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El objetivo general de Senior Social Entrepreneurship (SSE) es concienciar a la ciudadanía 
sobre los beneficios del empresariado social para las personas mayores. Siete países 
conforman el consorcio internacional del proyecto SSE: España (Universidad de Málaga), 
Austria (WIN), Eslovaquia (Qualed), Finlandia (TUAS), Grecia (Gunet), Portugal (USE) y 
Eslovenia (GEA)

Konferencia o sociálnom podnikaní dospelých 
uzatvára SSE projekt

V rámci projektu “Sociálne podnikanie pre seniorov” 
sa vo štvrtok 15. decembra uskutočnila konferencia 
„Sociálne podnikanie u starších ľudí“. Toto podujatie 
slúžilo na oficiálnu prezentáciu hlavných vzdelávacích 
materiálov vytvorených na podporu podnikania a 
sociálnej ekonomiky u starších ľudí.
Konferencie, ktorá sa konala v Aule rektorátu Univerzity 
v Malage (UMA), sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. 
Pochádzali z rôznych orgánov verejnej správy, verejných 
a súkromných vzdelávacích inštitúcií, sociálnych 
podnikov, združení a mimovládnych organizácií.  
Cieľom tohto stretnutia bolo tiež podporiť vytváranie 
sietí medzi rôznymi inštitucionálnymi, vzdelávacími 
a sociálnymi aktérmi zapojenými do témy projektu. 
V tomto prípade sa zapojenie neobmedzuje len na 
nové prístupy k aktívnemu starnutiu, ale aj na trvalo 
udržateľný ekonomický rozvoj. Tento typ návrhu 
sociálneho podnikania má za cieľ prehodnotiť 
endogénne územné zdroje a podporiť interkulturalitu.
Hlavným bodom podujatia bola účasť seniorskej 
podnikateľky Chelo Gámez. Predniesla hlavný prejav, 
v ktorom vysvetlila proces tvorby “La Dehesa de los 
Monteros”. Táto iniciatíva sociálneho podnikania 
zameriava svoju činnosť na využívanie miestnych 
zdrojov, kvalitu svojich 100% iberských produktov a 
medzinárodný úspech projektu so sídlom vo vidieckom 
raji v údolí Genal.
Podobne ako v Španielsku, aj ostatní partneri projektu 
“Sociálne podnikanie pre seniorov” zorganizovali 
diseminačné podujatia vo svojich krajinách.
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Chelo Gámez a Jesús Delgado počas podnikateľského dňa.
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information contained therein.



BEYOND

SSE projekt 
prezentovaný na online 
kongrese v Indii

rojekt “Sociálne podni-
kanie pre seniorov” bol 

predstavený 17. decembra na 
medzinárodnej konferencii „Inkluzívne 
vzdelávanie: potreby a výzvy“. Jesús Del-
gado Peña, koordinátor SSE projektu, bol 
hlavným rečníkom tohto akademického 
podujatia organizovaného Kalingským 
inštitútom sociálnych vied so sídlom v 
Bhubaneshwar (India) v rámci projektu 
AURORA. Viac ako 200 ľudí z Európskej 

únie, Indie a Nepálu malo možnosť doz-
vedieť sa o cieľoch a hlavných výsledkoch 
SSE. Na konferencii bola prezentovaná 
hlavná stránka projektu a vzdelávacie 
materiály. Medzi týmito materiálmi boli 
interaktívne školiace moduly na rozvoj 
kompetencií spojených so sociálnym 
podnikaním. Významnú úlohu v prezen-
tácii zohrali aj podcasty a časopisy vytvo-
rené na podporu zviditeľnenia seniorov, 
ktorí boli vybraní ako osvedčené postupy. 
Táto iniciatíva podporuje medzikonti-
nentálnu projekciu SSE projektu. Vzni-
kajú tak výmeny skúseností a synergie s 
cieľom obohatiť inkluzívne vzdelávanie a 
sociálne podnikanie.

Medzikontinentálne šírenie SSE projektu

Nuno Rosa Dias
Podnikateľský nápad za-

ložený na umení a tradícii
Évora (Portugal)

uno Rosa Dias sa 
narodil v Cascais, ale 

väčšinu svojho života 
prežil v Évore. Do marca 2020 pracoval v 
Lisabone, no kvôli pandémii sa stal ne-
zamestnaným a rozhodol sa zostať v 
Arraiolos, kde dostal nápad spustiť pro-
jekt „O senhor almofada“. Nuno Rosa 
Dias začal spočiatku vyrábať vankúše s 
výšivkou Arraiolos len ako hobby na oz-
dobu a pre priateľov. Keď v auguste 2020 
predal prvý vankúš, uvedomil si, že zo 
svojho koníčka môže urobiť biznis. Po-
tvrdzuje to aj samotný Nuno: „Keďže 
som mal veľa voľného času, urobil som 
workshop o výšivke Arraiolos, o téme, 
ktorá bola už roky výzvou pre môjho ka-
maráta, ktorý má obchod s kobercami”. 
Nuno najprv vyšíval rámy 20x20 cm, ale 
keďže mal rád vankúše namiesto kober-
cov, začal vyšívať, ale so vzormi, ktoré si 
sám vytvoril a s farbami, ktoré sa mu 
páčili najviac. Nuno začal pomaly zvažo-
vať, či má brať tento projekt vážnejšie. V 
septembri 2020 sa rozprával s americ-
kým priateľom, ktorý žije v Lisabone a 
pracuje v Los Angeles v oblasti umenia. 
Povedal mu, že miluje jeho vankúše, že 
vzory a farby sú veľmi pekné a že by ich 
mohol predať. Ešte v ten istý deň sa 
rozhodol Nuno vytvoriť profil len pre 
tento projekt a za 5 minút vymyslel „Mr. 
Cushion“. Nuno chcel použiť anglické 
meno, no zároveň si chcel zachovať svoj 
vlastný jazyk z úcty k tradícii a pretože 
nechce na všetko používať cudzie slová. 
Čo sa začalo ako zábava, časom sa zme-
nilo na niečo vážnejšie a dnes Nuno 
vytvoril a zaregistroval vlastnú značku v 
Portugalsku.
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Nuno pracuje na dizajne 
svojich značkových 

vankúšov


