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I- Kontext, definice a metodika 

1. KONTEXT 

Demografická změna je nevratná skutečnost, která ubíjí Evropu již delší dobu. Třetí zpráva 

Evropské komise o demografii, která byla vydána v dubnu 2011, poukazuje na významné 

procentní zvýšení lidí nad 65 v evropské populaci, z 13,7% v roce 1990 na 17,4% v 2010. 

Podle prognostiků, by se tento podíl měl do roku 2060 zvýšit na přibližně 30%. Zvláště je 

zdůrazněn rostoucí počet «seniorů» (těch, kteří mají více než 80 let). Podle těchto 

předpokladů, procento lidí starších 80 let se od roku 1990 do roku 2060 má vzrůst 

čtyřnásobně. Dopady demografického stárnutí bude cítit všude v Evropě. 

V současné době, tak jako ještě nikdy předtím, by měli "aktivní stárnutí" a "mezigenerační 

solidarity" být jádrem evropských výzev, jak o tom svědčí i místo, které tyto otázky zajímají 

ve strategii Evropa 2020, pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst.  Dosažení těchto cílů je 

podřízeno zavedení politik aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. Projekt Aktivní 

stárnutí a mezigenerační solidarita v Evropě = francouzsky Vieillissement Actif et Solidarité 

Intergénérationnelle en Europe - vaši - se týká především pole udržitelného růstu (Půdní 

zdravé stárnutí a udržení samostatnosti) a růst podporující začlenění (pomoci starším lidem 

hrát aktivní roli ve společnosti) Strategie Evropy 2020. 

Tak jako starší lidé, i mladí si musí najít místo ve společnosti, které dává zvláštní význam 

takzvané «aktivní» generaci: generace se musí (znovu) naučit žít spolu a spolupracovat, 

mezigenerační solidarita musí být jádrem výměn, diskusí mezi generacemi.   

Projekt "Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v Evropě / VASIE" je realizován v rámci 

evropského programu celoživotního vzdělávání ERASMUS + Klíčové akce 2 a koordinovaný 

francouzským partnerem IRIPS (Regionální institut profesního a sociálního začleňování), ve 

spolupráci s dalšími šesti evropskými partnery, kterými jsou CIEP (BE), IASIS (GR), CSF (IT), 

Filia Centrum (CZ), Stimulus (SK) a BFI OOE (AT). Uchovat vitalitu starších lidí, posílit jejich 

účast na společenském dění, jakož i účast mladých lidí a odstranit překážky mezi generacemi, 

to jsou cíle projektu VASIE, který se zaměřuje na podporu/podněcování aktivního stárnutí a 

rozvoj mezigenerační solidarity na základě sociálních kompetencí, s cílem, aby: 

1. starší lidé hráli aktivní roli ve společnosti a udrželi si (fyzickou), mentální a sociální 

pohodu, komfort 

2. mladí lidé, kteří překonávají určité obtíže (profesní, sociální integrace) rozvíjely / 

nabyli / valorizovali mimo jiné i kompetence, které se dají přenést na trh práce. 
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K dosažení těchto cílů vyvinou partneři vzdělávací moduly, které podnítí mladých a starších 

lidí pracovat společně a učit se navzájem jedni od druhých. 

Intelektuální produkce č. 1 - IP O1: průzkum v terénu a vyvinutí vzdělávání, což je 

předmětem této zprávy, má za cíl vysvětlit potřeby cílových skupin a zpracovat rámec 

vzdělávání (program), který bude základem pro vyvinutí vzdělávacích modulů a pedagogické 

dokumentace. 

Metodický přístup, který navrhl partner CIEP, koordinátor IP O1, byl základem pro dosažení 

dohody, která byla diskutována a společně přijata všemi partnery během úvodního setkání 

projektu vašimi, které se konalo v Bastii, ve dnech 14. a 15. října 2015. Přijatá metodika se 

týká brainstormingu, sebehodnocení a společné identifikaci potřeb cílových skupin v každé 

zemi (mladých lidí a seniorů), které budou tvořit v každé zemi smíšené diskusní skupiny. 

Smíšené diskuse, ve formě skupinových rozhovorů s přesným tématem, umožnily 

identifikovat 6 klíčových kompetencí (empatii, toleranci, řešení konfliktů, sebepotvrzení, 

aktivní naslouchání a komunikaci) považovaných za nezbytné pro sociální integraci cílových 

skupin. Dotazník určený pro širší skupinu byl vytvořen na základě těchto 6 klíčových 

kompetencí. 

Tato zpráva je shrnutím prací a výsledků týkajících se intelektuální produkce č. 1, což 

odpovídá první etapě našeho projektu, a to konkrétně průzkumu a koncepci vzdělávání. 

Metody aplikované při realizaci tohoto kroku zahrnovaly průzkum dokumentace, identifikaci 

příkladů dobré praxe a průzkum / dotazník rozdán mladým lidem a starším lidem. 

Zpráva se skládá ze tří částí: 

 První část vysvětluje některé definice a tuto metodiku 

 V druhé části jsou představeny výsledky průzkumu a shromážděné příklady dobré 

praxe 

 Třetí část tvoří zadávací podmínky (kurrikulum) modulů, které se budou tvořit.   
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3. DEFINICE 

a. Cílové skupiny 

Cílovými skupinami budou starší lidé a mladí lidé, tak jak je to popsáno níže: 

  Starší lidé/Senioři: lidé ve věku 50 a více let (+ 50 let), bez ohledu na jejich status (lidé 

na předčasném důchodu, důchodci, pracující, nezaměstnaní, ...) 

 Mladí dospělí znevýhodnění lidé:  dospělí lidé ve věku 18 až 30 let, kteří prožívají 

složitou situaci (sociální, finanční, ekonomickou, ...), již aktivní (pracující nebo v 

přípravě příště povolání) nebo nezaměstnaní, hledající si práci. 

Pro tento dokument jsme zvolili společnou definici pojmu «kompetence» jak je to popsáno 

níže 

a. Kompetence 

Soubor poznatků, schopností a předpokladů, které umožňují jednat v profesní nebo osobní/ 

soukromé situaci. Jedná se tedy o schopnost uspokojit složité požadavky, přičemž jsou 

mobilizovány psychologicko-sociální zdroje v osobitém kontextu. 

Podle glosáře doporučení Evropského parlamentu a Rady, které se týkají zavedení 

evropského rámce certifikací nabytých poznatků do praxe, budeme v tomto dokumentu 

kompetenci definovat v duchu: 

b.  Znalostí/poznatků  

Výsledek asimilace / osvojování informací díky učení se. Znalosti jsou výsledkem sociální 

zkušenosti (empirické poznatky) nebo více formálního učení se (vědecké poznatky). V 

kontextu evropského rámce kvalifikací je «vědomost» popsána jako teoretická a/nebo 

faktická. 

c. Schopností a dovedností 

Závisí více od procedurálního ovládání jako od deklarativních znalostí. Schopnost uplatnit 

znalosti a dovednosti umožní realizovat úkoly a řešit problémy. V kontextu evropského 

rámce kvalifikací jsou nabyté znalosti popsány jako kognitivní (přičemž se zapojuje logické 

myšlení, intuice a kreativita) nebo praktické (přičemž se používá manuální zručnost a 

využívají se metody, materiály, pomůcky a nástroje).  

d. Postoje (umět se chovat) 
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Jedná se o schopnost provést/přenést tyto kompetence, znalosti a osobní způsobilosti a 

přizpůsobit se různým situacím a upravit své chování v závislosti na charakteristikách 

prostředí, výzvě dané situace a typu posluchače/partnera. V kontextu evropského rámce 

kvalifikací je tato kompetence popsána jako odpovědnost a samostatnost. 

                    e.  Sociální  kompetence  

«Vědět spolupracovat s jinými podle komunikačního a kooperativního modu a prokázat 

citlivost k jiným lidem»; 
           Zdroj: Rada pro výchovu a vzdělávání - Belgie - Francouzské společenství Valonsko-Brusel - rozhodnutí 99 

- 22. února
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4. METODIKA 

Aktivity týkající a intelektuální produkce č. 1 (IO1) byly realizovány ve třech různých krocích: 

 1. krok   

Měl hlavně organizační povahu a byl věnován vysvětlení dynamiky brainstormingu a jeho 

zavedení do praxe labelizovanými pilotními skupinami «místním technickým výborem». 

Tento krok se konal ve dvou etapách: 

 první etapa se týkala určení animátora / odborníka, který bude animovat diskuse a 

dělat sumář výsledků; 

 druhá etapa byla věnována zřízení místního technického výboru MTV (jeho složení, 

jeho role). 

 2. krok 

Krok operativní povahy zaměřený na dva cíle: 

 Identifikace kompetencí nezbytných pro sociální integraci cílových skupin 

prostřednictvím brainstormingu s následující výchozí otázkou: «Jaké jsou podle 

vašeho názoru hlavní nezbytné sociální kompetence pro lepší sociální integraci?» 

 Práce na optimalizaci dotazníku: každý Místní technický výbor zmapoval ve svém 

regionu působení sociální kompetence potřebné pro zpracování dotazníku.  

Souběžně s touto prací, místní pilotní výbory podnikly výzkum a sběr příkladů dobré praxe ve 

svých regionech. 

 3. krok 

Rozeslání dotazníků a sběr výsledků. 

Shromážděné informace umožnily definovat jak zadávací podmínky určující kontury 

vzdělávacích modulů tak i ukazatele týkající se pedagogických pomůcek. 

Po každém realizovaném kroku poslali partneři zpětnou vazbu koordinátorovi akce 

partnerovi CIEP, který pravidelně doplňoval obsah, aby tento co nejlépe odrážel a vyjadřoval 

realitu v terénu. 
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 1. krok 1:  Brainstorming ve dvou etapách 

 

  CO? JAK? VÝSLEDEK? 

1. Etapa Určení animátora 

(experta, uznávaného 

pro své metodické a 

pedagogické 

kompetence a 

animace sítě a 

pracovních skupin) 

Partneři měli volnost ve 

využití jakéhokoli kanálu/ 

prostředku/procedury 

Určení referenta v každé 

partnerské organizaci 

2. Etapa Vytvoření místního 

technického výboru 

MTV, který tvoří 10 

seniorů & 10 

mladých lidí. První 

výměna názorů o 

«sociálních 

kompetencích» 

potřebných k lepší 

integraci byla 

uspořádána s pilotní 

skupinou. Získané 

výsledky sloužili jako 

základ pro náš 

dotazník předtím než 

jsme rozšířili naše 

práce (průzkum na 

širší cílovou skupinu). 

Brainstorming na získání 

odpovědí na otázku «které 

sociální kompetence jsou, 

podle vašeho názoru, 

nezbytné pro lepší sociální 

integraci?»  

1.  Vytvoření Místního 
Technického Výboru 
(MTV) 

2. Identifikování všech 
"sociálních kompetencí" 
považovaných za 
nezbytné 

3. Optimalizace dotazníku 
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 2. krok: Optimalizace dotazníku 

Na základě údajů získaných během brainstormingu poskytli partneři návrhy na modifikace 

základního dotazníku, který byl nabídnut během úvodního setkání projektu VASIE v říjnu 

2015 (v první řadě návrhy dával animátor a národní koordinátoři projektu v každé zemi). Pak 

byl dotazník představen jednotlivým MTV na odsouhlasení a/nebo modifikaci předtím než 

byl testován na cílové skupině (senioři a mladí lidé). 

 3. krok:   Rozeslání dotazníků 

Konečná verze dotazníku (viz. Příloha II) byla pak vyplňována reprezentativním vzorkem 

cílových skupin v každé zemi projektu VASIE prostřednictvím kolektivních setkání, mailů, 

telefonátů a individuálních rozhovorů. 

Pokračování tohoto dokumentu představuje následující prvky: 

 Popis výsledků průzkumu realizovaného na cílových skupinách; 

 Celkový přehled o stávajících opatřeních a iniciativách v každé zemi ve vazbě na 

téma mezigeneračních vztahů (příklady dobré praxe); 

 Definování zadávacích podmínek (minimálních požadavků) na vytvoření 

vzdělávacích modulů a pedagogických pomůcek, které se jich týkají. Tato část by 

měla sloužit k zpracování intelektuálních produkcí IO2, IO3 a IO4.    
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II- Výsledky, příklady dobré praxe a zadávací podmínky 

1. Výsledky  
1.1. Brainstorming 

Bylo organizovaných 15 brainstormingových zasedání a to 2 až 3 u každého partnera, během 
nichž senioři a mladí lidé měli možnost vyměnit si názory a prodiskutovat téma, za supervize 
animátora/odborníka «hlavní sociální kompetence potřebné pro lepší sociální integraci». 
Během těchto setkání bylo mobilizováno více než 150 lidí. Níže uvedená tabulka č. 1 
poskytuje přehled o brainstormingových setkáních organizovaných v 7. partnerských zemích. 
 
Tabulka č. 1: Brainstormingové setkání organizované v 7 partnerských zemích 
 

Země Partner Brainstormingové setkání 

Belgie CIEP 3 setkání: 

 23/10/2015, 5 účastníků – 2 mladí  & 3 senioři  

 11/12/2015, 8 účastníků – 2 mladí & 5 seniorů 

 11/01/2016, 5 účastníků  – 2 mladí & 3 senioři  

Francie IRIPS 2 setkání: 

 27/10/2015, 12 účastníků  – 10 mladých & 2 senioři 

 11/10/2015, 9 účastníků – 3 mladí & 6 seniorů 

Rakousko BFIOO 2 setkání: 

 18/11/2015, 34 účastníků  

 16/12/2015, 18 účastníků 

Řecko IASIS 2 setkání: 

 13/11/2015, 5 účastníků – 3 mladí & 2 senioři 

 19/11/2015, 5 účastníků  – 3 mladí & 2 senioři 

Itálie CSF 2 setkání: 

 11/11/2015, 24 účastníků – 12 mladých & 12 starších lidí 

 20/11/2015, 24 účastníků  – 12 mladých & 12 starších lidí 

Česká 

republika 

Filia 2 setkání: 

 11/11/2015, 5 účastníků – 3 mladí & 2 senioři 

 Individuální rozhovory  

Slovensko Stimulus 2 setkání: 

 11/12/2015, 5 účastníků – 2 mladí & 3 starší lidé 

 24/11/2015, 5 účastníků – 2 mladí & 3 starší lidé 

 

V tabulce č. 2 uvedené níže je převzatých 6 základních kompetencí (analytická tabulka 

potřeb, kterou CIEP poskytl během úvodního setkání projektu, příloha I a III)  jakož i doplnění 

partnery (o nové kompetence identifikovány během 15 brainstormingových zasedání). 

Doplnění partnerů jsou dvojího typu, buď jsou to doplnění k již navrženým základním 

kompetencím. V takovém případě je doplnění uvedeno v kolonce (sloupci partnera) ve 

stejném řádku jako základní kompetence,  
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které se doplnění týká; nebo návrh na doplnění není pokryt v 6. základních kompetencích, v 

takovém případě je doplněn nový řádek (kompetence). Shrnutí návrhů na doplnění bylo 

předloženo jednotlivým místním technickým výborům ke schválení. Toto odsouhlasené 

shrnutí kompetencí sloužilo partnerům jako báze pro vytvoření finálního dotazníku. Pro 

snazší pochopení dotazníku cílovými skupinami, jsme uvedli krátkou definici každé 

kompetence v dotazníku. 

Tabulka č. 2: Příspěvky 7 zemí partnerství VASIE 
 

Návrh Doplnění 

CIEP 

Doplnění  IRIPS Doplnění 

BFIOO 

Doplnění IASIS Doplnění CSF Doplnění Filia Doplnění 

Stimulus 

1. Empatie «Aktivní 

naslouchán» 

v «Empatii» 

   Reflexe 

Emoční 

hodnocení 

Pokora     

2. Sebepotvrzení     Sebeprosazení a 

sebapotvrzení 

Kritické myšlení     Sebehodnoce

ní 

3. Aktivní 

naslouchání 

  Aktivní 

naslouchání v 

komunikaci 

 Neřešené NA     

4. Management 

rizik 

Zdraví a 

přizpůsobení 

se 

institucionáln

ímu prostředí 

      Přizpůsobení se 

(práce, pracovní 

místo, krajina, 

...,) 

Poznání 

vlastních hranic 

  

5. Komunikace     aktivní 

naslouchání 

komunikace 

Proaktivnost, 

bádaní/výzkum 

  

  Počítačové 

kompetence 

Moderní 

komunikační 

pomůcky 

6. Tolerance    Respekt         

    Mentální 

představy 

7. Řešení 
konfliktů  

        

     Zvědavost   8. Rozšíření 
sociálního 
okruhu (sítě) 

      

    Vůle / touha po 

začlenění se 

    9. Naučit se učit Chuť učit se 

nové věci 

  

              10. 
Mezigenerač
ní spolupráce 

 

1.2. Dotazník 

289 účastníků vyplnilo dotazník, z toho bylo 148 mladých lidí a 141 starších lidí. 

Cíl, který si partneři určili bylo shromáždit alespoň 20 dotazníků v každé partnerské zemi, 

tedy 140 celkově za celé konsorcium. Tento cíl je vysoce překročen. Tabulka č. 3 na 

následující straně prezentuje rozdělení počtu účastníků podle partnerských zemí a typu 

účastníků (v daném případě seniorů & mladých lidí). 
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Tabulka č. 3: Rozdělení respondentů, kteří testovali dotazník v 7 zemích partnerství VASIE 
 

  BE FR AT IT GR SK CZ Spolu 

Mladí  lidé 18 52 8 10 11 32 17 148 

Senioři 14 51 8 10 11 32 15 141 

CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ 32 103 16 20 22 64 32 289 

 

Následující graf ukazuje rozdělení účastníků průzkumu podle zemí: 
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Graf č. 1: Ilustrace rozdělení v kumulovaných% mladých lidí a seniorů v 7 zemích partnerství VASIE 
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1.3. Získané údaje 

Skupina mladých lidí a seniorů, kteří vyplňovali dotazník byla vyzvána, aby odpověděla na 
následující otázku «Jak hodnotíte význam těchto kompetencí pro (opětovno) u lepší sociální a 
ekonomickou integraci?», Přičemž měli vyjádřit stupeň svého souhlasu pro každou z deseti 
kompetencí. 
 
Stupeň souhlasu měl být dán použitím stupnice hodnot od 1 do 5, přičemž 1 byla 
považována za bezvýznamnou a 5 za velmi důležitou pro integraci do společnosti. 
 
Kompetence, která získala práh vyšší než 50% z hodnot 4 a 5 (důležitá a velmi důležitá) byla 
považována za odsouhlasenou a bude použita do zadávacích podmínek pro vzdělávací 
moduly. 
 
Tabulka č. 4 představuje celkové výsledky za obě cílové skupiny 
 
Tabulka č. 4:  Míra rozdělení stupně souhlasu účastníků pro každou kompetenci 
 

 KOMPETENCE 
1- 
bezvýznamná 

2 – málo 
důležitá 

3-mírně 
důležitá 

4 - 
významná 

5-velmi 
významná 

1. Empatie 
2,08 % 6,25 % 

29,86 
% 

30,56 % 31,25 % 

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

36,33 
% 

32,53 % 

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

4. Management rizik (práce, zdraví,...) 
1,39 % 

11,15 
% 

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

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

56,06 
% 

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

43,01 
% 

7. Kompetence řešit konflikty 
0,00 % 7,32 % 23,34 % 

40,07 
% 

29,27 % 

8. Síťování (rozšíření sociálního okruhu) 
0,35 % 8,33 % 26,04 % 31,25 % 

34,03 
% 

9. Naučit se učit 
1,05 % 2,09 % 16,72 % 

37,98 
% 

42,16 
% 

10. Mezigenerační spolupráce 0,69 % 9,03 % 23,26 % 30,90 % 36,11 % 
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Studium výsledků průzkumu ukazuje, že více než 60% účastníků považuje kompetence 
uvedené v dotazníku za důležité pro začlenění se do společnosti. Přestože jsou všechny 
kompetence považovány za důležité, účastníci více hlasovali pro některé z nich. 
 
Nejvíce kótovanými kompetencemi (5 - velmi důležité) s více než 40% jsou komunikace, 

tolerance a naučit se učit. 56% respondentů považuje komunikaci za nejdůležitější 

kompetenci, kterou musí nabýt mladí a starší lidé, aby dosáhli lepší integraci. 43% považují 

za nejdůležitější toleranci a pro 42% respondentů je nejdůležitější kompetencí naučit se učit. 

Nejméně kótovanými kompetencemi (3 - mírně důležité) s intervalem mezi 25% až 30% jsou 

empatie, síťování a zvládání rizika. Většina respondentů dobře nepochopila co přesně 

znamená pojem empatie a zvládání rizika. To možná vysvětluje získanou míru procent. 

Ostatní kompetence jsou považovány za důležité (hodnocené váhou 4), a to sebeúcta, 

sebeprosazení, řešení konfliktů a mezigenerační spolupráce. 

Porovnání výsledků jednotlivých zemí ukazuje na několik specifik, přestože hlavní tendence 

zůstávají nezměněny. 
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MLADÍ LIDÉ 
 

Tabulka č. 5: Míra přerozdělení stupně souhlasu mladých účastníků pro jednotlivé kompetence 
 

KOMPETENCE 1- 
bezvýznamná 

2 – málo 
důležitá 

3-mírně 
důležitá 

4 - 
významná 

5-velmi 
významná 

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

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

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

4. Management rizik (práce, zdraví,...) 2,17% 12,32% 26,09% 29,71% 29,71% 

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

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

7. Kompetence řešit konflikty 0,00% 8,03% 27,01% 37,23% 27,74% 

8. Síťování (rozšíření sociálního okruhu) 0,72% 9,42% 26,09% 28,26% 35,51% 

9. Naučit se učit 0,72% 1,45% 17,39% 39,13% 41,30% 

10. Mezigenerační spolupráce 0,72% 10,14% 29,71% 35,51% 23,91% 
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SENIOŘI 
 

KOMPETENCE 1- 
bezvýznamná 

2 – málo 
důležitá 

3-mírně 
důležitá 

4 - 
významná 

5-velmi 
významná 

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

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

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

4. Management rizik (práce, zdraví,...) 0,78% 10,85% 21,71% 28,68% 37,98% 

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

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

7. Kompetence řešit konflikty 0,00% 6,92% 20,77% 40,00% 32,31% 

8. Síťování (rozšíření sociálního okruhu) 0,00% 6,92% 26,15% 34,62% 32,31% 

9. Naučit se učit 1,55% 2,33% 14,73% 38,76% 42,64% 

10. Mezigenerační spolupráce 0,77% 9,23% 17,69% 25,38% 46,92% 
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Porovnání údajů poskytnutých "seniory" a "mladými" ukazuje stejné tendence. 

«Komunikace» je nejvíce kótovanou kompetencí oběma kategoriemi, téměř 60% účastníků 

obou skupin ji považuje za «velmi důležitou» a 25% za «důležitou». 

Dvěma následujícími nejvíce kótovanými kompetencemi jsou «tolerance» a «naučit se učit», 

45% účastníků obou skupin ji považuje za «velmi důležitou» a 25% za «důležitou». 

Největší rozdíl v obou skupinách se projevuje v kótování přidělené kompetenci 

«mezigenerační spolupráce». Zdá se, že senioři si velmi silně uvědomují potřebu takové 

kompetence v procesu integrace a 45% z nich ji považuje za «velmi důležitou» a 20% za 

«důležitou», zatímco jen 20% mladých považuje «mezigenerační spolupráci» za «velmi 

důležitou». 

Nejméně kótovanými kompetencemi ze strany mladých lidí jsou empatie, zvládání rizik, 

mezigenerační spolupráce, které téměř 30% mladých považuje za «bezvýznamné» nebo 

«málo důležité». 

Nejméně kótovanými kompetencemi ze strany seniorů jsou zvládání rizik, empatie a síťování, 

které téměř 30% seniorů považuje za «bezvýznamné» nebo «málo důležité». 

Takto identifikované kompetence jsou rozděleny do 3 vzájemně se doplňujících učebních 

jednotek, které jsou ještě rozděleny na moduly. Následující schéma popisuje navrhovanou 

skladbu modulů:  
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2. Příklady dobré praxe 
 

Po zpracování inventury příkladů dobré praxe týkajících se aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity ve svém regionu měl každý partner za úkol představit nejméně 

jeden příklad, podle něj nejvíce reprezentativní příklad aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity, podle predoženého vzoru (viz. Příloha III). 

Tento sběr příkladů dobré praxe měl dva hlavní cíle: 

  zaprvé poskytnout zdroj inspirace pro vytvoření aktivit v projektu a v zemích 

         partnerů; 

  zadruhé, využít je jako «příklady dobré praxe» když si budou partneři vytvářet   

                   vzdělávací pomůcky. 

 

Níže uvedená tabulka nabízí přehled opatření podpory, vzdělávání a poradenství 
zmapovaných partnery VASIE v rámci aktivity «příklady dobré praxe» (viz. Příloha III s 
rozsáhlejším popisem). Tyto iniciativy jsou příklady dobré praxe v oblasti propagace interakcí 
mezi generacemi. 
 
Tabulka č. 6:  Hlavní zmapované příklady dobré praxe 
 

 Země Príklad dobrej praxe Kompetencie Druh  

BE  Rozhovory během 
výběrového řízení 
Senioři - mladí lidé 

 

 Stoly iných 
 
 
 
 
 
 

 Pláň mezigenerační 
dovolené 

Komunikace 
Sebeúcta 
Sebedůvěra 
 
Stanovit diagnostiku 
Síťování 
Propagace kultury sdílení 
dynamika skupiny 
kolektivní činnost 
 
Mezigenerační komunikace 
Dynamika skupiny 
Empatie 
  
 

Hraní rolí / simulace 
 
 
Skupinová setkání 
 
 
 
 
 
 
 
Animace / 
moderování 

FR  Generační smlouva 

 
 

Předávání znalostí, sebeúcta, 
komunikace,  

 

Zaměstnanost a 
udržení v zaměstnání 
 
Pomoc / rady při 
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 Tútorství 

 

 

 RERS 

 

 

 

 

 Akordérie 

 

Rozšíření sociálního okruhu, 
komunikace, valorizace, 
sebeúcta, mezigenerační 
spolupráce 

Sebeúcta, transfer kompetencí, 
síťování, sebedůvěra, 
tolerance, naučit se učit 

Sebeúcta, sebedůvěra, 
komunikace, komunikace, 
tolerance 

návratu do 
zaměstnání 
 
Výměna znalostí 
 
 
 
 
 
 
Výměna služeb 
 

AT  Rentner@enter 

(pensioner@enter): 

kurzy instruktáže 

starších pro mladé 

- Komunikace 
- Empatie, 
- Tolerance, 
- Sebeúcta, 
- Důvěryhodnost 

Vzdělávání 

GR  Cestovní mapa pro 

aktivní stárnutí v Řecku 

-IKT 
- Komunikace 
- Sebeúcta 
- Sebedůvěra 

Vzdělávání 

IT  Prarodiče na internetu - IKT 
- Komunikace 
- Sebeúcta 
- Sebedůvěra 

Vzdělávání 

CZ  Starší lidé v knihovně - Komunikace 
- Sebedůvěra, 
- Síťování, 
- Kultura sdílení, 
- Mezigenerační komunikace 

Vzdělávání 

SK  Mezigenerační solidarita 

a dobrovolnictví: 

společné dobrovolnictví 

senioři – mladí lidé 

- Komunikace 
- Sebeúcta a sebedůvěra 
- Solidární a medzigenerčná 
spolupráce 
- Empatie a lepší pochopení 
potřeb jiných 
- Společná práce, kooperace 
- Síťování a vytváření vztahů 
- Prevence konfliktů 
- Společné učení se 
- Transfer kulturních hodnot 

Skupinová setkání 
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Příklady dobré praxe popsané partnerstvím umožnily konstatovat, že iniciativy, které se 

setkávali s největším zájmem mladých a starších lidí byly neformální setkání, které dávaly 

účastníkům velkou volnost. 

Zájem mladých i starších lidí je menší pokud jim mluvíme o «vzdělávání», preferují raději 

vzájemnou pomoc. 

A proto se nám zdá vhodné, vypustit pojem vzdělávací jednotka a od nynějška budeme 

mluvit o kolektivních mezigeneračních setkáních. 

 



              

Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Evropské unie. 

Táto publika obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentuje názory 

Evropské komise a Evropská komise  neodpovídá za použití informací,  

jež jsou jejich obsahem. 
 

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

22 

 

3. Kurrikulum (minimální požadavky) 

3.1. Úvod  

Tento program je určen v první řadě pro jednotlivce a skupiny, které se zajímají o interakci 

mezi generacemi v kontextu osobního/soukromého života a/nebo profesního života. 

Program je vytvořen pro lektory, animátory a organizace působící v oblasti vzdělávání a 

profesního a sociálního začleňování. Toto vzdělávání nevyžaduje žádné vstupní znalosti. 

Vzdělávání se zaměřuje na stimulaci interakce/interakce mezi generacemi a na podporu 

široké škály sociálních kompetencí. Mělo by umožnit účastníkům uvědomit si výhody, které 

se dají získat při zapojení se do této vzájemné interakce a to jak pro společnost, tak pro 

jednotlivce. Aktivity interakcí mezi generacemi jsou účinnými šiřiteli kompetencí, schopností 

jakož i kultury/názoru na svět «žít a dělat spolu». Hlavním záměrem tohoto vzdělávání je, 

aby účastníci mohli aplikovat pedagogické zdroje tohoto vzdělávání v reálných situacích, aby 

mohly být empatičtí s sebou i s jinými.  

