BOKA IN SWEDAGE 2013
I HÖST!

Det nationella kunskapstorget för äldreforskning håller sin fjärde konferens.
Denna gång i Jönköping 17 oktober.
Årets tema: Leva längre – må bättre? Om hälsa, innovation och livslångt
lärande.
Nu är det ett halvår kvar innan det åter är dags att mötas kring forskning och innovationer för och om
äldre och åldrande i samhället. Den 17 oktober hålls SWEDAGE 2013 på Stora Hotellet i Jönköping –
boka in dagen redan nu och räkna med en händelserik dag!
Mötesdagen är uppdelad i tre delar, det första är Aktivt åldrande i ljuset av aktuella EU-initiativ och
handlar om att med exempel från Sverige och Europa ge en lägesbild av vad som gjorts tidigare och
skapa en språngbräda för framtida satsningar. Under temat Sociala innovationer för ett bättre liv ska
vi diskutera hur sociala metoder och processer samt teknik kan skapa nya och bättre sätt att lösa
problem för individer och organisationer. I det sista temat, Äldres arbete och lärande – i nöd eller
lust?, vill vi diskutera betydelsen av arbete och lärande som kan fungera för äldre.
Varmt välkommen på plats i Jönköping! Program och anmälan finns från 2 maj. Du kommer också att
kunna följa konferensen via webben!

Tid: Torsdagen den 17 oktober 2013, 9.00 – 17.00 med efterföljande mingel.
Plats: Elite Stora Hotellet i Jönköping.
SWEDAGE är en årlig återkommande konferens som har arrangerats sedan 2010. Syftet med SWEDAGE är att fördjupa kunskapsdialogen
mellan forskare och praktiker – både nationellt och internationellt – när det gäller forskning om äldre och åldrande i samhället. I uppgiften
ligger också att sprida information på olika sätt samt att utveckla kontakterna med äldreforskning i Europa och globalt, exempelvis i ERAAGE, FUTURAGE , Joint Programme Initiative - More Years – Better Lives och AAL – Assisted Ambient Living.

Gilla oss på Facebook

så får du löpande information om SWEDAGE.

www.swedage.se
Arrangörer:

