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I- Kontext, definície a metodika 

1. KONTEXT 

Demografická zmena je nezvratná skutočnosť, ktorá ubíja Európu už dlhšiu dobu. Tretia 

správa Európskej komisie o demografii, ktorá bola vydaná v apríli  2011, poukazuje na 

významné percentuálne zvýšenie ľudí nad 65  v európskej populácii, z 13,7 % v roku 1990 na 

17,4 % v 2010. Podľa prognostík, by sa tento podiel mal do roku 2060 zvýšiť na približne 30 

%. Zvlášť je zdôraznený rastúci počet  «starších ľudí» (tých, ktorí majú viac ako 80 rokov). 

Podľa týchto predpokladov, percento ľudí starších ako 80 rokov sa od roku 1990 do roku 

2060 má vzrásť štvornásobne. Dopady demografického starnutia bude cítiť všade v Európe.  

V súčasnej dobe, tak ako ešte nikdy predtým,  by mali  “aktívne starnutie” a 

“medzigeneračná solidarity” byť jadrom európskych výziev, ako o tom svedčí aj miesto, ktoré 

tieto otázky zaujímajú v stratégii Európa 2020, pre inteligentný, trvalo udržateľný a 

inkluzívny rast. Dosiahnutie týchto cieľov je podriadené  zavedeniu politík aktívneho 

starnutia a solidarity medzi generáciami. Projekt  Aktívne starnutie a medzigeneračná 

solidarita v Európe  = po francúzsky Vieillissement Actif et Solidarité Intergénérationnelle en 

Europe - VASIE – sa týka predovšetkým poľa udržateľného rastu (podnieť zdravé starnutie a 

udržanie samostatnosti) a inkluzívneho rastu (pomôcť straším ľuďom hrať aktívnu rolu v 

spoločnosti) Stratégie Európy 2020.  

Tak ako starší ľudia, aj mladí si musia nájsť miesto v spoločnosti, ktoré dáva zvláštny význam 

takzvaným «aktívnej» generácii: generácie sa musia (znovu) naučiť žiť spolu a spolupracovať, 

solidarita medzi generáciami musí byť jadrom výmen, diskusií medzi generáciami.  

Projekt "Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita v Európe/VASIE" je realizovaný v 

rámci európskeho programu Celoživotného vzdelávania ERASMUS+  Kľúčová akcia 2 a 

koordinovaný francúzskym partnerom IRIPS (Regionálny inštitút profesijného a sociálneho 

začleňovania), v spolupráci  s inými šiestimi európskymi partnermi, ktorými sú CIEP (BE), 

IASIS (GR), CSF (IT), Filia Centrum (CZ), Stimulus (SK) a BFI OOE (AT). Uchovať vitalitu starších 

ľudí, posilniť ich účasť na spoločenskom dianí, ako aj účasť mladých ľudí a odstrániť prekážky 

medzi generáciami, to sú ciele projektu VASIE, ktorý sa zameriava na podporu/podnecovanie 

aktívneho starnutia a rozvoj medzigeneračnej solidarity na základe sociálnych kompetencií, s 

cieľom, aby :   

1. starší ľudia hrali aktívnu rolu v spoločnosti a udržali si (fyzickú), mentálnu a sociálnu 

pohodu, komfort 
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2. mladí ľudia, ktorí prekonávajú určité ťažkosti (profesijná, sociálna integrácia) 

rozvíjali/nadobudli/valorizovali okrem iného aj kompetencie, ktoré sa dajú preniesť 

na trh práce. 

Na dosiahnutie týchto cieľov vyvinú partneri vzdelávacie moduly, ktoré podnietia mladých a 

starších ľudí pracovať spolu a učiť sa navzájom jedni od druhých.  

Intelektuálna produkcia č. 1 –  IP O1 : prieskum v teréne a vyvinutie vzdelávania, čo je 

predmetom tejto správy,  má za cieľ vysvetliť potreby cieľových skupín a spracovať rámec 

vzdelávania (program), ktorý bude základom na vyvinutie vzdelávacích modulov 

a pedagogickej dokumentácie.  

Metodický prístup, ktorý navrhol partner CIEP, koordinátor  IP O1, bol základom na 

dosiahnutie dohody, ktorá bola prediskutovaná a spoločne prijatá všetkými partnermi počas 

úvodného stretnutia projektu VASIE, ktoré sa konalo v Bastii, v dňoch 14. a 15. októbra 2015. 

Prijatá metodika s týka brainstormingu, samohodnotenia a spoločnej identifikácii potrieb 

cieľových skupín v každej krajine (mladých ľudí a seniorov), ktoré budú tvoriť v každej krajine 

zmiešané diskusné skupiny. Zmiešané diskusie, vo forme skupinových rozhovorom s presnou 

témou, umožnili identifikovať 6 kľúčových kompetencií (empatiu, toleranciu, riešenie 

konfliktov, sebapotvrdenie, aktívne počúvanie a komunikáciu) považovaných za nevyhnutné 

na sociálnu integráciu cieľových skupín. Dotazník určený pre širšiu skupinu bol vytvorený na 

základe týchto 6 kľúčových kompetencií.  

Táto správa je zhrnutím prác a výsledkov týkajúcich sa intelektuálnej produkcie č. 1, čo 

zodpovedá prvej etape nášho projektu, a to konkrétne prieskumu a koncepcii vzdelávania. 

Metódy aplikované pri realizácii tohto kroku zahŕňali prieskum dokumentácie, identifikáciu 

príkladov dobrej praxe a prieskum/dotazník rozdaný mladým ľuďom a starším ľuďom.  

Správa sa skladá z troch častí: 

 Prvá časť vysvetľuje určité definície a túto metodiku 

 V druhej časti sú predstavené výsledky prieskumu a zozbierané príklady dobrej praxe 

 Tretiu časť tvoria zadávacie podmienky (curriculum) modulov, ktoré sa budú tvoriť.   
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2. DEFINICIE 

a. Cieľové skupiny 

Cieľovými skupinami budú starší ľudia a mladí ľudia, tak ako je to popísané nižšie : 

  Starší ľudia/Seniori: ľudia vo veku 50 a viac rokov (+ 50 rokov), bez ohľadu na ich štatút 

(ľudia na predčasnom dôchodku, dôchodcovia, pracujúci,  nezamestnaní,...) 

  Mladí dospelí znevýhodnení ľudia:  dospelí ľudia vo veku 18 až 30 rokov, ktorí 

prežívajú zložitú situáciu (sociálnu, finančnú, ekonomickú,...),  už aktívni (pracujúci 

alebo v príprave nabudúce povolanie) alebo nezamestnaní, hľadajúci si prácu. 

Pre tento dokument sme zvolili spoločnú definíciu pojmu «kompetencia» ako je to popísané 

nižšie: 

b. Kompetencia 

Súbor poznatkov, spôsobilostí a predpokladov, ktoré umožňujú konať v profesijnej alebo 

osobnej/súkromnej situácii. Jedná sa teda o schopnosť  uspokojiť zložité požiadavky, pričom 

sú mobilizované psychologicko-sociálne zdroje v  osobitom kontexte.  

Podľa glosára odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týkajú zavedenia 

európskeho rámca certifikácií nadobudnutých poznatkov do praxe, budeme  v tomto 

dokumente kompetenciu definovať v duchu :  

c. Vedomostí/poznatkov 

Výsledok asimilácie/osvojenia si informácií vďaka učeniu sa. Vedomosti sú výsledkom 

sociálnej skúsenosti (empirické poznatky) alebo viac formálneho učenia sa (vedecké 

poznatky). V kontexte európskeho rámca kvalifikácií je «vedomosť» popísaná ako teoretická 

a/alebo faktická.   

d. Spôsobilosti a zručnosti 

Závisia viac od procedurálneho ovládania ako od deklaratívnych vedomostí. Schopnosť 

uplatniť vedomosti a zručnosti umožní realizovať úlohy a riešiť problémy. V kontexte 

európskeho rámca kvalifikácií sú nadobudnuté znalosti popísané ako kognitívne (pričom sa 

zapája logické myslenie, intuícia a kreativita) alebo praktické (pričom sa používa manuálna 

zručnosť a využívajú sa metódy, materiály, pomôcky a nástroje).   

e. Postoje (vedieť sa správať) 

Jedná   sa  o  schopnosť  transponovať/preniesť  tieto kompetencie,  vedomosti  a   osobné   
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spôsobilosti a prispôsobiť sa rôznym situáciám a upraviť svoje správanie v závislosti na 

charakteristikách prostredia, výzve danej situácie a type poslucháča/partnera. V kontexte 

európskeho rámca kvalifikácií je táto kompetencia popísaná ako zodpovednosť a 

samostatnosť. 

f. Sociálne kompetencie  

«Vedieť spolupracovať s inými  podľa  komunikačného a kooperatívneho  modu a preukázať  

citlivosť k iným ľuďom»;   
           Zdroj: Rada pre výchovu a vzdelávanie – Belgicko – Francúzske spoločenstvo Walónsko-Brusel – 

rozhodnutie  99 – 22. februára  
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3. METODIKA 

Aktivity týkajúce a intelektuálnej produkcie č. 1 (IO1) boli realizované v troch rôznych 

krokoch: 

 1. krok   

Mal hlavne organizačnú povahu a bol venovaný vysvetleniu dynamiky brainstormingu a jeho 

zavedeniu do praxe  labelizovanými pilotnými skupinami «miestnym technickým výborom». 

Tento krok sa konal v dvoch etapách:  

 prvá etapa sa týkala určenia animátora/experta, ktorý bude animovať diskusie a robiť 

sumár výsledkov; 

 druhá etapa bola venovaná zriadeniu miestneho technického výboru MTV (jeho 

zloženie, jeho rola ).  

 2. krok 

Krok operatívnej povahy  zameraný na dva ciele: 

 Identifikovanie kompetencií nevyhnutných na sociálnu integráciu cieľových skupín 

prostredníctvom brainstormingu s východiskovou nasledovnou otázkou: «Aké sú 

podľa vášho názoru hlavné nevyhnutné sociálne kompetencie na lepšiu sociálnu 

integráciu?» 

 Práca na optimalizácii dotazníka:  každý Miestny technický výbor zmapoval vo svojom 

regióne pôsobenia sociálne kompetencie potrebné na spracovania dotazníka.  

Súbežne s touto prácou, miestne pilotné výbory podnikli výskum a zber príkladov dobrej 

praxe vo svojich regiónoch.   

 3. krok 

Rozoslanie dotazníkov a zber výsledkov. 

Zozbierané informácie umožnili definovať zadávacie podmienky určujúce kontúry 

vzdelávacích modulov ako aj ukazovatele týkajúce sa pedagogických pomôcok.  

Po každom realizovanom kroku poslali partneri spätnú väzbu koordinátorovi akcie partnerovi 

CIEP, ktorý pravidelne dopĺňal obsah, aby tento či najlepšie odrážal a vyjadroval realitu v 

teréne. 
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 1. krok 1:  Brainstorming v dvoch etapách 

 

  ČO? AKO? VÝSLEDOK? 

1. Etapa Určenie animátora 

(experta, uznávaného 

pre svoje metodické 

a pedagogické 

kompetencie 

a animácia siete 

a pracovných skupín) 

Partneri mali voľnosť vo 

využití akéhokoľvek kanála 

/prostriedku/ procedúry 

Určenie referenta 

v každej partnerskej 

organizácii 

2. Etapa Vytvorenie 

miestneho 

technického výboru 

MTV, ktorý tvorí 10 

seniorov & 10 

mladých ľudí. Prvá 

výmena názorov o 

«sociálnych 

kompetenciách» 

potrebných na lepšie 

začlenenie bola 

zorganizovaná 

s pilotnou skupinou. 

Získané výsledky 

slúžili ako základ pre 

náš dotazník predtým 

ako sme rozšírili naše 

práce (prieskum) na 

širšiu cieľovú 

skupinu. 

Brainstorming na získanie 

odpovedí na otázku «ktoré 

sociálne kompetencie sú, 

podľa vášho názoru, 

nevyhnutné pre lepšiu 

sociálnu integráciu?» 

  

1 Zriadenie Miestneho 
Technického Výboru 
(MTV) 

2. Identifikovanie 
všetkých "sociálnych 
kompetencií" 
považovaných za 
nevyhnutné 

3. Optimalizácia dotazníka 
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 2. krok: Optimalizácia dotazníka 

Na základe údajov získaných počas brainstormingu poskytli partneri návrhy na modifikácie 

základného dotazníka, ktorý bol ponúknutý počas úvodného stretnutia projektu VASIE v 

októbri 2015 (v prvom rade návrhy podávali animátor a národní koordinátori projektu 

v každej krajine). Potom bol dotazník predstavený jednotlivým MTV  na odsúhlasenie a/alebo 

modifikáciu predtým ako bol testovaný na cieľovej skupine (seniori a mladí ľudia).   

 3. krok:  Rozoslanie dotazníkov 

Konečná verzia dotazníka (viď. príloha II) bola potom vypĺňaná reprezentatívnou vzorkou 

cieľových skupín v každej krajine projektu VASIE prostredníctvom kolektívnych stretnutí, 

mailov, telefonátov a individuálnych rozhovorov. 

 

Pokračovanie tohto dokumentu predstavuje nasledovné prvky:  

 Popis výsledkov prieskumu realizovaného na cieľových skupinách; 

 Celkový prehľad o existujúcich opatreniach a iniciatívach v každej krajine vo väzbe 

na tému medzigeneračných vzťahov (príklady dobrej praxe); 

 Definovanie zadávacích podmienok (minimálnych požiadaviek) na vytvorenie 

vzdelávacích modulov a pedagogických pomôcok, ktoré sa ich týkajú. Táto časť  

by mala slúžiť na spracovanie intelektuálnych produkcií IO2, IO3 a IO4.  
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II- Výsledky, príklady dobrej praxe a zadávacie podmienky 

1. Výsledky  
1.1. Brainstorming 

Bolo organizovaných 15 brainstormingových stretnutí a to 2 až 3 u každého partnera, počas 
ktorých seniori a mladí ľudia mali možnosť vymeniť si názory a prediskutovať tému, za 
supervízie animátora/odborníka, «hlavné sociálne kompetencie potrebné na lepšiu sociálnu 
integráciu». Počas týchto stretnutí bolo mobilizovaných viac ako 150 ľudí. Nižšie uvedená 
tabuľka č. 1 poskytuje prehľad o  brainstormingových stretnutiach organizovaných v 7. 
Partnerských krajinách. 
 

Tabuľka č. 1: Brainstormingové stretnutia organizované v 7 partnerských krajinách 
 

Krajina Partner Brainstormingové stretnutia 

Belgcko CIEP 3 stretnutia: 

 23/10/2015, 5 účastníkov – 2 mladí  & 3 seniori  

 11/12/2015, 8 účastníkov – 2 mladí & 5 seniorov 

 11/01/2016, 5 účastníkov  – 2 mladí & 3 seniori  

Francúzsko IRIPS 2 stretnutia: 

 27/10/2015, 12 účastníkov  – 10 mladých & 2 seniori 

 11/10/2015, 9 účastníkov – 3 mladí & 6 seniorov 

Rakúsko BFIOO 2 stretnutia: 

 18/11/2015, 34 účastníkov 

 16/12/2015, 18 účastníkov 

Grécko IASIS 2 stretnutia: 

 13/11/2015, 5 účastníkov – 3 mladí & 2 seniori 

 19/11/2015, 5 účastníkov  – 3 mladí & 2 seniori 

Taliansko CSF 2 stretnutia: 

 11/11/2015, 24 účastníkov – 12 mladých & 12 starších ľudí 

 20/11/2015, 24 účastníkov  – 12 mladých & 12 starších ľudí 

Česká 

republika 

Filia 2 stretnutia: 

 11/11/2015, 5 účastníkov – 3 mladí & 2 seniori 

 Individuálne rozhovory  

Slovensko Stimulus 2 stretnutia: 

 11/12/2015, 5 účastníkov – 2 mladí & 3 starší ľudia 

 24/11/2015, 5 účastníkov – 2 mladí & 3 starší ľudia 

 

V tabuľke č. 2 uvedenej nižšie  je prevzatých  6 základných kompetencií (analytická tabuľka 

potrieb, ktorú CIEP poskytol počas úvodného stretnutia projektu, príloha I a III ) ako aj 

doplnenia partnerov (o nové kompetencie) identifikované počas 15 brainstormingových 

stretnutí. Doplnenia partnerov sú dvojakého typu, buď sú to doplnenia k už navrhnutým 

základným kompetenciám. V takomto prípade je doplnenie uvedené v kolonke (stĺpci) 

partnera v rovnakom riadku ako základná kompetencia, ktorej sa doplnenie týka;  alebo  
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návrh na doplnenie nie je pokrytý v 6. základných kompetenciách, v takomto prípade je 

doplnený nový riadok (kompetencia).  Zhrnutie návrhov na doplnenie bolo predložené 

jednotlivým miestnym technickým výborom na schválenie. Toto odsúhlasené zhrnutie 

kompetencií slúžilo partnerom ako báza pre vytvorenie finálneho dotazníka. Pre ľahšie 

pochopenie dotazníka cieľovými skupinami, sme uviedli krátku definíciu každej kompetencie 

v dotazníku. 

Tabuľka č. 2: Príspevky 7 krajín partnerstva  VASIE 
 

Návrh Doplnenie 

CIEP 

Doplnenie  IRIPS Doplnenie 

BFIOO 

Doplnenie IASIS Doplnenie CSF Doplnenie Filia Doplnenie 

Stimulus 

1. Empatia «Aktívne 

počúvanie» v 

«Empatii» 

   Reflexia, 

Emočné 

hodnotenie  

Pokora     

2. 

Sebapotvrdenie 

    Sebapresadenie 

a 

sebapotvrdenie 

Kritické 

myslenie 

    Samohodnote

nie 

3. Aktívne 

počúvanie 

  Aktívne 

počúvanie v 

komunikácii 

 Neriešené NA     

4. Manažment 

rizík 

Zdravie 

a prispôsoben

ie sa 

inštitucionáln

emu 

prostrediu 

      Prispôsobenie 

sa  (práca, 

pracovné 

miesto, 

krajina,...) 

Poznanie 

vlastných hraníc 

  

5. Komunikácia     Aktívne 

počúvanie 

Komunikácia  

Proatívnosť, 

bádenie/výsku

m 

  

  Počítačové 

kompetencie 

Moderné 

komunikačné 

pomôcky 

6. Tolerancia    Rešpekt         

     Mentálne 

predstavy 

7. Riešenie 
konfliktov 

        

     Zvedavosť   8. Rozšírenie 
sociálneho 
okruhu (siete) 

      

     Vôľa/túžba po 

začlenení sa 

    9. Naučiť sa učiť Chuť učiť sa 

nové veci 

  

              10. 
Medzigenera
čná 
spolupráca 

 

1.2. Dotazník 

289 účastníkov vyplnilo dotazník, z toho bolo 148  mladých ľudí a 141 starších ľudí.  

Cieľ, ktorý si určili partneri bolo zozbierať aspoň 20 dotazníkov v každej partnerskej krajine, 

teda 150 celkovo za celé konzorcium. Tento cieľ je vysoko prekročený. Tabuľka č. 3 na  
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nasledovnej strane prezentuje rozdelenie počtu účastníkov podľa partnerských krajín a typu 

účastníkov (v danom prípade seniorov & mladých ľudí). 

 
 

Tabuľka č. 3: Rozdelenie respondentov, ktorí testovali dotazník v  7 krajinách partnerstva VASIE 
 

  BE FR AT IT GR SK CZ Spolu 

Mladí ľudia 18 52 8 10 11 32 17 148 

Seniori 14 51 8 10 11 32 15 141 

CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKOV 32 103 16 20 22 64 32 289 

 

Nasledujúci graf ukazuje rozdelenie účastníkov prieskumu podľa krajín: 

 

 

Graf č. 1: Ilustrácia rozdelenia v kumulovaných % mladých ľudí a seniorov v  7  krajinách partnerstva VASIE 
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1.3. Získané údaje 

Skupina mladých ľudí a seniorov, ktorí vypĺňali dotazník bola vyzvaná, aby odpovedala na 

nasledovnú otázku «Ako hodnotíte dôležitosť nasledovných kompetencií pre (opätovnú) 

lepšiu sociálnu a ekonomickú integráciu?», pričom mali vyjadriť stupeň svojho súhlasu pre 

každú z desiatich kompetencií. 

Stupeň súhlasu mal byť daný  použitím stupnice hodnôt od 1 do 5, pričom 1 bola považovaná 
za bezvýznamnú a 5 za veľmi dôležitú pre integráciu do spoločnosti. 
 
Kompetencia, ktorá získala prah vyšší ako 50 % z hodnôt 4a 5 (dôležitá a veľmi dôležitá) bola 
považovaná za odsúhlasenú a bude použitá do zadávacích podmienok pre vzdelávacie 
moduly. 
 
Tabuľka č. 4 predstavuje celkové výsledky za obe cieľové skupiny 
 
Tabuľka č. 4:  Miera rozdelenia stupňa súhlasu účastníkov pre každú kompetenciu  
 

 KOMPETENCIA 
1- 
bezvýznamná 

2 – málo 
dôležitá 

3-mierne 
dôležitá 

4 - 
významná 

5-veľmi 
významná 

1. Empatia 
2,08 % 6,25 % 

29,86 
% 

30,56 % 31,25 % 

2. Sebapotvrdenie 
1,04 % 6,23 % 23,88 % 

36,33 
% 

32,53 % 

3. Sebaúcta 0,35 % 7,61 % 23,18 % 29,76 % 39,10 % 

4. Manažment rizík (práca, zdravie,...) 
1,39 % 

11,15 
% 

24,39 % 29,62 % 
33,45 
% 

5. Komunikácia 
1,04 % 3,46 % 11,42 % 28,03 % 

56,06 
% 

6. Tolerancia 
2,10 % 7,34 % 15,03 % 32,52 % 

43,01 
% 

7. Kompetencia riešiť konflikty 
0,00 % 7,32 % 23,34 % 

40,07 
% 

29,27 % 

8. Sieťovanie (rozšírenie sociálneho okruhu) 
0,35 % 8,33 % 26,04 % 31,25 % 

34,03 
% 

9. Naučiť sa učiť 
1,05 % 2,09 % 16,72 % 

37,98 
% 

42,16 
% 

10. Medzigeneračná spolupráca 0,69 % 9,03 % 23,26 % 30,90 % 36,11 % 

 
 
Štúdium výsledkov prieskumu ukazuje, že viac ako 60 % účastníkov považuje kompetencie 
uvedené v dotazníku za dôležité pre začlenenie sa do spoločnosti. Hoci sú všetky 
kompetencie považované za dôležité, účastníci viac hlasovali za niektoré z nich.   
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Najviac kótovanými kompetenciami  (5 – veľmi dôležité) s viac ako  40 % sú komunikácia, 

tolerancia a naučiť sa učiť. 56 %  respondentov považuje komunikáciu za najdôležitejšiu 

kompetenciu, ktorú musia nadobudnúť mladí a starší ľudia, aby dosiahli lepšie začlenenie. 

43% považujú za najdôležitejšiu toleranciu a pre 42 % respondentov je najdôležitejšou 

kompetenciou naučiť sa učiť.  

Najmenej kótovanými kompetenciami (3 – mierne dôležité)  s intervalom medzi 25 % až 30 

% sú empatia, sieťovanie a zvládanie rizika. Väčšina respondentov dobre nepochopila čo 

presne znamená pojem empatia a zvládanie rizika. Možno že to vysvetľuje získanú mieru 

percent.  

Ostatné  kompetencie sú považované za dôležité (hodnotené váhou 4), a to  sebaúcta, 

sebapresadenie, riešenie konfliktov a medzigeneračná spolupráca.  

Porovnanie výsledkov jednotlivých krajín ukazuje na niekoľko špecifík, hoci hlavné tendencie 

zostávajú nezmenené.  
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MLADÍ ĽUDIA 
 

Tabuľka č. 5:  Miera prerozdelenia stupňa súhlasu mladých účastníkov pre jednotlivé kompetencie  
 

KOMPETENCIA 1- 
bezvýznamná 

2 – málo 
dôležitá 

3-mierne 
dôležitá 

4 - 
významná 

5-veľmi 
významná 

1. Empatia 2,17% 8,70% 34,06% 29,71% 25,36% 

2. Sebapotvrdenie 1,45% 5,80% 26,09% 34,06% 32,61% 

3. Sebaúcta 0,00% 10,87% 27,54% 29,71% 31,88% 

4. Manažment rizík (práca, zdravie,...) 2,17% 12,32% 26,09% 29,71% 29,71% 

5. Komunikácia 0,73% 2,92% 9,49% 31,39% 55,47% 

6. Tolerancia 2,21% 9,56% 14,71% 29,41% 44,12% 

7. Kompetencia riešiť konflikty 0,00% 8,03% 27,01% 37,23% 27,74% 

8. Sieťovanie (rozšírenie sociálneho okruhu) 0,72% 9,42% 26,09% 28,26% 35,51% 

9. Naučiť sa učiť 0,72% 1,45% 17,39% 39,13% 41,30% 

10. Medzigeneračná spolupráca 0,72% 10,14% 29,71% 35,51% 23,91% 
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SENIORI 
 

KOMPETENCIA 1- 
bezvýznamná 

2 – málo 
dôležitá 

3-mierne 
dôležitá 

4 - 
významná 

5-veľmi 
významná 

1. Empatia 2,29% 4,58% 24,43% 30,53% 38,17% 

2. Sebapotvrdenie 0,76% 5,34% 22,90% 39,69% 31,30% 

3. Sebaúcta 0,76% 6,11% 19,08% 32,06% 41,98% 

4. Manažment rizík (práca, zdravie,...) 0,78% 10,85% 21,71% 28,68% 37,98% 

5. Komunikácia 1,54% 3,85% 13,85% 27,69% 53,08% 

6. Tolerancia 2,31% 6,15% 10,00% 37,69% 43,85% 

7. Kompetencia riešiť konflikty 0,00% 6,92% 20,77% 40,00% 32,31% 

8. Sieťovanie (rozšírenie sociálneho okruhu) 0,00% 6,92% 26,15% 34,62% 32,31% 

9. Naučiť sa učiť 1,55% 2,33% 14,73% 38,76% 42,64% 

10. Medzigeneračná spolupráca 0,77% 9,23% 17,69% 25,38% 46,92% 
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Porovnanie údajov poskytnutých "seniormi" a "mladými" ukazuje rovnaké tendencie. 

«Komunikácia» je najviac kótovanou kompetenciou oboma kategóriami,  takmer 60 %  

účastníkov oboch skupín ju považuje za «veľmi dôležitú» a 25 %  za «dôležitú».  

Dvoma nasledovnými najviac kótovanými kompetenciami sú «tolerancia» a «naučiť sa učiť», 

45 % účastníkov oboch skupín ju považuje za «veľmi dôležitú» a 25 %  za «dôležitú». 

Najväčší rozdiel v oboch skupinách sa prejavuje v kótovaní pridelenou  kompetencii 

«medzigeneračnej spolupráce». Zdá sa, že seniori si veľmi silne uvedomujú potrebu takejto 

kompetencie v procese integrácie a 45 % z nich ju považuje za  «veľmi dôležitú» a 20 %  za 

«dôležitú», zatiaľ čo len 20 % mladých  považuje «medzigeneračnú spoluprácu» za «veľmi 

dôležitú». 

Najmenej kótovanými kompetenciami zo strany mladých ľudí sú empatia, zvládanie rizík, 

medzigeneračná spolupráca, ktoré takmer 30 % mladých považuje za «bezvýznamné» alebo 

«málo dôležité». 

Najmenej kótovanými kompetenciami zo strany seniorov sú zvládanie rizík, empatia a 

sieťovanie, ktoré takmer 30 % seniorov považuje za «bezvýznamné» alebo «málo dôležité». 

Takto identifikované kompetencie sú rozdelené do 3 vzájomne sa dopĺňajúcich učebných 

jednotiek, ktoré sú ešte rozdelené na moduly. Nasledovná schéma popisuje navrhovanú 

skladbu modulov:  
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2. Príklady dobrej praxe 

Po spracovaní inventúry príkladov dobrej praxe týkajúcich sa aktívneho starnutia a 

medzigeneračnej solidarity vo svojom regióne mal každý partner za úlohu predstaviť 

najmenej jeden príklad, podľa neho najviac reprezentatívny  príklad  aktívneho starnutia a 

medzigeneračnej solidarity, podľa predloženého vzoru  (viď. príloha III).  

Tento zber príkladov dobrej praxe mal dva hlavné ciele:  

 po prvé, poskytnúť zdroj inšpirácie pre vytvorenie aktivít v projekte a v krajinách 

partnerov; 

 po druhé, využiť ich ako «príklady dobrej praxe» keď si budú partneri vytvárať 

vzdelávacie pomôcky. 

Nižšie uvedená tabuľka ponúka prehľad opatrení podpory, vzdelávania a poradenstva 

zmapovaných partnermi VASIE v rámci aktivity «príklady dobrej praxe» (viď. príloha s 

rozsiahlejším popisom). Tieto iniciatívy sú príkladmi dobrej praxe v oblasti propagovania 

interakcií medzi generáciami. 

Tabuľka č. 6:  Hlavné zmapované príklady dobrej praxe 
 

Krajina Príklad dobrej praxe Kompetencie Druh  

BE  Rozovory počas 
výberového konania 
Seniori – mladí ľudia  

 

 Stoly iných 
 
 
 
 
 
 

 Pláň medzigeneračnej 
dovolenky 

Komunikácia 
Sebaúcta 
Sebadôvera 
 
 
Stanoviť diagnostiku 
Sieťovanie 
Propagovanie kultúry zdieľania 
Dynamika skupiny 
Kolektívna činnosť 
 
 
Medzigeneračná komunikácia 
Dynamika skupiny 
Empatia 
 
  
 

Hranie rolí/simulácie 
 
 
 
Skupinové stretnutia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animácia/moderova
nie 

FR  Generačná zmluva 

 

Odovzdanie vedomostí, 
sebaúcta, komunikácia, 
komunikácia, 

Zamestnanosť a 
udržanie v 
zamestnaní 
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 Tútorstvo 

 

 

 RERS 

 

 

 

 

 Akordéria 

 

Rozšírenie sociálneho okruhu, 
komunikácia, valorizácia, 
sebaúcta, medzigneračná 
spolupráca 

Sebaúcta, transfer 
kompetencií, sieťovanie, 
sebadôvera, tolerancia, naučiť 
sa učiť 

Sebaúcta, sebadôvera, 
komunikácia, komunikácia, 
tolerancia 

Pomoc/rady pri 
návrate do 
zamestnania 
 
 
Výmena vedomostí 
 
 
 
 
 
 
Výmena služieb 

AT  Rentner@enter 

(pensioner@enter): 

kurzy tútorstva starších 

pre mladých 

- Komunikácia 
- Empatia, 
- Tolerancia, 
- Sebaúcta, 
- Dôveryhodnosť 

Vzdelávanie 

GR  Cestovná mapa pre 

aktívne starnutie v 

Grécku 

-IKT 
- Komunikácia 
- Sebaúcta 

Vzdelávanie 

IT  Starí rodičia na 

internete 

- IKT 
- Komunikácia 
- Sebaúcta  
- Sebadôvera 

Vzdelávanie 

CZ  Starší ľudia v knižnici - Komunikácia 
- Sebadôvera, 
- Sieťovanie, 
- Kultúra zdieľania, 
- Medzigeneračná komunikácia 

Vzdelávanie 

SK  Medzigeneračná 

solidarita a 

dobrovoľníctvo: 

volontariat conjoint 

seniors – jeunes 

- Komunikácia 
- Sebaúcta a sebadôvera  
- Solidarit a medzigenerčná 
spolupráca 
- Empatia a lepšie pochopenie 
potrieb iných 
- spoločná práca, kooperácia 
- Sieťovanie a vytváranie 
vzťahov 
- Prevencia konfliktov 
- Spoločné učenie sa 
- Transfer kultúrnych hodnôt 
 

Skupinové stretnutia 
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Príklady dobrej praxe popísané partnerstvom umožnili konštatovať, že iniciatívy, ktoré sa 

stretali s najväčším záujmom mladých a starších ľudí boli neformálne stretnutia, ktoré dávali 

účastníkom veľkú voľnosť. 

Záujem mladých aj starších ľudí je menší pokiaľ im hovoríme o «vzdelávaní», preferujú radšej 

vzájomnú pomoc. 

A preto sa nám zdá vhodné, vypustiť pojem vzdelávacia jednotka a odteraz budeme hovoriť 

o kolektívnych medzigeneračných stretnutiach. 
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3. Kurrikulum (minimálne požiadavky) 

3.1. Úvod  

Tento program je určený v prvom rade pre  jednotlivcov a skupiny, ktoré sa zaujímajú 

o interakciu medzi generáciami  v kontexte osobného/súkromného života a/alebo 

profesijného života. Program je vytvorený pre lektorov, animátorov a organizácie pôsobiace 

v oblasti vzdelávania a profesijného a sociálneho začleňovania. Toto vzdelávanie si 

nevyžaduje žiadne vstupné vedomosti.  