Senioři i mladí lidé jsou v tomto programu považováni za aktiva a ne za «problémy, které je 

třeba vyřešit». Tento postup/kurz je praktický, přičemž se zvláštní důležitost věnuje 

pochopení «prostředí», jeho «společného vytvoření» a «komunikaci s jinými». Důraz je 

kladen na způsob posílení vzájemné důvěry, důvěry a vzájemného respektu mezi těmito 

dvěma cílovými skupinami, které nemají často příležitost společně jednat/působit. Fakt, že se 

spojí senioři a mladí lidé ještě není zárukou mezigenerační spolupráce mezi dvěma cílovými 

skupinami, předtím je třeba připravit, naplánovat a zrealizovat vzdělávací sekvence o 

mezigeneračních otázkách. 

Vzdělávání by se mělo zaměřit na diskusi se silným důrazem na kohezii týmu (soudržnost), 

pochopení silných a slabých stránek každého jednotlivce a každé generace. 

 

Podle výsledků studie dokumentace a rozhovorů s mladými lidmi a seniory v 7 zemích 

partnerů byly identifikovány následující kompetence: 

 

1. Empatie 

2. Asertivita/sebeprosazení 

3. Sebeúcta 

4. Management rizik (zaměstnání, zdraví,...) 

5. Komunikace 

6. Tolerance 

7. Kompetence pro řešení konfliktů 

8. Síťování (rozšíření sociálního kruhu) 
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9. Naučit se učit 

10. Používání «dobrých mravů» 

11. Mezigenerační spolupráce 

  
Tento vzdělávací program se skládá ze tří jednotek, rozdělených na cíle, témata, metodické 

indikace a naučené poznatky. Vzdělávací kurzy, založené na tomto programu, by měly 

poskytnout znalosti, dovednosti a postoje, ale také zlepšit interakci mezi generacemi 

vytvořením platforem a prostoru určeného pro dialog a výměnu zkušeností mezi oběma 

hlavními cílovými skupinami. 

 

Tento vzdělávací program je zaměřen na validaci sociálních kompetencí účastníky, přičemž 

tyto kompetence jsou považovány za základní při začlenění se do společenského a/nebo 

profesního života. 

 

Učební cíle každé jednotky jsou vždy zaměřeny na zvláštní otázku. 

 

3.2. Kolektivní mezigenerační setkání č. 1 Lépe poznat sebe a tak lépe poznat 

jiných? /Intelektuální produkce č. 2 "(Opětovné) přizpůsobení se 

prostředí"/ 

 

Probíraná kompetence jsou: 

 empatie, 

 sebepotvrzení, 

 otevřenost mysli a tolerance, 

 sebeúcta. 

3.2.1 Cíle 

Cíle této lekce pro účastníky jsou: 

 budovat/rozvíjet sebeuvědomení; 

 brát v úvahu starosti jiných; 

 nabývají kompetence v emocionální inteligenci (= schopnost rozpoznat a pochopit své 

vlastní pocity, ale i pocity jiných a přijmout optimální rozhodnutí, .....) 

 

3.2.2 Témata 

Ve srovnání s jinými obdobími historie, z hlediska generací, jsou dnes pracoviště stále více 

diverzifikované. Prvním krokem k pochopení rozdílnosti mezi jednotlivými generacemi je 

prověřit důvody/motivy těchto rozdílností, proskoumat vnímání každé generace a vyříkat 
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názory a analýzy. Prvořadým je uvědomit si, že každá generace má své preferované styly 

komunikace, styly učení a metody učení se, ....  

 

Pochopit pocity jiných, brát v úvahu jejich obavy a starosti a komunikovat s nimi, to znamená 

být si vědom stávajících rozdílů v tom, co jeden člověk řekne a co jiní lidé pod tím rozumějí. 

Obecně toto jsou hlavní kroky na efektivní a humánní interakci s jinými lidmi. Tyto 

kompetence a postoje jsou ještě významnější v mezigeneračním kontextu.   

Úspěšná rovnováha mezi empatií a asertivitou (sebepotvrzení), mezi tolerancí a pozitivní a 

konstruktivní kritikou, mezi sdílením a individuální výkonností  ...  je vysoce žádoucí. 

Pro úspěšnou interakci mezi mladými lidmi a seniory je důležité být si vědom společných 

výzev a být připraven jim čelit. 

 

3.2.3  Metodické indikace 

Vzdělávání VASIE, určené v první řadě dospělým stážistům, by mělo zajistit vyvážený mix 

mezi přenosem znalostí a základních informací, aktivní účastí účastníků a prostředím, které 

bude nakloněné získávání poznatků. Uváděné metodické indikace jakož i ty, které jsou 

uvedeny v dalších dvou vzdělávacích jednotkách, jsou spíše doporučeními a hlavními směry 

jako povinnými instrukcemi. Lektoři jsou silně podněcováni, aby přizpůsobily svůj přístup 

cílovým skupinám a braly v úvahu kulturní a regionální zvláštnosti. 

 

První část první jednotky začíná vysvětlením proč je třeba a nezbytné klást «otázky». Lektor 

může začít tím, že požádá stážisty, aby podali svou definici «Otázky» (formulovali definici). A 

pak aby si navzájem položili pozitivní otázky, co bude jednodušší úvod ke kompetencím  jako 

jsou: 

 Empatie 

 Zvědavost 

 Sebeprosazení 

 Dodání smyslu 

 Nastolení kompromisu 

 Intimita a soukromý život... 

 

K prokázání empatie vůči jiným je důležité osvojit si bezpodmínečně pozitivní pohled, 

pozorně naslouchat a moci brát v úvahu pohledy na věc/názory jiných lidí. Bezpodmínečně 

pozitivní úcta/vážení si znamená neposuzovat jiných, ale respektovat je pro to, jací jsou. 

Prokázat bezpodmínečně pozitivní úctu vůči druhým lidem je důležité, protože jim samým 

dodává sebedůvěru. 
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Na zlepšení multikulturnosti, mezigeneračních interakcí, participačních přístupů se 

doporučuje rozdělit stážisty do dvou heterogenních skupin a dát jim čas na výměnu názorů a 

na diskusi před společným vyhodnocením (za účasti celé skupiny). 

 

  

Trvání & 

harmonogram 

8 hod. (480 minut)  

Nástroje Mindtools, online zdroje, prezentace PPT, video sekvence, hraní rolí, 

... 

Vzdělávací pomůcky Vytvoří si je partneři (koordinace: IASIS). 

3.2.4 Výsledky učení  

Na konci první vzdělávací jednotky by měl být její absolvent schopen: 

 definovat co rozumíme pod empatií 

 definovat co rozumíme pod sebeprosazením 

 definovat co rozumíme pod sebeúctou 

 identifikovat důsledky nízkého stupně empatie 

 identifikovat  důsledky nízké sebedůvěry 

 identifikovat důsledky nízké sebeúcty 

 rozlišit vyslovení názoru a učinění kompromisu 

 vyhodnotit základní informace týkající se jeho souseda v kurzu. 

  

3.3.4. Kolektivní mezigenerační setkání č. 2: Dát se dohromady / spojit se a 

....... přemýšlet společně? (Intelektuální produkce č. 4 "(Opětovné nabytí 

jistoty") 

 

Probíraná kompetence jsou: 

 naučit se učit 

 management rizik  

 vědět spolupracovat s člověkem jiné generace 

 asertivita   

3.3.1 Cíle 

Cílem této učební jednotky studujících jsou: 

 navržení a vytvoření kolektivní činnosti 
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  identifikování faktorů, které v současné době usnadní nebo zpomalí začlenění do 

současné společnosti 

 stanovit diagnostiku/rozbor a identifikovat výzvy a omezení 

 znát svá práva 

 pochopit dynamiku skupiny 

využívat techniky učení se   

 dokázat předvídat a řešit konflikty (viď  i KMS1). 

3.3.2 Témata 

V naší době je důležité vytvářet/rozvíjet různé schopnosti, ale pro všechny generace je stále 

více důležité znát své prostředí, pochopit mechanismy systému, ve kterém žijí a postupují a 

který se neustále mění/vyvíjí. Mezigeneračnost umožňuje vytvářet schopnosti takové jako 

«chránit/bránit se», ale také jak se stát spojovacím článkem pro jiné a tak formovat 

kolektivní činnosti v systému, kde dominuje samota a individualismus nebo praktikovat 

sdílení o zkušenosti. Mezigeneračnost umožňuje výměnu názorů, vytváření synergií a 

posílení kompetencí a postojů každé generace. 

3.3.3 Metodické indikace 

Informace pro lektory. 

Kolektivní mezigenerační setkání č. 2 by mělo začít požádáním účastníky, aby vyjádřili to, čím 

prošli v životě (svůj příběh, tím odkud pocházejí, kde žijí, .... ) což lektorovi umožní získat 

obecné informace o bezprostředním prostředí stážistů a zjistit, co o něm vědí. 

Lektor položí několik otázek: 

          - Jaké instituce, lidi, kteří by vám mohli poskytnout pomoc/informace kolem  

            vás znáte? 

          - Co si myslíte o dnešní společnosti? 

          - Jak můžeme předvídat případná rizika v našem životě? 

Dynamika skupiny (spolupráce) by se měla vytvořit participativním způsobem s homogenitou 

ve skupinách.  

 

Aby byla zajištěna dynamika skupiny, doporučuje se, aby vzdělávací pomůcky, které se 

budou tvořit, brali v úvahu participativní charakter postupu i homogennost skupin jako cíl. 

Trvání & harmonogram 8 hod.  (480 minut)  

Nástroje Prezentace, PowerPoint, případové studie, videa, online zdroje, 

hraní rolí, ... 

Vzdělávací pomůcky Vytvoří si je partneři (koordinace: CENTRO SERVIZI FORMAZIONE) 
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3.3.4 Výsledky vzdělávání 

Na konci druhého KMS by měly být její absolventi schopni: 

 objasnit/popsat diagnostiku/rozbor jejich sociálního prostředí 

 identifikovat klíčové osoby, které mohou být pro ně v jejich prostředí zdrojem informací 

 podniknout opatření, pokud jde o skryté faktory a tak usnadnit začlenění 

 zvládat vlastní učení se, využití vhodných postupů. 

  

3.4. Kolektivní mezigenerační setkání č. 3: Společně tvořit a komunikovat? 

(Intelektuální produkce č. 3 "Komunikace a IKT) 

 

Probíraná kompetence jsou: 

 síťování, 

 kompetence předvídat a řešit konflikty, 

 komunikace. 

3.4.1 Cíle  

Cílem této učební jednotky studujících jsou: 

    využít schopnost přiměřeně komunikovat v různých okolnostech, s různým cílem           

a s různými cílovými skupinami; 

    využít technologie k efektivní komunikaci v různých a různých souvislostech; 

    osvojit si odpovídající chování v závislosti na kontextu ("dobré mravy / způsoby") 

    být schopen zvládnout konflikty (prevence, identifikace a řešení); 

    vědět jak vytvořit síť (rozšíření sociálního okruhu). 

 

 3.4.2 Témata 

 
Být schopen komunikovat znamená mít schopnost naslouchat jiným a stejně tak být schopen 
vyjádřit se: vyjádřit své názory, starosti, otázky, požadavky, ... 
 
Některé z těchto kompetencí jsou přebírány také v KMS1, avšak kompetence všeobecné 
komunikace a kompetence spojené s využíváním IKT jsou zahrnuty do KMS3.  
 
Během fáze reflexe o projektu VASIE, byly vyjádřeny některé potřeby: 

- schopnost mluvit před veřejností (skupinou 
- schopnost ústní prezentace a prezentace s napsanou pomůckou (jako  
    například životopis). 
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Komunikace je také otázkou určitých kódů, terénem společných základních pravidel, které 
umožňují společnosti fungovat (pozdravy, měření času, atd., ..... «Kódy vedení» jsou různé a 
závisí na profesního prostředí, kulturního pozadí a generace ... Například starší lidé a mladí 
lidé nemusí stejně vnímat «dobré mravy/způsoby», což může vést k nepochopení a tedy k 
napětí. A o jeden krok dál, tyto napětí mohou způsobit konflikty. 
Bylo by vhodné naučit se identifikovat, jaké jsou vhodné způsoby přizpůsobeny okolnostem 
na předvídání nebo prevenci konfliktů a zda je již pozdě na komunikaci, aby se identifikovali 
zdroje tohoto konfliktu a pokus o jeho vyřešení.  
  

Komunikace je interakce mezi lidmi. Tato interakce může být schematicky vyjádřena v sítích. 
Sítě jsou v běžném společenském životě důležité a stejně i v profesním životě. Uvědomění si 
jejich důležitosti, ale i jejich existence a jinými slovy řečeno co je to síť (například moje 
rodina, moji sportovní přátelé, ....), je téma, která by měla být zahrnuta do této učební 
jednotky. 

V současné době je komunikace všude a mnohé technologické nástroje na bázi využívání 

IKT velmi rychle vytvořili propast mezi generacemi, jakož i fakt, že lidé ze sociálně slabších 

skupin jsou méně připojení (mluvíme o technologiích) jako je průměrná populace. Starším 

lidem stejně jako mladým třeba dnes ovládat základy internetu (e-mail, on-line formuláře), 

aby se dostali ke službám, aby na maximální míru mohli využít sociální výhody a profesní 

výhody a tak se staly součástí moderní společnosti. 

3.4.3 Metodické indikace  

Nástroje by měly být obecně použitelné a přizpůsobitelné pro různé cílové skupiny 
(odlišných kulturně, věkově, z hlediska profesní situace, velikosti skupiny, atd., ....) 
Jelikož se jedná o vzdělávání dospělých, mají v něm interakce, participace, sdílení o 
zkušenosti velmi důležité místo. 
 
Popis instrukcí, čas plánovaný na jednotlivé aktivity, ... by měli zohlednit specifika účastníků: 
starší lidé, z různého prostředí, s různými schopnostmi, dovednostmi. A to bez ohledu na 
lekci! 
  
Navrhujeme, aby se využily zkušenosti každého účastníka v tématu «kód vedení»: například 
senioři a profesní prostředí, mladí a nový jazyk (spojený s používáním informačních 
technologií) nebo všechny situace, na které si vzpomenou v prostředí, které není pro ně 
obvyklé (prázdniny / dovolená, jiná rodina, ...) 
  
