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Úvod

Pojem “Mentoring” pochádza z Homérovej idylickej básne Odyssea, v ktorej
Odysseus zveril syna Telemachusa do opatery svojho priateľa Mentora, aby ho
sprevádzal. Mentor, ktorý sa tak stal Telemachusovým učiteľom a pozitívnym vzorom,
mal podobnú zodpovednosť a povinnosť ako jeho otec.

Cieľom tohto Európskeho projektu od InterGenu je vytvorenie malých
mentoringových projektov, ktorých cieľom je pripraviť stretnutia, ktoré by neboli
vekovo ani etnicky ohraničené.

Vďaka vytvoreniu blízkych vzťahov so staršími občanmi, by vznikol pre deti priestor,
aby si našli svoj vzor. Vyplývajú z toho výhody pre obe strany: ďeťom to posilní ich
sebavedomie a seniorom dodá pocit spokojnosti, s vedomím, že ich skúsenosti a
vedomosti majú pre druhých stále svoj význam. A práve preto vidíme potenciál z
obidvoch strán, ktorý speje ku zmene ich vzájomných postojov.

Ďalším cieľom je zlepšenie odborných školení pre školiteľov a neskôr pre mentorov,
tým, že sa od našich partnerov zozbierajú dokumenty, z ktorých sa potom vytvorí
príručka vhodná ako material pri školeniach a vedení mentorov.

4

UK/10/LLP-LdV/TOI-317

Táto “výročná správa” InterGenu je súborom dotazníkov, ktoré sme poslali do
Rakúska, Nemecka, Španielska, Veľkej Británie, Švédska a na Slovensko. Každá
krajina si pripraví odpovede (podľa prílohy 1), kde opíšu svoje národné mentoringové
pásmo a uvedú rôzne príklady mentoringu v ich krajine. Táto správa je vo
všeobecnosti považovaná za akési zhrnutie mentoringových skúseností u jednotlivých
partnerov a tiež sa považuje za opis organizácií, školení a zapájania iných ľudí. Jej
cieľom je odzrkadliť realizáciu mentoringových projektov za rok 2011 a zhodnotiť
organizáciu práce u jednotlivých partnerov.

Prehľad
Zainteresovanosť partnerov do mentoringu sa odlišuje podľa ich skúseností: od žiadnej
skúsenosti, ako na Slovensku, v Španielsku a vo Veľkej Británii až po dlhoročné
Švédske skúsenosti s mentoringovou schémou Nightingale. Napriek tomu, Švédsko má
len veľmi malú skúsenosť s prácou so seniormi, v porovnaní s partnermi z Rakúska,
ktorí sa angažujú už niekoľko rokov v podporovaní medzigeneračného dialógu
rozvrhnutom medzi deti a staršími.
Nemecko sa tiež zaoberalo firemným mentoringom (v rámci starších a mladších
zamestnancov) kde sa ich poznatky transformujú do rôznych vzdelávacích a
medzigeneračných projektov EU a to prostredníctvom pracovných tandémov a rotácie
pracovníka po firemných oddeleniach.
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Španielska organizácia INVESLAN, ktorá sa špecializuje v oblasti školenia, v
jednotlivých odborných školeniach a vo vzdelávaní dospelých, je zapojená do projektu
Grundtvig s názvom “Podporte ľudí prostredníctvom mentoringu – Európska
Perspektíva (MADE)”, ktoré im v tejto oblasti poskytuje veľmi cenné skúsenosti.

Tak ako sa jednotlivé krajiny odlišujú svojimi skúsenosťami s mentoringom, tak
sa líšia aj metódy, ktoré jednotlivé organizácie používajú pri svojich školeniach.
Vzhľadom na iné krajiny Rakúsko organizuje svoje vlastné školenia pre starších ľudí.
Španielsko a Slovensko sa tiež chystajú zorganizovať rôzne druhy školení a kurzov pre
starších.

Nemecko a Veľká Británia zatial neuviedli organizácie, ktoré poskytujú školenia.
Nedá sa tak predpokladať, či bude Pro-kompetenz v Nemecku poskytovať školenie a či
sa Veľká Británia rozhodne viesť svoje samostatné školenie. V počiatočnom štádiu sa
pravdepodobne dohodnú na zmluve so školiteľom, ktorý bude pracovať pre ich
organizáciu. Vo Švédsku sa rozbieha projekt Nightingale, ktorý bude poskytovať
vlastné školenia pre seniorov či kurzy pre ich školiteľov.
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Mentoringová organizácia
Organizáciu v Rakúsku podporí riaditeľ spoločnosti Flohhupferl ako aj starosta
Feldbachu. Pri ich práci im pomôže aj učiteľ, ktorý je už na dôchodku. Mentoring v
Rakúsku je založený na spolupráci Centra služieb pre deti Flohhupferl vo Feldbachu
(kde sa starajú o deti vo veku 0-3) ako aj základných škôl a starších ľudí, ktorí bývajú
v bytovkách. O túto myšlienku už prejavili predbežný záujem a majú veľké množstvo
potencionálnych dobrovolníkov. Prvé stretnutie naplánovali na február v Centre
služieb pre deti , kde založia prípravnú skupinu, ktorá sa potom bude pravidelne
stretávať. Kontakt budú udržiavať prostredníctvom e-mailov a osobných stretnutí.

