
 
11. Globální konference IFA o stárnutí 2012 „Stáří spojuje“ 

Závěrečná zpráva 

Občanské sdružení Život 90 bylo oficiálním organizátorem 11. Globální konference  
o stárnutí International Federation on Ageing 2012 "Ageing connects" („Stáří 
spojuje“).  
V roce 2009 se o. s. ŽIVOT 90 zúčastnilo nabídkového řízení International 
Federation on Ageing (IFA*) na pořádání 11. globální konference IFA pro otázky stáří 
a stárnutí v roce 2012, zvítězilo se svojí nabídkou na její pořádání ve dnech 28.5. – 
1.6.2012 v Praze a bylo pověřeno zorganizováním konference. Příprava konference 
započala na jaře roku 2010.  Konferenci připravoval tým pracovníků o. s. ŽIVOT 90 
za podpory agentury Guarant International.  
11. Globální konference o stárnutí IFA "Ageing connects" se konala v Praze v 
Kongresovém centru 28. května – 1. června 2012. Konference se konala v roce 
dvacátého výročí první konference IFA uspořádané v Indii v roce 1992 a v roce  
10. výročí Madridského mezinárodního plánu o aktivním stárnutí - MIPAA, 
Evropského roku aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi, a Roku "zdraví" 
Světové zdravotnické organizace. Poprvé v historii konferencí IFA (jsou pořádány 
každé dva roky) se konference se konala v srdci východní Evropy. Zároveň ovšem 
i v době snad největší demografické krize ve světových dějinách - křižovatce 
globalizace, urbanizace a stárnutí populace. 
 
Záštitu a plnou podporu získala konference od vlády Petra Nečase, předsedy vlády 
České republiky (Usnesení vlády ČR č. 232 ze dne 22. března 2010), Jaromíra 
Drábka, ministra práce a sociálních věcí ČR, Bohuslava Svobody, primátora 
Hlavního města Prahy (Memorandum mezi Hlavním městem Prahou a Životem 90) a 
Nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. 
 
11. Globální konference IFA o stárnutí představila multidisciplinární a interdiscipli- 
nární fórum, výsledky nových výzkumů a programy z různých zemí světa. Zároveň 
tato platforma nabídla možnost pro navazování nových kontaktů a sdílení informací, 
příležitost pro zájemce o problematiku stárnutí, aby zhodnotili sociální trendy (např. 
věk, přátelské prostředí); možnost zhodnotit nedávný politický vývoj, usnadnit silnější 
vazby mezi výzkumem, politikou a praxí, a prozkoumat do větší hloubky úlohu 
občanské společnosti. 
 
Ještě před oficiálním zahájením konference se 28. května v historickém 
Kaiserštejnském paláci už tradičně konalo zasedání Senior Officials Meeting (Setkání 
vládních představitelů a představitelů průmyslu a nevládních organizací), tentokrát na 
téma "Dlouhodobá péče a technologie". Vedle tohoto setkání se 28. května 
uskutečnily ještě další jednodenní konference a setkání: konference International 
Network for the Prevention of Elder Abuse ( INPEA) na téma "Zneužívání seniorů: 
globální obavy" (v Domě Portus Života 90), konference BRAID (v Corinthia Prague 
Hotel, přednášky představitelů International Longevity Centre Global Alliance (ILC) 
na téma "Produktivní stárnutí: Podmínky a příležitosti " v Holiday Inn Hotel a  také 
jeden z Mistrovských kurzů  (Master Classes) konference "Křehkost a zranitelnost " 
pod vedením MUDr. Zdeňka Kalvacha na Univerzitě Karlově. 
 
Konference samotná byla oficiálně zahájena 29.května 2012.  Slavnostní zahájení 



otevřela česká rocková kapela nyní-seniorů. Delegáty oficiálně přivítal Jan Lorman, 
prezident o.s. Život90 a organizátor konference, s manželkou, Ministr práce  
a sociálních věcí Jaromír Drábek pozdravil delegáty jménem české vlády, za 
akademickou obec prof. MUDr. Jan Škrha, prorektor Univerzity Karlovy a potom 
delegáty oslovila ministryně (pro otázky seniorů) Kanady, The Hon. Alice Wong. 
Zásadní projev k úvodu do problematiky konference přednesl Dr. Alex Kalache. 
Jménem organizace IFA mu poděkovala končící prezidentka Irene Hoskins a zároveň 
přivítala nově zvoleného prezidenta IFA, Dr. K.R. Gangadharana z Indie. Slavnostní 
otevření také představilo ´Extraordinary Voices´ starších lidí z České republiky, kdy  
z video záznamu pozdravila konferenci Martina Navrátilová a publikum  oslovil bývalý 
český premiér a evropský komisař Vladimír Špidla. Poselství konferenci a jejím 
delegátům zaslal Desmond Tutu.  
 
Život 90, organizátor konference, představil bohatý a ve srovnání s předchozími 
konferencemi, inovativní program. Hlavní důraz byl kladen na kvalitu a vysokou 
úroveň odborných znalostí přednášejících a panelistů a rozmanitosti jejich 
zastoupení. Novinkou konference bylo dvanáct Kick-off sympozií (vždy ke každému 
podtématu konference) a čtyři Mistrovské kurzy (Master Classes). Každé Kick-off 
symposium otevřela krátká video prezentace, která připravila půdu pro diskusi.  
Jeden ze čtyř Mistrovských kurzů, "Film as an Agent of Change",  zaměřený na 
média a využití filmu v problematice stárnutí, probíhal ve spolupráci s Filmovou 
fakultou Akademie múzických umění. Další novinkou byla Výstava fotografií  
o podobách stáří na celém světě.  
 