 
Opatření IKT 

Jelikož tato třetí učební jednotka má řešit problematiku IKT, měla by se brát v úvahu 
potřebu/nutnost vybavit všechny účastníky potřebným vybavením. 
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Mělo by být stanoveno, zda každý účastník musí mít k dispozici počítač a zda se vzdělávání 
bude dělat v párech (mezigeneračních nebo v malých skupinách), kde se budou účastníci 
dělit o zařízení (počítač a současně o znalosti, zkušenosti ve stejnou dobu). Další možností je 
využití vlastních počítačů účastníků a znalost jejich používání a přivést účastníky k rozvoji 
jejich komunikačních kompetencí při tvorbě sítí, pomocí e-mailů, vyplňování on-line 
formulářů. Mohly by také sdílet své znalosti s ostatními a takto zlepšit svou sebedůvěru. 
 
Řešení konfliktů 

Využít metodu kartografie na identifikování konfliktů, jejich příčin, jejich aktérů a případně i 
řešení, to by mohla být jedna pomůcka. Jedním z nejlepších způsobů řešení pojmu konflikt, 
je vycházet ze zkušeností účastníků. To umožní zhodnotit uplatněny strategie ale současně i 
získat názory jiných účastníků na způsob, jakým by oni byli problém řešili. 
  

Trvání & 

harmonogram 

8 hod.  (480 minut)  

Nástroje Případové studie, ICT opatření, PowerPointové prezentace, videa, 

online zdroje, hraní rolí 

Vzdělávací pomůcky Vytvoří si je partneři (koordinace: FILIA CENTRUM) 

3.4.4 Výsledky učení se   

Na konci třetí vzdělávání jednotky, by měl být její absolvent schopen: 

    určit základní pravidla «být součástí společnosti»; 

    být si vědom rozmanitosti «kódů vedení/řízení se», ve spojitosti s věkem, se sociální, 
profesní a kulturní situací; 

    představit sám sebe; 

    identifikovat síť jejíž je součástí; 

    prokázat kritické a novátorské myšlení; 

    uvést/prokázat kompetence v ústní, písemné a vizuální komunikaci; 

    používat současné technologie v oblasti komunikace; 

    efektivně odpovědět na kulturní rozdílnosti v komunikaci; 

    komunikovat etickým způsobem; 

    prokázat diskusi o pozitivní komunikaci ve skupině; 

    identifikovat konflikt a jeho zdroje a strategie jak mu čelit/řešit ho. 
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PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA I:     Analytická tabulka brainstormingu 

 

PŘÍLOHA II: Dotazník o hlavních sociálních kompetencích na integrování se do 

společnosti 

 

PŘÍLOHA III:  Vzor formuláře pro sběr dat z brainstormingu a příkladů dobré 

praxe 

 

PŘÍLOHA  IV:     Příklady dobré praxe 
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PŘÍLOHA I:  Analytická tabulka brainstormingu 

Jméno: 
Věk: 
Datum: 

Potřeby v oblasti kompetencí 
Klíčové sociální kompetence ANO NE Upřesnění / Poznámka 

1. Empatie 
Schopnost vidět situaci očima jiných lidí je základem. 

Schopnost vidět situaci očima jiných lidí může jednoduše 

znamenat, že přijmete názor osoby, se kterou diskutujete, 

i když s ním nesouhlasíte a dáte mu vědět, že chápete 

jeho pozici 

   Vytvořit bezpečný prostor (důvěra) 

 «Emocionální alfabetizace» (pojmenovat city/ 
pocity) 

 Přímo vyjádřit svou empatii 

 Přeformulovat, co jiná osoba právě řekla nesprávné 
/pomýlené 

 Jmenovat co si myslíme, že mohou být potřeby 
jiného člověka 

 Jmenovat své vlastní omezení 

 Jmenovat co bychom si přáli dělat 

2. Sebepotvrzení  
Umět vyjádřit svůj názor, své pocity a své potřeby. Je to 
vnitřní postoj, který spočívá v tom, že si myslíme, že 
máme určitou hodnotu. Je to možnost jednat ve vazbě na 
své potřeby, na své okolí. 

   Odvážit se položit otázky 

 Odvážit se říci / vyslat svůj názor 

 Odvážit se mluvit o sobě 

 Vědět reagovat na verbální nebo neverbální 
vyjádření, které znejišťují/destabilizují 

 Být schopen porovnávat 

 Přijmout odpovědnost, ... 
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3. Aktivní naslouchání  
Schopnost pochopit potřeby a starosti osob, se kterými 
diskutujete, odkódovat/rozšifrovat jejich motivaci a jejich 
hodnoty, jakož i odpozorovat jejich pocity v danou chvíli. 
Znamená to klást otázky/ptát se, aktivně naslouchat, 
přeformulovat potvrzení, .. 

   

4. Identifikace a zvládání  rizik (včetně zdravotních) 
 

   Rozlišovat mezi běžnými riziky a jinými třídami rizik 

 Poinformovat se o frekvenci (častosti opakování se, 
závažnosti a dopadech různých rizik v běžném životě 

 Identifikování rizikového chování 

 Pochopení složitosti světa 

 Pojmy riziko, svoboda/omezení, ... 

5. Komunikace 
Schopnost vstupovat do vztahů s jinými, předat někomu 

odkaz, přičemž je třeba přizpůsobit dané osoby a 

okolnostem 

   Dokázat dešifrovat odkaz (verbální, neverbální 

 Vyjadřovat se srozumitelně (ústně a písemně 

 Vědět vyprávět prožitou událost 

 Nechat mluvit jiné ... 

6. Tolerance  
Schopnost respektovat svobodu jiných, jejich způsoby 

myšlení, jednání, jejich politické a náboženské názory 
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PŘÍLOHA II:  Dotazník o hlavních sociálních kompetencích na integrování se do společnosti 

DOTAZNÍK 

 

Jméno: 
Země: 
Věk: 

 
Jak byste ohodnotili na stupnici od 1 do 5 důležitost následujících kompetencí v procesu sociální a ekonomické (re) integrace? 
 

Známka na stupnici od 1 (nejméně důležitá kompetence pro integraci do 5 (nejdůležitější kompetence pro integraci. 
 
Dotazník z 2. prosince 2015 
 

KOMPETENCE 1 2 3 4 5 

1. Empatie 

Schopnost procítit pocity jiných, dokázat se postavit na místo jiné osoby 

  
 

 
 

  

2. Sebepotvrzení 

Znamená vyjádřit svůj názor, své pocity a své potřeby. Vyjádřit co cítíme. 
Sebepotvrzení je vnitřní postoj, který spočívá v tom, že věříme, že máme hodnotu. 

     

3. Sebeúcta 

Sebeúcta je to, co si myslíme o sobě, je to sebehodnocení sebe sama sebou samým. 
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Je to názor, který máme na to, kým jsme, je to způsob, jak se vidíme a jak se 
posuzujeme 

Zvládání rizik (zaměstnání, zdraví,...) 

Vědět identifikovat, vyhodnotit a stanovit priority rizik týkajících se činnosti, bez 
ohledu na povahu a původ těchto rizik 

     

4. Komunikace 

Schopnost reagovat na jiné, na své prostředí 

     

5. Tolerance  

Respektování jiných způsobů a myšlení a žití 

     

Kompetence zvládání konfliktů 

Schopnost odhalit konfliktní situace a jednat v nich v duchu klidného postupu a ve 
prospěch kolektivu. 

     

6. Síťování (rozšíření sociálního okruhu) 

Schopnost vytvořit profesní a / nebo sociální síť 

     

7. Naučit se učit 

Schopnost efektivně řídit svůj čas, řešit problémy, nabýt, zpracovat a integrovat 
nové znalosti a uplatnit je v různých kontextech 

     

8. Mezigenerační spolupráce 

Spolupráce a předávání kompetencí mezi generacemi 

     

 



              

Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Evropské unie. 

Táto publika obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentuje názory 

Evropské komise a Evropská komise  neodpovídá za použití informací,  

jež jsou jejich obsahem. 
 

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

35 

 

PŘÍLOHA III: Vzor formuláře pro sběr dat z brainstormingu a příkladů dobré 

praxe 

Aktivita č. 2: výzkum a vývoj vzdělávacích modulů 

 

I. VZOR: Kompetence a potřeby identifikované po brainstormingu (kvůli optimalizaci 

dotazníku 

 

Data za aktivitu Brainstorming  

Co: 

Kdy: 

Kdo: 

 

List musí být vyplnění a zaslán na adresu (ettaoufik.fathi@mos.be) do 16. listopadu 2015 

Kompetence / třeba 
doplnit do dotazníku 

Kompetence / třeba 
vyloučit z dotazníku 

Připomínky / Upřesnění /Odůvodnění 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

mailto:ettaoufik.fathi@mos.be


              

Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Evropské unie. 

Táto publika obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentuje názory 

Evropské komise a Evropská komise  neodpovídá za použití informací,  

jež jsou jejich obsahem. 
 

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

36 

 

II. Příklady dobré praxe  

Minimálně jeden příklad dobré praxe mezigeneračních iniciativ ve vaší zemi/regionu/městě/ 

organizaci (maximálně 2 strany na každý příklad) 

Příkladem dobré praxe může být proces, vzdělávací modul, partnerství, koncept, ... 

Formulář třeba vyplnit a pak poslat na adresu ettaoufik.fathi@moc.be  nejpozději do 15. 

prosince 2015. 

 

Titul / název příkladu 
dobré praxe 

……………………………………………………………………….. 

Verze 1. verze Datum: ../../…. 

Odpovědný partner & 

země 

………………………………………… 

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

 

I. Kontext (Definice, historie, záměry ...…)  

 

a. Kontext a cíle 

b. Hlavní aktéři 

c. Jaké jsou hlavní výsledky? 

 

      II. Faktory úspěchu příkladu dobré praxe 

 

III. Jak by mohl být příklad rozšířen? Jak by mohl být ještě úspěšnější? by  

 

IV. Závěr(y) 

 

mailto:ettaoufik.fathi@moc.be
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PŘÍLOHA IV:  Příklady dobré praxe 

BELGIE 

Název příkladu dobré praxe Hraní rolí (rozhovory při přijímání do 
zaměstnání 

Verze   Datum: 23/01/2016 
Odpovědný partner & země CIEP (CSC Seniors Charleroi) 

Autor(i)   Lucien Tilmant   CIEP (CSC Seniors) 

 

I. Kontext (definice, historie, cíle) 

Institut povolání ve stavebnictví a životním prostředí v Erquelinnes požádal CSC o zapojení se 

do hry rolí na téma: rozhovory během výběrových řízení do zaměstnání. 

Byla nám nabídnuta návštěva tohoto zařízení, abychom si stanovili témata, které by měly být 

zařazeny do programu a měly by odpovídat skutečnosti ve světě dospívajících mladých lidí. 

V rámci mezigenerační skupiny (mladí z CSC a CSC Senioři, převezmeme roli, tak jako v 

minulosti, zkoušejícího během hry rolí. 

Skupina se skládá z 5 až 8 žáků. 

Hraní rolí se děje ve formě malého divadelního představení, v němž se řeší následující 

kompetence: 

Na úrovni mladých lidí: 

- Dochvilnost/přesnost 

- Způsob představení se 

- Zdvořilost 

- Sebepotvrzení ze strany dospívajících. 

 

Na úrovni seniorů: 

- Duch tolerance 

- Komunikace 

- Empatie 

- a především schopnost aktivního naslouchání. 
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Toto hraní rolí umožňuje přenos kompetencí a to tak směrem k mladým jakož i k seniorům, 

vytváření mostů mezi dvěma generacemi, znásobení příležitostí pro všechny učit se jeden od 

druhého a konfrontovat se s odlišnou realitou. 

 

II. Hlavní aktéři 

V roli zkoušejících jsou senioři a v roli zájemců o práci mladí lidé. 

III. Jak by se tento příklad dobré praxe mohl šířit a být ještě úspěšnější? 

Velmi dobré výsledky byly zaznamenány již při předchozích návštěvách na jiných školách. 

Mladým lidem to umožnilo najít si práci. 

IV. Závěr 

To ukazuje, že dobrá mezigenerační spolupráce mezi seniory a mladými dospívajícími lidmi 

má pozitivní výsledky pro obě generace.  

 

Název příkladu dobré praxe STŮL JINÝCH 

Verze   Datum: 16/01/2014 
Odpovědný partner & země CIEP (Lidové týmy) - BE  

Autor(i)   CIEP (Florance & EP) 

 

I. Kontext (definice, historie, cíle) 

 

V kontextu nadspotřeby na straně jedněch a «hladovění» na straně jiných, stůl jiných se 

stává momentem na reflexi, úvahy o našich postupech, našem místě aktéra. 

Společnost «všeho, hned», přehnaná spotřeba, všude přítomnost reklamy, honění se za tím 

«mít to» namísto «být» ..., to vše nás vede do slepé uličky. Jak konzumovat lépe? Jak najít 

hodnoty zdravého stravování? Jak přerušit zarytou spirálu růstu? 

Jedná se o sesbírání neprodaného zboží od prodejců zeleniny v Charleroi a pozvat «jiných» 

aby se připojili k jídlu se záminkou vytvořit vazbu a přemýšlet o našem občanství/ 

občanském postoji. 

Společně a) obejdeme prodejce zeleniny b) navaříme jídlo c) zvolíme obsah úvah d) podělíme 

se o jídlo s těmi, kteří chtějí. 

a. Hlavní aktéři 
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Equipes Populaires  (lidové týmy) jsou především hnutím. Které sbližuje lidi, kteří se chtějí 

spojit a společně budovat společnost rovnosti a sociální spravedlnosti. Hnutí má dvojí záměr: 

podnítit kritickou analýzu a vytvořit podmínky k tomu, aby se nám spolu žilo lépe! 

Projekt by měl spojovat jednotlivců, sdružení, ... kteří by rádi nabídli i jinou zkušenost se 

spotřebou, takovou, která respektuje jednotlivce i životní prostředí 

Jeunes Organisés et Combatifs (JOC) (mladí organizování bojovníci) je hnutí mladých lidí ve 

věku 18 až 30 let, kteří se věnují jako tématům, které zajímají mladé lidi a dopadu 

společnosti na výzvy mladých.  

Jak by se dala aktivita rozšířit? Jak by mohla být ještě úspěšnější? 

1 Nabídnout, podpořit jiné prostředky než kolektivní jednat, přičemž je třeba podnítit 

poukázání na různé konkrétní zkušenosti výroby, spotřeby, které se projevují v našich 

výstupech (např.: krátké spotřební cykly, kvalita dosažitelná pro všechny, ochrana zvířat, ...; 

2 Informovat, zvyšovat povědomí, odhalit praktiky, které jsou v rozporu s našimi zájmy; 

3 Ovlivňovat politiky spojené se spotřebou v pozitivním smyslu s našimi hodnotami. 

 

III. Závěr  

První pilotní zkušenost se realizovala v září 2015 a byla vyhodnocena skupinou. 

Druhý večer se konal 11. ledna 2016 s větším počtem lidí a s jedním pozvaným zástupcem, 

který představil projekt družstva «Coopéco2», které chce vybudovat v Charleroi alternativní 

supermarket. 

Třetí termín je určen na 21. března 2016, na první jarní den ... kdy se představí projekt 

«repair café». 