Partner v Nemecku ešte nemá organizáciu, avšak už telefonicky a cez e-mail
kontaktujú ľudí, ktorí by mohli mať záujem a záujemcom potom poskytujú a následne
zasielajú všeobecné informácie o projekte. Takisto sa stretávajú aj osobne, prezentujú
projekt, na informácie využívajú média a do spolupráce na projekte o vzdelávaní
zapojili i konzílium. Nadviazali kontakty s tromi regionálnymi organizáciami, s
Akadémiou pre seniorov, a so Spoločenským centrom Diakonie. Všetky tri organizácie
majú o tento projekt záujem.
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Vo Veľkej Británii tak ako aj na Slovensku majú veľmi silné spojenie so svojimi
komunitami. Pri hladaní potencionálnych dobrovolníkov Veľká Británia úzko
spolupracuje so sociálnymi zariadeniami pre deti akými sú napríklad základné školy.
Začnú si vytvárať miestne kontakty cez osobné a telefonické rozhovory a následne si
dohodnú s týmito ľuďmi svoje projektové stretnutia. Vo svojich spádových oblastiach
zkontaktujú už existujúce organizácie a požiadajú ich aj o podporu a reprezentovanie (
reprezentačné aktivity, odborníci pre zdravie a iní).
Tieto dve sekcie spoločne vytvoria „skupinu InterGenu”, ktorá sa bude pravidelne
stretávať. Ďalším krokom bude len poskytovanie informácií s cieľom zkontaktovať a
informovať o projekte všetky relevantné národné ako aj regionálne organizácie spojené
s publikačnou činnosťou a poskytovaním služieb. Na stretnutiach, ktorých sa zúčastnia
budú prezentovať projekt InterGenu.
Premýšlajú o oslovení ďalších združení ako napr. Pensioners Voice (Hlas Dôchodcov
– samostatné združenie starších ľudí ), AGE Veľká Británia, Contact the Elderly (
Spájanie starších – pomoc od dobrovolníkov ) a Guild of Community Service (Spolok
služieb pre verejnosť)
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Prvotné kontakty budujú s malými miestnymi skupinkami v menších vidieckych
oblastiach a postupne ako sa bude projekt vyvíjať sa bude zoznam ich kontaktov
rozširovať. Cieľom je zahrnúť všetky okolité organizácie v okruhu 50 kilometrov do
koordinácie a tvorby národnej politiky, pomoci pre nadácie, mentoringu, vrátane
sekcie venovanej medzigeneračnému mentoringu.

Slovensko rokuje so zástupcami univerzít a základných škôl. Veľmi ich teší, keď môžu
do projektu zapojiť predovšetkým Rómske deti. Ich skúsenosti nadobudnuté z
mentoringu tak ako aj

mentoringové skúsenosti z iných krajín využijú v rámci

vlastného projektu. Využívajú pri tom skúsenosti nadobudnuté z ich vlastného
projektu a aj z iných krajín.

Slovenská organizácia Fórum už má vybudovanú svoju národnú sieť, ktorú používa
pre takéto účely. Organizujú pravidelné stretnutia a majú veľmi dobré miestne,
regionálne a národne kontakty po celom Slovensku, kde už oslovili organizácie s
ktorými neustále diskutujú o podniknutí ďalších krokov.
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V septembri roku 2011 partneri zo Španielska zkontaktovali päť školiteľov a päť detí.
Školitelia sú experti, ktorí majú odborné skúsenosti v oblasti školenia. INVESLAN
používa svoju národnú sieť a spolupracovníkov, ktorí ich kontaktujú.V druhej polovici
školenia InterGenu zvýšia svoje pracovné nasadenie z prvej polovice a tiež určia
potencionálne deti a seniorov (celkový počet 20), ktorí sa zúčastnia školenia. Deti
budú kontaktovať prostredníctvom združení a škôl a v prípade seniorov to budú
domovy dôchodcov, združenia a miestne úrady.

