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 Trečiasis COST IS1311 veiklos posėdis susidėjo iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoji, 

kurioje dalyvavo visų šalių atstovai veiklos valdymo komitete, buvo informuojama ir sprendžiama 

dėl bendrųjų veiklos administravimo, organizacinių klausimų. Šioje posėdžio dalyje dalyviai 

pirmiausia buvo supažindinti su posėdžio darbotvarke, patikslinta dalyvių išlaidų apmokėjimo 

tvarka, atstovams demonstruota išlaidų apmokėjimo deklaravimo sistema ir jos naudojimosi 

galimybėmis. Taip pat aptarti veiklos susitikimų kalendoriaus ir vietos klausimai, pristatytos kursų 

doktorantams ir jauniesiems tyrėjams temos. Balsuota dėl viešbučio išlaidų tarifo padidinimo, 

mokymo mokyklų (TS) dėstytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos, dalyvių skaičiaus 

mokyklose padidinimo, nuspręsta, kur vyks ateinantys du veiklos posėdžiai. Rengiančių institucijų - 

Madrido ir Milano katalikiškojo universitetų  - atstovai jas pristatė. Buvo išklausytos  STSM 

(trumpalaikių mokslinių stažuočių) koordinatoriaus Dieterio Ferringo, mokyklos (TS) koordinatorės 

Claudine Attias-Donfut pasisakymai. Taip pat pirmųjų COST veiklos metų ataskaitas pristatė 

keturių darbo grupių atstovai.  

Antroji posėdžio dalis buvo skirta moksliniams pranešimams, aptariantiems 

tarpgeneracinio solidarumo  šiuolaikinius tyrimus, identifikuotos  mokslinių žinių stygiaus nišos. 

Pranešimus skaitė Marjolein Broese van Groenou „Links between formal and informal care with a 

focus on intergenrational solidarity“, Thomas Scharf „Intergenrational solidarity at micro and 

maro levels“, Paul Marie Klose „Intergenerational solidarity before and after the financial crisis“ ir 

Pearl Dykstra „How laws and policies shape intergenerational family solidarity“. Vyko diskusijos. 

Trečiojo susitikimo darbotvarkėje nebuvo numatyti darbo grupių susitikimai, tačiau 

neformalūs 1 ir 2 darbo grupių susitikimai vyko pasibaigus oficialiai susitikimo darbotvarkei. 

Dalyvavau antrojoje darbo grupėje „ Tarpgeneracinis šeimos solidarumas Europoje“, kuriai 

vadovauja prof. B. Schwaz (Ciūricho universitetas). Buvo pristatyti nauji darbo grupės nariai, taip 



pat aptari grupės darbai iki kitos susitikimo, nuspręsta atlikti nacionalinio lygmens mokslo tyrimų, 

apžvalgas ir jas apibendrinti kito susitikimo metu. 

Sekantis COST susitikimas vyks 2015 m. spalio 6-7 dienomis Madrido universitete, 

Ispanija. 
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