Pokračovat v tomto projektu znamená poukázat na chaos, který představuje mrhání 

potravinami, ukázat jak snadno je možné změnit náš postoj ke stravování, to znamená 

zastávat požadavek, aby distributoři a řetězce velkých obchodů znovu přehodnotili produkci 

potravin. Proto si skupina přeje udržet tyto stoly jiných a během večera se věnovat jídlu a 

diskusím o otázkách stravování. 
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Název příkladu dobré 
praxe 

        Mezigenerační animace / moderování. 

Verze   Datum:  
Odpovědný partner & 
země 

        CIEP - BE 

Autor(i)    

 

Kontext (definice, historie, záměry,…) a prostředí a cíle 

Pláň mezigenerační dovolené mezi dětmi, animátory z organizace Jeunesse & Santé (J & S / 

Mládež a zdraví / a rezidenčním domem (zařízením, kde jsou umístění starší lidé. Pláň se 

poprvé konala v létě v roce 2015. 

Pláň je období (jeden den, ale obvyklejší jeden týden, během kterého skupina dětí nebo 

mladých lidí přichází (nebývá v zařízení do zařízení a věnuje se animacím. 

Cíl: pláň rekreačních aktivit, do nichž jsou zapojeny několik generací. Během 2 týdnů děti a 

jejich animátoři z J & S tak obyvatelé sociálního zařízení disponují kvalitní animace, diskuse a 

setkání. 

Hlavní aktéři 

- domov sociálních služeb (rezidenční zařízení pro seniory) 

- - Hrající se (děti) a animátoři z J & S z východního Hainaut (kraj) 

 

Jak by se tento příklad dobré praxe mohl šířit a být ještě úspěšnější?  

Jednou týdně je zajištěna mezigenerační hra, jeden z mimořádných projektů,  aby se  spojilo 

více aktérů. 

Jednu z her vytvořilo Eneo (sdružení starších lidí) a animaci vedli mladí z J & S. 

Téma projektu převezmou i další regionální pobočky sdružení Jeunesse et Santé (Mládež 

a zdraví). 

Závěry 

Projekt byl přijat s velkým nadšením a opravdu se setkal s velkým úspěchem. Pláň bude 

znovu organizována i v roce 2016. 

Kromě toho, po představení tohoto projektu, i jiné regionální pobočky J & S začali uvažovat o 

«mezigenerační animaci». 



              

Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Evropské unie. 

Táto publika obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentuje názory 

Evropské komise a Evropská komise  neodpovídá za použití informací,  

jež jsou jejich obsahem. 
 

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

41 

FRANCIE 

Příklady dobré praxe realizované na národní úrovni ve prospěch mladých lidí a seniorů, 
kteří mají problémy se sociálně-profesní integrací 
 

 Generační smlouva 

 
Většina podniků se v současné době potýká s tím, že jejich kvalifikovaní pracovníci odcházejí 
do důchodu a často nejsou k dispozici vzdělávací kurzy, které by byly vhodné pro jejich 
odvětví činnosti. Na základě zákona z roku 2001 o boji proti diskriminaci a souboru zákona a 
plánu ve prospěch seniorů a mladých lidí se v roce 2013 přijal 1. března 2013 zákon o 
generační smlouvě. 
 
Cílem generační smlouvy je tendry k aktivnímu řízení starších lidí v podniku s 3 hlavními cíli: 
- Trvalé začlenění mladých do 26 let do podniku; 
- Udržení v práci nebo návrat do práce seniorů ve věku méně než 57 let (nebo přijetí do 
zaměstnání lidí od 55 let); 
- Předávání kompetencí a znalostí. 
 
Podniky využívající generační smlouvu dostanou od státu finanční pomoc 12 000 € po dobu 3 
roky, aby zaměstnali mladého člověka na trvalý pracovní poměr a na udržení pracovního 
místa nebo zaměstnání seniora. V případě, že je souběžně do podniku přijat mladý člověk i 
senior, je dotace dvojnásobná. 
 

 Mentoring1 

 
Mentoring se zaměřuje na získání a/nebo udržení práce pro lidi, kteří mají problémy v 
profesním začlenění, přičemž jim mentory dělají dobrovolníci, kteří jsou sdružení v síti 
aktivních profesních pracovníků. 
Mentoring je určen pro mladé a dospělé lidi, kteří mají potíže se získáním práce (prvního 
nebo i dalšího zaměstnání) z důvodu jejich sociální situace, etnického původu, místa bydliště, 
z důvodu nízkého vzdělání, chybějících kontaktů, které by jim pomohly navázat se 
zaměstnavateli: 

- Mladí lidé do věku 26 let, kteří mají problémy získat si práci; 
- Nezaměstnaní s nízkým vzděláním; 
- Pracovníci s postižením; 
- Dospělí lidé hledající si práci (příjemce sociálních dávek, dlouhodobě nezaměstnaní,  
 ....; 
- Senioři, kteří si neumí najít práci. 

                                                           
1
 Zdroj: emploi.gouv 
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Přínosy pro člověka, kterému je poskytován mentoring jsou, zvláště, pokud se jedná o 
člověka s nízkou kvalifikací nebo pokud je člověk obětí diskriminace na trhu práce: 
- Valorizace motivace a osobních schopností/kapacit "mentorované osoby"; 
- Přístup k síti odborných pracovníků; 
- Poznání kódů podniku a očekávání zaměstnavatelů; 
- Pomoc/doprovod během prvních měsíců začlenění do světa práce. 
 
Přínosy pro zaměstnavatele jsou: 

- Příprava mentorované osoby na začlenění do podniku s pomocí odborníků; 
- Bezpečné výběrové řízení (horlivost/vytrvalost během výběrových řízení,  sledování  
/pomoc během prvních měsíců v zaměstnání. 

Mentoring není ojedinělým opatřením; využívá se na maximální možnou míru jako doplněk k 
opatřením doprovodu se zaměřením na posílení jeho účinnosti. 
Pro mentoring je nezbytné dobrovolné přijetí pomoci ze strany člověka, kterému se 
poskytuje (mentorovaný člověk). Příjemci mentoringu uvedou, s jakými konkrétními 
problémy se setkávají při hledání práce a svá očekávání od mentora. A mentor by měl také 
znát i člověka i jeho pracovní minulost a problémy. 
Zkontaktování mentora s mentorovánou osobou závisí od podpůrné organizace, ale 
především od animátora místní sítě mentorů. Toto navázání kontaktu může mít několik 
konkrétní podoby. Může se uskutečnit na základě seznámení se s individuální žádostí, ústní 
požadavky lidí, setkání nebo společné práce, atd.,. 
 
Činnost mentoringu se obvykle skládá ze dvou období: 

- oprovod/pomoc směrem k zaměstnání nebo činnosti: «coaching», odborná pomoc 
při hledání práce, průzkum zkontaktování, atd.,, .; 
- Udržení mentorované osoby v zaměstnání nebo v činnosti: sledování situace v 
zaměstnání, spojení s podpůrnými organizacemi mentorů. Mentoring  v zaměstnání zahrnuje 
i pomoc/doprovod, hlavně mladých lidí během prvních měsíců jeho pracovní smlouvy, a 
pomoci mu pochopit kódy podniku (pravidla, přizpůsobit jeho chování pracovnímu prostředí 
a nabídnout, pokud je to nutné, i mediaci mezi mladým člevěkem a zaměstnavatelem a tak 
předcházet ukončení pracovní smlouvy. 
Mentoring je operativně opatření regionální úrovně. Pilotní výbor, jemuž předsedá 
Regionální ředitelství podniků, konkurence, spotřeby, práce a zaměstnanosti (Direccte). 
Někdy pilotnímu výboru spolu předsedá Krajská rada nebo Krajské ředitelství pro mládež, 
sport a sociální soudržnost (DRJSCS).  Pilotní výbor sleduje a řídí aktivity regionálních sítí. 
Stát poskytuje financování v maximální výši 305 Eur na osobu, a to i v případě, že tato 
činnost nákladnější.  
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 Sítě vzájemné výměny znalostí RERS 

 
 

Sítě vzájemné výměny znalostí se zrodily v 80. letech v Orly (Francie po kladení si 
pedagogických otázek ve škole a jedné praktické / občanské činnosti Claire a Marcem Héber-
Suffrin. 
 

Od té doby se tato činnost šíří po světě: od roku 1988 do Evropy, kdy se vytvořila síť v 
Belgii a pak do jižní Ameriky, do Brazílie v roce 1993. V roce 2015 bylo napočítáno více než 
600 sítí ve Francii a 150 v zahraničí. Z tohoto překřížení pedagogických hnutí s lidovým 
vzděláváním a politických otázek vznikly nové postupy učení se, přičemž se tvoří sociální 
vazby a lidem se připisuje hodnota a podporuje se u každého uvědomění si vlastních znalostí 
a poznatků, poznání předat poznatek a poznatek učit se. 

 
Ve složitém ekonomickém kontextu nabízí síť výměn příležitost na výměny, které nejsou 

ani komerční, ani předepsané nějakou sociální službou, ani charitativní. RERS umožňují 
vztahy rovnosti, nad rámec sociálních rozdílů. Je to důkaz, že je možné dostat se k znalosti, 
ve každé její podobě, bez nutnosti procházet přes institucionální a komerční kritéria a potíže. 
Člověk, který sám v sobě objeví schopnost učit se a předávat vědomost dále si posiluje 
sebevědomí, umí si lépe vybrat co mu více vyhovuje ve společenské hře, umí oživit síť svůj 
vztahů a tedy diverzifikovat příležitosti k řešení svých potíží. RERS bourají bariéry věku, 
společenských tříd, kultury a dávají prostředky těm, kteří to chtějí a mají vůli podílet se na 
projektu kolektivní tvory poznatků. 

 
RERS jsou tvořeny občany bez rozdílu věku, politického, náboženského a sociálního 

přesvědčení. Není doporučen žádný právní rámec, ačkoli většina RERS jsou sdružení. 
Neexistuje "vzorový" model pro jejich fungování. Sítě musí jen respektovat princip 
vzájemnosti, bez hierarchie poznatků. Nejsou partneři v plném smyslu slova jako v 
akordériách, ale RERS jsou často spojeny s existujícími organizacemi, jako jsou komunální 
centra sociální činnosti, lyceum, výbor čtvrti nebo podnik (jako například poštovní RERS ... 

 
Během zakládání sítě poskytuje sdružení FORESCO (Vzájemné vzdělávání, sdílení znalostí 

a kolektivních kreací odbornou pomoc a několik pomůcek na spuštění sítě. Animátoři sítě se 
mohou zúčastnit školení, které nabízí sdružení. 

 
Sítě fungují na principu otevřené vzájemné výměny, v síti variabilní geometrie. Uvnitř RERS 
první člověk nabídne poznatek druhému člověku (nebo i více lidem a může na oplátku získat 
poznatek od třetí osoby. Člověk, kterému poznatek poskytujete nemusí být tím, od kterého 
poznatek získáváte vy. Neexistující hierarchizace poznatků umožňuje přijmout, například, že 
za poskytnutí receptu na mrežovník na výměnu dostanete školení v matematice, základy 
práce s internetem nebo konferenci o Platónovi. 

http://www.rers-strasbourg.eu/Claire-Heber-Suffrin
http://www.rers-strasbourg.eu/Claire-Heber-Suffrin
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Neexistuje ani finanční vyrovnávání se za poznatek, což umožňuje pro ty nejchudší, že se 
mohou dostat ke službám, ke kterým by se jinak nedostali. Tím, že nedochází k finančnímu 
vyrovnání se je možné, že jsou valorizovány poznatky, které mají i oni. 
 
 

 Akordérie 

 
Akordérie se zrodila na začátku roku 2000 v Québecu a představuje solidární koncept 
zaměřený na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Koncept spočívá na jednoduchém a 
originálním principu: umožnit obyvatelům z téže městské čtvrti, téhož města, aby se sdružily 
a vyměňovaly si mezi sebou služby, na bázi jejich dovedností a to bez finančního 
vyrovnávání. V roce 2011 z iniciativy nadace Macif se akordérie začaly objevovat ve Francii. 
Nejdříve to byly dvě akordérie, jedna v Paříži a jedna v Savojsku, dnes jich je už dvacet 
funkčních a asi deset usiluje o získání povolení a mezi nimi i Akordiérie Bastia (na Korsice). 
 
Posláním akordérie je bojovat proti chudobě, sociálnímu vyloučení, izolaci a posilování 
solidarity mezi různými staršími lidmi, sociálními třídami, etniky a pohlavími. Vytváří síť 
výměny služeb, které jsou dostupné pro všechny lidi toužící zlepšit své životní podmínky, 
zejména sociálně-ekonomické podmínky a takto bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení. Zaměřuje se na zlepšení kvality života a mění disponibilního času "akordérov" na 
peníze. Odlišuje se od běžné měny (eura), protože všechny kompetence a dovednosti 
vyměňované mezi svými členy klade na stejný základ rovnosti, bez ohledu na povahu/druh 
směňované služby: 1 hodina poskytnuté služby = 1 hodina získané služby. Akordérie je 
místem valorizace a lidového učení, valorizuje talenty, příspěvky a iniciativy každého člena. 
 
Od založení prvních akordérií ve Francii se vyměnilo asi 15 000 služeb představujících více 
než 23 000 hodin. 65% akordérů žije z méně než 20 000 €/ročně, 50% z nich žijí sami a ¼ 
akordérů je bez práce. Ve složitém socioekonomickém kontextu, kde je silný tlak na 
přivlastňování si věcí, se akordérie ujala díky svému humanistickému fungování a díky své 
schopnosti znovu vybudovat sociální vazby a pohostinnost. 
 
Úspěch akordérií spočívá především na kolegiální vůli zapojit se do systému, který uznává/ 
chválí hodnoty solidarity a spolupráce. Akordérie se liší od charitativního sdružení, neboť zde 
není člověk který "dává" (dobrovolník) a člověk, který přijímá "ten komu se dělá asistence", 
vyměňuje se jen čas. Neexistuje materiální základ nebo předmět, ani výměna peněz nebo 
fakturování nákladů během výměny služby a hodnota je stejná pro všechny, všechny 
kompetence jsou ekvivalentní: pomoci během jedné hodiny člověku při nákupech má 
stejnou hodnotu jako poskytnout jednu hodinu doučování matematiky. Kromě toho, systém 
nespočívá jen na individuálních výměnách, ale i na výměnách kolektivních, například 
kolektivní staveniště: upravit veřejné místo, které bude sloužit všem. 
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 EGEE 

 
Shoda mezi generacemi v oblasti zaměstnanosti a v podniku (L'Entente en les Generations 
pour l'Emploi et l'Entreprise (EGEE je sdružení seniorů dobrovolníků, kteří pracovali na 
střední úrovni řízení nebo řídící pracovníci a nyní poskytují rady, aby poskytly své zkušenosti 
a svou síť k dispozici různým cílovým skupinám ve třech hlavních oblastech: výchova/ 
vzdělávání, zaměstnanost a podnik. 
 