Švédsko si zabezpečilo aj dobrú spoluprácu so samosprávou mesta Höör a s domovom
dôchodcov s organizáciami pre deti utečencov, s ktorými sa aj pravidelne stretáva.
Partneri zo Švédska tak v Apríli 2011 odštartovali skúšobný projekt s tromi seniormi a
s tromi deťmi utečencov. Prvé školenie mentorov a zasadnutie školiteľov je
naplánované na Marec. Od Marca až do Septembra sa tieto tri páry pravidelne
stretávajú dvakrát do mesiaca. V Septembri sa samotní mentori stanú školiteľmi a
druhé kolo školenia, kde sa vyberajú ďalšie deti a seniori si budú riadiť už sami.

Druhé kolo bude zložené z 5 – 8 skupín seniorov a detí, ktorá začne v Novembri 2011
a bude trvať až do mája 2012. Prípravná skupina sa pravidelne stretáva. Je zložená z
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ľudí, ktorí pracujú na mestskej samospráve pre seniorov a deti utečencov. Projekt
Intergenu – Nightingale má svoju vlastnú internetovú stránku, na ktorej zverejnila
Univerzita v Malmo a združenie v Höör článok o projekte. Tento projekt InterGenu
propagovali na Konferencii o Mentoringu v máji 2011 v Girone. Takisto bude
propagovaný na stránke mentoringovej siete Nightingale.
www.nightingalementoring.org
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Prehľad mentoringov v jednotlivých partnerských krajinách
Rakúsko uvádza tri rôzne príklady. Mentoringový projekt Nightingale a Milovníci
detí na vysokých školách v Hornom Rakúsku a vo Viedni. Podľa schémy Nightingale
ide o skúšobné mentoringové projekty zo Švédskej univerzity v Malmö. Cieľom
projektu je podporiť sociálne znevýhodnené rodiny s deťmi (častokrát ide o
prisťahovalcov) a dovoliť študentom- mentorom rozvinúť ich povedomie a
porozumenie zvyšovaním sociálnej zručnosti a zmenšovaním priepasti medzi
teoretickými vstupmi a praktickými výstupmi týchto študentov.
http://www.vhsinterkulturell.at/cms/sites/default/files/Projektbeschreibung_Nightingal
e.pdf)
http://www.kinderfreunde.at/News/Aktuelle-News/Die-Nachtigall-singt-nun-auch-inWien
Talente Österreich: je združenie študentov, Absolventov Univerzity a profesorov s
cieľom objaviť a následne pomocou mentoringu podporiť talentovaných študentov.
Be a buddy – Buď kamoš – Univerzita v Gráci, kde domáci študenti robia mentorov
pre zahraničných študentov. Cieľom projektu je začlenenie zahraničných študentov do
univerzitného života a kultúry Rakúska.
V Nemeckom sektore vzdelávania existuje veľké množstvo mentoringových projektov,
ktoré sa zameriavajú na podporu začínajúcich firiem kde funguje vnútropodnikový
presun vedomostí starších zamestnancov na ich mladších kolegov.
Prebieha viac ako 1000 projektov, ktoré sa členia na rôzne hlavné skupiny ako: rodiny,
deti, vzdelávanie a práca. Deti patria do tej najväčšej skupiny projektov. Môžeme
spomenúť napríklad:
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The Nightingale FU Berlin (project Slávik) alebo jemu podobný (napr. Balu a Du v
Drážďanoch, Big Sister – Staršia sestra v Düsseldorfe, Big Brothers and Big Sisters Starší súrodenci v Mannheime.
Ostatné projekty sa zameriavajú hlavne na vzdelávanie napríklad Mentor pre čítanie,
Mentor pre vzdelávanie cudzích jazykov (pre migrantov), Mentor pre asistenciu pri
domácich úlohách, Mentor pre riešenie konfliktov v škole.
V Roztoku majú dva projekty Rostocker Fraueninitiativen e.V (Registrované
združenie Iniciatíva žien v Roztoku), Leihgroßeltern (Služby starých rodičov) a Arbeit
durch Management – Riadenie Práce, Patenmodell der Diakonie – Patentovaný model
sociálnych služieb. V prílohe 2 je identifikovaných osem mentoringových projektov v
širšom

regióne.

Vo

Veľkej

Británii

existuje

veľké

množstvo

miestnych

mentoringových schém, ktoré sú spravidla platené miestnou a regionálnou
samosprávou a vždy boli podporované veľkou dávkou financií. Hoci, sa tieto dávky
znížili, alebo tu hrozí risk, že ich nová Britská vláda zníži.
Časť najväčšej Britskej mentoringovej organizácie The Mentoring and Befriending
Foundation

(Mentoringová nadácia pre pomoc) je venovaná medzigeneračnému

mentoringu.