Každé z hlavních plenárních zasedání se věnovalo jednomu ze čtyř hlavních témat 
konference (definovaných na základě Madridského mezinárodního plánu o aktivním 
stárnutí - MIPAA): 1. Starší lidé a rozvoj, 2. Prosazování zdraví a pohody ve stáří,  
3. Zajištění vhodného a podporujícího prostředí a 4. Spojovací technologie. Poprvé  
v historii konferencí IFA byl ustanoven Výbor odborníků, kteří hodnotili všechny 
přihlášené abstrakty*. Program zahrnoval čtyři plenární zasedání, Daniel Thursz 
Memorial Lecture, dvanáct Kick-off sympizií, 95 souběžných sympozií a workshopů, 
4 mistrovské kurzy (Master Classes), výstavu 88 plakátů k tématům konference a na 
výstavě fotografií si mohli delegáti prohlédnout 17 fotografií. 
 
Konference se zúčastnilo 648 delegátů z 53 zemí, mezi nimi 61 přednášejících na 
plenárních zasedáních a Kick-off Symposiích. Mezi spíkry bylo mnoho vynikajících 
odborníků z celého světa - profesorů, politiků, představitelů neziskových organizací  
a zástupců podniků. Uvádíme jen některé - A. Walker, Professor of Social Policy and 
Social Gerontology, J.T. Waters (Pfizer), Dr. A. Kalache, A. Borelli (Intel), prof.  
G. Tegart (Australian Academy of Technological Sciences and Engineering),  
M. Cabrnoch (EU), R. Muenz (Head of Research & Development at Erste Bank),  
M. Mitchell (Age UK), G. Minnigaleeva (Rusko), T. Yeni (Jižní Afrika), G. Gutman 
(INPEA), Baronka S. Greengross (UK Equality and Human Rights Commission),  
I. Holmerová (Česká republika), J. Sadavoy (Kanada), S. Somers (INPEA), Y. Liang 
(Čína), A.S. Parent (Age Platform Europe), I. Doron (Izrael), S. Beales (HelpAge 
International), D. Jarré (UN ECE).  
  
Velká pozornost byla věnována ochraně lidských práv jako základnímu předpokladu 
pro účinnou reakci na stárnutí populace. Stejně kritickým bylo také uznání důležitých 
přínosů starších lidí k širší sociální a ekonomické produktivitě národa. Konference 



poskytla příležitost pro rozvoj a posílení silných aliancí. Její hlavní téma "stárnutí 
spojuje" se zaměřilo na to, jak technologie změní - a doufejme, že zlepší - život 
seniorů a jejich komunit ve vzájemně propojeném světě. 
 
Generálním sponzorem konference byl Intel a organizátor uspěl zajistit budoucí 
úzkou spolupráci mezi společnostmi Intel a IFA. Mezi dalšími sponzory pak Emporia, 
Linet, AARP a CzechTourism, kteří představili své expozice v Kongresovém centru  
v průběhu konference. 
Primátor hlavního města Prahy uspořádal recepci pro pozvané delegáty a účastníky 
konference v jeho oficiální rezidenci. Slavnostní večer (dvě baletní představení,  
koktejl a předání ocenění) se konal v historické budově Národního divadla 30. 
května. Pořadatel také nabídl 1. června po skončení konference návštěvy služeb a 
zařízení pro seniory (Sue Ryder, ŽIVOT 90, Gerontologické centrum Praha, Domovy 
pro seniory HMP). 
 
Na přípravě konference se podíleli zaměstnanci o.s. Život 90 a po dobu celé 
konference se delegáti spoléhali na pomoc 29 dobrovolníků ze Života 90. Tito 
dobrovolníci obětavě pomáhali s navigací, občerstvením, zajišťovali potřeby pro 
přednášející a pomáhali organizovat odjezdy na Recepci k primátorovi, v Národním 
divadle při Gala večeru a i poslední odpoledne při návštěvách služeb a začízení pro 
seniory. Někteří pracovali jako zapisovatelé při plenárních zasedáních a kick-off 
sympoziích. Bez jejich obětavé pomoci by nemohl být tak hladký průběh konference. 
 
Konference a její program byl velmi pozitivně hodnoceny mnoha českými 
představiteli, kteří se osobně konference zúčastnili a sledovali prezentace, stejně 
jako představiteli EU a zástupci významných společností - Intel, Pfizer, Emporia,  
AARP a ERSTE Bank.  
 
Ač současná ekonomická krize v Evropě a na celém světě a velmi vysoké registrační 
poplatky stanovené IFA, měly silný dopad na počet delegátů ve srovnání s 
očekáváním a odhady počtů delegátů, které Život 90 dostal od IFA, konference byla 
úspěšná.  Potvrdily to i výsledky průzkumu, který připravil Život 90 po skončení 
konference - hodnocení a spokojenost s výsledky byly velmi vysoké. 
 
 