 Generace solidarity 

 
Generace solidarity (Génération solidarité je již 20 let aktérem patronátu nad zaměstnaností 

mladých a dospělých lidí, kteří mají problém s profesním začleněním. Sdružení dává 

dobrovolných patronů a tutorů k dispozici těmto lidem, aby jejich vyslechli, podpořili a vedly 

v postupech směrem k zaměstnání. 

 

Příklady dobré praxe realizované na národní úrovni určené pouze pro mladé lidi, kteří mají 
problémy se sociální a profesní integrací. 
 
Tyto příklady dobré praxe jsou více zaměřeny na mladé lidi, kteří mají různé druhy problémů 
a měly by jim pomoci vytvořit sociální kompetence a podpořit jejich sociálně-profesní 
začlenění. 
 

 Škola druhé šance (E2C) 

 
E2C2 pomáhá profesnímu začlenění mladých lidí do 26 let, kteří nezískali doklad o vzdělání. 
Umožňuje jim začlenit se do školy, která se věnuje tvorbě jejich plánu sociálního a profesního 
začlenění. 
Školy druhé šance, založené na pedagogice, která se odlišuje od klasických školních, přijímají 
mladých lidí a nemají jiné kritéria přijímání než motivaci mladého člověka, která jim umožní 
nabýt kompetence, vytvořit plán profesního uplatnění a tak nabýt větší samostatnost. 
 
V roce 2014 bylo na území Francie napočítáno 107 takových škol. E2C je vytvořena v 18 
krajích, především na Korsice, v 48 okresech na území kontinentální Francie a ve 4 okresech 
v zámořských územích Francie. Plány na školní rok 2015-2016 počítají s možnostmi otevření 
nových škol E2C na kontinentálním i zámořském území. Po zřízení těchto škol bude jejich 
kapacita 15 155 míst pro mladé lidi, v souladu s rozhodnutím meziresortního řady "rovnost 
občanů" z března 2015. 

                                                           
2
 Zdroj: Portál verejných politík zamestnanosti a odborného vzdelávania 
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Školy E2C jsou zakládány z iniciativy vyšších územních celků a subjekty působícími v 
profesním začleňování. Nejsou náhradou za práci jiných různých partnerů, kteří působí v 
regionech, ale jsou zaměřeny na to, aby doplňovaly již existující sociální pomoc ve formě 
pedagogické pomoci (doprovodu). 
Z hlediska postupu, školy udělují mladému člověku «Potvrzení o získaných kompetencích», 
jehož přílohou je soubor nabytých kompetencí. Toto potvrzení umožní stážistovi měřit 
progres, který dosáhl během svého studia v E2C a s cílem usnadnit získání zaměstnání nebo 
jiného kvalifikačního vzdělávaní, pro absolvování školy druhé šance.  
 
E2C podporuje i podnikatelskou iniciativu a ukazuje těmto mladým lidem, kteří mají různé 
problémy, že mají i prostředky k tomu, aby se z problémů dostali. Škola E2C v Bastii získala 
titul vice-šampiona Francie v kategorii iniciativa zaměstnanosti s mini podnikem "I frutti 
freschi". Tento mini podnik se specializuje na prodej smoothies a koktejlů z čerstvého ovoce, 
které jsou připravovány přímo na počkání před zákazníkem. 
 

 EPIDE (Zařízení na začlenění do zaměstnání) 

 
Toto opatření je zaměřeno na sociální a profesní integraci mladých lidí, kteří mají různé 
problémy. Zabezpečení a správa tohoto opatření je svěřeno veřejnému zařízení státní správy 
(EPID = Veřejnému zařízení začleňování do obrany /Etablissement Public d'Insertion de la 
Défense/), které spadá pod tři ministerstva, ministerstvo obrany, zaměstnanosti a města. 
Vzdělávání je bezplatné a poskytuje se internátní formou od neděle večera do pátku 
odpoledne. 
18 center EPID se věnuje mladým lidem, chlapcům i dívkám ve věku od 18 do dovršení 25 let, 
kteří mají své trvalé bydliště v kontinentální Francii, nemají doklad o ukončeném vzdělání ani 
žádnou kvalifikaci nebo jsou marginalizováni, a kteří splňují zároveň následující kritéria: 
- Jsou nezaměstnaní; 
- Nemají kvalifikaci ani řemeslo; 
- Splňují nebo jsou připraveni splnit den obrany a občanství; 
- Zdravotně způsobilí. 
 

Mladí lidé cizí národnosti mohou být také přijati do center EPID ze stejného titulu jako mladí 
francouzské národnosti, za podmínky, že si dokáží najít práci. 
Mladí lidé cizího původu, kteří jsou přijati do tohoto opatření získávají specifický statut a 
podepisují smlouvu o dobrovolnictví na začlenění na dobu v průměru 10 měsíců, která 
nemůže být prodloužena. Průměrná doba kontraktů je 10 měsíců a v žádném případě 
nemůže být prodloužena na více než 24 měsíců. 
Je to smlouva veřejného práva (není to pracovní smlouva), která nabývá účinnosti dnem 
přidělení k dobrovolnictví. Mladí lidé dostávají měsíčně dávku ve výši 210 € a mají zajištěné 
sociální pojištění. Na základě této smlouvy získají vzdělání v oblasti chování, obecného nebo 
odborného zaměření, které se poskytuje v centrech. 
Mohou využít doučování a dostat se na požadovanou úroveň ve čtení, psaní a počítání. Po 
absolvování vzdělávání získají certifikát všeobecného vzdělání. 
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Na druhé straně, mladí lidé absolvují před-profesní vzdělávání určené k tomu, aby se mohli 
po ukončení dobrovolné smlouvy na začlenění ucházet o místo v těch povoláních, kterých je 
nedostatek pracovníků. Během přípravy absolvují mladí lidé stáže v podniku. EPIDe má 
podepsané smlouvy s velkými skupinami (podniků). 
 

 Smlouva o začlenění do společenského života (CIVIS) 

 
«Smlouva o začlenění do společenského života» (CIVIS) je určena pro mladé lidi ve věku 16 

až 26 let, kteří mají problémy na trhu práce. Cílem smlouvy o začlenění do společenského 

života (CIVIS) je zajistit, prostřednictvím individuálního a pravidelného poradenství/ 

doprovodu, činnosti, které jsou nezbytné pro jejich začlenění. Smlouvu podepsanou na dobu 

jednoho roku s možností prodloužení, podepisuje mladý člověk a úřadu práce pro mladé - 

Místní mise nebo pobočky organizace, která přijímá mladých lidí a poskytuje jim informace a 

orientaci (PAIO). Lidé starší než 18 let, kteří podepíší takovou smlouvu o začlenění do 

společenského života (CIVIS), mohou za určitých podmínek získat i podporu. 

Smlouvu o začlenění do společenského života mohou podepsat mladí lidé ve věku 16 až 25 

let (to znamená do dovršení věku 26 let), kteří mají mimořádné potíže při sociálním a 

profesním začlenění 

 

Podepsání této smlouvy je tedy umožněno: 
- Mladým lidem, kteří mají vzdělání rovnající se jako ukončený druhý cyklus obecného, 
technologickém nebo odborném vzdělávání nebo nižší (úroveň IV; 
- Mladým lidem, kteří nedokončili první stupeň vysokoškolského studia (úroveň III; 
- Mladým lidem, kteří byli zaevidování během posledních 18 měsíců jako nezaměstnaní v 
době delší než 12 měsíců. 
Cílem CIVIS je: pomoc/doprovod k trvalému zaměstnání. 
 
Opatření používané úřadem práce Místní mise nebo pobočky organizace, která přijímá 
mladých lidí a poskytuje jim informace a orientaci. PAIO přispívají k vytvoření postupu 
začleňování, který je profesní (orientace, kvalifikace nebo nabytí odborné praxe a zároveň 
sociální (zdraví, bydlení, mobilita, .... Tři měsíce po podepsání smlouvy o začlenění do 
společenského života musí referent nabídnout mladému člověku řešení odpovídající jeho 
situaci: 
- buď práci, především smlouvu o alternaci (duálním vzdělávání, 
- nebo «profesionalizující» vzdělávání, 
- nebo posílenou pomoc/asistenci při hledání práce, 
- nebo specifickou poradenskou činnost, pokud má mladý člověk velké potíže se začleněním. 
 
Individuální a posílený doprovod ze strany individuálně přiděleného referenta je možné 
poskytnout: 
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- mladým lidem, kteří nemají žádný doklad o vzdělání nebo své studium ukončili v prvním 

roce učebního oboru bez maturity = CAP (certificat d'aptitude professionnelle nebo učebního 

oboru s maturitou = BEP (brevet d'études professionnelles), 

- mladým lidem, kteří začali navštěvovat druhý ročník CAP nebo BEP, ale nezískali doklad o 

vzdělání, nebo které opustily trvalou přípravu na budoucí povolání ve třetím nebo čtvrtém 

ročníku středoškolského studia. 

Smlouva o začlenění do společenského života není pracovní smlouvou. Je to smlouva 

podepsána úřadem práce pro mladé (nebo pobočkou organizace, která přijímá mladých lidí a 

poskytuje informace a orientaci dospívajícím) a mladým člověkem. Ve smlouvě jsou uvedeny 

činnosti zaměřené na zpracování plánu profesního uplatnění jakož i povinnosti mladého 

člověka účastnit se těchto činností. 

 Cyber Papy 

 

Cyber Papy je stránka na mezigenerační pomoc v učení, zřízena nadací Boulanger. Stránka 

spojuje mladých lidí, kteří mají problémy s učením a seniory, kteří mají čas, dovednosti a 

ducha solidarity. Zaměřuje se na poskytnutí podpory a pomoci těm mladým lidem, kteří ji 

hledají, na poskytnutí odpovědí/části odpovědí na jejich otázky, záchytné body, metodiku jak 

zkoumat věci a uvažovat nad věcmi, aniž by senioři dělali věci namísto mladých lidí. 

Příklady dobré praxe realizované na národní úrovni ve prospěch seniorů 

 

Celý soubor národních iniciativ byl zaveden do praxe s cílem umožnit seniorům valorizovat 

jejich nabyté zkušenosti a nabídnout je k dispozici mladým lidem (v první řadě dětem. Tyto 

iniciativy přispívají k udržování sociálních pout pro seniory. 

 

 Modrý týden 

 

Modrý týden byl vytvořen v roce 1951 ministerstvem zdravotnictví pod jménem «týden pro 

starce», od roku 1977 se však nazývá modrý týden: 365 dní na to, abychom jednali, 7 dní na 

to, abychom o tom mluvili. Cílem je informovat, zvyšovat povědomí a upoutat pozornost na 

příspěvek důchodců do ekonomického, sociálního a kulturního života. Tématem týdne na rok 

2015 je: V každém věku: kreativní a občansky aktivní. 
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 Solidâge21 

 

Solidâge21 je iniciativa organizace France Benevolence (dobrovolnická Francie). Zaměřuje se 

na podporu dobrého soužití prostřednictvím vzájemného angažování se starších a mladých. 

Mladí se angažují prostřednictvím výchovy k občanství a solidaritě. Starší se angažují 

prostřednictvím znovuobjevené společenské užitečnosti. Tento program využívá všechny 

páky k tomu, aby se «dělali věci spolu», například: koncepce mezigeneračního urbanismu; 

předávání vzpomínek / pamětí (kultura, kulturní a přírodní památky, zkušenosti,....). 

 

 Číst a nechat číst 

 

Číst a nechat číst je národní program otevřenosti pro čtení a mezigenerační solidaritu, který 

do praxe zavedli společně Liga za vzdělávání a Národní svaz sdružení rodin (UNAF. Tento 

program vyzývá důchodců, aby nabídli svůj volný čas dětem a stimulovaly jejich chuť číst a 

věnovat se literatuře. Sdružení číst a nechat má své zastoupení v Jižní i Horní Korsice. Pilotní 

výbor (sdružení) Číst a nechat číst na Korsice je ochotné jít do každého mikroregionu na 

ostrově a vycházet vstříc různým sociálně-výchovným a kulturním subjektům, kteří se 

dobrovolně zapojí do tohoto opatření, aby na místní úrovni propagovali toto opatření a 

připojili se do sítě organizací nazývaných "spojovací článek" a aby spolupracovaly s okresními 

koordinátory. 

 

 Nástroj v ruce 

 

Sdružení outil EN MAIN (nástroj v ruce = řemeslo v rukou) reaguje na krizi povolání, která 
doléhá na manuální řemesla. Jeho záměrem je zasvětit děti od věku 9 do 14 let do 
manuálních povolání, kde lidé vykonávající dané povolání, řemeslníci, živnostníci 
 
a kvalifikovaní dělníci, důchodci dobrovolníci, seznamují děti se skutečnými nástroji v 
skutečných dílnách. To umožňuje mužům a ženám z daných řemesel, kteří mají bohaté 
zkušenosti, aby zůstali v "aktivním životě" a předali mladým generacím úkony/postupy/ 
gesta a dovednosti, které se mladí nenaučí z knih a naučili je i lásku k dobře vykonané práci. 
 
Tyto dílny jsou místem, kde se shromažďují a kde diskutují a vyměňují si poznatky mladí a ti 
starší, a to tak na venkově tak v městském prostředí. Cílem je nově zhodnotit všechny 
manuální řemeslná povolání, povolání z oblasti stavebnictví a zachování kulturního dědictví, 
jako jsou: obkladači, pokrývačství, tesaři, zedníci, obráběči kovů, tvůrci mozaik, zámečníci, 
kameníci, umělecká řemesla, průmyslníci, atd., ... 
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Sdružení umožňuje dětem od 9 do 14 let seznámit se během 2 let se základy těchto povolání 
a v nich používaných pracovních nástrojích. Výuku vedou lidé znalí daného povolání: 
spolupracující osoby, řemeslníci kvalifikovaní dělníci, kteří jsou v důchodu. O absolvování 
přípravy se uděluje doklad (diplom). 
 

Mezigenerační příklady dobré praxe spojené s daným regionem 

 

Soubor národních příkladů dobré praxe byl přenesen i na území Korsiky.  

 UNIS-CITES: řevaděči paměťmi/minulostí 

 

Les Passeurs de Mémoires (Převaděči minulostí) je jeden z mnoha projektů národního 

sdružení Unis-Cité, který od roku 1995 umožňuje angažování se mladým lidem, 

prostřednictvím civilní služby, a reagovat na prioritní společenské potřeby (boj proti 

vyloučení, oblast životního prostředí, zdravotnictví, ...). Mladí dobrovolníci, jejichž mobilizuje 

Unis-Cité, ve věku 16 až 25 let s různými profily a zkušenostmi/minulostí, jsou vybíráni na 

základě jediného kritéria: motivace. Zavazují se na dobrovolnou práci po dobu 6 až 9 měsíců. 

