
AGE PLATFORM EUROPE

1. Despre AGE:
AGE Platform Europe este o retea europeană ce cuprinde aprox. 165

de organizatii, ale si pentru persoane cu varsta de peste 50 de ani,
reprezentând în mod direct peste 30 de milioane de oameni in varsta din
Europa.

Sediul central al Asociatiei este situat în Belgia. Adresa actuala este 111
rue Froissart, 1040 Bruxelles, jurisdictia districtuala Bruxelles. Sediul central
poate fi mutat în orice alt loc în Belgia, prin decizie a Adunarii Generale,
publicata in anexele Moniteur Belge.

Activitatea acesteia este concentrată pe o gamă largă de domenii
de politici, cu impact asupra persoanelor în vârstă si pensionarilor. Acestea
includ probleme privind: anti-discriminarea, angajarea lucrătorilor în
vârstă si îmbătrânirea activă, protectia socială, reforma sistemului de
pensii, incluziunea socială, sănătatea, abuzarea varstnicilor,
solidaritatea între generatii, cercetarea, accesul la transportul public,
la mediul construit si la noile tehnologii (TIC ). De asemenea, Platforma
participă activ si în cateva proiecte europene. Cea mai mare parte, din
acestea, este finantata din cel de-al 7-lea Program-cadru.

Scopul intregii activităti a Platforei este de a exprima si promova
interesele celor 150 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene, cu vârste de
peste 50 de ani si pentru a creste gradul de constientizare a problemelor
care îi preocupă cel mai mult pe acestia.

AGE urmareste să dea cuvantul, si persoanelor in varsta si pensionarilor,
in dezbaterile politicii UE, prin participarea activă a organizatiilor lor
reprezentative la nivelul UE, national, regional si local, si oferă o platformă
europeană pentru schimbul de experientă si de bune practici. De asemenea,
aceasta mai urmăreste să informeze persoanele în vârstă cu privire la
drepturile lor în calitate de cetătean sau rezident al UE, la procesele de
luare a deciziilor in UE si la cele mai recente dezvoltari ale politicii UE.

SCURT ISTORIC:
AGE a fost infiintata in Ianuarie 2011, in urma unui proces de dezbateri

asupra modului in care cooperarea, intre organizatiile oamenilor in varsta, la
nivelul UE, putea fi imbunatatita si intarita.

Calitatea de membru al AGE poate fi oferita oricarei organizatii
europene, nationale sau regionale, apartinand atat oamenilor in varsta, cat si
pentru oamenii in varsta. In aceste organizatii membre AGE, oamenii in varsta
detin majoritatea voturilor, in toate organelle de decizie.

Calitatea de membru al AGE este oferita numai organizatiilor non-
profit.

AGE este co-finantata de catre organizatiile membre ale acesteia
si de catre Comisia Europeana.

2. Principii directoare
AGE este guvernata de o serie de principii directoare la care toate

organizatiile, in calitate de membru al AGE, trebuie să adere. Aceste principii



intentioneaza sa serveasca ca ghid pentru membrii AGE si secretariat, în
executarea activitătilor legate de influentarea politicilor si dezvoltarii.
Acestea includ:

 Principii pentru influentarea politicii campaniilor active ale AGE, cu
scopul ca UE să dezvolte atat politici specifice, care vizează si persoane
in vârstă si pensionari, cat si să includă notiunea de îmbătrânire si
persoana în vârstă, în toate initiativele politice relevante ale UE, cum ar
fi, de ex. integrarea.

 Varstnicii si pensionari reprezinta o resursă. Principiul de bază al
muncii AGE consta in recunoasterea persoanelor, in vârstă si
pensionarilor, ca fiind o resursă.

 Linii directoare pentru subiecte de politică specifice:
 Solidaritatea intergeneratională;
 Ne-discriminarea;
 Veniturile;
 Angajarea Fortei de Muncă;
 Invatarea pe tot parcursul vietii;
 Participarea sociala;
 Îmbătrânirea sănătoasă - îngrijirea si ingrijitorii de familie.

3. Scopul
Asociatia isi propune sa obtina rezultate educationale, stiintifice si

filantropice, cu privire la reprezentarea pensionarilor si persoanelor in varsta.
În acest cadru obiectivele sale sunt:

• accentuarea importantei acestui grup de vârstă pentru societatea
europeană;
• infiintarea unui centru de resurse (informare, promovare,
publicare, cercetare, instruire), pentru organizatiile si asociatiile care
reprezintă si / sau lucrează în numele persoanelor în vârstă;
• consolidarea cooperarii între organizatiile europene si asociatiile
care reprezintă si / sau care lucrează în numele persoanelor în vârstă;
• promovarea si apărarea intereselor persoanelor în vârstă si / sau
ale pensionarilor din Europa;
• promovarea si dezvoltarea cooperării între aceste organizatii si
organizatiile si asociatiile din domeniu, cu persoane în vârstă si / sau
pensionari si pensionari din Europa si a cooperării cu institutiile
europene si cu institutiile internationale pe teme europene;
• promovarea interesele membrilor săi.


