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Silver Age Learning (SAGE): Nove spodbude za upokojence  
Izobraževanje igra pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih 

 

 

Začetni sestanek v Pragi 

Začetni sestanek projekta je potekal 24. In 25. oktobra 2019 v Pragi na Češkem, gostil pa ga 

je koordinator ACZ. Med srečanjem so partnerji razpravljali o nadaljnjih korakih projekta, 

časovnem okviru in pričakovanih rezultatih. Naslednje srečanje bo 18. In 19. junija 2020 v 

Reykjaviku na Islandiji. Glavna razprava bo osredinjena na pripravo gradiva za 

usposabljanje in analizo programskih vsebin. 

 Analiza vsebin zdravja in dobrega počutja 

 Načrt programa 

 Priprava učnega načrta za predavatelje in evalvacijskih 

pripomočkov 

 Pilotna izvedba programa 

 Promocijski video 

Glavne aktivnosti 

Kakšne novosti prinaša program? 

S seznanjanjem starejših o temah, kot sta zdravje in dobro počutje, 

želi SAGE spodbuditi njihovo družbeno in duhovno dejavnost. 

Program bo vključeval pripomočke, ki bodo predavateljem 

omogočali merjenje učinka, ki ga ima na sodelujoče. 

Silver Age Learning želi ljudi pripraviti na tretje življenjsko obdobje in spremembe, ki jih 
prinaša, ter narediti starost bolj prijetno, dostojanstveno in neodvisno. Vsebuje teme, ki 
naslavljajo fizično ter duhovno počutje, družbeno vključenost in opravljanje nalog 
vsakodnevnega življenja v tretjem življenjskem obdobju, ter tako zagotavlja celovit 
izobraževalni program za starejše. 

Program je usmerjen v tri segmente samozadostnosti starejše populacije:   

 neodvisni in samozadostni starejši, ki živijo doma ali v skupnosti; 

 starejši ljudje, ki živijo v bivalnih prostorih za pomoč ljudem z omejeno 
samoooskrbo; 

 starejši, ki živijo v socialno varstvenih ali zdravstvenih ustanovah in so odvisni od 
zagotovljene oskrbe. 

Program bo predvidoma obsegal 100–150 ur izobraževanja. Da bodo vsebine čim bolj 

zanimive in uporabne za ciljno skupino, se bodo sproti prilagajale. Hkrati bodo organizirana 

ustrezna izobraževanja za predavatelje, ki bodo program izvajali. 

Kaj je projekt Silver Age Learning? 
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Projektna ekipa 

 
Koordinator: ACZ 

Center za vseživljenjsko učenje in poklicno izobraževanje 

ACZ, ustanovljen leta 1995. Njegove temeljne dejavnosti 

vključujejo zagotavljanje poklicnega usposabljanja in 

izobraževanja odraslih tako posameznim tečajnikom kot 

podjetjem. 

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL 

PLIS je agencija za razvoj, raziskave in usposabljanje z 

bogatimi izkušnjami pri  upravljanju in usklajevanju lokalnih, 

nacionalnih in evropskih projektov ter pobud.  

 

Fjölmennt símenntunar - og þekkingarmiðstöð 

Fjolmennt center za izobraževanje odraslih učencev s 

težavami v telesnem in duševnem razvoju je središče za ljudi 

z učnimi težavami, starejših od 20 let. Ponuja široko paleto 

tečajev izobraževanja odraslih za osebe z učnimi ovirami, 

večinoma z zmerno do težjo in težko oviranostjo na področju 

kognitivnih učnih motenj, mnogoterih invalidnosti in motenj 

avtističnega spektra.  

KMOP  

KMO je neprofitna organizacija z več kot 40-letnimi 

izkušnjami pri podpori ranljivih skupin. Poleg neposrednega 

zagotavljanja socialnih storitev se njeno strokovno znanje 

nanaša na oblikovanje in izvajanje vplivnih socialnih pobud 

na področju izobraževanja, človekovih pravic, zaposlovanja, 

oskrbe in dobrega počutja ter na znanstveno raziskovanje in 

razvoj strokovnega znanja in izkušenj pri vprašanjih socialne 

politike, s katerimi želi doseči oblikovanje odpornih skupnosti 

z enakimi možnostmi za vse. 

Ljudska univerza Celje 

Ljudska univerza Celje je javni zavod, katerega glavna naloga 

je izobraževanje odraslih. Poseben poudarek daje skrbi za 

ranljive ciljne skupine v lokalni skupnosti in širše. Zavod 

izobražuje, usposablja in nudi svetovanje ter podporo 

mladim, priseljencem, brezposelnim, zapornikom, 

upokojencem ipd. 

Kontakt: sage@kmop.eu, nevenka.zutic@lu-celje.si 
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