Najznámejšia organizácia, ktorá propaguje, podporuje medzigeneračný mentoring je
Britský Age kedysi druhý najväčší spomedzi charitatívnych organizácii s dlhodobou
tradíciou. Dve charitatívne organizácie Age Concern a Help the Aged sa len nedávno
zlúčili do jednej. Druhý spomínaný project je Peer Mentoring (Rovnocenný Mentoring
), v ktorom starší žiaci podporujú mladších žiakov.
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Sú však dosť obmedzované odkedy sú školy vo Veľkej Británii kontrolované
Miestnymi Úradmi pre vzdelávanie. V deväťdesiatych rokoch počet takýchto
projektov v Španielsku značne narástol a mentoring sa stal dôležitým nástrojom pre
firmy, banky, univerzity, úrady a pre iných zástupcov spoločnosti. V samostatnej
prílohe 3 uvádzame dvanásť vybraných príkladov s rozličnými zameraniami – od
mentoringu až po vymieňanie skúseností (napr. Ako byť úspešný vo svojej kariére) a
podporu mladých ľudí, ktorý majú v rodine sociálne problémy,

Všetky tieto interakčné projekty ako napríklad A house for all (Domov pre všetkých),
Between generation 2.0 (Medzi generáciami), From 3 to 103 (Od 3 do 103), Teach me
life (Nauč ma žiť) Intergenerational puppets workshop – Medzigenračný bábkový
workshop, Elderly at the school (Starší na školách) podporujú medzigeneračné vzťahy
a naplánované aktivity medzi študentami a staršími ľudmi z miestnych samospráv.

Ďalším príkladom práce so seniormi je projekt Volunteers in prison – Dobrovolníci vo
väzení, kde seniori podporujú väzňov, zatiaľ čo časť dobrovolníkov trávi čas s ich
deťmi. Avšak najbližšie k mentoringu je projekt MENtor – one immigrant child reader,
kde emigranti na dôchodku, ktorí sa vrátili do Španielska aby robili mentorov pre detí
emigrantov a pomáhali im tak s procesom začleňovania.
V Španielsku, existuje medzigeneračná sieť známa pod názvom Red
Intergeneracional, ktorý vznikol pod iniciatívou IMSERSO – Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Inštitútu pre Starších ľudí a Sociálne služby), Ministerstva
zdravotníctva, sociálnej politiky a Rovnosti v Španielsku.

14

UK/10/LLP-LdV/TOI-317

Vo Švédsku funguje množstvo rôznych a školiacich metód a mentoringových
projektov, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a vymieňanie si skúseností. Projekty
podporujú deti a mládež a zameriavajú sa na zvýšenú prevenciu proti drogovej
závislosti. (Internationella Kvinnoföreingen, www.ikf.se Almi www.almi.se , Mentor
Sverige www.mentorsverige.se)

Švédsky partner má vlastnú skúsenosť z mentoringovej metódy The Nightingale, ktorá
vznikla v roku 1997 na Univerzite v Malmö. Tu sa študenti po vyučovaní raz do
týždňa stretávali s 8 až 12 ročnými deťmi za obdobie október – máj. Mentoringová
metóda sa rozšírila národne aj medzinárodne na 24 miest a patria k nim aj Rakúsko a
Nemecko. Schéma Nightingale vyvinula projekty aj pre iné cieľové skupiny:
Nightingale Youth (Projekt Nightingale pre mládež), Nightingale Senior (Projekt
Nightingale pre Seniorov) a Nightingale Entrepreneur (Projekt Nightingale pre
podnikateľov) A teraz si vyskúša pilotný projekt so seniormi a deťmi emigrantov v
tomto
EU
projekte
InterGenu.
(www.mah.se/naktergalen
www.mah.se/nightingale) Ide o medzinárodnú
www.mah.se/naktergalensenior
mentoringovú sieť pre Európske mestá, ktorú vytvorili v roku 2010.
www.nightingalementoring.org
No na Slovensku o takýchto projektoch nemáme žiadne bližšie informácie.
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Príloha 1

