SENĖJIMAS KVIEČIA VEIKTI!
2012 m. spalio 2 d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė
(II a. Konstitucijos pr. 3, Vilnius)
PRELIMINARI DARBOTVARKĖ
9:30 – 10:00 - REGISTRACIJA
10:00 – 12:30 PASISAKYMAI
10:00 – 10:10 – Savivaldybės atstovo sveikinimas
10:10 – 10:30 – Karilė Levickaitė, viešosios įstaigos „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ direktorė
„Pasaulinis senėjimas nuo Europos iki Afrikos. Demografinės tendencijos ir socialiniai iššūkiai“
10:30 – 10:40 - Sigitas Povilas Krivickas, publicistas, Europos pagyvenusių žmonių platformos
Administracinės tarybos narys „Europos metai Lietuvoje - ką jie reiškia kartų ir senjorų
bendradarbiavimui“
10:40 – 10:50 - Aneta Stankevičienė, Europos Parlamento informacijos biuro ir Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje Europos informacijos centro koordinatorė „2012-ieji Europos vyresnių žmonių
aktyvumo ir kartų solidarumo metai. Gerosios patirties pavyzdžiai“
10:50 – 11:10 – Edita Trečiokienė, Švietimo mainų paramos fondo Grundtvig programos
koordinatorė, „Lietuvos senjorai Europai sako : -Nesustokim!”
11:10 – 11:40 - Arūnas Bėkšta, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas,
praktinis užsiėmimas “Tu ir aš vieno kraujo”
11:40 – 11:55 – Ovagem Agaidyan, Verein Multiculturell vadovas (Insbrukas, Austrija)
LLP Grundtvig daugiašalio projekto “ TACTICS –visą gyvenimą trunkantys žaidimai” pristatymas
11:55 – 12:15 – Daiva Malinauskienė, Soros International House direktorė, “STILL ACTIVE-mokomės
ir dalijamės . Baltijos ir Šiaurės šalių senjorų tarpkultūrinio mokymosi patirtis”
12:15 – 12:30 – Diskusijos ir pokalbiai prie kavos ir vaišių

12:30 – 13:00 AKCIJA EUROPOS AIKŠTĖJE
Akcijos metu pasitelkę didžiulį gaublį informuosime visuomenės narius apie pasaulinio senėjimo
tendencijas. Pažymėdami tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, prisijungsime prie pasaulinės
bendruomenės, atkreipsime visuomenės dėmesį į vis dar gajus stereotipus susijusius su amžiumi
bei diskriminacija dėl amžiaus visame pasaulyje.

Kviečiame registruotis į renginį iki 2012 m. rugsėjo 28 d.
Telefonu (85) 2715760 darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00
El. paštu vilnius@gip-global.org
Vietų skaičius ribotas.

Renginį remia

Renginys organizuojamas iš dalies remiant Europos Sąjungai. Jame išreikštos nuomonės yra viešųjų įstaigų "Globali iniciatyva psichiatrijoje", „Soros
International House“ ir renginio partnerių nuomonės ir negali būti traktuojamos kaip atspindinčios oficialią Europos Sąjungos nuomonę.

