. Warburton, Australija, skaitė pranešimą „Senėjimas, 

socialinė atskirtis ir politikos atsakas globaliame kontekste“, o konferenciją vainikavo diskusija. 

Kitas ROSEnet veiklos posėdis numatytas 2017 m. kovo mėn. Nacionaliniame 

Norvegijos tyrimų institute, Osle.   
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