TLAČOVÁ SPRÁVA Z 1. KONFERENCIE CE-AGEING PLATFORM
V dňoch 21. - 22. Marca 2012 sa v Bratislave, v hoteli
Chopin, uskutočnila Prvá medzinárodná konferencia
medzinárodného projektu
„Stredoeurópska znalostná
platforma starnúcej spoločnosti (CE Ageing Platform)“. Do
projektu je zapojených 13 inštitúcií z ôsmich krajín
Európskej únie Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska,
Maďarska, Slovinska, Českej a Slovenskej republiky.
Projekt sa zameriava na vytvorenie podmienok v oblasti,
bývania, služieb a zamestnania pre cieľovú skupinu nad 50
rokov v súvislosti so zameraním politiky Európskej únie
predlžovania veku odchodu do dôchodku.
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ako jeden
zo slovenských partnerov,
zapojená do realizácie
uvedeného projektu v oblasti vytvorenia podmienok pre
50+ v zamestnaní vypracovaním Regionálnej vzdelávacej
stratégie pre cieľovú skupinu nad 50 rokov, sa aktívne
zúčastnila medzinárodnej konferencie.
Na medzinárodnej konferencii vystúpili generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny SR Dr. Ivan Juráš, riaditeľka jednotky hodnotenia a monitorovania Programu „Stredná
Európa“ p. Monika Schonerklee-Grasser, zástupkyňa Národnej agentúry Programu
celoživotného vzdelávania p. Renáta Mezeiová, zástupcovia Ministerstva školstva SR,
Ekonomického ústavu SAV, Výskumného demografického centra, Asociácie elektrotechnického
priemyslu SR, Univerzity tretieho veku - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského.
V rámci vystúpení boli podané informácie o cieľovej skupine nad 50 rokov z hľadiska
zastúpenia cieľovej skupiny v populácii SR, programových možností pre projekty zamerané na
seniorov, z hľadiska stratégie celoživotného vzdelávania Slovenskej republiky, možností
„striebornej ekonomiky“, demografických zmien na Slovensku, ako aj dobrých projektových
príkladov z oblasti pracovnej sily seniorov a vzdelávania seniorov v Univerzite tretieho veku.
Rokovanie medzinárodnej konferencie bolo druhý deň
členené do troch pracovných skupín. Regionálna
rozvojová agentúra Senec-Pezinok viedla pracovnú
skupinu zameranú na vzdelávanie cieľovej skupiny nad
50 rokov. V úvode boli prezentované filmové ukážky z
projektov vzájomného vzdelávania dôchodcov z domova
dôchodcov z Kremnice a detí z detského domova
Maurícius Kremnica v pracovných dielňach, vzdelávacie
aktivity Nadácie Memory zameriavajúcej svoje aktivity na
dôchodcov s Alzheimerovou chorobou a filmová ukážka
Klubu strieborných hláv – tanečnej skupiny Orchidea –
nacvičené tanečné kreácie dôchodkýň a žiačok základnej školy. Rokovanie pokračovalo
brainstormingom - návrhom zúčastnených v oblasti zlepšenia kvality vzdelávania a nových
vzdelávacích služieb. Závery z pracovnej skupiny budú premietnuté do pripravovanej
Regionálnej vzdelávacej stratégie.

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
SENEC – PEZINOK

Vysoká 35, 811 06 Bratislava
Tel: 02 / 2072 8392
Kontaktná osoba: RNDr. Aneta Zubeková
azubekova@rrasenec-pezinok.sk
www.CE-Ageing.eu