Program Les Passeurs de Mémoires, vytvořený v roce 2008 má za cíl zhodnotit poznatky a 

paměti/vzpomínky starších lidí a sblížit různé generace. Tento projekt je v první řadě 

záminkou k potkávání se, výměně mezi staršími lidmi a mladými dobrovolníky. 

Od roku 2012 je projekt obohacen o novou větev, která spojuje generace přes informatiku. 

Mladí i senioři «všichni jsou připojeni»! Mladí dobrovolníci nabízejí starším lidem, kteří mají 

zájem, workshopy na seznámení se s novými informačními a komunikačními technologiemi 

(NTIC). V malých skupinách nebo jednotlivě, zvyšují mladí lidé povědomí starších na 

využívání NTIC: na co slouží počítač? K čemu slouží internet? .... A pak nabízejí rady, které 

odpovídají požadavkům vyjádřeným staršími lidmi: vyhledávání na internetu témat, které je 

nadchnou (historie, vaření, umění, ...; posílání mailů, fotografií; používání sociálních sítí; 

používání mobilu; posílání SMS ....). 

Ve spolupráci s komunálním centrem sociální činnosti CCAS v Bastii a s jejím okolím 
realizovalo Unis-Cité (dobrovolná civilní služba) za poslední 3 roky několik akcí: společenské 
návštěvy, převaděči minulostí/paměťmi, činnosti na ochranu životního prostředí ... 

Činnost převaděčů minulostí vyústila v červnu 2014 do zorganizování výstavy Pašeráci 
minulostí, na níž se shromáždilo vše, co získali mladí z civilní služby: různé svědectví/ 
příspěvky byly ilustrované starými pohlednicemi, které byly součástí soukromé sbírky. 
Prezentované byly i práce umělců (panenky, malby). 
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 Vytváření workshopů vaření a počítačů 

 
Tento příklad dobré praxe právě zavádí do praxe Komunální centrum sociální činnosti ve 
městě Île Rousse na Korsice. Jeho záměrem je podpořit předání vzpomínek prostřednictvím 
workshopů vaření, kterých se účastní korzičtí senioři a děti, přičemž se vychází ze zásady, že 
když požádáte starších o radu / názor, můžete oživit zapomenuté vzpomínky. 
Tento projekt se zrodil při předchozích workshopech, kdy animátoři/moderátoři zjistili, že 
starší lidé mají potřebu předat své zkušenosti mladším. 
Spolupráce seniorů s dětmi se promítá do konkrétních společenských hodnot (sdílení, 
solidarita a respekt/uznání) a znovu dodá smysl soužití. 
Shromážděné materiály jsou začleněny do zprávy a poskytnuté síti s multimediálními 
výstupy, které podporují používání nových technologií seniory. 
 

 Mezigenerační kavárny 

 
 

Cílem akce mezigenerační kavárny je sdílet a konfrontovat se s názory různých 
generací v optice dobrého soužití. 

Záměrem je vést debaty různých účastníků na různá témata (sociální sítě, volební 
právo a jeho demokratická užitečnost, atd., ..). Účastní se jejich děti, dospívající mládež, 
dospělí i starší lidé. Různorodost věkových skupin obohacuje diskuse a podporuje 
mezigenerační výměnu. Diskuse se vedou v duchu tolerance, otevřenosti a pluralismu. 

 
Na Korsice vznikly v průběhu let kavárny tohoto typu: 

- Kavárna starších Korsiky, kterou zajišťují studenti opatrování z IFAS (pečovatelskou 
institutu). Toto setkání začalo v roce 2005 na podnět národního sdružení 'Stárnout znamená 
žít" a mělo za cíl vytvořit vazby mezi generacemi a organizovat interaktivní diskuse mezi 
různými subjekty (kavárna starších se koná na tři různá témata: "cukrovka" v Valle Di 
Campuloru, "dieta a stravování" v Bastii a "sociální zařízení pro seniory" v Corte). 

-«A Tramandera», (Přechod) první sociální kavárna na Korsice. «A Tramandera», 
myšlenka se zrodila v Bastii v roce 2009 spolu s Moncef Labidi - s jedním se zakladatelů 
pařížských sociálních kaváren - je v první řadě místem prvního kontaktu, setkání se a života 
pro nejstarších migrantů.  
"À Tramandera",  sociální kavárna vytvořená Avà Basta3, ve které jsou moderátory členové 
Rady mudrců, v úzké spolupráci s mnoha partnery, mobilizovanými a aktivními *, je místem 
otevřeným pro všechny. Je to prostor interkulturní a mezigeneračního. Místo setkání, 
prostor solidarity a výměn, poslechu a sdílení. Je to i místo "přechodového můstku" směrem 
k opatřením společného práva, sdružením starších lidí, subjektů, k obyvatelům čtvrti, je to 
domov sdružení, Červený kříž, solidární prodejna potravin, dům starého centra, .... 

                                                           
8 Protirasistický kolektív  Korziky 
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À Tramandera ", kromě svého společenského rozměru je i kavárenským prostorem, který 
nabízí aktivity pro starší lidi - migrantů (kolektivní informace, volnočasové a kulturní aktivity), 
ale i individuální rady a pomoc (důchod, bydlení, zdraví, atd.,), Kterým se věnují pracovníci 
kavárny a její partneři. 
* Ava Basta a DDCSPP (Ředitelství sociální soudržnosti a ochrany obyvatel Horní Korsiky) 
spolupracují a mobilizovaly asi dvacet partnerů ze sdružení a organizací, které mají znalosti a 
územní pravomoc v daném regionu av daných tématech: ARS, Zdravotní dílna města, okresní 
rada Horní Korsiky, marocký konzulát, ... 
 

 Le Fablab 

 
Fab Lab, finalista «Ceny Nadace za roky 2014/2015», je prostor na Korsické univerzitě v 
Corte, který je otevřený všem: 
- ekonomickým subjektům (Startup, MSP, řemeslníkům, sdružením, atd.,) Aby inovovaly 
- žákům, studentům učitelům, aby se vzdělávali v těchto technologiích a vytvářely  
   pedagogické projekty. 
- jednotlivcům, aby tvořily osobní projekty, projekty kolektivního výzkumu, učení se od sobě  
  rovných. 
 
Tento prostor věnovaný kreativitě, tvorbě, opravě a novému přizpůsobování předmětů s 
digitálními technikami a stroji, je místem sdílení znalostí a demokratizace technologie, 
vytváření «studujících» komunit a invenčních a ekologických praktik! 
Fab lab vytváří sociální pouta a různé/smíšené profily uživatelů nových technologií, 
kolektivního vyvinutí a realizace projektů nebo produktů, učení se nebo sdílení o poznatky 
prostřednictvím experimentování, ...... 
Podporuje technologické inovace prostřednictvím kreativních postupů (spojování předmětů 
každodenního života, navrhování nábytku na míru dané osobě, atd.) A využíváním 
špičkových digitálních přístrojů. 
Projekt spočívá na principech odpovědnosti za životní prostředí a oběhové ekonomiky: 
místní zdroje/materiály, oprava strojů se zastaralým programováním, filozofie «open 
source» používaných procesů, atd. 
 

 Bastia  digitální město 

 
“Bastia digitální město”, je počítačové fórum vytvořené v roce 2011, které se zaměřuje na 

mladé znevýhodněnéh lidi, nezaměstnané, studenty, .... Mladí i méně mladí se mohou 

seznámit s perspektivami nebo nápady na založení podniku v sektoru budoucnosti. 

"Bastia digitální město" existuje v partnerství s: Městskou smlouvou sociální soudržnosti ve 

městě Bastia, národní agenturou sociální soudržnosti a rovných příležitostí (ACSE Haute- 
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Corse), Agentury ekonomického rozvoje Korsiky, Dirrecte, úřadem práce, Oddělením 

technického rozvoje vyššího územního celku Korsika, OPK Horní Korsika, ... 

"Bastia digitální město", usnadňuje orientaci mladých lidí na atraktivní sektor budoucnosti, 

umění a povolání digitální a audiovizuální tvorby/difuze, přičemž jim dává konkrétní směry 

dostupnosti zaměstnání: setkávání se s podniky z daných sektorů, profesní příležitosti, ... 

"Bastia digitální město", nabízí i pro ty zralejších, ve věku nad 55 let možnost přestat být 

nezaměstnanými a založit si vlastní mikro podnik. 

II- Závěr 

Uvědomění si, že generace netřeba oddělovat, že každý může tomu druhému něco dát, bez 

ohledu na věk, kulturu nebo pohlaví, vede ke vzniku  násobení mnoha iniciativ na národní i 

místní úrovni, iniciativ vládních a organizovaných různými sdruženími. 
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RAKOUSKO 

Název příkladu dobré 
praxe 

Rentner@enter (pensioner@enter) 

Verze  1. verze Datum: ../../2005 

Odpovědný partner & 
země 

Volkshochschule OÖ, Mr. Edda Wiesmüller, Rakousko 

Autor(i)   Edda Wiesmüller 

 

I. Kontext (definice, historie, cíle) 

 

Vzdělávací kurzy byly vyvinuty ve Volkshochschule OÖ (lidová vysoká škola). Základem 

myšlenky bylo, že důchodci by rádi využili zaučování v oblasti informatiky. Tradiční kurzy jim 

nevyhovují. V nich lektoři velmi obvykle velmi rychle postupují při vysvětlování. Totéž se děje 

iv kurzech vytvořených speciálně pro seniory. Je to spojeno s nedostatečnou homogenitou 

skupin. Někteří senioři byli na kurz lépe připraveni, rychleji chápali a zapamatovali si nové 

informace, byly více zvědaví než jiní jejich kolegové. Senioři volali tedy po individuálním 

coachingu. Ale to je velmi finančně nákladné. A tak se zrodila myšlenka, že by seniorům 

mohli poradit žáci. 

 

Tento typ instruktáže je výhodný pro obě strany. Žáci se dostanou do kontaktu se seniory, 

učí se přesně se vyjadřovat, postupovat pomalu a přizpůsobovat se situaci, dostávají se do 

situaci, kdy se sami učí, což může být zábavné nebo také ne. I žáci si mohou prohloubit své 

znalosti. 

 

Pro starší lidi to má také mnoho výhod. Mají individuální coaching. Hodiny jsou přizpůsobeny 

jejich specifickým potřebám. Látka je tolikrát opakovaná/prezentována, pokud to starší 

člověk nepochopí. A senioři tak mají pěknou změnu v každodenní rutině. 

 

II. Hlavní aktéři 
 

hlavními aktéry jsou studenti a senioři. Nicméně jsou zde ještě zaměstnanci institucí, které 

program realizují. Tři instituce se podílejí na realizaci kurzů. Volkshochschule OÖ jako 

propagátor vzdělávání. Sdružení důchodců informovalo seniory. Sdružení dělalo i výběr 

zájemců o vzdělávání. A zúčastnila se i jedna škola. Byla to škola pro žáky ve věku od 14 do 

15 let. Takový druh škol existuje jen v Rakousku. Je to rok/ročník, ve kterém se žáci mohou 

sami rozhodnout, zda budou pokračovat ve studiu nebo změní školu a budou se učit nějaké  
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řemeslo. A v takové škole se klade důraz i na výuku informatiky. Z takových tříd byli studenti 

vybráni. Škola poskytla počítačové učebny a učitele jako poradce pro seniory 

 

III. Jak by se tento příklad dobré praxe mohl šířit a být ještě úspěšnější? 
 

Máme problém pokračovat v tomto projektu. Bylo vyvinuto velké úsilí, které však v 

současnosti neumožňuje zajistit tento postup smluvně. Přestože všichni byli velmi sympatičtí 

aby vyhověli jeden druhému, je velmi těžké udržet komunikaci mezi těmito třemi 

organizacemi. 

 

IV. Závěr 

 

Vidíme, že dialog mezi generacemi je pro společnost neuvěřitelně cenný. Bohužel projekt s 

tradičními organizačními prostředky není realizovatelný. Měl by být zajištěn takovým 

způsobem, aby každý zúčastněný měl méně starostí. Vzdělávací organizace jsou bohužel 

stále pod větším finančním tlakem. Kdyby tomu tak nebylo, tyto organizace by mohly pro 

společnost nabídnout mnohem více projektů. 
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ŘECKO 

Název příkladu dobré 
praxe 

Cestovní mapa pro aktivní stárnutí v Řecku vydána 

Ekonomickou a sociální radou Řecka a s technickou asistencí 

TREK Consulting 

Verze  1. verze Datum: 18.2.2016 

Odpovědný partner & 
země 

IASIS NGO, Řecko  

Autor(i)   Betty Siafaka  

 

I. Kontext (Definice, historie a cíle,…) 

 

a. Historie a cíle 

 
Cíle tohoto projektu lze shrnout následujícím způsobem: 
Nutnost vytvořit diagnostiku a cestovní mapu týkající se pracovníků nad 55 let v sektorech 
řeckých hospodářských činností, se záměrem vyvinout obsah vzdělávání, podpory a 
jasnějšího řízení aktivního stárnutí v Řecku. 
 

b. Hlavní aktéři 

Řecká hospodářská a sociální rada (O.K.E) byla iniciátorem této akce. 
 

c. Hlavní výsledky 

Hlavní výsledky cestovní mapy byly: identifikovat potřeby ve výchově, vzdělávání a 
celoživotním učení, to znamená: 

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

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

 Internet, 

 Učení se pomocí počítačů 

 Základy práce s počítačem 

 Sociální média 

 E-shopy,  

 Techniky prodeje 

 Komunikace a servis kvality pro klienty 

 Techniky vyjednávání 

 Vztahy a management konfliktů 

 Řízení a motivace 
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 Řízení projektu a administrativa 

 Iniciativa a podnikatelský duch 

 Monitoring a coaching života a kariéry 

 Řízení času 

 Kurzy základů managementu lidských zdrojů 

 Management lidských zdrojů (plánování, analýza zaměstnanosti, nediskriminace a 
využívání pracujících seniorů, praktické cvičení pro každou část 

 Techniky výběru pracovníků, lidské zdroje (nábor, výběr, rozvoj, výchova, vzdělávání, 
stáže 

 Hlavní principy sociální ekonomiky a institucionálního rámce 

 Zřizování a fungování sociálních podniků (rámec a případové studie 

 Řecka zelená ekonomika a podnikání 

 Plán sociálních podniků (podnikové plánování 

 Sociální odpovědnost podniků 

 Koncept aktivního stárnutí a aktuální situace na evropské a místní úrovni 

 Evropská strategie a národní politika řízení aktivního stárnutí 

 Řízení cestovní mapy pro aktivní stárnutí 

 Antidiskriminační politika v práci 

 Formy pružnosti v zaměstnání 

 Stárnutí: zdraví, pohoda a stravování 

  První pomoc 

 Zvládání stresu 
 
II. Faktory úspěchu příkladu dobré praxe 

 

 Cestovní mapa pokrývá následující oblasti: 

 Osobní rady a profesní orientaci 

 Zavedení flexibility do organizace práce 

 Zlepšení hygienických podmínek a bezpečnosti při práci 

 Standardy procedur řízení pracovníků 
 

III. Jak by e měl příklad dobré praxe šířit a být ještě úspěšnější? 

 
Návrhy cestovní mapy mohou být užitečné pro vzdělávací centra, které realizují vzdělávání 
určené pro seniory a pracující ve starším věku. Kromě toho může být cestovní mapa použita 
jako báze pro koncept odpovídajících národních veřejných politik ve prospěch aktivního 
stárnutí a mezigenerační spolupráce. 
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IV. Závěr 

 
Stárnutí lidí v produktivním věku, pokud není řízeno a správně organizované a pokud jeho 
výhody nejsou správně využity, zcela jistě ohrozí udržitelnost důchodového systému, zhorší 
schodek rozpočtů a záleží v hospodářských nákladech společnosti. 
 