Vzdelávanie sa zameriava na stimulovanie interakcie/vzájomného pôsobenia medzi 

generáciami a na podporu širokej škály sociálnych kompetencií.  Malo by umožniť  

účastníkom uvedomiť si výhody, ktoré sa dajú získať pri zapojení sa do tejto vzájomnej 

interakcie a to tak pre spoločnosť ako aj pre jednotlivcov. Aktivity interakcií medzi 

generáciami sú účinnými  šíriteľmi  kompetencií, schopností ako aj kultúry/názoru na svet  

«žiť a robiť spolu».  Hlavným zámerom tohto vzdelávania je, aby účastníci mohli aplikovať 

pedagogické zdroje tohto vzdelávania v reálnych situáciách, aby mohli byť empatickí so 

sebou aj s inými.  

Seniori aj mladí ľudia sú v tomto programe považovaní za aktíva a nie za  «problémy, ktoré 

treba vyriešiť».  Tento postup/kurz  je praktický, pričom sa zvláštna dôležitosť venuje 

pochopeniu  «prostredia», jeho «spoločného vytvorenia» a «komunikácii s inými».  Dôraz sa 

kladie na spôsob posilnenia vzájomnej dôvery, dôvery a vzájomného rešpektu medzi týmito 

dvoma cieľovými skupinami, ktoré nemajú často príležitosť spoločne konať/pôsobiť.  Fakt, že 

sa spoja seniori a mladí ľudia ešte nie je zárukou medzigeneračnej spolupráce medzi dvoma 

cieľovými skupinami, predtým je potrebné pripraviť, naplánovať a zrealizovať vzdelávacie 

sekvencie o medzigeneračných otázkach.  

Vzdelávanie by sa malo zamerať na diskusiu so silným dôrazom na kohéziu tímu (súdržnosť), 

pochopenie silných a slabých stránok každého jednotlivca a každej generácie.   

Podľa výsledkov štúdia dokumentácie a rozhovorov s mladými ľuďmi a seniormi v 7 krajinách 

partnerov boli identifikované nasledovné kompetencie: 

1. Empatia 

2. Asertivita/sebapresadenie 

3. Sebaúcta 

4. Riadenie rizík (zamestnanie, zdravie,...) 

5. Komunikácia 

6. Tolerancia 

7. Kompetencie pre riešenie konfliktov 

8. Sieťovanie (rozšírenie sociálneho kruhu) 
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9. Naučiť sa učiť 

10. Používanie «dobrých mravov» 

11. Medzigeneračná spolupráca 

  
Tento vzdelávací program sa skladá z troch jednotiek, rozdelených na ciele, témy, metodické 

ukazovatele a naučené poznatky. Vzdelávacie kurzy, založené na tomto programe, by mali 

poskytnúť poznatky, schopnosti a postoje, ale aj zlepšiť interakcie medzi generáciami 

vytvorením platforiem a priestoru určeného na dialóg a výmenu skúseností medzi oboma 

hlavnými cieľovými skupinami.   

Tento vzdelávací program je zameraný na validáciu sociálnych kompetencií účastníkmi, 

pričom tieto kompetencie sú považované za základné pri začlenení sa do spoločenského 

a/alebo profesijného života.  

Učebné ciele každej jednotky sú vždy zamerané na zvláštnu otázku.  

 

3.2. Kolektívne medzigeneračné stretnutie č. 1: Lepšie poznať seba a tak lepšie 

poznať iných? (Intelektuálna produkcia č. 2 “(Opätovné) prispôsobenie sa 

prostrediu”) 
 

Preberané kompetencie sú: 

 empatia, 

 sebapotvrdenie, 

 otvorenosť mysle a tolerancia, 

 sebaúcta. 

3.2.1 Ciele 

Ciele tejto lekcie pre účastníkov sú: 

 budovať/rozvíjať sebauvedomenie; 

    brať do úvahy starosti iných; 

    nadobudnú kompetencie v emocionálnej inteligencii (= schopnosť rozoznať a pochopiť 

svoje vlastné pocity, ale aj pocity iných a prijať optimálne rozhodnutie, ....) 

3.2.2 Témy  

V porovnaní s inými obdobiami histórie, z hľadiska generácií, sú pracoviská čoraz viac 

diverzifikované. Prvým krokom na pochopenie rozdielnosti medzi jednotlivými generáciami 

je preveriť dôvody/motívy týchto rozdielností, preskúmať vnímanie každej generácie 

a vydiskutovať názory a analýzy.  Prvoradým je uvedomiť si, že každá generácia má svoje 

preferované štýly komunikácie, štýly učenia a metódy učenia sa,…    
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Pochopiť pocity iných, brať do úvahy ich obavy a starosti a komunikovať s nimi, to znamená 

byť si vedomý existujúcich rozdielov v tom, čo jeden človek povie a čo iní ľudia pod tým  

 

rozumejú. Vo všeobecnosti toto sú hlavné kroky na efektívnu a humánnu interakciu s inými 

ľuďmi. Tieto kompetencie a postoje sú ešte významnejšie v medzigeneračnom kontexte.  

Úspešná rovnováha medzi empatiou a asertivitou (sebapotvrdením),  medzi toleranciou a 

pozitívnou a konštruktívnou kritikou, medzi zdieľaním a individuálnou výkonnosťou... je 

vysoko žiaduca.  

Pre úspešnú interakciu medzi mladými ľuďmi a seniormi je dôležité byť si vedomý 

spoločných výziev a byť pripravený im čeliť.  

3.2.3  Metodické indikácie 

Vzdelávanie VASIE, určené v prvom rade dospelým stážistom, by malo zabezpečiť  vyrovnaný 

mix medzi prenosom vedomostí a základných informácií, aktívnou participáciou účastníkov 

a prostredím, ktoré bude naklonené nadobúdaniu poznatkov. Uvádzané metodické indikácie 

ako aj tie, ktoré sú uvedené v ďalších dvoch vzdelávacích jednotkách, sú skôr odporúčaniami 

a hlavnými usmerneniami ako povinnými inštrukciami. Lektori sú silne podnecovaní, aby 

prispôsobili svoj prístup cieľovým skupinám a brali do úvahy kultúrne a regionálne 

zvláštnosti.    

Prvá časť prvej jednotky začína vysvetlením prečo je potrebné a nevyhnutné klásť  «otázky».  

Lektor môže začať tým, že požiada stážistov, aby podali svoju definíciu  «Otázky» 

(formulovali definíciu). A potom aby si navzájom položili pozitívne otázky, čo bude 

jednoduchší úvod ku kompetenciám ako sú:  

 Empatia 

 Zvedavosť 

 Sebapresadenie 

 Dodanie zmyslu 

 Nastolenie kompromisu 

 Intimita a súkromný život... 

 

Na preukázanie empatie voči iným je dôležité osvojiť si bezpodmienečne pozitívny pohľad, 

pozorne počúvať a môcť brať do úvahy pohľady na vec/názory iných ľudí.  Bezpodmienečne 

pozitívna úcta/váženie si  znamená neposudzovať iných, ale rešpektovať ich pre to, akí sú. 

Preukázať bezpodmienečne pozitívna úcta  voči druhým ľuďom je dôležité, lebo im samým 

dodáva sebadôveru.  

  

Na zlepšenie multikultúrnosti, medzigeneračných interakcií, participatívnych prístupov sa 

odporúča rozdeliť stážistov do dvoch heterogénnych skupín a dať im čas na výmenu názorov 

a na diskusiu pred  spoločným vyhodnotením (za účasti celej skupiny). 
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Trvanie & časový 

harmonogram 

8 hod. (480 minút)  

Nástroje Mindtools, online zdroje, prezentácie PPT, videosekvencie, hranie 

rolí,... 

Vzdelávacie 

pomôcky 

Vytvoria si ich partneri (koordinácia: IASIS) 

3.2.4 Výsledky učenia  

Na konci prvej vzdelávacej jednotky by mal byť jej absolvent schopný: 

 definovať čo rozumieme pod empatiou 

 definovať čo rozumieme pod sebapresadením 

 definovať čo rozumieme pod sebaúctou 

 identifikovať  dôsledky nízkeho stupňa empatie 

 identifikovať  dôsledky nízkej sebadôvery 

 identifikovať  dôsledky nízkej sebaúcty 

 rozlíšiť povedanie názoru a urobenie kompromisu 

 vyhodnotiť základné informácie týkajúce sa jeho suseda v kurze 

  

3.3. Kolektívne medzigeneračné stretnutie č. 2: Dať sa dokopy/spojiť sa a 

.......premýšľať spoločne?  (Intelektuálna produkcia č.  4 “(Opätovné) 

nadobudnutie istoty”) 
 

Preberané kompetencie sú: 

 Naučiť sa učiť 

 Manažment rizík  

 Vedieť spolupracovať s človekom inej generácie  

 Asertivita   

3.3.1 Ciele 

Cieľmi tejto učebnej jednotky pre učiacich sa sú: 

 navrhnutie a vytvorenie kolektívnej činnosti 

  identifikovanie faktorov, ktoré v súčasnej dobe uľahčia alebo spomalia  začlenenie do 

súčasnej spoločnosti 

 stanoviť diagnostiku/rozbor a identifikovať výzvy a obmedzenia  

 poznať svoje práva 
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 pochopiť dynamiku skupiny 

využívať techniky učenia sa  

 dokázať predvídať a riešiť konflikty (viď aj KMS1). 

3.3.2 Témy 

V našej dobe je dôležité vytvárať/rozvíjať rôzne schopnosti, ale pre všetky generácie je čoraz 

viac dôležité poznať svoje prostredie, pochopiť mechanizmy systému, v ktorom žijú 

a napredujú a ktorý sa neprestajne mení/vyvíja. Medzigeneračnosť umožňuje vytvárať 

schopnosti také ako  « chrániť/brániť sa», ale aj ako sa stať  spojovacím článkom pre iných 

a tak formovať kolektívne činnosti v systéme, kde dominuje samota a individualizmus alebo 

praktizovať podelenie sa o skúsenosti. Medzigeneračnosť umožňuje výmenu názorov, 

vytváranie synergií a posilnenie kompetencií a postojov každej generácie.     

3.3.3 Metodické indikácie 

Informácia pre lektorov. 

Kolektívne medzigeneračné stretnutie č. 2 by malo začať požiadaním účastníkov, aby vyjadrili 

to, čím prešli v živote (svoj príbeh), tým odkiaľ pochádzajú, kde žijú,.... čo lektorovi umožní 

získať všeobecné informácie o bezprostrednom prostredí účastníkov vzdelávania a zistiť, čo 

o ňom vedia.   

Lektor položí viacero otázok:  

- Aké inštitúcie, ľudí, ktorí by vám mohli poskytnúť pomoc/informácie okolo vás 

poznáte? 

- Čo si myslíte o dnešnej spoločnosti?   

- Ako môžeme predvídať prípadné riziká v našom živote?  

Dynamika skupiny (spolupráca) by sa mala vytvoriť participatívnym spôsobom 

s homogénnosťou v skupinách.  

 

Aby sa zabezpečila dynamika skupiny, odporúča sa, aby vzdelávacie pomôcky, ktoré sa budú 

tvoriť, brali do úvahy participatívny charakter postupu ako aj homogénnosť skupín ako cieľ.   

 

Trvanie & časový 

harmonogram 

8 hod.  (480 minút)  

Nástroje Prezentácie, PowerPoint, prípadové štúdie, videá, on-line zdroje, 

hranie rolí,... 

Vzdelávacie 

pomôcky 

Vytvoria si ich partneri (koordinácia: CENTRO SERVIZI FORMAZIONE) 
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3.3.4 Výsledky vzdelávania 

Na konci druhého KMS by mali byť jej absolventi schopní: 

 objasniť/popísať diagnostiku/rozbor ich sociálneho prostredia 

 

 identifikovať kľúčové osoby, ktoré môžu byť pre nich v ich prostredí zdrojom informácií  

 podniknúť opatrenia, pokiaľ ide o  skryté faktory a tak uľahčiť začlenenie 

 zvládať vlastné učenie sa, využijú primerané postupy.  

  

3.4.  Kolektívne medzigeneračné stretnutie č. 3: Spoločne tvoriť a 

komunikovať? ( Intelektuálna produkcia č. 3 “Komunikácia & IKT) 
 

Preberané kompetencie sú: 

 sieťovanie, 

 kompetencia predvídať a riešiť konflikty, 

 komunikácia. 

3.4.1 Ciele  

Cieľmi tejto učebnej jednotky pre učiacich sa sú: 

    využiť schopnosť primerane komunikovať v rôznych  okolnostiach, s rôznym cieľom a s 

rôznymi cieľovými skupinami ; 

    využiť technológie na efektívnu komunikáciu v rôznych a rozličných kontextoch; 

    osvojiť si primerané správanie sa v závislosti od kontextu ("dobré mravy/spôsoby") 

    byť schopný zvládnuť konflikty (prevencia, identifikácia a riešenie); 

    vedieť ako vytvoriť sieť (rozšírenie sociálneho okruhu).  

 

 3.4.2 Témy 

Byť schopný komunikovať znamená mať schopnosť počúvať iných a rovnako tak byť schopný 

vyjadriť sa: vyjadriť svoje názory, starosti, otázky, požiadavky,… 

Niektoré z týchto kompetencií sú preberané aj v KMS1, avšak kompetencie všeobecnej 
komunikácie a kompetencie spojené s využívaním IKT sú zahrnuté do  KMS3. 
 

Počas fázy reflexie o projekte  VASIE, boli vyjadrené niektoré potreby: 
– schopnosť hovoriť pred  verejnosťou(skupinou)  
– schopnosť ústnej prezentácie a prezentácia s napísanou pomôckou (ako 
napríklad životopis) . 
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Komunikácia je tiež otázkou určitých kódov, terénom spoločných základných pravidiel, ktoré   
umožňujú spoločnosti fungovať  (pozdravy,  meranie času, atď.,....). «Kódy vedenia» sú 
rozličné a závisia od profesijného prostredia, kultúrneho pozadia a generácie... Napríklad 
starší ľudia a mladí ľudia nemusia rovnako vnímať  «dobré mravy/spôsoby», čo môže viesť 
k nepochopeniu a teda napätiam. A o jeden krok viac, tieto napätia môžu spôsobiť konflikty.  
Bolo by vhodné naučiť sa identifikovať , aké sú vhodné spôsoby prispôsobené okolnostiam 
na predvídanie alebo prevenciu konfliktov a či je už neskoro na komunikáciu, aby sa 
identifikovali zdroje tohto  konfliktu a pokus o jeho vyriešenie.  
  
 Komunikácia je interakcia medzi ľuďmi. Táto interakcia môže byť  schematicky vyjadrená  v 
sieťach. Siete sú v bežnom spoločenskom živote dôležité a rovnako aj v profesijnom živote. 
Uvedomenie si ich dôležitosti, ale aj ich existencie a inými slovami povedané čo je to sieť 
(napríklad moja rodina, moji športoví priatelia,....), je téma, ktorá by mala byť zahrnutá do 
tejto učebnej jednotky.  

V súčasnej dobe je komunikácia všade a mnohé technologické nástroje na báze využívania 
IKT veľmi rýchlo vytvorili priepasť medzi generáciami, ako aj fakt, že ľudia zo sociálne 
slabších skupín sú menej pripojení (hovoríme o technológiách) ako je priemerná populácia. 
Starším ľuďom rovnako ako mladým treba dnes ovládať základy internetu (e-mail, on-line 
formuláre), aby sa dostali k službám, aby na maximálnu mieru mohli využiť sociálne výhody 
a profesijné výhody a tak sa stali súčasťou modernej spoločnosti. 

3.4.3 Metodické indikácie  

Nástroje by mali byť vo všeobecnosti  použiteľné a prispôsobiteľné pre  rôzne cieľové skupiny 
(odlišných kultúrne, vekovo, z hľadiska profesijnej situácie, veľkosti skupiny, atď.,...).  
Keďže sa jedná o vzdelávanie dospelých, majú v ňom interakcie, participácia, podelenie sa 
o skúsenosti veľmi dôležité miesto. 
 

Popis inštrukcií, čas plánovaný na jednotlivé aktivity,... by mali brať do úvahy špecifickosť 
účastníkov: starší ľudia, z rôzneho prostredia, s rôznymi schopnosťami, vedomosťami. A to 
bez ohľadu na lekciu!  
  
Navrhujeme, aby sa využili skúsenosti každého účastníka  v téme «kód vedenia»:  napríklad 
seniori a profesijné prostredie, mladí a nový jazyk (spojený s používaním informačných 
technológií) alebo všetky situácie,  na ktoré si spomenú v prostredí, ktoré nie je pre nich 
zvyčajné (prázdniny/dovolenka, iná rodina,...) 

