
 

 

 

 

 

 

Na základe rozhodnutia Európskej komisie, zverejnenom  

v korigende_k_Sprievodcovi_programom_2020  pribudla medzi európske priority pre 

projekty typu „KA2 – Strategické partnerstvá“ v sektore Vzdelávania dospelých v rámci 

Výzvy 2020 nová priorita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niekoľko príkladov možných aktivít zameraných na túto prioritu: 

• Výmena osvedčených postupov a zdieľanie poznatkov, ktoré podporujú európsku 

identitu medzi miestnymi komunitami seniorov – workshopy, myšlienkové laboratóriá 

(„idea laboratory“) atď. 

 

• Aktivity podporujúce aktívne občianstvo a sociálne začleňovanie seniorov – vytváranie 

sietí a dobrovoľníctvo – spoločenské, medzikultúrne, dobrovoľnícke podujatia a 

diskusie o otázkach začlenenia a rozmanitosti. 

 

• Aktivity podporujúce medzigeneračnú výmenu poznatkov a skúseností, akými je 

uskutočňovanie spoločných workshopov, diskusií, hraných rolí, simulácií atď.  

 

• Aktivity, ktoré posilňujú rozvoj kľúčových kompetencií – partnerské učenie, iné metódy 

formálneho a neformálneho vzdelávania.  
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Definícia seniorov: osoby 50+.   

 

Seniori môžu byť zapojení do týchto projektových aktivít: 

• Nadnárodné projektové stretnutia (NPS): iba v prípadoch, ak je ich účasť nevyhnutná 

pre manažovanie projektu. 

→ Medzi seniorom a organizáciou, ktorá seniora na NPS vysiela, musí existovať 

preukázateľný formálny vzťah (napr. registrácia študenta univerzity tretieho veku, 

registrácia študenta centra ďalšieho vzdelávania, dobrovoľnícka zmluva medzi 

seniorom a organizáciou - napr. knižnicou, múzeom či MVO). 

 

• Vzdelávacie / vyučovacie / školiace aktivity - typ „Zmiešaná mobilita dospelých 

učiacich sa“, ktorá je kombináciou fyzickej a virtuálnej mobility v rozsahu 5 dní až 

2 mesiace fyzickej mobility. 

→ Medzi seniorom a organizáciou, ktorá seniora na mobilitu vysiela, musí existovať 

preukázateľný formálny vzťah (napr. registrácia študenta univerzity tretieho veku, 

registrácia študenta centra ďalšieho vzdelávania, dobrovoľnícka zmluva medzi 

seniorom a organizáciou – napr. knižnicou, múzeom či MVO). 

 

• Miestne projektové aktivity: rôzne lokálne workshopy, debaty, diskusné fóra a pod. 

financované z rozpočtovej kategórie „Manažment a implementácia projektu“. 

→ Medzi seniorom a organizáciou, ktorá miestnu aktivitu organizuje, nemusí existovať 

formálny vzťah. 

 

• Multiplikačné podujatia: nadnárodné podujatia slúžiace na prezentovanie výstupov 

projektu.  

→ Medzi seniormi (účastníkmi multiplikačného podujatia) a organizáciami tvoriacimi 

partnerstvo nesmie existovať formalizovaný vzťah (naopak, seniori musia 

byť externými účastníkmi, ktorí nemajú s organizáciami tvoriacimi partnerstvo žiaden 

formálny vzťah). 

 

 