1) S akými druhmi mentoringu podobnými tomu z InterGenu sa stretávate vo Vašej
krajine? Na čo sa zameriavajú a aké sú ich ciele?
2) Aké všeobecné skúsenosti s mentoringom má Vaša organizácia? Už ste niekedy
pracovali v tejto oblasti alebo je to pre Vás niečo úplne nové?
3) Poznáte z Vášho okolia školiteľskú organizáciu alebo inštitúciu pre vzdelávanie,
ktorá ponúka mentoringové kurzy? Ak áno, aký je všeobecný koncept ich
školenia a školiaci plán? Mohlo by to nejako pomôcť projektu InterGen?
4) Chceli by ste v budúcnosti viesť školenia InterGenu vy sami? Ak áno, o akých
školiteľov by ste mali záujem? (kvalifikovaných/skúsených atď.)
5) Aké organizácie určené pre seniorov, ktoré by mali záujem o medzigeneračný
mentoring poznáte vo Vašom okolí?
6) Nadviazali ste s nimi už kontakt? Ak nie, ako to urobíte a kto Vám tieto
kontakty sprostredkuje?
7) Identifikujte prosím, školy a zariadenia pre deti vo Vašom regióne, s ktorými by
ste mali záujem byť partnermi?
8) Ako by ste zorganizovali Vašu regionálnu sieť?
( účastníci / pravidelné stretnutia / akú formu komunikácie by ste uprednostnili?
atď. )
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Príloha 2
Tabuľka 1: Mentoring Projects in the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern
Zdroj:
http://www.patenschaften-aktiv-datenbank.de/cgibin/baseportal.pl?htx=/patenschaftenaktiv-datenbank.de/Lokaladressen2&localparams=2&PLZ~=1&range=80,20
17153 Stavenhagen Kinder

AWO-KiTa "Mischka" im
Mehrgenerationenhaus

Leihoma

17235 Neustrelitz

Kinder

Diakoniezentrum Borwinheim

Familienpateninitiative

17235 Neustrelitz

Kinder

Familienzentrum Neustrelitz e.V.

Leihomas

17235 Neustrelitz

lernen >
lesen

Familienzentrum Neustrelitz e.V.

Vorlesepatenschaft

17489 Greifswald

Kinder

Stadtcaritas Greifswald

Leihgroßeltern

18059 Rostock

Kinder

Rostocker Fraueninitiativen e.V.

Leihgroßeltern

18528 Bergen

lernen >
lesen

Seniorenbeirat und DRK

Vorlesepaten

17

UK/10/LLP-LdV/TOI-317

Príloha 3
Porovnanie tamojšícch situácií

Krajina

Podobné
projekty vo
Vašej krajine

Je školenie pre
mentorov vo
vašom okolí
dostupné?

Aké organizácie pre
seniorov mate vo svojom
okolí?

S akými organizáciami
spolupracujete?

Nightingale

Áno – Univerzita v
Malmo

Domov dôchodcov v Hoor

Hoor Community, Malmo
Univerzita

Rostocker
Fraueninitiativen
e.V. –
Leihgroßeltern,
Arbeit durch
Management /
Patenmodell der
Diakonie

Nie

Volkssolidarität
Senior Advisory Board
Senior Academy

Senior Advisory Board,
Community Centre
Rostock Sued

Nightingale,
Talente
Osterreich,
Kinderfreunde.

Nie

Feldbach Residential
Home

Združenie vo Feldbachu

None identified

Lokálne nie, ale
na
Národnej úrovni je
ich k dispozícii
veľa

Age Concern, Pensioners’
Voice, Contact the Elderly.

Rame Community, Adult
Education Providers, Local
Schools,

Španielsko

Enséñame a vivir,
Programa de
ayuda mutua
entre jóvenes
en dificultad
sociofamiliar por
personas
mayors,

Áno

Red Intergeneracional.

Local Authority, Seniors’
Homes, OFECUM.

Slovensko

None identified

Nie

Forum

University of Prievidza,
Seniors’ support.

Švédsko
Nemecko

Rakúsko

Veľká
Británia

Childcare service Feldbach
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Názov projektu / programu

Spanish Title:
MENTOR (1ª y 2ª fase). Por
cada mayor MENtor, un niño
inmigrante lecTOR
------------------------

Opis/Ciele

Dátum

This project is addressed to those elderly who January 2006were emigrant time ago and now are living June 2007
again in Spain and know, as consequence of
their own experience, what kind of support is
needed and demanded when people is
immigrant and live in other different country.
Geographical impact

English Title:
MENTOR (1st and 2nd phase)
For each older MENtor one
immigrant child reader/writer

The project promoted on the one hand, the
active ageing, the social welfare and the social
inclusion of the elderly in the society and in the
other hand, the social inclusion of immigrant
children and their families who need special
support.

Within this project elderly helped these
children to improve their reading and writing
skills in Spanish.

Granada
Spain

(Andalusia).

Zakladateľ

OFECUM: Oferta Cultural de
Universitarios Mayores.

Dostupné
informácie

http:www.ofecu
m.com

http://www.redi
ntergeneraciona
OFECUM is a socio-cultural
l.es/index.php?o
volunteering organization
ption=com_cont
devoted to foster participation
ent&view=articl
of older adults in Granada.
e&id=331&catid
Since its foundation, in
=50&Itemid=73
February 1998, OFECUM has
focused on organizing
activities which promote
(Spanish)
active aging and
intergenerational solidarity.

