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Názov akcie: Záverečná konferencia PACITA o starnutí populácie a udržateľnej spotrebe 

Dátum: 17. 3. 2015 Miesto konania: Rue Royale 2-4 

Účastníci: Lenka Múdra 

Program: 
 
09:30 Coffee and registration 
10:00 Welcome and introduction to the PACITA project 
Lars Klüver, director of the Danish Board of Technology Foundation 
 
Session 1: The Future of Ageing 
10:15 Introduction to the PACITA project on ageing: using scenarios to discuss 
the future 
Marianne Barland, Project Manager at the Norwegian Board of 
Technology 
10:30 Results from the PACITA project: Policy recommendations on technology, 
innovation and organisation of European health care 
Hilde Lovett, Project Manager at the Norwegian Board of Technology 
11:00 The way ahead. Comments and reactions from stakeholders and decisionmakers 
11:45 Lunch 
 
Session 2: Europe Wide Views on Sustainable Consumption 
13:00 Introduction to the project and the results 
Marie Louise Jørgensen, Project Manager at the Danish Board of 
Technology Foundation 
13:20 Panel debate: The results and the policy recommendations from Europe 
Wide Views, and the prospects for citizen participation in the EU 
Moderated by Lars Klüver, Director of the Danish Board 
of Technology Foundation 
14:30 Closing remarks 
 

Závery: 

Záverečnú konferenciu zhrňujúcu výsledky projektu PACITA otvoril Lars Klüver, ktorý v úvode predstavil 
projekt PACITA (Parliaments and civil society in technology assessment). Projekt je realizovaný vďaka 
finančnej podpore zo 7. RP vo výške 5.5 milióna EUR od apríla 2011 do marca 2015 a zameriava sa na 
možnosť využitia technologického zhodnotenia (TA - technology assessments - posudzovanie vplyvu 
nových technológií na spoločnosť) v rozhodovacom procese. Koordinátorom konzorcia zloženého zo 14 
partnerov je Dánsko (The Danish Board of Technology Foundation). Rovnako ako Lenka Habáková na pre-
meetingu, ktorý sa konal deň pred touto konferenciou, predstavil akčný plán projektu a štúdiu definujúcu 
modely TA v Európe.  
 
Akčný plán projektu:  

 dokumentácia TA – analýza TA inštitúcií   

 školenia TA - letné školy (napr. o starnutí populácie a obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré sa 
konali v roku 2012), školenia o praktikách TA, portál o výsledkoch TA  

 diskusné aktivity TA – európske konferencie o TA (Praha 2013, Berlín 2015), parlamentné debaty 
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(Kodaň 2012, Lisabon 2014), magazín VOLTA  
 

Modely inštitucionalizácie TA v Európe:  

 existencia parlamentnej komisie pre TA v rámci vlády/parlamentu (Francúzsko, Fínsko) 

 interaktívny model (Švajčiarsko, Holandsko, Dánsko, Nórsko) 

 kancelária pre TA (Nemecko) 
 
Ďalej bol predstavený tiež dokument PACITA Manifesto, ktorý vznikol ako jeden z výstupov projektu a ktorý 
odporúča: 

 zvýšiť zapojenie TA s cieľom zväčšiť kapacitu nezávislého politického poradenstva pre tvorcov 
politiky 

 inštitucionalizovať TA v každej európskej krajine s cieľom dosiahnuť poradenstvo postavené na 
znalostnom základe  a zapojiť do procesu rôznych stakeholderov, expertov, občanov a tvorcov 
politiky  

 zvýšiť parlamentný dialóg na tému technologického vývoja a jeho významu pre spoločnosť 
v Európe – TA by malo zohrať aktívnu úlohu v založení takéhoto dialógu   

 vypočuť hlas občanov v oblasti technologického vývoja, pretože majú demokratické právo byť 
vypočutí  a technologická oblasť sa výrazne týka ich životov  

 silné zapojenie TA na projektovej úrovni 

 prideliť TA jasnú a podstatnú úlohu v európskej snahe o spoločensky zodpovedný výskum 
a inovácie  

 
V prezentácii pokračovala Marianne Barland, ktorá predstavila tri možné scenáre budúceho vývoja v rámci 
témy starnutia, ktoré sú výsledkom projektu PACITA a ktoré opisujú ako budú využívané technológie 
v starostlivosti o starších v roku 2025: 

1. model „one size fits all“ – model je založený na domnienke, že v budúcnosti bude nedostatok 
pracovnej sily a opisuje možnosť širokej vládnej iniciatívy používajúcej technológie k tomu, aby sa 
mohli ľudia spoľahnúť sami na seba; v prípade potreby bude mať každý možnosť získať určité 
technologické nástroje zabezpečujúce asistenčné služby 

2. model „freedom of choice“ – iniciatívy pre starostlivosť budú k dispozícii priamo užívateľom – široká 
ponuka zdravotnej starostlivosti a technológií bude dostupná na otvorenom trhu  

3. model „volunteering community“ – model je založený na dobrovoľníkoch ako kľúčovom zdroji pre 
spoločenstvo; môže ísť dokonca o samotných seniorov, ich príbuzných, rôzne organizácie, susedov, 
atď. V tomto prípade je základnou úlohou politických autorít koordinácia dobrovoľníkov.  
 

Všetky tri modely boli predmetom workshopov, ktoré sa snažili zhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých 
modelov. Národné výsledky sú k dispozícii na internetovej stránke projektu PACITA.  
 
Ako ďalšia sa na podujatí predstavila Hilde Lovett, ktorá zhrnula reálne výsledky projektu a jeho 
odporúčania. Uviedla niekoľko nových technológií, ktoré môžu v budúcnosti napomôcť ľuďom v starobe, 
ako sú rôzne alarmy pre nezávislé fungovanie, lokalizačné zariadenia pre bezpečnosť, komunikačné 
technológie a rôzne iné projekty (napr. projekt GIRAFF) pre participáciu.   
 
Na záver uviedla niekoľko odporúčaní, ktoré vyplynuli z národných wokshopov: 

 podporovať individuálne potreby, autonómiu a samostatnosť  

 poskytovať základnú starostlivosť pre všetkých  

 podporovať verejno-súkromnú spoluprácu  

 participovať v spoločnosti a v dobrovoľnej práci  

 organizácia, regulácia a vzdelanie  
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Prezentácie a linky: webová stránka projektu - http://www.pacitaproject.eu/  
 

Meno a priezvisko: Lenka Múdra 

 

http://www.pacitaproject.eu/