  
 
Opatrenia IKT 

Keďže táto tretia učebná jednotka má riešiť problematiku IKT, mala by sa brať do úvahy  
potrebu/nutnosť vybaviť všetkých účastníkov potrebným vybavením.   
Malo by byť stanovené, či každý účastník musí mať k dispozícii počítač a či sa vzdelávanie 
bude robiť v pároch (medzigeneračných) alebo v malých skupinách, kde sa budú účastníci 
deliť o zariadenie (počítač) a súčasne o vedomosti, skúsenosti v rovnakom čase. Ďalšou 
možnosťou je využívanie vlastných počítačov účastníkov a znalosť ich používania a priviesť  
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účastníkov k rozvoju ich komunikačných kompetencií pri tvorbe sietí, pomocou e-mailov, 
vypĺňaní on-line formulárov. Mohli by tiež zdieľať svoje znalosti s inými a takto zlepšiť svoju 
sebadôveru 
 

Riešenie konfliktov 

Využiť metódu kartografie na identifikovanie konfliktov, ich príčin, ich aktérov a prípadne aj 
riešení, to by mohla byť jedna pomôcka. Jedným z najlepších spôsobov riešenia pojmu 
konflikt, je vychádzať zo skúseností účastníkov. To umožní valorizovať uplatnené stratégie 
ale súčasne aj získať názory iných účastníkov na spôsob, akým by oni boli problém riešili. 
  

Trvanie & časový 

harmonogram 

8 hod.  (480 minút)  

Nástroje Prípadové štúdie, IKT opatrenia, PowerPointové prezentácie, videá, 

on-line zdroje, hranie rolí 

Vzdelávacie 

pomôcky 

Vytvoria si ich partneri (koordinácia: FILIA CENTRUM) 

3.4.4 Výsledky učenia sa   

Na konci tretej vzdelávacej jednotky, by mal byť jej absolvent schopný: 

    určiť základné pravidlá «byť súčasťou spoločnosti» ; 

    byť si vedomý diverzity  «kódov vedenia/riadenia sa», v spojitosti s vekom, so 
sociálnou, profesijnou a kultúrnou situáciou ; 

    predstaviť sám seba ; 

    identifikovať sieť ktorej je súčasťou;  

    preukázať kritické a novátorské myslenie;  

    uviesť/preukázať kompetencie v ústnej, písomnej a vizuálnej komunikácii; 

    používať súčasné technológie v oblasti komunikácie; 

    efektívne odpovedať na kultúrne rozdielnosti v komunikácii; 

    komunikovať etickým spôsobom; 

    preukázať diskusiu o pozitívnej komunikácii v skupine; 

    identifikovať konflikt a jeho zdroje a stratégie ako mu čeliť/riešiť ho. 
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PRÍLOHY 

 

PRÍLOHA I:     Analytická tabuľka brainstormingu 

 

PRÍLOHA II : Dotazník o hlavných sociálnych kompetenciách na intergrovanie sa 

do spoločnosti  

 

PRÍLOHA III :  Vzor formulára na zber údajov z brainstormingu a príkladov 

dobrej praxe 

 

PRÍLOHA  IV:     Príklady dobrej praxe 
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PRÍLOHA I:  Analytická tabuľka brainstormingu 

Meno: 
Vek: 
Dátum: 

Potreby v oblasti kompetencií 
Kľúčové sociálne kompetencie ÁNO NIE Upresnenia/Poznámka 

1. Empatia 
Schopnosť  vidieť situáciu očami iných ľudí je základom.  

Schopnosť vidieť situáciu očami iných ľudí môže 

jednoducho znamenať, že prijmete názor osoby, s ktorou 

diskutujete, aj keď s ním nesúhlasíte a dáte mu vedieť, že 

chápete jeho pozíciu 

   Vytvoriť bezpečný priestor (dôvera) 

 « Emocionálna alfabetizácia » (pomenovať 
city/pocity) 

 Priamo vyjadriť svoju empatiu  

 Preformulovať, čo iná osoba práve povedala 
nesprávne/pomýlene  

 Vymenovať čo si myslíme, že môžu byť potreby 
iného človeka 

 Vymenovať svoje vlastné obmedzenia  

 Vymenovať čo by sme si želali robiť 

2. Sebapotvrdenie  
Vedieť vyjadriť svoj názor, svoje pocity a svoje potreby. Je 
to vnútorný postoj, ktorý spočíva v tom, že si myslíme, že 
máme určitú hodnotu.  Je to možnosť konať vo väzbe na 
svoje potreby, na svoje okolie. 
 

   Odvážiť sa položiť otázky 

 Odvážiť sa povedať/vyslať svoj názor 

 Odvážiť sa hovoriť o sebe 

 Vedieť reagovať na verbálne alebo neverbálny 
vyjadrenia, ktoré zneisťujú/destabilizujú 

 Byť schopný porovnávať 

 Prijať zodpovednosť,… 
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3. Aktívne počúvanie  
Schopnosť pochopiť potreby a starosti osôb, s ktorými 
diskutujete, odkódovať/rozšifrovať ich motiváciu a ich 
hodnoty, ako aj odpozorovať ich pocity v danej chvíli. 
Znamená to klásť otázky/pýtať sa, aktívne počúvať, 

preformulovať potvrdenie,… 

   

4. Identifikácia a zvládnaie rizík (včítane zdravotných) 
 

   Rozlišovať medzi  bežnými rizikami a inými triedami 
rizík 

 Poinformovať so o frekvencii (častosti opakovaní) sa, 
závažnosti a dopadoch rôznych rizík v bežnom živote 

 Identifikovanie rizikového správania sa 

 Pochopenie zložitosti sveta 

 Pojmy riziko, sloboda/obmedzenie,… 

5. Komunikácia 
Schopnosť vstupovať do vzťahov s inými, odovzdať 
niekomu odkaz, pričom sa treba prispôsobiť danej osoby a 
okolnostiam 
 

   Dokázať odšifrovať odkaz (verbálny, neverbálny) 

 Vyjadrovať sa zrozumiteľne (ústne a písomne) 

 Vedieť vyrozprávať prežitú udalosť 

 Nechať hovoriť iných… 

6. Tolerancia  
Schopnosť rešpektovať slobodu iných, ich spôsoby 

myslenia, konania, ich politické a náboženské názory 

   

 



              

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 

Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

33 

 

PRÍLOHA II:  Dotazník o hlavných sociálnych kompetenciách na integrovanie sa do spoločnosti 

DOTAZNÍK 

 

Meno: 
Krajina:  
Vek: 

 
Ako by ste ohodnotili na stupnici od 1 do 5 dôležitosť nasledovných kompetencií v proces sociálnej a ekonomickej (re)integrácie? 
 
Známka na stupnici od  1 (najmenej dôležitá kompetencia pre integráciu) do 5 (najdôležitejšia kompetencia pre integráciu). 
 
Dotazník z 2. decembra 2015 
 

KOMPETENCIE 1 2 3 4 5 

1. Empatia 

Schopnosť precítiť pocity iných, dokázať sa postaviť na miesto inej osoby 

  
 

 
 

  

2. Sebapotvrdenie 

Znamená vyjadriť svoj názor, svoje pocity a svoje potreby. Vyjadriť čo cítime. 
Sebapotvrdenie je vnútorný postoj, ktorý spočíva v tom, že veríme, že máme 
hodnotu. 

     

3. Sebaúcta 

Sebaúcta je to, čo si myslíme o sebe, je to samohodnotenie seba samého samým 
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sebou. Je to názor, ktorý máme na to, kým sme, je to spôsob, ako sa vidíme a ako 
sa posudzujeme 

4. Zvládanie rizík (zamestnanie, zdravie) 

Vedieť identifikovať, zhodnotiť a určiť priority rizík týkajúcich sa činnosti, bez 
ohľadu na povahu a pôvod týchto rizík 

     

5. Komunikácia 

Schopnosť reagovať na iných, na svoje prostredie 

     

6. Tolerancia  

Rešpektovanie iných spôsobov a myslenia a žitia 

     

7. Kompetencie zvládania konfliktov 

Schopnosť odhaliť konfliktné situácie a konať v nich v duchu pokojného postupu 
a v prospech kolektívu. 

     

8. Sieťovanie (rozšírenie sociálneho okruhu) 

Schopnosť vytvoriť profesijnú a/alebo sociálnu sieť 

     

9. Naučiť sa učiť 

Schopnosť efektívne riadiť svoj čas, riešiť problémy, nadobudnúť, spracovať a 
integrovať nové vedomosti a uplatniť ich v rôznych kontextoch 

     

10. Medzigeneračná spolupráca 

Spolupráca a odovzdávanie kompetencií medzi generáciami 
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PRÍLOHA III: Vzor formulára na zber údajov  z brainstormingu a príkladov dobrej 

praxe 

Aktivita č. 2: Výskum a vyvinutie vzdelávacích modulov 

 

I. VZOR: Kompetencie a potreby identifikované po brainstormingu (kvôli optimalizácii 

dotazníka) 

Údaje za aktivitu Brainstorming  

Čo: 

Kedy: 

Kto: 

 

Hárok musí byť vyplnení a zaslaný na adresu (ettaoufik.fathi@mos.be) do 16. novembra 2015 

Kompetencie/potrebné 
doplniť do dotazníka 

Kompetencie/potrebné 
vylúčiť z dotazníka 

Pripomienky/Spresnenia/Odôvodnenia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

mailto:ettaoufik.fathi@mos.be
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II. Príklady dobrej praxe  

Minimálne jeden príklad dobrej praxe medzigeneračných iniciatív vo vašej krajine/regióne/ 

meste/organizácii  (maximálne 2 strany na každý príklad) 

Príkladom dobrej praxe môže byť proces, vzdelávací modul, partnerstvo, koncept,…  

Hárok treba vyplniť a potom poslať na adresu ettaoufik.fathi@moc.be  najneskôr do 15. 

decembra 2016. 

 

Titul/názov príkladu 
dobrej praxe 

……………………………………………………………………….. 

Verzia 1. verzia Dátum: ../../…. 

Zodpovedný partner   

&  krajina 

………………………………………… 

Autor(i) ................................................................ 

 

I. Kontext (Definícia, história, zámery…)  

 

a. Kontext a ciele 

 

b. Hlavní aktéri 

 

c. Aké sú hlavné výsledky? 

 

II. Faktory úspechu príkladu dobrej praxe 

 

 

III. Ako by mohol byť príklad rozšírený? Ako by mohol byť ešte úspešnejší? 

 

IV. Záver(y) 

 

mailto:ettaoufik.fathi@moc.be
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PRÍLOHA IV:  príklady dobrej praxe 

BELGICKO 

Názov príkladu dobrej praxe Hranie rolí (rozhovory pri prijímaní do 
zamestnania) 

Verzia   Dátum: 23/01/2016 
Zodpovedný partner & Krajina                CIEP (CSC Seniors Charleroi) 

Autor(i)   Lucien Tilmant   CIEP (CSC Seniors) 

 

I. Kontext (definícia, história, ciele) 

Inštitút povolaní v stavebníctve a životnom prostredí v Erquelinnes  požiadal CSC o zapojenie 

sa do hry rolí na tému:  rozhovory počas výberových konaní do zamestnania. 

Bola nám ponúknutá návšteva tohto zariadenia, aby sme si stanovili témy, ktoré by mali byť 

zaradené do programu a mali by zodpovedať skutočnosti vo svete dospievajúcich mladých 

ľudí. 

V rámci medzigeneračnej skupiny (mladí z CSC a CSC Seniori), prevezmeme úlohu, tak ako 

v minulosti, skúšajúceho počas hry rolí. 

Skupina sa skladá z 5 až 8  žiakov.  

Hranie rolí sa deje vo forme malého divadelného predstavenia, v ktorom sa riešia 

nasledovné kompetencie:  

Na úrovni mladých ľudí: 

-  dochvíľnosť/presnosť 

-  Spôsob predstavenia sa  

-  zdvorilosť 

-  Sebapotvrdenie zo strany dospievajúcich. 

 

Na úrovni seniorov:  

- Duch tolerancie 

- komunikácie  

- empatie 

- a predovšetkým aktívneho počúvania. 

 

 



              

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 

Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 

obsiahnutých v tejto publikácii. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

38 

 

Toto hranie rolí  umožňuje  prenos kompetencií a to tak smerom k mladým ako aj 

k seniorom, vytváranie mostov medzi dvoma generáciami, znásobenie príležitostí pre 

všetkých učiť sa jeden od druhého a konfrontovať sa s odlišnou realitou.  

 

II. Hlavní aktéri 

V roli skúšajúcich sú seniori a v roli záujemcov o prácu mladí ľudia. 

Ako by sa dala aktivita rozšíriť?  Ako by mohla byť ešte úspešnejšia? 

Veľmi dobré výsledky boli zaznamenané už pri predchádzajúcich návštevách na iných 

školách.  Mladým ľuďom to umožnilo nájsť si prácu. 

III. Záver 

To ukazuje, že dobrá medzigeneračná spolupráca medzi seniormi a mladými dospievajúcimi 

ľuďmi má pozitívne výsledky pre obe generácie.  

 

Názov príkladu dobrej praxe STÔL INÝCH 
Verzia  Date: 16/01/14 
Zodpovedný partner & Krajina                CIEP (Ľudové tímy) - BE  
Autor(i)   CIEP (Florance & EP) 

 

I. Kontext (definícia, história, ciele) 

 

V kontexte nadspotreby na strane jedných a  «hladovania»  na strane iných, stôl iných sa 

stáva momentom na reflexiu, úvahy o našich postupoch, našom mieste aktéra. 

Spoločnosť «všetkého, hneď», prehnaná spotreba, všade prítomnosť reklamy, naháňanie sa 

za tým «mať to»  namiesto «byť» …, to všetko nás vedie do slepej uličky. Ako konzumovať 

lepšie? Ako nájsť hodnoty zdravého stravovania?  Ako prerušiť zarytú špirálu rastu? 

Jedná sa o zozbieranie nepredaného tovaru od predajcov zeleniny v Charleroi a pozvať 

«iných» aby sa pripojili k jedlu so zámienkou vytvoriť väzbu a premýšľať o našom 

občianstve/občianskom postoji. 

Spoločne a) obídeme predajcov zeleniny   b) navaríme jedlo   c) zvolíme obsah úvah     d) 

podelíme sa o jedlo s tými, ktorí chcú. 
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II. Hlavní aktéri 

Equipes Populaires  (ľudové tímy) sú predovšetkým hnutím. Ktoré zbližuje ľudí, ktorí sa chcú 

spojiť a spolu budovať spoločnosť rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Hnutie má dvojaký 

zámer:  podnietiť kritickú analýzu a vytvoriť podmienky na to, aby sa nám spolu žilo lepšie! 

Projekt by mal spájať jednotlivcov, združenia, … ktorí by radi ponúkli aj inú skúsenosť so 

spotrebou, takou, ktorá rešpektuje jednotlivca aj životné prostredie 

Jeunes Organisés et Combatifs (JOC) (mladí organizovaní bojovníci)  je hnutie mladých ľudí 

vo veku 18 až 30 rokov, ktorí sa venujú ako témam, ktoré zaujímajú mladých ľudí a dopadu 

spoločnosti na výzvy mladých.  

Ako by sa dala aktivita rozšíriť?  Ako by mohla byť ešte úspešnejšia? 

1) Ponúknuť, podporiť iné prostriedky ako kolektívne konať, pričom treba podnietiť  

poukázanie na rôzne konkrétne skúsenosti výroby, spotreby, ktoré sa prejavujú v našich  

výstupoch  (napr.:  krátke spotrebné cykly, kvalita dosiahnuteľná pre všetkých,  ochrana 

zvierat, ...); 

2) Informovať, zvyšovať povedomie,  odhaliť praktiky, ktoré sú v protiklade s našimi 

záujmami; 

3) Ovplyvňovať politiky spojené so spotrebou v pozitívnom zmysle s našimi hodnotami. 

III. Záver  

 

Prvá pilotná skúsenosť sa realizovala v septembri 2015 a bola vyhodnotená skupinou.  

Druhý večer sa konal  11. januára 2016 s väčším počtom ľudí a s jedným pozvaným 

zástupcom, ktorý predstavil projekt družstva «Coopéco2», ktoré chce vybudovať v Charleroi 

alternatívny supermarket.  

Tretí termín je určený na 21. marec 2016,  na prvý jarný deň… kedy sa predstaví projekt 

«repair café».   

Pokračovať v tomto projekte znamená poukázať na chaos, ktorý predstavuje mrhanie 

potravinami, ukázať ako ľahko je možné zmeniť náš postoj k stravovaniu, to znamená 

zastávať požiadavku, aby distributéri a reťazce veľkých obchodov znovu prehodnotili 

produkciu potravín. Preto si skupina želá udržať tieto stoly iných a počas večera sa venovať 

jedlu a diskusiám o otázkach stravovania.  
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Názov príkladu dobrej 
praxe  

        Medzigeneračná animácia/moderovanie 

Verzia  Dátum:  
Zodpovedný partner & 
Krajina                

        CIEP - BE 

Autor(i)  

 

Kontext (definícia, história, zámery,…) a  prostredie a ciele 

Pláň medzigeneračnej dovolenky  medzi deťmi, animátormi z organizácie  Jeunesse & Santé 

(J&S) /Mládež a zdravie/ a rezidenčným domom (zariadením, kde sú umiestnení starší ľudia). 