Contact Person: Candela
Guirao Piñeiro
19

Address: C/ Escudo del

InterGen
UK/10/LLP-LdV/TOI-317

Results achieved:
-

12 children from China, Morocco,
Romania, Bolivia and Ukraine had
support from 15 elderly in order to
reinforce their writing and reading skills.

-

15 elderly learned how to become a
tutor.

-

5 Teachers (workers in primary schools)
had support in their jobs from the
elderly.

Carmen nº 5- Bajo. - 18009
Granada
Tlf: +34 958221736 // +34
655663032 - Fax: +34
958215691

Príloha 4
Zoznam projektov /programov
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Názov projektu / programu

Spanish title:

Opis/Ciele

This project had as main aim that the elderly (retired
directors, managers) could have the chance to share with
young people (students) their professional experiences.

Dátum

5-6-2007
One session: 2 hour

Zakladateľ

Escuela Universitaria de Ingenieria
técnica Industrial de Eibar.
Universidad del País Vasco.

Experiencias de directivos jubilados
para triunfar profesionalmente

English title:

The elderly tried to create among the young people a
special awareness about the need of study and the need
of explore different professional specialties.

Sharing the professional
experiences of retired managers and
directors with university students:
how to have success in the
professional career.

Geographical impact

School of Technical Industrial
Engineering of Eibar, Basque
Country. Public University of Basque
Country

Eibar. Guipuzkoa Basque
country. Spain

Dostupné
informácie
http://www.redinte
rgeneracional.es/in
dex.php?option=co
m_content&view=a
rticle&id=1306:pro
yecto-experienciasde-directivosjubilados-paratriunfarprofesionalmente&
catid=38:fichasespa
na&Itemid=73

Contact person: Fernando Serrano
Tlf: +34 943206692
(Spanish)

Názov projektu / programu

Opis/Ciele

Dátum

Zakladateľ

Dostupné
informácie
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Spanish title:
Programa intergeneracional de
la concejalía de Mayores de
Torrejón de Ardoz

The intergenerational program developed in 2009 by September 2009
the municipality of Torrejón de Ardoz wanted to:
-

Promote spaces for the interaction between
young people (students from primary
schools) and the elderly of the municipality
though the development of special
workshops, games and conferences.

Elderly councillorship of the
municipality of Torrejón de
Ardoz

-

Promote the exchange of knowledge and
experiences helping and promoting the
intergenerational relations between these
groups.

Contact person: Cati Fernandez
Parralejo

English title:
Intergenerational Program
developed by the elderly
councillorship of the
municipality of Torrejón de
Ardoz.

Concejalía de Mayores Torrejón de Ardoz.

These are some of the activities implemented:
-

Informal conversations between children
and elderly.

-

Common workshops: basketwork, book
binding and marquetry.

-

Common games.

-

Computer room for elderly

Address: Avda Virgen de Loreto
2 28850 - Torrejón de Ardoz
Tlf: +34 91 656 69 12

http://www.redin
tergeneracional.e
s/index.php?opti
on=com_content
&view=article&id
=1051:programaintergeneracional
-de-la-concejaliade-mayorestorrejon-deardoz&catid=38:fi
chasespana&Item
id=73

(Spanish)

E.mail: cfernandezp@aytotorrejon.es
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Názov projektu / programu

Spanish title:
Una casa para todos. Talleres de
ocio intergeneracional e
inclusivo

Opis/Ciele

The project was addressed to volunteers, elderly and February-June
children (over 8 years). The project planned different 2010
activities in order to encourage the intergenerational
relations between the elderly and the children.
Among the activities implemented there were:
-

Zakladateľ

Caja Madrid Savings bank
Contact person: Blanca Rosillo.

Managed by: Juan Cruz
González., psychologist

Workshops:
Geographical impact

English title

For telling stories, play games and dance.

“A house for all”
workshops for intergenerational
and inclusive leisure

Dátum

For puppet shows.
-

A radio space.

-

Play.

At the end of each activity, participants had the
chance to share the work done with their families,
friends, colleagues in a public presentation.

Madrid. Spain

Address: C/ Ronda de Valencia
nº 2 - 28012 Madrid

Tlf. +34 902 43 03 22 /+34
670745167

E-mail: brosilln@cajamadrid.es

Dostupné
informácie
http://www.redin
tergeneracional.e
s/index.php?optio
n=com_content&
view=article&id=5
41:proyecto-qpor-una-casapara-todosqtalleres-de-ociointergeneracional
-e-inclusivo-ivedicion-2010&catid=38:fichase
spana&Itemid=73

http:www.lacasae
ncendida.es

(Spanish)
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Názov projektu / programu

Opis/Ciele

Dátum

Zakladateľ

Dostupné
informácie
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Názov v španielčine:
Entre generaciones 2.0

