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COMUNICAT DE PRESĂ - AVANTAGE JA PREZENTAT LA SAPTAMANA EUROPEANĂ A REGIUNILOR: 

ÎMPREUNĂ PUTEM FACE O DIFERENȚĂ! 

Cristina Alonso, coordonator adjunct al acțiunii comune AVANTAGE și Cinzia Giammarchi au prezentat 
Acțiunea Comună AVANTAGE, campania #faceuptofrailty și recomandări pentru autoritățile publice 
responsabile cu sănătatea în Săptămâna Regiunilor Europene (UE). Prezentarea a făcut parte din 
atelierul organizat de ESPON (European Spatial Planning Observation Network), un program de 
cercetare aplicată, menit să sprijine formularea politicilor de dezvoltare teritorială în Europa. 

Atelierul a oferit participanțior exemple inspirate despre cum să îmbunătățească îmbătrânirea 
sănătoasă și să dezvolte orașe și comunități prietenoase cu vârsta. A fost, de asemenea, o oportunitate 
de a discuta factorii de succes și barierele, precum și de a oferi recomandări autorităților locale și 
regionale. Populația din Europa îmbătrânește. Este necesară acțiune la toate nivelurile de guvernare 
pentru a analiza modul de organizare a societății noastre și pentru a crea o societate corectă și durabilă 
pentru toate vârstele. 

Atelierul a dezvăluit de ce unele politici de îmbătrânire au avut mai mult succes decât altele și ajută 
orașele și regiunile să  utilizeze potențialul reprezentat de persoanele în vârstă și să depășească  de 
asemenea, unele dintre constrângerile și provocările pe care mediile urbane le  adresează rezidenților 
în vârstă. Prezentarea JA AVANTAGE a vizat creșterea gradului de conștientizare asupra fragilității și, 
prin urmare, încurajarea îmbătrânirii sănătoase - luând în considerare nu numai nivelul național, ci și 
nivelul regional. Aproximativ 180 de persoane au participat la atelier și s-au arătat interesați de 
AVANTAGE JA și de activitățile și rezultatele acestuia. 

Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este un eveniment anual de patru zile în care orașele și 
regiunile își arată capacitatea de a crea dezvoltare și locuri de muncă, de a implementa politica de 
coeziune a Uniunii Europene și de a demonstra importanța nivelului local și regional pentru o bună 
guvernare europeană. 

Evenimentul a fost creat în 2003, când Comitetul European al Regiunilor a invitat reprezentanțele 
locale și regionale cu sediul la Bruxelles în Uniunea Europeană să își deschidă ușile simultan pentru 
vizitatori. Un an mai târziu, DG Comisiei Europene pentru Politică Regională s-a alăturat și el acestui 
eveniment.  

Dezvoltându-se de la conceptul inițial, evenimentul a devenit o platformă de rețea europeană pentru 
experți în dezvoltarea regională și locală. Schimbul de bune practici în materie de dezvoltare 
economică și incluziune socială, cooperare transfrontalieră, parteneriate public-privat, inovare 
regională și dezvoltare locală condusă de comunitate au devenit unele dintre numeroasele sale teme. 

De-a lungul anilor, evenimentul a devenit un eveniment cheie în politica regională a UE. Acesta 
găzduiește aproximativ 6.000 de participanți în luna octombrie a fiecărui an (decidenți și experți locali, 
regionali, naționali și europeni) pentru mai mult de 100 de ateliere și dezbateri, expoziții și oportunități 
de constituiri în rețele. 

• Urmați ADVANTAGE JA pe Twitter: @advantageJA  

• Pagina Facebook „AVANTAGE JA”: https://www.facebook.com/advantageJA/  

• Pagina LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/advantage-joint-action/  

• Site web: www.advantageja.eu  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: info@advantageja.eu   
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