Pláň sa prvýkrát konala v lete v roku  2015.  

Pláň je obdobie (jeden deň,  ale zvyčajnejšie jeden týždeň), počas ktorého skupina detí alebo 

mladých ľudí prichádza (nebýva v zariadení) do zariadenia a venuje sa animáciám.   

Cieľ: pláň rekreačných činností, do ktorých sú zapojené viaceré generácie. Počas 2 týždňov 

deti a ich animátori z  J&S  ako aj obyvatelia sociálneho zariadenia  majú k dispozícii kvalitné 

animácie, diskusie a stretnutia.  

       Hlavní aktéri 

- domov sociálnych služieb (rezidenčné zariadenie pre starších ľudí) 

- hrajúce sa (deti) a animátori  z  J&S  z východného Hainaut (kraj) 

 

Ako by sa dala aktivita rozšíriť?  Ako by mohla byť ešte úspešnejšia? 

Raz do týždňa je zabezpečená medzigeneračná hra, jeden z mimoriadnych projektov, aby sa 

spojili viacerí aktéri.   

Jednu z hier vytvorilo Enéo (združenie starších ľudí) a animáciu viedli mladí z  J&S.  

Tému projektu  prevezmú aj iné regionálne pobočky združenia Jeunesse et Santé (Mládež 

a zdravie). 

          Závery 

Projekt bol prijatý s veľkým nadšením a naozaj sa stretol s veľkým úspechom. Pláň  bude 

znovu organizovaná aj v roku 2016.  

Okrem toho, po predstavení tohto projektu,  aj iné regionálne pobočky  J&S  začali uvažovať 

o «medzigeneračnej animácii».  
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FRANCUZSKO 

1- Príklady dobrej praxe realizované na národnej úrovni v prospech mladých ľudí 
a seniorov, ktorí majú problémy so sociálno-profesijnou integráciou 

 

 Generačná zmluva 

 
Väčšina podnikov sa v súčasnej dobe stretáva s tým, že ich kvalifikovaní pracovníci 
odchádzajú do dôchodku a často nie sú k dispozícii vzdelávacie kurzy, ktoré by boli vhodné 
pre ich sektor činnosti.  Na základe zákona z roku 2001 o boji proti diskriminácii a súboru 
zákona a plánu v prospech seniorov a mladých ľudí sa v roku 2013 prijal 1. marca 2013 zákon 
o generačnej zmluve. 
 
Cieľom generačnej zmluvy je  tendre k aktívnemu riadeniu starších ľudí v podniku s 3 
hlavnými cieľmi:  
- trvalé začlenenie mladých do 26 rokov do podniku; 
- udržanie v práci alebo návrat do práce seniorov vo veku menej ako  57 rokov (alebo prijatie 
do zamestnania ľudí od 55 rokov) ; 
- odovzdávanie kompetencií a vedomostí. 
 
Podniky využívajúce generačnú zmluvu dostanú od štátu finančnú pomoc 12  000 €  po dobu 
3 roky, aby zamestnali mladého človeka na trvalý pracovný pomer a na udržanie pracovného 
miesta alebo zamestnanie seniora. V prípade, že je súbežne do podniku prijatý mladý človek 
aj senior, je dotácia dvojnásobná.  
 

 Tútorstvo1 

 
Tútorstvo sa zameriava na získanie a/alebo udržanie práce pre ľudí, ktorí majú problémy 
v profesijnom začlenení, pričom im tútorov robia dobrovoľníci, ktorí sú združení v sieti 
aktívnych profesijných pracovníkov.   
Tútorstvo je určené pre mladých a dospelých ľudí,  ktorí majú ťažkosti so získaním práce 
(prvého alebo aj ďalšieho zamestnania) z dôvodu ich sociálnej situácie, etnického pôvodu, 
miesta bydliska, z dôvodu nízkeho vzdelania, chýbajúcich kontaktov, ktoré by im  pomohli  
skontaktovať sa so zamestnávateľmi: 

- mladí ľudia do veku 26 rokov, ktorí majú problémy získať si prácu; 
- nezamestnaní s nízkym vzdelaním; 
- pracovníci s postihnutím; 
- dospelí ľudia hľadajúci si prácu (poberatelia sociálnych dávok,  dlhodobo 

nezamestnaní,....) ; 
- seniori, ktorí si nevedia nájsť prácu. 

                                                           
1
 Zdroj: emploi.gouv 
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Prínosy pre človeka, ktorému je poskytované tútorstvo sú, zvlášť, ak sa jedná o človeka 
s nízkou kvalifikáciou alebo ak je človek obeťou diskriminácie na trhu práce: 

- valorizácia motivácie a osobných schopností/kapacít „tútorovanej osoby“; 
-  prístup k sieti odborných pracovníkov; 
- spoznanie kódov podniku a očakávaní zamestnávateľov; 
- pomoc/doprovod počas prvých mesiacov  začlenenia do sveta práce. 

Prínosy pre zamestnávateľov sú: 
- príprava tútorovanej osoby na začlenenie do podniku s pomocou odborníkov; 
- bezpečné výberové konanie (horlivosť/vytrvalosť počas výberových konaní, 
sledovanie/pomoc počas prvých mesiacov v zamestnaní). 

Tútorstvo nie je ojedinelým opatrením; využíva sa na maximálnu možnú mieru ako  doplnok 
k opatreniam doprovodu  so zameraním sa  na posilnenie jeho efektívnosti.  
Pre tútorstvo je nevyhnutné dobrovoľné prijatie pomoci zo strany človeka, ktorému sa 
poskytuje (tútorovaný človek). Prijímatelia tútorstva uvedú, s akými konkrétnymi 
problémami sa stretávajú pri  hľadaní práce a svoje očakávania od tútora.  A tútor by mal tiež 
poznať aj človeka aj jeho pracovnú minulosť a problémy.  
Skontaktovanie tútora s tútorovanou osobou závisí od podpornej organizácie,  ale 
predovšetkým od animátora miestnej siete tútorov. Toto nadviazanie kontaktu môže mať 
viaceré konkrétne podoby.  Môže sa uskutočniť na základe oboznámenia sa s individuálnou 
žiadosťou, ústnej požiadavky ľudí, stretnutí alebo spoločnej práce, atď.,.  
Činnosť tútorstva sa zvyčajne skladá z dvoch období: 

- doprovod/pomoc/ smerom k zamestnaniu alebo činnosti: «coaching», odborná 
pomoc pri hľadaní práce, prieskum skontaktovanie, atď.; 

- udržanie tútorovanej osoby v zamestnaní alebo v činnosti: sledovanie situácie v 
zamestnaní,  spojenie s podpornými organizáciami tútorstva. Tútorstvo  v zamestnaní zahŕňa 
aj pomoc/doprovod, hlavne mladých ľudí počas prvých mesiacov jeho pracovnej zmluvy, 
a pomôcť mu pochopiť kódy podniku (pravidlá), prispôsobiť jeho správanie sa pracovnému 
prostrediu a ponúknuť, ak je to potrebné, aj mediáciu medzi mladým človekom 
a zamestnávateľom a tak predchádzať ukončeniu pracovnej zmluvy.  

Tútorstvo je operatívne opatrenie regionálnej úrovne.  Pilotný výbor, ktorému 
predsedá Regionálne riaditeľstvo podnikov, konkurencie, spotreby, práce a zamestnanosti 
(Direccte). Niekedy pilotnému výboru spolu predsedá Krajská rada alebo Krajské riaditeľstvo 
pre mládež, šport a sociálnu kohéziu (DRJSCS). Pilotný výbor sleduje a riadi aktivity 
regionálnych sietí.     
Štát poskytuje financovanie v sume maximálne 305  Eur na osobu, aj v prípade, že táto 
činnosť  nákladnejšia.  

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/services-deconcentres/article/direccte-directions-regionales-des-entreprises-de-la-concurrence-de-la


              

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 

Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 

obsiahnutých v tejto publikácii. 
 

Erasmus+ VASIE – 2015-1-FR1-KA204-015102 

43 

 
 

 Siete vzájomnej výmeny vedomostí  RERS 

 
 

Siete vzájomnej výmeny vedomostí sa zrodili v 80. rokoch v Orly (Francúzsko) po kladení si 
pedagogických otázok v škole a  jednej praktickej/ občianskej činnosti Claire a Marcom 
Héber-Suffrin. 
 
Odvtedy sa táto činnosť šíri po svete:  od roku 1988 do Európy, kedy sa vytvorila sieť 
v Belgicku a potom do južnej Ameriky, do Brazílie v roku 1993. V roku 2015 bolo 
napočítaných viac ako 600 sietí vo Francúzsku a 150 v zahraničí.  Z tohto prekríženia 
pedagogických hnutí s ľudovým vzdelávaním a politických otázok vznikli nové postupy učenia 
sa, pričom sa tvoria sociálne väzby a ľuďom sa pripisuje hodnota a podporuje sa u každého 
uvedomenie si vlastných vedomostí a poznatkov, poznania odovzdať poznatok a poznatok 
učiť sa.  

 
V zložitom ekonomickom kontexte ponúka sieť výmen príležitosť na výmeny, ktoré nie sú 

ani komerčné, ani predpísané nejakou sociálnou službou, ani charitatívne. RERS umožňujú 
vzťahy rovnosti, nad rámec sociálnych rozdielov. Je to dôkaz, že je možné dostať sa 
k vedomosti, vo každej jej forme, bez nutnosti prechádzať cez inštitucionálne a komerčné 
kritériá a ťažkosti. Človek, ktorý sám v sebe objaví schopnosť učiť sa a odovzdávať vedomosť 
ďalej si posilňuje sebavedomie, vie si lepšie vybrať čo mu viac vyhovuje v spoločenskej hre, 
vie oživiť sieť svoj vzťahov a teda diverzifikovať príležitosti na riešenie svojich ťažkostí. RERS 
búrajú bariéry veku, spoločenských tried, kultúry a dávajú prostriedky tým, ktorí to chcú 
a majú vôľu podieľať sa na projekte kolektívnej tvory poznatkov. 

 
RERS sú tvorené občanmi bez rozdielu veku, politického, náboženského a sociálneho  

presvedčenia. Nie je odporučený žiaden právny rámec, hoci väčšina RERS sú združenia.  
Neexistuje  “vzorový” model pre ich fungovanie. Siete musia len rešpektovať princíp 
vzájomnosti, bez hierarchizovania  poznatkov. Nie sú partneri v plnom zmysle slova ako 
v akordériách, ale RERS sú často spojené s existujúcimi organizáciami, ako sú komunálne 
centrá sociálnej činnosti, lýceum, výbor mestskej štvrti alebo podnik (ako napríklad poštová 
RERS)… 

 
Počas zakladania siete poskytuje združenie FORESCO (Vzájomné vzdelávanie, výmeny 
poznatkov a kolektívnych kreácií)odbornú pomoc a niekoľko pomôcok na spustenie siete. 
Animátori siete sa môžu zúčastniť školení, ktoré ponúka združenie. 

 
Siete fungujú na princípe otvorenej vzájomnej výmeny, v sieti variabilnej geometrie. Vo 

vnútri RERS prvý človek ponúkne poznatok druhému človeku (alebo aj viacerým ľuďom) 
a môže na oplátku získať poznatok od tretej osoby. Človek, ktorému poznatok poskytujete 
nemusí byť tým, od ktorého poznatok získavate vy. Neexistujúca hierarchizácia poznatkov  
 

http://www.rers-strasbourg.eu/Claire-Heber-Suffrin
http://www.rers-strasbourg.eu/Claire-Heber-Suffrin
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umožňuje prijať, napríklad, že za poskytnutie receptu na mrežovník  na výmenu dostanete 
školenie v matematike, základy práce s internetom alebo konferenciu o Platónovi.  
Neexistuje ani finančné vyrovnávanie sa za poznatok, čo umožňuje pre tých 
najchudobnejších, že sa môžu dostať k službám, ku ktorým by sa inak nedostali. Tým, že 
nedochádza k finančnému vyrovnávaniu sa je možné, že sú valorizované poznatky, ktoré 
majú aj oni.  
 
 

 

 Akordéria 

 
Akordéria sa zrodila na začiatku  roku 2000 v Québecu a predstavuje solidárny koncept 
zameraný na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Koncept spočíva na jednoduchom 
a originálnom princípe: umožniť obyvateľom z tej istej mestskej štvrte, toho istého mesta, 
aby sa združili a vymieňali si medzi sebou služby, na báze ich zručností a to bez finančného 
vyrovnávania.  V roku 2011 z iniciatívy nadácie  Macif sa akordérie začali objavovať vo 
Francúzsku. Najskôr to boli dve akordérie, jedna v Paríži a jedna v Savojsku, dnes ich je už 
dvadsať funkčných a asi desať sa usiluje o získanie povolenia a medzi nimi aj Akordéria 
Bastie (na Korzike). 
 

Poslaním akordérie je bojovať proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, izolácii 
a posilňovanie solidarity medzi rôznymi staršími ľuďmi, sociálnymi triedami, národnosťami a 
pohlaviami. Vytvára sieť výmeny služieb, ktoré sú dostupné pre všetkých ľudí túžiacich 
zlepšiť svoje životné podmienky, predovšetkým sociálno-ekonomické podmienky a takto 
bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.  Zameriava sa na zlepšenie kvality života 
premenením disponibilného času “akordérov” na peniaze. Odlišuje sa od bežnej meny 
(eura),  lebo všetky kompetencie a zručnosti vymieňané medzi svojimi členmi kladie na 
rovnaký základ rovnosti, bez ohľadu na povahu/druh vymieňanej služby: 1 hodina  
poskytnutej služby = 1 hodina získanej služby. Akordéria je miestom valorizácie a ľudového 
učenia, valorizuje talenty, príspevky a iniciatívy každého člena.  

 
Od založenia prvých akordérií vo Francúzsku sa vymenilo asi 15 000 služieb 

predstavujúcich viac ako 23 000 hodín. 65%  akordérov žije z menej ako  20 000 €/ročne,  
50% z nich žijú sami a  ¼  akordérov je bez práce. V zložitom sociálno-hospodárskom 
kontexte, kde je silný tlak na privlastňovanie si vecí, sa akordéria ujala vďaka svojmu 
humanistickému fungovaniu a vďaka svojej schopnosti znovuvybudovať sociálne väzby a 
pohostinnosť. 

 
Úspech akordérií spočíva predovšetkým na kolegiálnej vôli zapojiť sa do systému, 

ktorý uznáva/chváli hodnoty solidarity a spolupráce. Akordéria sa líši od charitatívneho 
združenia, lebo tu nie je človek ktorý “dáva” (dobrovoľník) a človek, ktorý prijíma “ten komu 
sa robí asistencia”, vymieňa sa len čas. Neexistuje materiálny základ alebo predmet, ani 
výmena peňazí alebo fakturovanie nákladov počas výmeny služby a hodnota je rovnaká pre  
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všetkých, všetky kompetencie sú ekvivalentné: pomôcť počas jednej hodiny človeku pri 
nákupoch má takú istú hodnotu ako poskytnúť jednu hodinu doučovania matematiky. Okrem 
toho, systém nespočíva len na individuálnych výmenách, ale aj na výmenách kolektívnych, 
napríklad kolektívne stavenisko:  upraviť verejné miesto, ktoré bude slúžiť všetkým. 
 

 

 EGEE 

 
Zhoda medzi generáciami v oblasti zamestnanosti a v podniku (L’Entente en les Générations 
pour l’Emploi et l’Entreprise) (EGEE) je združenie seniorov dobrovoľníkov, ktorí pracovali na 
strednej úrovni riadenia alebo riadiaci pracovníci a teraz poskytujú rady aby poskytli svoje 
skúsenosti a svoju sieť k dispozícii rôznym cieľovým skupinám v troch hlavných oblastiach : 
výchova/vzdelávanie, zamestnanosť a podnik.  
 

 Generácia solidarity 

 
Generácia solidarity (Génération solidarité)  je už 20 rokov aktérom patronátu nad  

zamestnanosťou mladých a dospelých ľudí, ktorí majú problém s profesijným začlenením.  

Združenie dáva dobrovoľných patrónov a tútorov k dispozícii týmto ľuďom, aby ich vypočuli, 

podporili a viedli v postupoch smerom k zamestnaniu. 

