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The general objective of Senior Social Entrepreneurship (SSE) is to raise awareness
of the benefits of social entrepreneurship for older people. Seven countries make
up the international consortium of the SSE project: Spain (University of Málaga),
Austria (WIN), Slovakia (QUALED), Finland (TUAS), Greece (Gunet), Portugal (USE) and
Slovenia (GEA).

Webinár o bohatých podcastoch pre partnerov SSE
Projekt
Senior
Social
Entrepreneurship
spropagoval webinár o bohatom podcastingu.
Kurz sa konal s cieľom poskytnúť partnerom
špecifické školenia v oblasti tvorby tohto typu
audiovizuálneho produktu.
Podcasting je zvukový produkt, ktorý v súčasnosti
zažíva obrovský boom. Obohatený podcast sa
snaží dať návrhu kreatívny nádych pridávaním
obrázkov a textových informácií do zvukového
prvku.
Kurz prebiehal v priebehu mesiaca jún v dvoch
dňoch. Prvá relácia sa zaoberala základnými
aspektmi vytvorenia obohateného podcastu.
Konkrétne sme hovorili o plánovaní a postupnosti
prác, hľadaní zvukového materiálu (audio efekty
a hudba) a kvalitných obrázkov v databázach a
bezplatných online súboroch. Nasledovala úprava
a úprava zvukového diela (podcastu) s voľne
stiahnuteľným programom Audacity.
Druhý a posledný deň bol tréning zameraný
na obohatenie zvukového diela vytvoreného v
predchádzajúcej lekcii. V tomto prípade bol s
pomocou softvéru Premiere Pro (Adobe) všetok
materiál upravený, aby sa zvuk synchronizoval
s obrazom. Tiež sme ukázali, ako pridať názvy
k obrázkom, aby sa dielo obohatilo o textové
informácie. A nakoniec sme pristúpili k ukázaniu
toho, ako vložiť titulky do anglickej verzie
hotového produktu.
Návštevnosť a účasť na kurze bola pozoruhodná.
Tieto dve stretnutia webinára boli tiež
zaznamenané na neskoršie konzultácie.

Dva trenutka spletnega seminarja o obogatenem podcastingu.
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Partneri projektu SSE počas stretnutia v Aténach.

Atény hostia prvé osobné stretnutie projektu SSE po
dlhom období online stretnutí
V Aténach sa 8. septembra po dlhom období
virtuálnych stretnutí v dôsledku zdravotných
obmedzení v dôsledku COVID-19 uskutočnilo
prvé osobné stretnutie projektu SSE. Stretnutia
sa okrem hostiteľského partnera Guneta
zúčastnili aj zástupcovia GEA, UMA, WIN a USE.
Vo virtuálnom režime sa pracovného zasadnutia
zúčastnili spoločnosti Qualed a TAUS.
Keďže projekt SSE vstupuje do poslednej
fázy implementácie, cieľom stretnutia bolo
motivovať partnerov k riešeniu zostávajúcich
úloh, ktoré je potrebné splniť, a k prezentácii
výsledkov dokončených alebo v procese
dokončovania.
Stretnutie poskytlo príležitosť podeliť sa
s partnermi o rozšírené a krátke vydania
časopisov. Obsah publikácií navrhnutých
v digitálnom formáte odráža skúsenosti
skúseného podnikateľa zastupujúceho každú
krajinu konzorcia.
Partneri môžu vytvoriť podcast. Zdôraznil sa
fakt, že Qualed a UMA vytvorili obohatený
podcast o dvoch vedúcich podnikateľov v ich

krajinách. Uvedené diela si môžete pozrieť
na YouTube kanáli projektu SSE: https://bit.
ly/3AxlCd0
Partneri Gunet predstavili webovú stránku
projektu. Okrem všetkých základných informácií
poskytuje webová stránka používateľom prístup
k niektorým zdrojom na samotréning. Bol
vytvorený aj komunitný priestor, blog a fórum,
v ktorom môžu užívatelia zdieľať skúsenosti
a názory. Web je prístupný na tejto adrese:
https:// training.seniorsocial.eu/
Okrem toho GEA a WIN poskytli inštruktážny
manuál na konkretizáciu implementácie
pilotného projektu a hodnotiaci prieskum
stretnutia
a
vytvorených
vzdelávacích
materiálov.
Na záver sa koordinátor UMA a SSE podelil
o najnovšiu verziu webovej stránky, ktorá
bude obsahovať informácie o protagonistoch
projektu: seniorských podnikateľoch. Ak máte
záujem o prístup na webovú stránku, môžete tak
urobiť prostredníctvom tejto adresy: https://
seniorsocialentrepreneurs.eu/

Pracovné zasadnutie SSE v Aténach.
Koordinácia, Jesús Delgado Peña.
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Podnikanie, rovnako ako talent, nemá vek. Hodnoty
projektu SSE
Mnohí sú presvedčení, že starší ľudia sú záťažou pre ekonomický a zdravotný systém. Sektor
produktov a služieb spojených so seniormi má však podľa expertov Silver Economy obrovský
potenciál. Významnou, no málo známou stránkou starších ľudí je ich podnikateľský profil.
V tomto texte uvádzame tri prípady starších podnikateľov, ktorí vynikajú cenným prínosom
pre sociálnu ekonomiku a výnimočnými životnými príbehmi.

Od učiteľskej karéry až po
podnikanie v odvetví chovu
hospodárskych zvierat podnikateľka zakladá La
Dehesa de los Monteros
Chelo Gámez vymenila
triedu za sviežu krajinu
údolia Genal. V roku
2008 založila súčasná
chovateľka dobytka
podnik La Dehesa de
los Monteros, ktorý
sa venuje chovu
100% iberských
ošípaných. Produkty
La Dehesa sú žiadané
najvýznamnejšími
šéfkuchármi sveta.
Práca podniku prispieva
k starostlivosti o životné
prostredie a miestnu
ekonomiku. Chelin
iberský sen sa však
splní, keď bude plemeno
ošípaných pod názvom
zlatá blond oficiálne
rozpoznané.

Od starostu po sociálneho podnikateľa. Jeho
stavebná firma zamestnáva veľa rómskych
pracovníkov

Podnikateľ v sektore
služieb Striebornej ekonomiky. Mnohí z najatých ľudí sú seniormi

Vladimír Ledecký,
ktorý bol dve
desaťročia starostom
Spišského Hrhova,
založil obecný
podnik. Ten postupne
vybudoval obec na
východnom Slovensku.
Drvivú väčšinu
zamestnancov firmy
tvoria Rómovia, ktorí
spolu s nerómskym
obyvateľstvom žijú
v mieri. Úspechom
obecného podniku je
tvorba zákonov tam,
kde žiadne neboli.
Dnes sa Spišský Hrhov
riadi zákonom o
sociálnych podnikoch,
čo zlepšuje životné
podmienky jeho
obyvateľov.

„Vek by nemal
byť prekážkou
podnikania“. Táto
veta, ktorú podpísala
Eila Kaijärvi, definuje
osobnosť podnikateľky
- seniorky a jej
pohľad na život. Eila
vedie spoločnosť
Senioriosaajat
Ky už viac ako 10
rokov. Za ten čas
zamestnala veľa
seniorov. KaijärviPekkola vyzýva
fínsku spoločnosť,
aby zabezpečila, že
dôchodcovia budú mať
rovnaké príležitosti
na začatie podnikania.
Podnikanie, rovnako
ako talent, nemá vek.

https://seniorsocialentrepreneurs.eu/
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