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Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru
17.04.2018 >>> 16.04.2021

www.alpine-space.eu/astahg

Vodilni partner > Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Cilj ASTAHG projekta :
je izboljšati zmogljivost upravljanja regionalnih politik aktivnega in zdravega staranja
(AHA).
ter olajšati prenos inovacij in pobud v alpskem prostoru.
ASTAHG bo ustanovil mednarodni upravni odbor AHA za usklajevanje in oceno regionalnih
politik ter objavil nabor dobrih praks in inovacij ter okvir za načrtovanje novih politik in
pobud v AHA.
9 partnerjev in 20 opazovalcev sodeluje pri povečanju inovacijske ravni AHA v alpskem
prostoru in prispeva k teritorialnemu razvoju.

Geneva International Network on Ageing

Transnational Governance Board (TGB)

Odprto omrežje
Brezplačna in prostovoljna udeležba
September 2019 >>> April 2024

Glavni cilj projekta je promocija ˝Starejšim prijaznega˝ alpskega prostora z ustvarjanjem povezav
med deležniki in ostalimi ravnmi upravljanja. V ta namen bodo lokalne, regionalne in nacionalne
oblasti skupaj z ostalimi deležniki sodelovale pri promociji inovativnih rešitev,
katere naslavljajo potrebe starejše populacije.

Cilji
podpreti mesta in regije v alpskem prostoru pri razvoju, implementaciji in
evalvaciji pobud s področja aktivnega in zdravega staranja,
promovirati mreženje in izmenjavo znanja med člani,
izgraditi povezave z obstoječimi pobudami.
Udeleženci
morajo biti pravno ustanovljeni v
Alpine Space Programme Area
imajo možnost postati člani ali
opazovalci, njihovo sprejetje bo
odobril upravni odbor (Managing
Committee)

Organizacija
Organi TGB-ja so :
generalna skupščina
koordinator
upravni odbor
koordinatorji delovnih skupin
delovne skupine

PRIDRUŽITE SE NAM!!
Če ste zainteresirani se nam lahko pridružite v Mednarodnem upravnem odboru
(Transnational Governance Board) v sklopu katerega boste sodelovali z vsemi
partnerji v alpskem področju.
Vaš lokalni kontakt je : Nacionalni inštitut za javno zdravje / aha.si@nijz.si / +386 1 2441 730
Kontakt vodilnega partnerja : Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia /astahg@regione.fvg.it

@astahg
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