Názov v angličtine
Between generations 2.0

This project was developed aiming the creation Január 2009
of a space for the interrelations between young
people (students from secondary schools) and
elderly. TICs were the base for the connection.
Within this project young people taught elderly
how to use TICs: mainly how to use computers
etc and older people shared with young people Geografický
how the society 50 years ago and 30 years ago dosah
was.
Almeria
Apart from these two
implemented others: i.e
-

activities

they

Dance festival in which elderly and young
people learned typical dance styles of
different time periods

(Andalusia)
Španielsko

Centro de Servicios Sociales
Comunitario “Río
Nacimiento” (Diputación de
Almería)

Kontaktná osoba:
ª Dolores Pérez Gaitán.
Adresa:
: Paraje de las Chinas, s/n,
Abrucena ,04520.
Tel: +34 950 350421
E-mail:
mdperezg@dipalme.org

http://www.re
dintergeneraci
onal.es/index.
php?option=co
m_content&vi
ew=article&id
=798:proyecto
-qentregeneraciones20qdiputacion-dealmeriacentro-deserviciossocialescomunitariorionacimientoalmeria2009&catid=3
8:fichasespana
&Itemid=73
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http://entrege
neraciones20.
ning.com/

(Spanish)

Názov projektu / programu

Opis/Ciele

Dátum

Zakladateľ

Dostupné
informácie
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Spanish title:
De 3 a 103

This project wanted to show children the life of the elderly within the old
people's homes. During and after the project children provided their
opinion thought the special blog created.

August 2009

Agencia Navarra para la Dependencia.
Gobierno de Navarra

Address: c/ Aranzadi, - C.P. 4 31014
PAMPLONA.

http://www.redinterge
neracional.es/index.php
?option=com_content&
view=article&id=473:qd
e-3-a-103q-residenciael-vergel-dedpamplona-pamplona2009&catid=38:fichases
pana&Itemid=73

Tlf.: +34 948227703 - Fax: +34 948227702

(Spanish)

Contact person: Fco. Javier De Prada Pérez
Thanks to this project the elderly shared with children their daily
activities. The project appeared in local newspapers and television.
English title:
http://www.residenciaelvergel.blogspot.com (In spanish)
“From 3 to 103”

E-mail: jdepradp@navarra.es
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Názov projektu / programu

Spanish title:
Voluntarios en prisión

Opis/Ciele

Dátum

Within this project 70 elderly volunteers went to the prison of the
municipality of Albolote in Granada, aiming to help prisoners to explore
and discover who they are and what their main values are. At the same
time the elderly spent time with children (20 babies) and made
excursions with them outside the prison.

2008-2009 (from
Septembre2008 to June
2009)

Zakladateľ

Asociación de Voluntarios de Prisiones
(AVOPRI)
Contact person: Josefa Escalante Aragón

English title:
Address: Santa Bárbara 16, B. Izda. Granada
Volunteers in prison

Dostupné
informácie
http://www.redinterge
neracional.es/index.ph
p?option=com_content
&view=article&id=289:
proyecto-qvoluntariosen-prisionq&catid=38:fichasespana
&Itemid=73

Tlf. +34 958.290.549 - Fax. +34 958.804.156
Geographical impact
(Spanish)
Municipality of Albolote.
Granada (Andalusia).
Spain

E-mail: pescalante@mailpersonal.com
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Názov projektu / programu

Opis/Ciele

Spanish title:

Within this project elderly and children spent together 7 sessions:

Enséñame a vivir

1- First session: in this session elderly showed children the place where
they live, their daily activities, how they spend the free time.

Dátum

The project started in
April 2009

2- Second session: In this session children showed elderly their centre,
what they study and what kind of activities they do.

English title:
Teach me to life

Zakladateľ

Residencia Mayores e Centro de Día
Concepción Arenal

Contact person: Belén Pereiro Rozas

3- Third session: in this session elderly shared with children their life
experiences, what kind of job they had etc.
Geographical impact

Address: C/. Sebastián Martínez Risco, s/n.
15009 - Matogrande (A Coruña)

4- Fourth session: In this session children taught elderly on the use of
ICT.
5- Fifth session: in this session children taught elderly how to use Wii.

Dostupné
informácie
http://www.redinterg
eneracional.es/index.
php?option=com_con
tent&view=article&id=
154:ensiname-a-vivirresidencia-mayores-ecentro-de-diaconcepcion-arenal-acoruna2009&catid=38:fichas
espana&Itemid=73
(Spanish)

A Coruña. Spain

Tlf.: +34 677223405 - .+34 981174188

6- Sixth session: the session was focused in old games.
7- Seventh session; Farewell party.