Obzvláště, zasáhne základy společnosti (a tedy hospodářství protože vede k diferenciaci 

sociálních vazeb, vztahů mezi generacemi a struktur v rodině a v práci a v životních 

podmínkách. 

Naopak cestovní mapa řízení aktivního stárnutí v Řecku může být nástrojem navigace pro: 

• zaměstnavatele, 

• sociální partnery 

• a produktivní generaci. 
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SLOVENSKO 

Název příkladu dobré praxe Mezigenerační solidarita a dobrovolnictví - Slovenský 

červený kříž, územní spolek v Čadci 

Verze  1. verze Datum 28.12.2015 

Odpovědný partner & země Občianske združenie Stimulus, Slovensko 

Autor(i)   Jozef Pauk 

 

I. Kontext (Definice, historie, cíle,…) 

 

a. Historie a cíle 

 

Slovenský červený kříž (SČK je národní organizace, která je zároveň součástí mezinárodních 

struktur Červeného kříže. Slovenský červený kříž je organizačně rozdělen do 38 územních 

spolků. Územní spolek Čadca působí v historicky vyprofilovaný regionu Kysuce, který je 

správně rozdělen do dvou okresů (Čadca a Kysucké Nové Mesto. Územní spolek Čadca se 

skládá z 32 místních spolků. Prakticky v každém městě a každé obci působí místní spolek ČČK. 

Slovenský červený kříž jako součást Mezinárodního hnutí Červeného kříže je budován na 7 

základních principech: lidskost, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, 

jednota a univerzálnost. 

Dobrovolná služba je tedy jedním z pilířů činnosti i Územního spolku SČK v Čadci. V celé 

struktuře územního spolku v Čadci je pouze jedno trvalé placené místo - ředitelka. 

Převažující činnosti jsou tak prováděny formou dobrovolnictví. Je to součást celkového 

konceptu SČK. Stovky dobrovolníků tak vykonávají činnost ve všech 32 místních spolcích v 

působnosti Územního spolku v Čadci. 

Hlavními činnostmi SČK jsou: 

- Příprava na poskytování první pomoci a poskytování první pomoci 

- Dárcovství krve, získávání dobrovolných dárců krve 

- Poskytování sociálních služeb 

- Humanitární pomoc a pomoc v krizových situacích 
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Nejrozšířenějšími činnostmi jsou oblast první pomoci a oblast dobrovolného dárcovství krve. 

Hlavním cílem dobrovolnictví je zapojit na činnosti SČK občany různého věku a jejich pomocí 

naplňovat poslání a cíle SČK na území regionu Kysuce. 

Vyplývající z hlavních principů za významný aspekt činnosti SČK považuje i mezigenerační 

solidaritu a mezigenerační spolupráci. 

Tyto mezigenerační iniciativy tak v působnosti Územního spolku SČK v Čadci mají povahu 

základního konceptu jakož i povahu trvalého procesu a zároveň se v této souvislosti 

připravují a realizují i specifické projekty. 

Příkladem dlouhodobé mezigenerační aktivity je dobrovolné (bezpříspěvkové dárcovství 

krve. Jednotlivé místní spolky jsou dlouhodobě orientované na získávání nových dárců krve a 

udržování kontaktů s nimi. Krev může darovat zdravý občan ve věku 18 až 60 let 

(dlouhodobý dárce až do 65 let. Místní spolky jsou zpravidla vedeny aktivními seniory a 

aktivními nebo bývalými dárci krve. Tito se zaměřují na dlouhodobou práci s mladými lidmi. 

Kampaně ve prospěch dárcovství krve se dělají zejména mezi mladými lidmi (například 

podzimní Studentská kapka krve - 21. ročník, nebo jarní Valentýnská kapka krve - 20. ročník. 

Pro seniory je v této mezigenerační aktivitě prostor pro seberealizaci a předávání vlastních 

zkušeností. Bezpříspěvkové dobrovolné dárcovství krve podporuje mezigenerační soudržnost 

a upevňuje konkrétní vztahy mladých a seniorů v prostředí vlastní komunity. 

Jiným příkladem mezigenerační aktivity je oblast první pomoci. Senioři se zapojují do 

výchovy mladých lidí v přiměřeném poskytování první pomoci. Tyto aktivity začínají cíleně již 

v předškolním věku, pokračují přes základní a střední školy. Společně senioři a mladí lidé tak 

lidé v produktivním věku se tak jako dobrovolníci zapojují do různých akcí (například 

zajišťování první pomoci při sportovních akcích, společenských akcích, náboženských 

aktivitách a podobně. Společné aktivity několika generací umožňuje jejich vzájemné 

poznávání, ale podporují i vzájemnou úctu a respekt. 

b. Hlavní aktéři 

 

Hlavními aktéry jsou v uvedených případech dobrovolného dárcovství krve nebo oblasti první 

pomoci na jedné straně aktivní představitelé Územního spolku SČK v Čadci a jednotlivých 

místních spolků, převážně dobrovolníci. Aktéry jsou často i představitelé místních samospráv 

podporujících činnost SČK. Významnými aktéry jsou i školy na území regionu Kysuce, učitelé 

a ředitelé. Aktéry jsou často i někteří zaměstnavatelé (organizuje se například i odběr krve v 
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zaměstnání. Aktéry se stávají i ti, kterým jsou jednotlivé aktivity věnovány - děti, žáci, 

studenti, zaměstnanci, občané,.... 

c. Hlavní výsledky 

Především podpora a rozvoj mezigenerační solidarity, mezigeneračního učení se a vzájemné 

poznávání se. Významným aspektem uvedených mezigeneračních aktivit je i předávání a 

upevňování lidských hodnot (humanismus, úcta k ostatním, ochota pomáhat jiným lidem .... 

Nezanedbatelným výsledkem je i udržování principů dobrovolnické pomoci a občanského 

principu. 

II. Faktory úspěchu příkladu dobré praxe 

 

Významnými faktory úspěchu jsou: dlouhodobá tradice, ukotvení mezigeneračních aktivit do 

pevné struktury mezinárodně uznávaných 7 principů a vytrvalost a zaujetí dobrovolníků. 

Nepochybně významným faktorem úspěchu je skloubení tradic a novací (například doplnění 

přípravy na první pomoc o možnost absolvovat část teoretické přípravy formou e-learningu, 

nebo zavádění nových kurzů vzdělávání - například trénink paměti pro seniory 

 

III. Jak by se měl příklad dobré praxe šířit a být ještě úspěšnější? 

 

 

Koncept a proces mezigenerační solidarity a pomoci se v prostředí SČK šíří zejména 

prostřednictvím samotného SČK. Mnohé z kampaní v oblasti dárcovství krve nebo první 

pomoci se podporují na národní úrovni a jsou koordinovány ve všech územních spolcích. 

Pozitivní je to, že samotný SČK se trvale usiluje o rozšiřování nebo udržování svých aktivit 

včetně mezigenerační spolupráce. Šíření myšlenek mezigenerační úcty napomáhá 

i spolupráce SČK s jinými aktéry. 

 

IV. Závěr 

 

Příklad byl vybrán mimo jiné i proto, že Červený kříž má mezinárodní uznání a mezinárodní 

struktury. Každý z partnerů projektu se může kontaktovat na své struktury ve svém působišti 

a ve vzájemné součinnosti zvažovat nové podněty pro svou spolupráci. SČK a jeho územní 

spolek v Čadci je velmi dobrým příkladem i pro uplatnění dobrovolníků - seniorů. 

Příklad je však i ukázkou rozvíjení celého souboru kompetencí seniorů i mladých lidí a to 

kompetencí využitelných nejen v prostředí SČK ale i v rámci celkového společenského nebo 

pracovního začlenění. 



              

Tento projekt byl realizován za finanční pomoci Evropské unie. 

Táto publika obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentuje názory 

Evropské komise a Evropská komise  neodpovídá za použití informací,  

jež jsou jejich obsahem. 
 

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

62 

                                     ČESKA REPUBLIKA 

Název příkladu dobré 
praxe 
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I. Kontext (Definice, historie, cíle …)  

 

a. Historie a cíle 

 

Masarykova knihovna ve  Vsetíně  napomáhá rozvoji komunity v místě svého působení – 

podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo, ve kterém žijí a rozvíjet 

dobré vztahy mezi lidmi, skupinami lidí i organizacemi. 

 

Prostřednictvím svých aktivit nejen že připravuje programy pro senoiory, ale senioři se 

stávají aktivními tvůrci programů a v rámci vzdělávacích programů posiluje nejen 

mezigenerační vztahy, ale také podněcuje starší generaci k správnému způsobu života 

a aktivnímu a zdravému stárnutí. 

 

I ve Vsetíně přibývá seniorů, kteří chtějí žít aktivním způsobem života, vzdělávat se, 

zapojovat se do různých oblastí společenského života komunity. Masarykova veřejná 

knihovna Vsetín  ( MVK) je otevřenou komunitní knihovnou, která dává prostor  a podporuje 

zapojení seniorské populace do aktivit ve Vsetíně. 

 

Statistika evidence obyvatel MěÚ Vsetín uvádí, že k 31.12.2014 měl Vsetín 13.878 žen a 

12.790 mužů. Dohromady tedy 26.668 obyvatel. Podle dalších údajů žije ve Vsetíně  ve věku 

15-64 let 8 817 mužů a 9 064 žen  ve věku 65+ let  1 968 mužů a 2 963 žen. V MVK Vsetín 

bylo zaregistrováno v roce 2014 celkem 6 856 čtenářů, z toho tvoří cca 30% senioři. 

 

Tento uživatelský trend je významnou výzvou pro knihovny a zejména knihovny veřejné. 

MVK Vsetín zaměřuje dlouhodobě své služby na seniorskou populaci a podporuje zavádění 

nových komunitních aktivit. 
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b. Hlavní aktéri 
 
Masarykova veřrejná knihovna ve Vsetíne  
 

c.  Hlavné výsledky 
 
Pozitivní dopady aktivního zdravého stárnutí a mezigenerační spolupráce lze vidět v několika 

rovinách: 

-informační 
-motivační 
-osobní 
-prevence 
-společenská 
-vytváření partnerství. 

 

II. Faktory úspechu príkladu dobrej praxe 

 
Zapojení seniorů i mladých do přípravy jednotlivých programů, je vhodné mít obě skupiny již 

v přípravných týmech.  

Souborem a nabídkou vzdělávacích programů, které se co nejvíce přibližují a jsou dostupné 

seniorům, umožňujeme ovlivňovat přístup seniorů k sobě samým i ke svému okolí. Příklady 

vzdělávacích programů: 

- akademický rok pro seniory : PC kurzy, Senioři a bezpečnost, Regionální tematika, 
Cestování, jazykové programy a další. 

- Trénování paměti  
- Senioři komunikují : týdenní počítačové kurzy, které podporují vzdělávání seniorů 

v oblasti užívání PC a platebních karet 
- Seriál turistických a cyklovyjížděk seniorů 
- Senior klub – výměna zkušeností, vzdělávání, komunikování – témata: cestování, 

zahrádka, hudba, včelařství, genealogie, historie a další 
- Klubová setkávání TILIA – skupina žen-seniorek, zaměřují se na výtvarné, 

kreativní práce 
- Tvořivé dílny v knihovně 
- Společná čtení v knihovně  

 
Speciálně Tvořivé dílny a Společná čtení jsou programy, které vytváří prostor pro 
mezigenerační učení a spolupráci.  V programech Společná čtení se účastní děti ze základních 
škol a školek, kterým předčítají    seniorky – dobrovolnice. 
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V Tvořivých dílnách se zase v rámci výroby různých dárků, přání účastní jak senioři, tak i děti 
a mládež. Často se účastní prarodiče se svými vnuky  a vnučkami. 
 

III. Jak by se měl příklad dobré praxe šířit a být ještě úspěšnější? 

 
- šíření zkušeností a dobré praxe,  

- zapojení širšího spektra mladých lidí spolu se seniory, 

- propojování aktivit a spolupráce. 

IV. Závěr 

 

Podařilo se oslovit aktivní seniory a sestavit „dobrovolnický seniorský tým“, který 

spolupracuje na aktivitách knihovny během celého roku, tým je začleněn do struktury 

knihovny ( funkční tým, pravidelné schůzky) a díky seniorskému týmu vznikají v knihovně 

nové aktivity  a programy pro seniory, iniciované  a lektorsky vedené aktivními seniory . 
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I. Kontext (Definice, historie, cíle …)  
 

V současnosti existuje propast mezi generacemi, pokud jde o využívání nových technologií a 
internetu. 
Digitální generace používá IKT denně a to v práci, pro zábavu nebo na vytváření sociálních 
vazeb. 
 

V. Hlavní aktéři 

 

Historie počítačové kultury má více než 60. Kurzy se konají v počítačových laboratořích v 

každé škole. Účastníky jsou starší lidé z regionu: mohou to být prarodiče místních žáků nebo 

členové sociálních center pres starších lidí nebo členové jiných sdružení. 

Učiteli jsou mladí kluci, je jejich 18, kteří se setkávají ve škole a které koordinuje profesor, 

odborník na informační a komunikační technologie. 

 

Během 15 setkání se starší lidé naučí základy práce s počítačem, přičemž začnou surfovat na 

internetu, aby se seznámili s novými technologiemi. 

 

VI. Jak by se měl příklad dobré praxe šířit a být ještě úspěšnější? 
 

Tento příklad dobré praxe není ještě v Itálii velmi úspěšný, jelikož jsou problémy ve 

spolupráci a kontaktech mezi centry a sdruženími seniorů a světem škol a univerzit. Existuje 

internetová stránka, která obsahuje všechny informace, soubor vzdělávacích pomůcek, lekce 

na videu pro všechny, kteří by se chtěli do tohoto projektu zapojit. 

Bylo by třeba více komunikovat v médiích a propagovat tento příklad dobré 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

