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Podnikanie môže byť voľbou aj pre ľudí vo veku 55+. 
Starší ľudia v Európskej únii budú čoskoro tvoriť tretinu celkovej populácie.
Je to skupina ľudí, ktorá sa usiluje naďalej prispievať svojimi osobnými a
profesionálnymi skúsenosťami k budovaniu inkluzívnej spoločnosti. Práve
vďaka svojim skúsenostiam a sociálnym väzbám sú obzvlášť vhodní na
začatie alebo udržanie projektov sociálneho podnikania.
Cieľom SSE projektu je preto zvýšiť povedomie o výhodách sociálneho
podnikania pre starších ľudí.
Vytvorili sme preto sadu materiálov o sociálnom podnikaní a interaktívne
online tréningy pre túto cieľovú skupinu, vrátane podcastov. Zameriavajú sa
na témy motivácie, obchodného plánu, marketingu, komunikácie, ale aj na
manažérske a sociálne zručnosti. Zároveň na platforme nájdete aj príklady
dobrej praxe, ktoré predstavia podnikateľov 55+ z partnerských krajín
projektu. Všetky materiály sú dostupné na našej tréningovej e-platforme 
 https://training.seniorsocial.eu/ alebo cez mobilnú aplikáciu.

Senior Social Entrepreneurship

Podnikanie, rovnako ako
talent, nemá vek

https://www.facebook.com/QUALificationEDucation
https://training.seniorsocial.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gunet.seniorsocial


Projekt Healthy Future sa zameriava na učiteľov,
pracovníkov s mládežou, ale aj na samotných mladých ľudí
ako konečných prijímateľov vzdelávania s cieľom ponúknuť
im zdroj informácií, ktorý by slúžil ako podklad pre ich ďalšie
vzdelávanie v témach: výživa, životné prostredie a klíma. 
S týmto cieľom sme zozbierali dobrú prax (projekty,
iniciatívy, nástroje), ktorá je dostupná vrámci partnerských
krajín (Slovinsko, Rakúsko, Nemecko a Slovensko), ale aj v
ďalších krajinách EÚ. Viac informácií nájdete na našej
stránke v časti databáza. www.healthyfuture4you.eu

Healthy Future 

Projekt Stop Cyberbullying, alebo "Iniciatívy proti
kyberšikane a nenávistnym prejavom na sociálnych
médiách” identifikoval a zozbieral účinné stratégie a
príklady ako sa vysporiadať s kyberšikanou a ako
účinne pristupovať k jej prevencii. Zozbierané príklady z
praxe z partnerských krajín (Cyprus, Rakúsko, Slovinsko,
Slovensko) nájdete na webstránke projektu
www.stopcyberbullying.eu, v časti Katalóg osvedčených
postupov.

Stop Cyberbullying

Zručnosti a kompetencie pre prácu v priemysle
4.0 je európsky projekt financovaný z programu
ERASMUS + na obdobie rokov 2020 - 2022. 
Hlavným cieľom projektu „Zručnosti pre priemysel
4.0“ („Industry 4.0 Skills”) je poskytnúť komplexný a
užitočný prehľad o iniciatívach, programoch,
metódach a materiáloch týkajúcich sa rozvoja a
sebazdokonaľovania osobných zručností a
schopností v rámci transformácie priemyslu.
Budeme sa zameriavať na zhromažďovanie
osvedčených postupov ako úspešných príkladov
implementácie odborného vzdelávania v súlade s
potrebami priemyslu 4.0.

Skills and Competencies

for Work in Industry 4.0

Projekty zamerané na mladých ľudí a vzdelávanie

Starnutie v digitálnej dobe je projektom partnerov z
Poľska, Rakúska, Slovinska a Slovenska, ktorého cieľom je
podporiť informovanosť o dostupných nástrojoch na
zlepšenie digitálnych kompetencií starších občanov, aby sa
tak mohli aktívne zapájať do života komunity i vo vyššom
veku. Projekt sa zameriava na zber dobrej praxe v
oblastiach: zdravie, IKT kompetencie, internet a prístup k
online službám, kultúra a voľný čas. 
Katalóg zozbieranej dobrej praxe je dostupný na našej
stránke a určený je nielen starším občanom, ale aj
pracovníkom so seniormi, dobrovoľníkom, opatrovateľom,
učiteľom.
www.digitalageing.eu

Ageing in the Digital AgeVzdelávanie seniorov
v digitálnom veku

http://www.healthyfuture4you.eu/
http://stopcyberbullying.eu/sk/domov/
http://digitalageing.eu/


Projekt CRISISS - príležitosti vyplývajúce z krízy,
vznikol ako reakcia na pandemickú situáciu a bude sa
zameriavať na rozpoznanie a hodnotenie sociálnych
kompetencií dobrovoľníkov nadobudnutých počas
krízy. Projekt potrvá do jesene 2022. Hlavným cieľom
projektu CRISISS bude poskytnúť podporu
organizáciám, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi, aby
dobrovoľníkov informovali o ich čerstvo získaných
"mäkkých zručnostiach" a umožnili im ich rozpoznať a
vážiť si ich. Zároveň by tieto kompetencie mali byť
dokumentované takým spôsobom, aby boli zrozumiteľné
a preukázateľné pre potencionálnych zamestnávateľov.
Vďaka nášmu nástroju na overovanie zručností bude
dobrovoľník schopný validovať svoje schopnosti pre
pracovný trh. Viac informácií pribudne čoskoro na
stránke www.crisiss.eu.

CRISISS

Projekt Recognition of Competences Acquired By
Volunteers (RECOVOL) je doplnkom dvoch už
zmienených projektov zameraných a dobrovoľníkov. 
Jeho cieľom je zozbierať ďalšiu dostupnú dobrú prax v
tejto oblasti v rámci partnerských krajín projektu
(Rakúska, Slovinska, Španielska a Slovenska), ale aj v
rámci iných krajín Európskej únie. Zozbieraná dobrá
prax bude dostupná v Katalógu, ktorý poskytne
zoznam dostupných nástrojov na validáciu
kompetencií dobrovoľníkov a pomôže inšpirovať aj ľudí
pracujúcich v tejto oblasti aj na Slovensku. 
https://www.facebook.com/recovol.eu
https://www.e-c-c.at/recovol/

Uznávanie kompetencií získaných

dobrovoľníkmi

Projekt SoCrATest sa venuje mäkkým zručnostiam
dobrovoľníkov nadobudnutým počas krízy spojeným s
kreativitou.
Kreatívne zručnosti sú v súčasnosti zamestnávateľmi veľmi
vyhľadávanými schopnosťami. Aj preto je cieľom projektu
poskytnúť organizáciám, ktoré zamestnávajú
dobrovoľníkov, podporu a poradenstvo pri implementácii
interných systémov uznávania
mäkkých zručností a kreatívneho potenciálu, ktoré
posilňujú kreativitu a flexibilitu v pracovnom prostredí
súčasnosti, ktoré sa vyznačuje rýchlosťou, neistotou,
zložitosťou a nejednoznačnosťou. Viac informácií čoskoro
na stránke https://socratest.eu/.

SoCrATest

Hodnotenie a testovanie mäkkých zručností a
kreativity dobrovoľníkov v čase krízy

Projekty zamerané na dobrovoľníkov
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