Horyzont 2020 - EuroAgeism
EuroAgeism to multidyscyplinarny, międzysektorowy, międzynarodowy program badawczoszkoleniowy dotyczący dyskryminacji ze względu na wiek, finansowany przez Komisję
Europejską

w

programu Maria

ramach

Skłodowska-Curie

Akcja

-

Innovative Training Network. Program koncentruje się na harmonizacji - z różnych dyscyplin
- zagadnień w zakresie dyskryminacji ze względu na wiek i ma na celu połączenie nauki i
polityki poprzez stworzenie okazji do prawdziwego dialogu naukowców i decydentów.
Euroageism ukierunkowany jest na badania dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy,
w zakresie dostępu do usług i towarów (m.in. leków, nowych technologii), opieki zdrowotnej w
celu dostarczenia opartych na teorii i dowodach zaleceń dotyczących budowy społeczeństwa
przyjaznego dla

wszystkich

grup

dyskryminowany/wykluczony. Zespół

wiekowych,
badawczy

na

gdzie

nikt

Uniwersytecie

nie

jest

Jagiellońskim

reprezentuje dr hab. Jolanta Perek-Białas - liderka pakietu roboczego „Dyskryminacja ze
względu na wiek i aktywny wkład w społeczeństwo” oraz mgr. Maria Varlamova (Early Stage
Researcher), odpowiedzialna za temat „Ageism in the Workforce: The Role of Welfare
Regimes”. Ich badania mają na celu przedstawienie perspektyw jak i barier wpływających
na zatrudnienie starszych pracowników. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie - zapraszamy
do obejrzenia filmu przygotowanego przez studentów projektu „Bridging Science and Policy”
(w języku angielskim) oraz krótki wykład dr hab. Jolanty Perek-Białas na temat programu (w
języku polskim) i ageizmu (w języku polskim).

EuroAgeism is a multi-disciplinary, inter-sectorial, international research and training
program on ageism funded by the European Commission Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network. It

is

focused

on harmonising different

theoretical

and

methodological disciplines in the field of ageism and aims to bring together science and policy
by creating an opportunity for a real dialogue. Euroageism aims at investigating ageism in the
workforce, in legislation and access to services and goods, in mass media and communications,
in healthcare and pharmaceuticals and in of technology design - in order to provide evidenceand theory-based policy recommendations to build a society for all ages, where no one is left
behind. Research Team at Jagiellonian University is represented by Prof. Jolanta PerekBiałas – the leader of the Work-Package “Ageism and active contribution to society”
and Maria Varlamova (Early Stage Researcher), who is in charge of the theme “Ageism in the
Workforce: The Role of Welfare Regimes”. Their research is aimed at providing a description

of the macro and meso level perspective of the forms and magnitude of ageism and barriers to
retention of older workers in the labour market. To know more about the project – please watch
the video created by the early-stage researchers “Bridging Science and Policy”, the talk of
Prof. Jolanta Perek-Białas about the programme (in Polish) and ageism.