 

2- Príklady dobrej praxe realizované na národnej úrovni určené len pre mladých ľudí, 
ktorí majú problémy so sociálnou a profesijnou integráciou.  
 

Tieto príklady dobrej praxe sú viac zamerané na mladých ľudí, ktorí majú rôzne druhy 
problémov a mali by im pomôcť vytvoriť sociálne kompetencie a podporiť ich sociálno-
profesijné začlenenie.   
 

 Škola druhej šance (E2C) 

 
E2C2 pomáha profesijnému začleneniu mladých ľudí do 26 rokov, ktorí nezískali doklad 
o odbornom vzdelaní. Umožňuje im začleniť sa do školy, ktorá sa venuje tvorbe ich plánu 
sociálneho a profesijného začlenenia. 
Školy druhej šance, založené na pedagogike, ktorá sa odlišuje od klasických školských, 
prijímajú mladých ľudí a nemajú iné kritéria prijímania ako motiváciu mladého človeka, ktorá 
im umožní nadobudnúť kompetencie, vytvoriť plán profesijného uplatnenia a tak 
nadobudnúť väčšiu samostatnosť.    

                                                           
2
 Zdroj: Portál verejných politík zamestnanosti a odborného vzdelávania 
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V roku 2014 bolo na území Francúzska napočítaných 107 takýchto škôl. E2C je vytvorená v 18 
krajoch, predovšetkým na Korzike, v 48 okresoch na území kontinentálneho Francúzska a v 4 
okresoch v zámorských územiach Francúzska3. Plány na školský rok 2015-2016 počítajú s 
možnosťami otvorenia nových škôl E2C na kontinentálnom aj zámorskom území. Po zriadení 
týchto škôl bude ich kapacita 15 155 miest pre mladých ľudí, v súlade s rozhodnutím 
medziministerskej rady “rovnosť občanov” z marca  2015. 
Školy E2C sú zakladané z iniciatívy vyšších územných celkov a subjektov pôsobiacich 
v profesijnom začleňovaní.  Nie sú náhradou za prácu iných rôznych partnerov, ktorí pôsobia 
v regiónoch, ale sú zamerané na to, aby dopĺňali už existujúcu sociálnu pomoc vo forme 
pedagogickej pomoci (doprovodu).  
Z hľadiska postupu, školy udeľujú mladému človekovi «Potvrdenie o získaných 
kompetenciách», ktorého prílohou je súbor nadobudnutých kompetencií. Toto potvrdenie 
umožní stážistovi merať progres, ktorý dosiahol počas svojho štúdia v E2C a s cieľom uľahčiť 
získanie zamestnania alebo iného, kvalifikačného vzdelania, po absolvovaní školy druhej 
šance.  
E2C podporuje aj podnikateľskú iniciatívu a ukazuje týmto mladým ľuďom, ktorí majú rôzne 
problémy, že majú aj prostriedky na to, aby sa z problémov dostali.  Škola E2C v Bastii získala 
titul  vice-šampióna Francúzska v kategórii iniciatíva zamestnanosti s mini podnikom “I frutti 
freschi”4. Tento mini podnik sa špecializuje na predaj  smoothies a koktailov z čerstvého 
ovocia, ktoré sú pripravované priamo na počkanie pred zákazníkom.   
 

 EPIDE (Zariadenie  začlenenia do zamestnania) 

 
Toto opatrenie je zamerané na sociálnu a profesijnú integráciu mladých ľudí, ktorí majú 
rôzne problémy.  Zabezpečenie a spravovanie tohto opatrenia je zverené verejnému 
zariadeniu štátnej správy (EPIDe), Verejnému zariadenie začleňovania do obrany  
(Établissement Public d’Insertion de la Défense), ktoré spadá pod tri ministerstvá, 
ministerstvo obrany, zamestnanosti a mesta.   
Vzdelávanie je bezplatné a poskytuje sa internátnou formou od nedele večera do piatka 
popoludní.. 
18 centier EPIDe  sa venuje mladým ľuďom, chlapcom aj dievčatám vo veku od 18 do 
dovŕšenia 25 rokov, ktorí majú svoje trvalé bydlisko v kontinentálnom Francúzsku, nemajú 
doklad o ukončenom vzdelaní ani žiadnu kvalifikáciu alebo sú marginalizovaní, a ktorí spĺňajú 
zároveň nasledovné kritériá: 

- sú nezamestnaní; 
- nemajú kvalifikáciu ani remeslo; 
- spĺňajú alebo sú pripravení splniť deň obrany a  občianstva; 
- zdravotne spôsobilí. 

 

                                                           
3
 Súbor všetkých území pod francúzskou zvrchovanosťou, ktoré sa nachádzajú mimo územia kontinentálneho 

Francúzska 
4
 Čerstvé ovocie 
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Mladí ľudia cudzej národnosti môžu by tiež prijatí do centier EPIDe  z rovnakého titulu ako 
mladí francúzskej národnosti, za podmienky, že si dokážu nájsť prácu.  
Mladí ľudia cudzieho pôvodu, ktorí sú prijatí do tohto opatrenia získavajú špecifický štatút 
a podpisujú zmluvu o dobrovoľníctve na začlenenie na dobu v priemere 10 mesiacov, ktorá 
nemôže by predĺžená.  Priemerná doba kontraktov je 10 mesiacov a v žiadnom prípade 
nemôže byť predĺžená na viac ako 24 mesiacov.  
Je to zmluva verejného práva (nie je to pracovná zmluva), ktorá nadobúda účinnosť dňom 
pridelenia k dobrovoľníctvu. Mladí ľudia dostávajú mesačne dávku vo výške 210 € a majú 
zabezpečené sociálne poistenie. 
Na základe tejto zmluvy získajú vzdelanie v oblasti správania sa, všeobecného alebo 
odborného charakteru, ktoré sa poskytuje v centrách.  
Môžu využiť doučovanie a dostať sa na požadovanú úroveň v čítaní, písaní a počítaní. Po 
absolvovaní vzdelávania získajú certifikát všeobecného vzdelania. 
Na druhej strana, mladí ľudia absolvujú pred-profesijné vzdelávanie určené na to, aby sa 
mohli po ukončení dobrovoľníckej zmluvy na začlenenie uchádzať o miesto v tých 
povolaniach, ktorých je nedostatok pracovníkov. Počas vzdelávania absolvujú mladí ľudia 
stáže v podniku. EPIDe má podpísané zmluvy s veľkými skupinami (podnikov).  
 

 Zmluva o začlenení do spoločenského života (CIVIS) 

 
«Zmluva o začlenení do spoločenského života» (CIVIS) je určená pre mladých ľudí vo veku  16 
až 26 rokov, ktorí majú problémy na trhu práce. Cieľom zmluvy o začlenení do 
spoločenského života  (CIVIS) je zabezpečiť, prostredníctvom individuálneho a pravidelného 
poradenstva/doprovodu, činnosti, ktoré sú potrebné na ich začlenenie. Zmluvu, podpísanú 
na dobu jedného roka s možnosťou predĺženia, podpisuje mladý človek a úrade práce pre 
mladých – Miestna misia alebo pobočky organizácie, ktorá prijíma mladých ľudí a poskytuje 
im informácie a orientáciu (PAIO). Ľudia starší ako 18 rokov, ktorí podpíšu takúto zmluvu 
o začlenení do spoločenského života (CIVIS), môžu za určitých podmienok získať aj podporu.  
Zmluvu o začlenení do spoločenského života môžu podpísať mladí ľudia vo veku 16 až 25 

rokov (to znamená do dovŕšenia veku 26 rokov), ktorí majú mimoriadne ťažkosti pri 

sociálnom a profesijnom začlenení. 

 

Podpísanie tejto zmluvy je teda umožnené: 

- mladým ľuďom, ktorí majú vzdelanie rovnajúce sa ako ukončený druhý cyklus vo 
všeobecnom, technologickom alebo odbornom vzdelávaní alebo nižšie (úroveň IV) ; 

- mladým ľuďom, ktorí nedokončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia (úroveň  III) ; 
- mladým ľuďom, ktorí boli zaevidovaní počas posledných 18 mesiacov ako 

nezamestnaní v dobe dlhšej ako 12 mesiacov. 
Cieľom CIVIS je:  pomoc/doprovod k trvalému zamestnaniu. 

 
Opatrenia používané úradom práce Miestna misia alebo pobočky organizácie, ktorá prijíma 
mladých ľudí a poskytuje im informácie a orientáciu (PAIO) prispievajú k vytvoreniu postupu  
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začleňovania, ktorý je profesijný (orientácia, kvalifikácia alebo nadobudnutie odbornej 
praxe) a zároveň sociálny (zdravie, bývanie, mobilita,...). Tri mesiace po podpísaní zmluvy 
o začlenení do spoločenského života musí referent ponúknuť mladému človeku riešenie 
primerané jeho situácii:   

- buď prácu, predovšetkým zmluvu o alternácii (duálnom vzdelávaní), 
- alebo vzdelávanie «profesionalizujúce», 
- alebo posilnenú pomoc/asistenciu pri hľadaní práce, 
- alebo špecifickú poradenskú činnosť, pokiaľ má mladý človek veľké ťažkosti so 

začlenením.   
 
Individuálny a posilnený doprovod zo strany individuálne prideleného referenta je možné 
poskytnúť: 

- mladým ľuďom, ktorí nemajú žiaden doklad o vzdelaní alebo svoje štúdium ukončili 
v prvom roku učebného odboru bez maturity = CAP (certificat d’aptitude professionnelle) 
alebo učebného odboru s maturitou  =  BEP (brevet d’études professionnelles), 

- mladým ľuďom, ktorí začali navštevovať druhý ročník CAP alebo BEP, ale nezískali 
doklad o vzdelaní, alebo ktoré opustili trvalú prípravu na budúce povolanie v treťom alebo 
štvrtom ročníku stredoškolského štúdia.  
 
Zmluva o začlenení do spoločenského života nie je pracovnou zmluvou.  Je to zmluva 
podpísaná úradom práce pre mladých  (alebo pobočkou organizácie, ktorá prijíma mladých 
ľudí a poskytuje im informácie a orientáciu) a mladým človekom. V zmluve sú uvedené 
činnosti určené na spracovanie plánu profesijného uplatnenia ako aj povinnosti mladého 
človeka zúčastňovať sa týchto činností.  
 

 Cyber Papy 

 

Cyber Papy je stránka na medzigeneračnú pomoc v učení, zriadená nadáciou Boulanger.  

Stránka spája mladých ľudí, ktorí majú problémy s učením a seniorov, ktorí majú čas, 

zručnosti a ducha solidarity.  Zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci tým mladým 

ľuďom, ktorí ju hľadajú, na poskytnutie odpovedí/časti odpovedí na ich otázky,  záchytné 

body, metodiku  ako skúmať veci a uvažovať nad vecami, bez toho, aby seniori robili veci 

namiesto mladých ľudí.  

 

3- Príklady dobrej praxe realizované na národnej úrovni v prospech seniorov 
 

Celý súbor národných iniciatív bol zavedený do praxe s cieľom umožniť seniorom valorizovať 

ich nadobudnuté skúsenosti a ponúknuť ich k dispozícii  mladým ľuďom (v prvom rade 

deťom). Tieto iniciatívy prispievajú k udržiavaniu sociálnych pút pre seniorov.  
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 Modrý týždeň 

 

Modrý týždeň bol vytvorený v roku 1951 ministerstvom zdravotníctva pod menom «týždeň 

pre starcov», od roku 1977 sa však nazýva modrý týždeň: 365 dní na to, aby sme konali,  7 

dní na to, aby sme o tom hovorili. Cieľom je informovať, zvyšovať povedomie a upriamiť 

pozornosť na príspevok dôchodcov do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života. 

Témou týždňa na rok 2015 je: V  každom veku: kreatívny a občiansky aktívny. 

 

 Solidâge21 

 

Solidâge21 je iniciatíva organizácie France bénévolat (dobrovoľnícke Francúzsko).  Zameriava 

sa na podporu dobrého spolunažívania prostredníctvom vzájomného angažovania sa starších 

a mladých. Mladí sa angažujú prostredníctvom výchovy k občianstvu a solidarite. Starší sa 

angažujú prostredníctvom znovuobjavenej spoločenskej užitočnosti. Tento program využíva 

všetky páky  na to, aby sa «robili veci spolu», napríklad: koncepcia medzigeneračného 

urbanizmu; odovzdávanie spomienok/pamätí (kultúra, kultúrne a prírodné pamiatky, 

skúsenosti,…)… 

 

 Čítať a nechať čítať 

 

Čítať a nechať čítať je národný program otvorenosti pre čítanie a medzigeneračnú solidaritu, 
ktorý do praxe zaviedli spoločne Liga za vzdelávanie a Národný zväz združení rodín (UNAF). 
Tento program vyzýva dôchodcov, aby ponúkli svoj voľný čas  deťom a stimulovali ich chuť 
čítať a venovať sa literatúre. Združenie čítať a nechať má svoje zastúpenie v Južnej aj Hornej 
Korzike.  Pilotný výbor  (združenia) Čítať a nechať čítať na Korzike je ochotné ísť do každého 
mikroregiónu na ostrove a vychádzať v ústrety rôznym sociálno-výchovným a kultúrnym 
subjektom, ktorí sa dobrovoľne  zapoja do tohto opatrenia, aby na miestnej úrovni 
propagovali toto opatrenie a pripojili sa do siete organizácií nazývaných "spojovací článok" 
a aby spolupracovali s okresnými koordinátormi.  
 

 Nástroj v ruke 

 

Združenie OUTIL EN MAIN (nástroj v ruke = remeslo v rukách) reaguje na krízu povolaní, 
ktorá dolieha na manuálne remeslá. Jeho zámerom je zasvätiť deti od veku 9 do 14 rokov do 
manuálnych povolaní, kde ľudia vykonávajúci dané povolania, remeselníci, živnostníci  
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a kvalifikovaní robotníci, dôchodcovia dobrovoľníci, oboznamujú deti so skutočnými 
nástrojmi v skutočných dielňach. To umožňuje mužom a ženám z daných remesiel, ktorí 
majú bohaté skúsenosti, aby zostali  v “aktívnom živote” a odovzdali mladým generáciám 
úkony/postupy/gestá a zručnosti, ktoré sa mladí nenaučia z kníh a naučili ich aj lásku k dobre 
vykonanej práci.  
 
Tieto dielne sú miestom, kde sa zhromažďujú a kde diskutujú a vymieňajú si poznatky mladí 
a tí starší, a to tak na vidieku ako aj v mestskom prostredí.  Cieľom je nanovo valorizovať 
všetky manuálne remeselné povolania, povolania z oblasti stavebníctva a zachovania 
kultúrneho dedičstva, ako sú:  obkladači, pokrývači, tesári, murári, obrábači kovov, tvorcovia 
mozaík, zámočníci, kamenári, umelecké remeslá,  priemyselníci, atď.,… 
Združenie umožňuje deťom od 9 do 14 rokov oboznámiť sa počas 2 rokov so základmi týchto 
povolaní a v nich používaných pracovných nástrojoch. Výučbu vedú ľudia znalí daného 
povolania: spolupracujúce osoby, remeselníci kvalifikovaní robotníci, ktorí sú na dôchodku. 
O absolvovaní prípravy sa udeľuje doklad (diplom).   
 

4-  Medzigeneračné príklady dobrej praxe spojené s daným regiónom 

 

Súbor národných príkladov dobrej praxe bol prenesený aj na územie  Korziky.  

 UNIS-CITES: prevádzači pamäťami/minulosťou 

 

Les Passeurs de Mémoires (prevádzači minulosťou) je jeden z mnohých projektov národného 

združenia  Unis-Cité, ktorý od roku 1995 umožňuje angažovanie sa mladým ľuďom, 

prostredníctvom civilnej služby, a reagovať na prioritné spoločenské potreby (boj proti 

vylúčeniu, oblasť životného prostredia, zdravotníctvo,...). Mladí dobrovoľníci, ktorých 

mobilizuje Unis-Cité, vo veku 16 až 25 rokov s rôznymi profilmi a skúsenosťami/minulosťou, 

sú vyberaní na základe jediného kritéria: motivácie. Zaväzujú sa na dobrovoľnícku prácu po 

dobu 6 až 9 mesiacov. 

Program Les Passeurs de Mémoires, vytvorený v roku 2008 má za cieľ valorizovať poznatky 

a pamäte/spomienky starších ľudí a zblížiť rôzne generácie. Tento projekt je v prvom rade 

zámienkou ku stretávaniu sa, výmene medzi staršími ľuďmi a mladými dobrovoľníkmi.  

Od roku 2012 je projekt obohatený o novú vetvu, ktorá spája generácie cez informatiku. 

