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Active 80+
80-mečių ir vyresnių žmonių žinių ir įgūdžių vertinimas ir jų
panaudojimo galimybių didinimas
Partnerių veikla
Erasmus+ programos projektas Active 80+ skatina senų žmonių mokymąsi ir
aktyvų dalyvavimą pilietiniame gyvenime.

Heimverzeichnis gGmbH

Apie Active 80+
Atnaujinus senų žmonių žinias ir įgūdžius bei atradus jų
stipriąsias savybes, jie galėtų mokytis, dalyvauti ekonominiame,
socialiniame, kultūriniame, pilietiniame ir politiniame visuomenės
gyvenime, būti savarankiški ir mėgautis gyvenimu gilioje
senatvėje Active 80+ projektu siekiama, kad senelių namų
personalas ir savanoriai taptų senų žmonių saviugdos
vadovais. > Skaitykite daugiau

Partnerių veikla

Tyrimai: Europiečių mokymasis ir dalyvavimas
pilietiniame gyvenime sulaukus vėlyvos senatvės
Active 80+ partneriai Austrijoje, Italijoje, Lietuvoje,
Olandijoje ir Vokietijoje atliko tyrimą, kurio tikslas – surinkti
informaciją apie moksliniame, praktiniame ir politiniame
kontekste nagrinėjamą senų žmonių mokymąsi ir aktyvų
pilietiškumą projekto partnerių šalyse. Situacija buvo tirta ir visos Europos mastu,
analizuojant mokslinius straipsnius ir statistinius duomenis. Visose partnerių šalyse ir
Europos institucijose buvo apklausti pagrindiniai šios srities veikėjai, o taip pat ir seni
žmonės. Svarbiausi rezultatai nacionaliniu ir Europos lygmeniu apibendrinti suvestinėje
ataskaitoje. > Skaitykite daugiau

Sklaida: Tarptautinis seminaras
2015 m. balandžio 16-17 d. Active 80+ partneris ir AGE Platform Europe narys Olandijos
pagyvenusių moterų tinklas (OVN-NL) dalyvavo Jungtinių Tautų Europos ekonominės
komisijos (JTEEK) ir Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių
generalinio direktorato (DG EMPL) Briuselyje surengtame tarptautiniame
seminare „Duomenų įrodymais grįstai aktyvaus senėjimo politikai rinkimas: aktyvaus
senėjimo indeksas ir jo potencialas“. > Skaitykite daugiau

Tolesni veiksmai
Mokymo programos koncepcijos sukūrimas
Atlikę tyrimą Active 80+ partneriai dabar rengia mokymo
programą, kuri padės ilgalaikės globos specialistams ir
savanoriams tapti senų žmonių saviugdos vadovais. 2015 metų
rudenį Austrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Olandijoje ir Vokietijoje
vyks specialistų mokymas pagal šią programą.

Žinių perdavimas ir suinteresuotųjų asmenų įtraukimas
Projekto partnerių šalyse vyks žinių perdavimo seminarai, kuriuose bus skleidžiama
informacija apie projektą, diskutuojama projekte keliamais klausimais ir renkama
grįžtamoji informacija iš mokslininkų, praktikų, politikų, sveikatos ir socialinių paslaugų
tiekėjų ir suaugusiųjų švietėjų.
Pirmieji žinių perdavimo seminarai jau suplanuoti. Lietuvoje Balandžio 23 d. Kaune įvyko
tarptautinė konferencija „Žmogus, verslumas, organizacija: paslaugas senyvo amžiaus
žmonėms teikiančių organizacijų plėtros galimybės“, kurią surengė Vytauto Didžiojo
universiteto Socialinių mokslų fakultetas kartu su Kauno kartų namais. Konferencijoje
dalyvavo beveik 70 dalyvių: mokslininkai, praktikai, organizacijų vadovai, vietos politikai,
socialinių mokslų studentai. Konferencijos pranešimuose buvo nagrinėjami visuomenės
senėjimo iššūkiai, hospisų veiklos organizavimas Jungtinėje Karalystėje, darbuotojų
požiūris į socialines paslaugas teikiančių organizacijų plėtrą, socialinių darbuotojų statuso
problema, formalių ir neformalių pagalbos teikėjų bendradarbiavimas, kompleksinės
integralios pagalbos asmens namuose modelio sukūrimas ir plėtra, psichologiniai senėjimo
aspektai, neigiamos nuostatos pagyvenusiu žmonių atžvilgiu, taip pat buvo pristatytas
projektas Active 80+.
Planuojama mokymo programa sulaukė susidomėjimo iš ilgalaikės socialinės globos
paslaugas teikiančių įstaigų vadovų ir darbuotojų. Buvo sutarta susitikti ir aptarti mokymo
programos pritaikymą Lietuvos situacijai. > Skaitykite daugiau

Apie tolimesnes mūsų projekto veiklas ir įžvalgas informuosime kitame naujienlaiškyje. Taip pat
kviečiame apsilankyti projekto Active 80+ svetainėje: www.ACT-80plus.eu
Rašykite mums, jei norite gauti daugiau informacijos arba pasidalinti savo patirtimi ir idėjomis!

Jei nebenorite gauti „Active 80+“ naujienlaiškio, prenumeratą galite nutraukti čia. Jūsų adresas bus
automatiškai pašalintas iš naujienlaiškio gavėjų sąrašo.

Būkite su mumis,
Active 80+ partneriai

