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09.30-11.30

Zmiany demogra�czne w międzynarodowych badaniach naukowych
Demographic changes in international academic research
[ANG/EN – tłumaczenie symultaniczne na PL/simultaneous translation to PL]

09.30-09.40 

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników/Opening and welcome
Michał Myck (Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA)

09.40-11.10 

Anna Nicińska (Uniwersytet Warszawski)
Starzenie się i postawy względem opiekuńczej roli państwa i rodziny w Europie
Ageing and the attitudes towards state and family care in Europe

Annette Scherpenzeel (Netherlands Institute for Health Services Research NIVEL)
Aktywne starzenie się ze schorzeniem przewlekłym: wyniki z Niderlandów
Active aging with a chronic condition: results from the Netherlands 

Claudius Garten (Technical University Dortmund)
Własność miejsca zamieszkania i poczucie bezpieczeństwa materialnego na starość
Home ownership and the perception of material security in old age

Olivier Huxhold (German Centre of Gerontology)
Ryzyko samotności w starszym wieku: potencjalny wpływ czynników regionalnych
Loneliness risks in late adulthood: the potential impact of regional factors

Alina Schmitz (Technical University Dortmund)
Nierówności społeczne w jakości życia: rola depopulacji na poziomie regionalnym i infrastruktury opiekuńczej
Social inequalities in well-being: the role of regional depopulation and care infrastructure 

11.10-11.30

Dyskusja/Q&A

11.30-12.00

Przerwa kawowa/Co�ee break 

12.00-16.00

Zmiany demogra�czne: wyzwania i szanse dla polityki społecznej
Demographic changes: challenges and opportunities for social policy
[PL&ANG: sesja tłumaczona symultanicznie/PL&EN simultaneous translation] 

12.00-12.10 
Powitanie uczestników/Welcome address 
Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

12.10-13.00 
AGE-WELL – międzynarodowe i regionalne różnice w jakości życia osób starszych
AGE-WELL - international and regional disparities in the quality of life of older people
Michał Myck (Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA)
Projekt AGE-WELL: badania nad indywidualnymi i regionalnymi aspektami starzenia 
AGE-WELL project: research on individual and regional aspects of ageing
Agnieszka Chłoń-Domińczak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
SHARE 50+: Europejska infrastruktura badawcza
SHARE 50+: A European research infrastructure
Martina Brandt (Technical University Dortmund)
Nierówności opiekuńcze i jakość życia w Europie 
Inequalities in care and well-being across Europe
Monika Oczkowska (Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA)
Regionalne zróżnicowanie zmian demogra�cznych, jakości życia i infrastruktury społecznej: porównanie 
Polski i Niemiec
Regional disparities in ageing, quality of life and social infrastructure: a Polish-German comparison 

13.00-14.00 

Lunch

14.00-15.00 
Dyskusja panelowa/Panel discussion: 
Wyzwania i szanse dla polityki społecznej: zasoby i infrastruktura
Challenges and opportunities for social policy: resources and infrastructure
Wstęp/Introduction: Anne Laferrere (University Paris Dauphine-PSL)
Uczestnicy: Anne Laferrere, Beata Bugajska, Olgierd Geblewicz, Rafał Iwański 
Moderacja/Moderation: Martina Brandt

15.00-16.00 
Dyskusja panelowa/Panel discussion: 
Zmiany demogra�czne i polityka społeczna po obu stronach polsko-niemieckiej granicy 
Demographic changes and social policy on both sides of the Polish-German border
Wstęp/Introduction: Michał Myck (Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA)
Uczestnicy: Michał Myck, Olivier Huxhold, Waldemar Miśko, Dorota Rybarska-Jarosz
Moderacja/Moderation: Agnieszka Chłoń-Domińczak

16.00 
Zakończenie konferencji/Closing of the conference
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