Mladí aj seniori «všetci sú pripojení»! Mladí dobrovoľníci ponúkajú starším ľuďom, ktorí 

majú záujem, workshopy na oboznámenie sa s novými informačnými a komunikačnými 

technológiami (NIKT). V malých skupinách alebo jednotlivo, zvyšujú mladí ľudia povedomie 

starších na využívanie NIKT:  na čo slúži počítač? Na čo slúži internet? …. A potom ponúkajú 

rady, ktoré zodpovedajú požiadavkám vyjadreným staršími ľuďmi: vyhľadávanie na internete  
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tém, ktoré ich nadchýnajú (história, varenie, umenie,...);  posielanie mailov, fotografií; 

používanie sociálnych sietí;  používanie mobilu;  posielanie SMS…. 

V spolupráci s komunálnym centrom sociálnej činnosti CCAS5 v Bastii a s jej okolím 
realizovalo Unis-Cité (dobrovoľnícka civilná služba)  za posledné 3 roky viacero akcií6: 
spoločenské návštevy, prevádzači minulosťou/pamäťami, činnosti na ochranu životného 
prostredia… 

Činnosť prevádzačov minulosťou vyústila v júni 2014 do zorganizovania výstavy Prevádzači 
minulosťou, na ktorej sa zhromaždilo všetko, čo získali mladí z civilnej služby: rôzne 
svedectvá/príspevky boli ilustrované starými pohľadnicami, ktoré boli súčasťou súkromnej 
zbierky. Prezentované boli aj práce umelcov (bábiky, maľby).   

 

 Vytváranie workshopov varenia a počítačov 

 
Tento príklad dobrej praxe práve zavádza do praxe Komunálne centrum sociálnej činnosti 
v meste Île Rousse na Korzike. Jeho zámerom je podporiť odovzdanie spomienok 
prostredníctvom workshopov varenia, ktorých sa zúčastňujú korzickí seniori a deti, pričom sa 
vychádza zo zásady, že keď požiadate starších o radu/názor, môžete oživiť zabudnuté 
spomienky.   
Tento projekt sa zrodil pri predchádzajúcich workshopoch, kedy animátori/moderátori zistili, 
že starší ľudia majú potrebu odovzdať svoje skúsenosti mladším.  
Spolupráca seniorov s deťmi sa premieta do konkrétnych spoločenských hodnôt (zdieľanie, 
solidarita a rešpekt/uznanie) a znovu dodá zmysel spolunažívaniu.  
Zhromaždené materiály sú začlenené do správy  a poskytnuté sieti s multimediálnymi 
výstupmi, ktoré podporujú používanie nových technológií seniormi.  
 

 Medzigeneračné kaviarne 

 
 
Cieľom akcie  medzigeneračné kaviarne je zdieľať a konfrontovať sa s názormi rôznych 
generácií v optike dobrého spolunažívania.  
Zámerom  je viesť debaty rôznych účastníkov na rôzne témy (sociálne siete, volebné právo 
a jeho demokratická užitočnosť, atď.,..). Zúčastňujú sa ich deti, dospievajúca mládež, dospelí 
aj starší ľudia.   Rôznorodosť vekových skupín obohacuje diskusie a podporuje 
medzigeneračnú výmenu.  Diskusie sa vedú v duchu tolerancie, otvorenosti a pluralizmu.  

                                                           
5
 Komunálne centrum sociálnej činnosti 

6
 Viac na videu na adrese: http://www.dailymotion.com/video/xw0rup_vincent-fait-son-service-civique-avec-

unis-cite-a-bastia_news. Pozrieť si možno aj národnú stránku Prevádzačov pamäťami: 
http://www.passeursdememoire.fr/   
 

http://www.dailymotion.com/video/xw0rup_vincent-fait-son-service-civique-avec-unis-cite-a-bastia_news
http://www.dailymotion.com/video/xw0rup_vincent-fait-son-service-civique-avec-unis-cite-a-bastia_news
http://www.passeursdememoire.fr/
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Na Korzike vznikli v priebehu rokov kaviarne tohto typu: 

- Kaviareň starších Korziky, ktorú zabezpečujú študenti opatrovania  z IFAS 
(Opatrovateľského inštitútu).  Toto stretnutie začalo v roku 2005 na podnet národného 
združenia 'Starnúť znamená žiť"  a malo za cieľ vytvoriť väzby medzi generáciami 
a organizovať interaktívne diskusie medzi rôznymi subjektmi (kaviareň starších sa koná na tri 
rôzne témy: "cukrovka" v  Valle Di Campuloru, "diéta a stravovanie" v Bastii a "sociálne 
zariadenia pre seniorov" v Corte). 

-«A Tramandera», (prechod) prvá sociálna kaviareň na Korzike. «A Tramandera», 
myšlienka sa zrodila v Bastii v roku 2009  spolu s  Moncef Labidi – s jedným so zakladateľov 
parížskych sociálnych kaviarní -  je v prvom rade miestom prvého kontaktu, stretnutia sa 
a života pre najstarších migrantov.  
"À Tramandera",  sociálna kaviareň vytvorená Avà Basta7, v ktorej sú moderátormi členovia 
Rady mudrcov, v úzkej spolupráci s mnohými partnermi,  mobilizovanými a aktívnymi*,  je 
miestom otvoreným pre všetkých.  Je to priestor interkultúrny a intergeneračný. Miesto 
stretnutí, priestor solidarity a výmen, počúvania a zdieľania. Je to aj miesto „prechodového 
mostíka“ smerom k opatreniam spoločného práva, združeniam starších ľudí, subjektov, k 
obyvateľom štvrte, je to domov združení, Červený kríž, solidárna predajňa potravín, dom 
starého centra,....  
À Tramandera", okrem svojho spoločenského rozmeru je aj kaviarenským priestorom, ktorý 
ponúka aktivity pre starších ľudí – migrantov  (kolektívne informácie, voľnočasové a kultúrne 
aktivity), ale aj individuálne rady a pomoc (dôchodok, bývanie, zdravie, atď.,), ktorým sa 
venujú pracovníci kaviarne a jej partneri.  
* Avà Basta a DDCSPP (Riaditeľstvo sociálnej kohézie a ochrany obyvateľov Hornej Korziky) 
spolupracujú a mobilizovali asi  dvadsať partnerov zo združení a organizácií, ktoré majú 
poznatky a teritoriálnu právomoc v danom regióne a v daných témach: ARS8, Zdravotná 
dielňa mesta, okresná rada Hornej Korziky, Marocký konzulát,… 
 

 Le Fablab 

 
Fab Lab, finalista «Ceny Nadácie za roky 2014/2015», je priestor na Korzickej univerzite 
v Corte, ktorý je otvorený všetkým: 

- ekonomickým subjektom (Startup, MSP,  remeselníkom, združeniam, atď.,) aby 
inovovali  

- žiakom, študentom učiteľom, aby sa vzdelávali v týchto technológiách a vytvárali 
pedagogické projekty.  
-  jednotlivcom, aby tvorili osobné projekty, projekty kolektívneho výskumu, učenia sa 
od seberovných.  
 

 
 

                                                           
8 Protirasistický kolektív  Korziky 
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Tento priestor venovaný kreativite, tvorbe, oprave a novému prispôsobovaniu predmetov 
s digitálnymi technikami a strojmi, je miestom zdieľania vedomostí a demokratizácie 
technológie, vytvárania  «učiacich sa»  komunít a invenčných a ekologických praktík! 
Fab lab vytvára sociálne putá a rôzne/zmiešané profily užívateľov nových technológií, 
kolektívneho  vyvinutia a realizácie projektov alebo produktov, učeniu sa alebo podeleniu sa 
o poznatky prostredníctvom experimentovania,...... 
Podporuje technologické inovácie prostredníctvom kreatívnych postupov (spájanie 
predmetov každodenného života, navrhovanie nábytku na mieru danej osobe, atď.) 
a využívaním špičkových digitálnych prístrojov. 
Projekt spočíva na princípoch environmentálnej zodpovednosti a obehovej ekonomiky: 
miestne zdroje/materiály, oprava strojov so zastaraným programovaním, filozofia «open 
source»  používaných procesov, atď. 
 

 Bastia  digitálne mesto 

 
“Bastia digitálne mesto”, je počítačové fórum vytvorené v roku 2011, ktoré sa zameriava na 
mladých znevýhodnených ľudí, nezamestnaných, študentov,.... Mladí aj menej mladí sa môžu 
oboznámiť s perspektívami alebo nápadmi na založenie podniku v sektore budúcnosti 
“Bastia digitálne mesto ” existuje v partnerstve s: Mestskou zmluvou sociálnej kohézie 
v meste Bastia,  Národnou agentúrou sociálnej kohézie a rovnosti príležitostí (Acsé 
Haute‐Corse), Agentúry ekonomického rozvoja Korziky, Dirrecte, úradom práce, Oddelením 
technického rozvoja vyššieho územného celku Korzika, OPK Horná Korzika, … 
“Bastia digitálne mesto ”, uľahčuje orientáciu mladých ľudí na atraktívny sektor budúcnosti, 
umenie a povolania digitálnej a audiovizuálnej tvorby/difúzie, pričom im dáva konkrétne 
smery dostupnosti zamestnania: stretávanie sa s podnikmi z daných sektorov, profesijné 
príležitosti,... 
“Bastia digitálne mesto ”, ponúka aj pre tých zrelších, vo veku nad  55 rokov možnosť 
prestať byť nezamestnanými a založiť si vlastný mikro podnik.  
  

II- Záver 

Uvedomenie si, že generácie netreba oddeľovať, že každý môže tomu druhému niečo dať, 

bez ohľadu na vek, kultúru alebo pohlavie, vedie ku vzniku/znásobeniu mnohých iniciatív, na 

národnej aj miestnej úrovni, iniciatív vládnych a organizovaných rôznymi združeniami.   
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RAKUSKO 

Názov príkladu dobrej 

praxe 

Rentner@enter (pensioner@enter) 

Verzia 1. verzia Dátum: ../../2005 

Zodpovedný partner &  

Krajina 

Volkshochschule OÖ, Mr. Edda Wiesmüller, Rakúsko 

Autor Edda Wiesmüller 

 

I. Kontext (definícia, história, ciele) 

 

Vzdelávacie kurzy boli vyvinuté vo Volkshochschule OÖ (ľudová vysoká škola). Základom 
myšlienky bolo, že dôchodcovia by radi využili tútorstvo v oblasti informatiky. Tradičné 
kurzy im nevyhovujú. V nich lektori veľmi zvyčajne veľmi rýchlo napredujú pri vysvetľovaní. 
To isté sa deje aj v kurzoch vytvorených špeciálne pre seniorov.  Je to spojené s 
nedostatočnou homogenitou skupín. Niektorí seniori boli na kurz lepšie pripravení, 
rýchlejšie chápali a zapamätali si nové informácie, boli viac zvedaví ako iní ich kolegovia.  
Seniori volali teda po individuálnom coachingu.  Ale to je veľmi finančne nákladné. A tak sa 
zrodila myšlienka, že by seniorom mohli poradiť žiaci.  

 

Tento typ tútorstva je  výhodný pre obe strany. Žiaci sa dostanú do kontaktu so seniormi, 
učia sa presne sa vyjadrovať, postupovať pomaly a prispôsobovať sa situácii, dostávajú sa 
do situácii, kedy sa sami učia, čo môže byť zábavné alebo aj nie. Aj žiaci si môžu prehĺbiť 
svoje vedomosti.  
 
Pre starších ľudí to má tiež mnoho výhod. Majú individuálny coaching. Hodiny sú 
prispôsobené ich špecifickým potrebám. Látka je toľkokrát opakovaná/prezentovaná, 
pokiaľ to starší človek nepochopí. A seniori tak majú peknú zmenu v každodennej rutine.  

 

 

II. Hlavní aktéri 
 

hlavnými aktérmi sú študenti a seniori. Avšak sú tu ešte zamestnanci inštitúcií, ktoré 
program realizujú. Tri inštitúcie sa podieľajú na realizácii kurzov. Volkshochschule OÖ ako 
propagátor vzdelávania.  Združenie dôchodcov informovalo seniorov.  Združenie robilo aj 
výber záujemcov o vzdelávanie. A zúčastnila sa aj jedna škola.  Bola to škola pre žiakov vo 
veku  od 14 do 15 rokov. Takýto druh škôl existuje len v Rakúsku. Je to rok/ročník, v ktorom 
sa žiaci môžu sami rozhodnúť či budú pokračovať v štúdiu alebo zmenia školu a budú sa učiť  
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nejaké remeslo. A v takejto škole sa kladie dôraz aj na výučbu informatiky. Z takýchto tried 
boli študenti vybraní. Škola poskytla počítačové učebne a učiteľa ako poradcu pre seniorov 
 

III. Ako by sa tento príklad dobrej praxe mohol šíriť a byť ešte úspešnejší? 
 

Máme problém pokračovať v tomto projekte.  Bolo vyvinuté veľké úsilie, ktoré však 

v súčasnosti neumožňuje zabezpečiť tento postup zmluvne. Hoci všetci boli veľmi sympatickí  

aby vyhoveli jeden druhému, je veľmi ťažké udržať komunikáciu medzi týmito troma 

organizáciami.  

 

IV. Záver 

 

Vidíme, že dialóg medzi generáciami je pre spoločnosť neuveriteľne cenný. Žiaľ, projekt 

s tradičnými organizačnými prostriedkami nie je realizovateľný. Mal by byť zabezpečený 

takým spôsobom, aby každý zúčastnený mal menej starostí. Vzdelávacie organizácie sú žiaľ, 

čoraz pod väčším finančným tlakom. Keby to tak nebolo, tieto organizácie by mohli oveľa 

viac projektov ponúknuť pre spoločnosť.   
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GRECKO 

Názov príkladu dobrej 

praxe 

Cestovná mapa pre aktívne starnutie v Grécku vydaná 

Ekonomickou a sociálnou radou Grécka a s technickou 

asistenciou TREK Consulting 

Verzia 1. verzia Dátum: 18.2.2016 

Zodpovedný partner &  

Krajina 

IASIS NGO, Grécko  

Autor Betty Siafaka  

 

I. Kontext (Definícia, história ciele,…) 

 

a. História a ciele 

Ciele tohto projektu môžu byť zhrnuté nasledovne: 
Nutnosť vytvoriť diagnostiku a cestovnú mapu týkajúcu sa pracovníkov nad 55 rokov 
v sektoroch gréckych hospodárskych činností, so zámerom vyvinúť obsah vzdelávania, 
podpory a jasnejšieho riadenia aktívneho starnutia v Grécku.   
 

b. Hlavní aktéri 

Grécka hospodárska a sociálna rada (O.K.E) bola iniciátorom tejto akcie. 
 

c. Hlavné výsledky 

Hlavné výsledky cestovnej mapy boli: identifikovať potreby vo výchove, vzdelávaní 
a celoživotnom vzdelávaní, to znamená: 

 Microsoft Office Basic (word, excel, outlook, PowerPoint),  

 Microsoft Office Expert (word, excel, outlook, PowerPoint),  

 Internet,  

 Učenie sa pomocou počítačov 

 Základy práce s počítačom 

 Sociálne média 

 E-shopy,  

 Techniky predaja 

 Komunikácia a servis kvality pre klientov 

 Techniky vyjednávania 

 Vzťahy a manažment konfliktov 

 Riadenie a motivácia 

 Riadenie projektu a administratíva 
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 Iniciatíva a podnikateľský duch 

 Monitoring a coaching života a kariéry 

 Riadenie času 

 Kurzy základov manažmentu ľudských zdrojov 

 Manažment ľudských zdrojov (plánovanie, analýza zamestnanosti, nediskriminácia 
a využívanie pracujúcich seniorov, praktické cvičenie pre každú časť) 

 Techniky výberu pracovníkov, ľudské zdroje (nábor, výber, rozvoj, výchova, 
vzdelávanie, stáže) 

 Hlavné princípy sociálnej ekonomiky a inštitucionálneho rámca 

 Zriaďovanie a fungovanie sociálnych podnikov (rámec a prípadové štúdie) 

 Grécka zelená ekonomika a podnikanie 

 Plán sociálnych podnikov (podnikové plánovanie)  

 Sociálna zodpovednosť podnikov 

 Koncept aktívneho starnutia a aktuálna situácia na európskej a miestnej úrovni 

 Európska stratégia a národná politika riadenia aktívneho starnutia 

 Riadenie cestovnej mapy pre aktívne starnutie 

 Protidiskriminačná politika v práci 

 Formy flexibilnosti v zamestnaní 

 Starnutie: zdravie, pohoda a stravovanie 

 Prvá pomoc 

 Zvládanie stresu 
 

II. Faktory úspechu príkladu dobrej praxe 

 
Cestovná mapa pokrýva nasledovné oblasti: 

 Osobné rady a profesijnú orientáciu 

 Zavedenie flexibility do organizácie práce 

 Zlepšenie hygienických  podmienok a bezpečnosti pri práci 

 Štandardy procedúr riadenia pracovníkov 
 

III. Ako by sa mal príklad dobrej praxe šíriť a byť ešte úspešnejší? 

 
Návrhy cestovnej mapy môžu byť užitočné pre vzdelávacie centrá, ktoré realizujú 
vzdelávanie určené pre seniorov a pracujúcich v staršom veku. Okrem toho môže byť 
cestovná mapa použitá ako báza pre koncept primeraných národných verejných politík 
v prospech aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce.  
 

