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Všeobecným cieľom projektu „Sociálne podnikanie pre seniorov” (SSE) je zvyšovanie
povedomia o výhodách sociálneho podnikania pre starších ľudí. Medzinárodné
konzorcium projektu SSE tvorí sedem krajín: Španielsko (Universita v Malage),
Rakúsko (WIN), Slovensko (QUALED), Fínsko (TUAS), Grécko (Gunet), Portugalsko (USE)
a Slovinsko (GEA).

Sociálne podnikanie pre seniorov
Projekt SSE, ktorý je koordinovaný Univerzitou v
Malage, je v rámci programu Erasmus+ financovaný
čiastkou viac ako 160 000 eur. Cieľom tejto iniciatívy je
poskytnúť nástroje na podnikanie a posilniť príležitosti
starších ľudí, populácie, ktorej rastúci trend je v
blízkej budúcnosti zrejmý. Demografické prognózy
naznačujú, že je potrebné rozvíjať iniciatívy v súlade s
aktívnym starnutím.

rozvojových a diseminačných činnostiach projektu,
čím sa posilní vytváranie synergií a zvýhodní sa dopad
a udržateľnosť projektu, najmä prostredníctvom
súvisiacich iniciatív a multiplikačných podujatí.
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Všeobecným cieľom SSE projektu je zvýšiť
povedomie o výhodách sociálneho podnikania pre
starších ľudí, najmä pre ženy, ktorých miera účasti
v tejto oblasti je oveľa nižšia ako u mužov.
Špecifickými cieľmi na tento účel je vyvinúť
interaktívny online tréningový kurz o sociálnom
podnikaní pre starších ľudí, ktorý si kladie za cieľ
vyplniť medzery v znalostiach v danej oblasti. Ďalej
bola vyvinutá online platforma ako základ pre
poskytnutie všetkých online nástrojov projektu,
napríklad fóra, či aplikácie sociálnych sietí.
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Cieľová skupina
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Hlavnou cieľovou skupinou SSE projektu sú
poskytovatelia vzdelávania dospelých, poradcovia
pre trh práce a organizácie pre ľudské zdroje.
Patria sem samozrejme aj starší ľudia, ktorí sú
motivovaní vrátiť spoločnosti svoje skúsenosti
a osobné predpoklady a byť užitoční ako sociálni
podnikatelia alebo mentori pre iné sociálne
podniky.
Každý partner bude mať tiež sieť miestnych
spolupracujúcich partnerov prítomných v rôznych
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej
Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne
názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie
informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
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Účastníci úvodného stretnutia projektu SSE v Malage

Stretnutie v rámci SSE projektu v “Aule de Mayores +55”
Získanie kompetencií pre podnikanie v oblasti
sociálnej ekonomiky osobami staršími ako 55
rokov je cieľom projektu „Sociálne podnikanie
pre seniorov”, ktorého prvé stretnutie sa
uskutočnilo v „Aule de Mayores +55” na
Univerzite v Malage. Na stretnutí sa zúčastnili
zástupcovia partnerov, ktorí tvoria pracovný
tím európskeho projektu: GEA (Slovinsko),
WIN (Rakúsko), QUALED (Slovensko), USE
(Portugalsko).
Podujatie sa uskutočnilo 13. a 14. januára 2020.
V prvý deň predstavil Jesús Delgado, koordinátor
projektu SSE, ciele a výsledky a predložil
všeobecný náčrt pracovného harmonogramu.
Neskôr sa riešili ekonomické a administratívne
otázky. Dôraz sa kládol na finančné úlohy, ako
napríklad na prípravu správy o hodnotení vývoja
projektu a požiadavky na záverečnú správu.
Splnenie týchto bodov musí striktne zodpovedať
termínom stanoveným Hospodárskou komisiou
ERASMUS+.
Popoludňajšie stretnutie bolo venované
druhej časti e-learningu. Zasadanie sa skončilo
zhrnutím výsledkov dosiahnutých počas dennej
práce a závermi, ku ktorým sa dospelo. Potom si
všetci účastníci užili komentovanú prehliadku
historického centra Malagy a večeru, kde mohli
ochutnať jedlá typickej malagskej gastronómie.
Druhý pracovný deň sa začal ráno. Začiatok
bol venovaný spoznaniu webovej platformy
projektu. Túto časť viedol GUNET. Následne sa
riešili ďalšie otázky súvisiace s riadením, ako
napríklad plán kvality, komunikačný plán, dizajn
loga projektu a webová stránka.
Posledná časť dňa bola venovaná zamysleniu

Jesús Delgado Peña, koordinátor
SSE projektu

sa nad stretnutím. Počas reflexie sa otvorila
diskusia o projekte, do ktorej sa zapojili všetci
partneri. V záverečnom zhrnutí sa zohľadnili
výsledky získané počas stretnutia. Naznačilo
sa smerovanie a ďalšie kroky, ktoré je potrebné
podniknúť pri implementácii projektu a určili sa
úlohy, za ktoré je zodpovedný každý z európskych
partnerov.
Prvé stretnutie bolo z hľadiska účasti a
výsledkov úspešné. Stanovili sa piliere projektu,
ktorého cieľom je posilniť postavenie starších ľudí
v situácii, kde sú ako pracovná sila zraniteľní a
prispieť k zlepšeniu spoločnosti prostredníctvom
udržateľných podnikateľských iniciatív.
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