IV. Závery 
 
Starnutie ľudí v produktívnom veku, pokiaľ nie je riadené a správne organizované a ak jeho 
výhody nie sú správne využité, celkom určite ohrozí udržateľnosť dôchodkového systému, 
zhorší deficit rozpočtov a zaváži v hospodárskych nákladoch spoločnosti.   
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Obzvlášť, zasiahne základy spoločnosti (a teda hospodárstvo) pretože vedie k diferenciácii 
sociálnych väzieb, vzťahov medzi generáciami a štruktúr v rodine a v práci a v životných 
podmienkach.  
 
Naopak, cestovná mapa riadenia aktívneho starnutia v Grécku môže byť nástrojom navigácie 
pre: 

• zamestnávateľov, 
• sociálnych partnerov 
• a produktívnej generácie. 
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SLOVENSKO 

Názov príkladu dobrej praxe Medzigeneračná solidarita a dobrovoľníctvo  – 

Slovenský červený kríž,  územný spolok v Čadci 

Verzia 1. verzia Verzia 2. verzia 

Zodpovedný partner &  Krajina Občianske združenie Stimulus, Slovensko 

Autor (i) Jozef Pauk 

 

I. Kontext (Definícia, história ciele,…) 

 

a. História a ciele 

 

Slovenský červený kríž (SČK) je národná organizácia, ktorá je zároveň súčasťou 

medzinárodných štruktúr Červeného kríža. Slovenský červený kríž je organizačne rozdelený 

do 38 územných spolkov. Územný spolok Čadca pôsobí v historicky vyprofilovanom regióne 

Kysuce, ktorý je správne rozdelený do dvoch okresov (Čadca a Kysucké Nové Mesto). 

Územný spolok Čadca sa skladá z 32 miestnych spolkov. Prakticky v každom meste a každej 

obci pôsobí miestny spolok SČK. 

Slovenský červený kríž ako súčasť Medzinárodného hnutia Červeného kríža je budovaný na 7 

základných princípoch: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, 

jednota a univerzálnosť. 

Dobrovoľná služba je teda jedným z pilierov činnosti aj Územného spolku SČK v Čadci. V celej 

štruktúre územného spolku v Čadci je iba jedno trvalé platené miesto – riaditeľka. 

Prevažujúce činnosti sú tak vykonávané formou dobrovoľníctva. Je to súčasť celkového 

konceptu SČK. Stovky dobrovoľníkov tak vykonávajú činnosť vo všetkých 32 miestnych 

spolkoch v pôsobnosti Územného spolku v Čadci. 

Hlavnými činnosťami SČK sú: 

- Príprava na poskytovanie prvej pomoci a poskytovanie prvej pomoci 

- Darcovstvo krvi, získavanie dobrovoľných darcov krvi 

- Poskytovanie sociálnych služieb 

- Humanitárna pomoc a pomoc v krízových situáciách 
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Najrozšírenejšími činnosťami sú oblasť prvej pomoci a oblasť dobrovoľného darcovstva krvi. 

Hlavným cieľom dobrovoľníctva je zaangažovať na činnosti SČK občanov rôzneho veku a ich 

pomocou napĺňať poslanie a ciele SČK na území regiónu Kysuce. 

Vyplývajúc z hlavných princípov za významný aspekt činnosti SČK považuje aj 

medzigeneračnú solidaritu a medzigeneračnú spoluprácu. 

Tieto medzigeneračné iniciatívy tak v pôsobnosti Územného spolku SČK v Čadci majú povahu 

základného konceptu ako aj povahu trvalého procesu a zároveň sa v tejto súvislosti 

pripravujú a realizujú aj špecifické projekty. 

Príkladom dlhodobej medzigeneračnej aktivity je dobrovoľné (bezpríspevkové) darcovstvo 

krvi. Jednotlivé miestne spolky sú dlhodobo orientované na získavanie nových darcov krvi 

a udržiavanie kontaktov s nimi. Krv môže darovať zdravý občan vo veku 18 až 60 rokov 

(dlhodobý darca až do 65 rokov). Miestne spolky sú spravidla vedené aktívnymi seniormi 

a aktívnymi alebo bývalými darcami krvi. Títo sa zameriavajú na dlhodobú prácu s mladými 

ľuďmi. Kampane v prospech darovania krvi sa robia najmä medzi mladými ľuďmi (napríklad 

jesenná Študentská kvapka krvi – 21. ročník, alebo jarná Valentínska kvapka krvi – 20. ročník. 

Pre seniorov je v tejto medzigeneračnej aktivite priestor pre sebarealizáciu a odovzdávanie 

vlastných skúseností. Bezpríspevkové dobrovoľné darcovstvo krvi podporuje 

medzigeneračnú súdržnosť a upevňuje konkrétne vzťahy mladých a seniorov v prostredí 

vlastnej komunity. 

Iným príkladom medzigeneračnej aktivity je oblasť prvej pomoci. Seniori sa zapájajú do 

výchovy mladých ľudí v primeranom poskytovaní prvej pomoci. Tieto aktivity začínajú cielene 

už v predškolskom veku, pokračujú cez základné a stredné školy. Spoločne seniori a mladí 

ľudia ako aj ľudia v produktívnom veku sa tak ako dobrovoľníci zapájajú do rôznych akcií 

(napríklad zabezpečovanie prvej pomoci pri športových podujatiach, spoločenských 

podujatiach, náboženských aktivitách a podobne). Spoločné aktivity viacerých generácií 

umožňuje ich vzájomné spoznávanie ale podporujú aj vzájomnú úctu a rešpekt. 

b. Hlavní aktéri 

Hlavnými aktérmi sú v uvedených prípadoch dobrovoľného darcovstva krvi alebo oblasti 

prvej pomoci na jednej strane aktívni predstavitelia Územného spolku SČK v Čadci 

a jednotlivých miestnych spolkov, prevažne dobrovoľníci. Aktérmi sú často aj predstavitelia 

miestnych samospráv podporujúcich činnosť SČK. Významnými aktérmi sú aj školy na území 

regiónu Kysuce, učitelia a riaditelia. Aktérmi sú často aj niektorí zamestnávatelia (organizuje 

sa napríklad aj odber krvi v zamestnaní. Aktérmi sa stávajú aj tí, ktorým sú jednotlivé aktivity 

venované – deti, žiaci, študenti, zamestnanci, občania ...). 
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c. Hlavné výsledky 

Predovšetkým  podpora a rozvoj medzigeneračnej solidarity, medzigeneračného učenia sa 

a vzájomné spoznávanie sa. Významným aspektom uvedených medzigeneračných aktivít je 

aj odovzdávanie a upevňovanie ľudských hodnôt (humanizmus, úcta k iným, ochota pomáhať 

iným ľuďom ...). 

Nezanedbateľným výsledkom je aj udržiavanie princípov dobrovoľníckej pomoci 

a občianskeho princípu. 

II. Faktory úspechu príkladu dobrej praxe 

 

Významnými faktormi úspechu sú: dlhodobá tradícia, ukotvenie medzigeneračných aktivít do 

pevnej štruktúry medzinárodne uznávaných 7 princípov a vytrvalosť a zanietenosť 

dobrovoľníkov. Nepochybne významným faktorom úspechu je skĺbenie tradícií 

a novátorských prístupov (napríklad doplnenie prípravy na prvú pomoc o možnosť 

absolvovať časť teoretickej prípravy formou e-learningu, alebo zavádzanie nových kurzov 

vzdelávania – napríklad tréning pamäti pre seniorov) 

III. Ako by sa mal príklad dobrej praxe šíriť a byť ešte úspešnejší? 

 

Koncept a proces medzigeneračnej solidarity a pomoci sa v prostredí SČK šíri najmä 

prostredníctvom samotného SČK. Mnohé z kampaní v oblasti darcovstva krvi alebo prvej 

pomoci sa podporujú na národnej úrovni a sú koordinované vo všetkých územných spolkoch. 

Pozitívne je to, že samotný SČK sa trvale usiluje o rozširovanie alebo udržiavanie svojich 

aktivít vrátane medzigeneračnej spolupráce. Šírenie myšlienok medzigeneračnej úcty 

napomáha aj spolupráca SČK s inými aktérmi. 

 

IV. Záver 

 

Príklad bol vybraný okrem iného aj preto, že Červený kríž má medzinárodné uznanie 

a medzinárodné štruktúry. Každý z partnerov projektu sa môže kontaktovať na svoje 

štruktúry vo svojom pôsobisku a vo vzájomnej súčinnosti zvažovať nové podnety pre svoju 

spoluprácu. SČK a jeho územný spolok v Čadci je veľmi dobrým príkladom aj pre uplatnenie 

dobrovoľníkov – seniorov. 

Príklad je však aj ukážkou rozvíjania celého súboru kompetencií seniorov aj mladých ľudí a to 

kompetencií využiteľných nielen v prostredí SČK ale aj v rámci celkového spoločenského 

alebo pracovného začlenenia. 
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ČESKA REPUBLIKA 

Názov príkladu dobrej 

praxe 

Komunálna knižnica a seniori 

Verzia 1. verzia Dátum 2. verzia 

Zodpovedný partner &  

Krajina 

Filia centrum, o.p.s., Česká republika 

Autor (i)  

 

I. Kontext (Definícia, história, ciele …)  

 

a. História a ciele 

 

Masarykova knižnica vo Vsetíne napomáha rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia - 
podporuje dobré spolužitie ľudí v mieste, pomáha ľuďom zlepšovať miesto, v ktorom žijú 
rozvíjať dobré vzťahy medzi ľuďmi, skupinami ľudí i organizáciami. 
 
Prostredníctvom svojich aktivít nielenže pripravuje programy pre seniorov, ale seniori sa 
stávajú aktívnymi tvorcami programov a v rámci vzdelávacích programov posilňuje nielen 
medzigeneračné vzťahy, ale tiež podnecuje staršiu generáciu k správnemu spôsobu života a 
aktívnemu  a zdravému starnutiu. 
 
Aj vo Vsetíne pribúda seniorov, ktorí chcú žiť aktívnym spôsobom života, vzdelávať sa, 
zapájať sa do rôznych oblastí spoločenského života komunity. Masarykova verejná knižnica 
Vsetín (MVK) je otvorenou komunitnou knižnicou, ktorá dáva priestor a podporuje zapojenie 
seniorskej populácie do aktivít vo Vsetíne. 
 
Štatistika evidencie obyvateľov MeU Vsetín uvádza, že k 31.12.2014 žilo vo Vsetíne 13 878 
žien   a  12 790 mužov. Dohromady teda 26.668 obyvateľov. Podľa ďalších údajov žije vo 
Vsetíne vo veku 15-64 rokov 8 817 mužov a 9 064 žien a vo veku 65+ rokov 1 968 mužov 2 
963 žien. V MVK Vsetín bolo v roku 2014 zaregistrovaných celkom 6 856 čitateľov, z toho  cca 
30 %  tvoria seniori. 
 
Tento užívateľský trend je významnú výzvou pre knižnice, najmä pre verejné knižnice. MVK 
Vsetín dlhodobo zameriava svoje služby na seniorskú populáciu a podporuje zavádzanie 
nových komunitných aktivít. 
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b. Hlavní aktéri 

 
Masarykova verejná knižnica vo Vsetíne  
 

c.  Hlavné výsledky 
 
Pozitívne dopady aktívneho zdravého starnutia  a medzigeneračnej spolupráce je  možno 
vidieť v niekoľkých rovinách: 

- informačnej 
- motivačnej 
- osobnej 
- preventívnej 
- spoločenskej 
- vytváranie partnerstiev. 

 

II. Faktory úspechu príkladu dobrej praxe 

 
Zapojenie seniorov i mladých do prípravy jednotlivých programov. Je vhodné mať obe 
skupiny už v prípravných tímoch. 
Súborom a ponukou vzdelávacích programov, ktoré sa čo najviac približujú a sú dostupné 
seniorom, umožňujeme ovplyvňovať prístup seniorov k sebe samým aj k svojmu okoliu. 
Príklady vzdelávacích programov: 

- Akademický rok pre seniorov: PC kurzy, Seniori a bezpečnosť, Regionálne tematika, 
Cestovanie, jazykové programy a ďalšie. 

- Trénovanie pamäte 
- Seniori komunikujú: týždenné počítačové kurzy, ktoré podporujú vzdelávanie 

seniorov v oblasti využívania PC platobných kariet 
- Seriál turistických cyklo výletov pre seniorov 
- Senior klub - výmena skúsenosti, vzdelávanie, komunikovanie - Témy: cestovanie, 

záhrada, hudba, včelárstvo, genealógia, história a ďalšie 
- Klubové stretnutia TILIA - skupina žien - senioriek, zameriavajú sa na výtvarné, 

kreatívne práce 
- Tvorivé dielne v knižnici 
- Spoločné čítanie v knižnici 

 
Špeciálne tvorivé dielne a Spoločné čítania sú programy, ktoré vytvárajú priestor pre 

medzigeneračné učenie a spoluprácu. 

V programoch Spoločné čítanie sa zúčastňujú deti zo základných škôl, materských škôl, 

ktorým predčítavajú seniorky - dobrovoľníčky. 

V tvorivých dielňach sa zase v rámci výroby rôznych darčekov, prianí zúčastňujú  seniori a aj 

deti a mládež. Často sa zúčastňujú dielní prarodičia so svojimi vnukmi a vnučkami. 
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III. Ako by sa mal príklad dobrej praxe šíriť a byť ešte úspešnejší? 

 
- disemináciou skúseností a dobrej spolupráce;  

- zapojením širokého spektra mladých ľudí spolu so seniormi; 

- prepájaním aktivít a spolupráce. 

 

IV. Záver 

 

Podarilo sa osloviť aktívnych seniorov a zostaviť "dobrovoľnícky seniorský tím", ktorý 

spolupracuje na aktivitách knižnice počas celého roka a tým je začlenený do štruktúry 

knižnice (funkčný tím, pravidelné stretnutia) a vďaka seniorskému tímu vznikajú v knižnici 

nové aktivity a programy pre seniorov, iniciované a lektorsky vedené aktívnymi seniormi. 
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TALIANSKO 

Názov príkladu dobrej praxe NonnisuInternet.it/starí rodičia na internete 

Verzia  Dátum: 10/11/2012 

Zodpovedný partner & krajina CSF  - IT 

Autor FondazioneMondoDigitale/Nadácia pre digitálny 

svet 

  

I. Kontext (Definícia, história, ciele …)  
 

V súčasnosti existuje priepasť medzi generáciami, pokiaľ ide o využívanie nových technológií 
a internetu.  
Digitálna generácia používa IKT denne a to v práci, pre zábavu alebo na vytváranie sociálnych 
väzieb.  
 

I. Hlavní aktéri 

 

História počítačovej kultúry má viac ako 60.  Kurzy sa konajú v počítačových laboratóriách v 

každej škole. Účastníkmi sú starší ľudia z regiónu: môžu to byť starí rodičia miestnych žiakov 

alebo členovia sociálnych centier pres starších ľudí alebo členovia iných združení. 

Učiteľmi sú mladí chlapci, je ich 18, ktorí sa stretávajú v škole a ktorých koordinuje profesor, 

odborník na informačné a komunikačné technológie. 

Počas 15 stretnutí sa starší ľudia naučia základy práce s počítačom, pričom začnú surfovať na 

internete, aby sa oboznámili s novými technológiami.  

 

II. Ako by sa mal príklad dobrej praxe šíriť a byť ešte úspešnejší? 
 

Tento príklad dobrej praxe nie je ešte v Taliansku veľmi úspešný, nakoľko sú problémy v 

spolupráci a kontaktoch medzi centrami a združeniami seniorov a svetom škôl a univerzít.  

Existuje internetová stránka, ktorá obsahuje všetky informácie, súbor vzdelávacích pomôcok, 

lekcie na videu pre všetkých, ktorí by sa chceli do tohto projektu zapojiť.   

Bolo by treba viac komunikovať v masmédiách a propagovať tento príklad dobrej praxe.  

 
[1] -www.eucen.eu/EQFpro/GeneralDocs/FilesFeb09/GLOSSARY.pdf 
[2] –Viď. metodika a výsledky 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Den%26to%3Dfr%23_ftnref1
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=fr&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Den%26to%3Dfr%23_ftnref2