E-mail: mqascon@mapfre.com

The aim of the present project was to assess the effects coming from this
experience. Participants: 7 elderly, 14 girls between 15 and 18 from the
High School of Monte Alto. A Coruña. Spain. The duration of each session
was: 60-90 min
Nº 9:
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Názov projektu / programu

Spanish title:
Programa de ayuda mutua entre
jóvenes en dificultad sociofamiliar
por personas mayores.

Opis/Ciele

Dátum

This program was developed in Vitoria, Spain, in 2009. The
project was created aiming:

Centro integral de atención a
Mayores San Prudencio

Within the young people with social family difficulties:
-

The normalization of this group. The promotion of
their independence. Their insertion in the labour
market.

English title:

Contact person: Estíbaliz Muzás. .

Geographical
impact

Within the older people:
Program for the support of Young
people with social family
difficulties provided by elderly
people.

It is implementing
now.

Zakladateľ

-

The promotion
independence.

of

the

solidarity

and

the

-

The promotion of intergenerational relations of self
help

Address: C/ Francia 35. - 01002
Vitoria

Vitoria. Spain

Tlf.: +34 945161703 - Fax:+34
945161725

Dostupné
informácie
http://www.redin
tergeneracional.e
s/index.php?optio
n=com_content&
view=article&id=4
07&catid=50&Ite
mid=73

http://www.vitori
a-gasteiz.org/

(Spanish)
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Názov projektu / programu

Spanish Title:

Opis/Ciele

Dátum

April 2009-June2009

Zakladateľ

SOLIDARIOS para el desarrollo

Taller de títeres intergeneracional

This project was created to promote the intergenerational relations
between elderly and children. The workshop was developed in the
public school “Daniel Vazquez Día”.

Contact person: Laura Llapart Varona.

English title:

Due to some children usually stay in the school until 20:00 (because
their parents work) the promoter detected this as a chance to create a
space to connect children and older people.

Intergenerational puppets workshop

The puppets were the connection.

Address: C/. Donoso Cortés, nº 65 - 28015
Madrid
Geographical impact

Dostupné
informácie
http://www.redinterg
eneracional.es/index.p
hp?option=com_conte
nt&view=article&id=1
79:taller-de-tisteresintergeneracional-enel-entorno-escolar&catid=38:fichasespan
a&Itemid=73
(Spanish)
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Madrid. Spain

Tlf: +34 913946425 - Fax:+34 913946434

E-mail: lvarona@solidarios.org.es

Názov projektu / programu

Spanish Title:
Mayores en la escuela
English title:
Elderly at the school

Opis/Ciele

Elderly at the school was addressed to those elderly who wanted to
develop volunteering. The project promoted the active ageing, the
welfare and the improvement of the life quality within the elderly.

Dátum

June 2007- June2008

The project created a course to teach 5 elderly to become experts in
the management of Intergenerational Programs (IP) and then, these 5
people were in charge of the development of 4 IP (in 3 Schools and in
1 prison). They taught 30 elderly within the 4 IP and more than 380
children were beneficed.
Geographical impact

Zakladateľ

OFECUM: Oferta Cultural de Universitarios
Mayores.

Dostupné
informácie
http://www.redinterge
neracional.es/index.php
?option=com_content&
view=article&id=296&c
atid=50&Itemid=73

OFECUM is a socio-cultural volunteering
organization devoted to foster participation
of older adults in Granada. Since its
foundation, in February 1998, OFECUM has
focused on organizing activities which
promote active aging and intergenerational
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Granada. Andalusia.
Spain

solidarity.

Contact Person: Candela Guirao Piñeiro
Address: C/ Escudo del Carmen nº 5- Bajo. 18009 Granada
Tlf: 958221736 // 655663032 - Fax:
958215691

Názov projektu / programu

Spanish Title:
Nuestros mayores activos: Grupos Activos
Intergeneracionales

Opis/Ciele

The project aims to create Intergenerational active groups within the
municipalities of Badajoz, Spain. For this purpose it was established the
following methodology:

Dátum

It is implementing now.

Zakladateľ

AUPEX (Asociación de
Universidades Populares de
Extremadura)

1- Planning phase: meetings with local authorities.
English title:
Our active elderly: Intergenerational active
groups

2- Informative meetings about the actions to be implemented with the
participants.
3-Training process within each Intergenerational active group: topics: active
ageing, lifelong learning, and the concept of intergeneration.
4- Development of a set of intergenerational activities: grandfather teach

Dostupné
informácie
http://www.redinterg
eneracional.es/index.p
hp?option=com_conte
nt&view=article&id=3
25&catid=50&Itemid=
73

Contact person: Carmen
Cabanillas Diestro

Geografický
dopad:

Address: C/ Vasco Núñez 31 Bajo
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grandson and grandson teach grandfather

Badajoz. Spain

- 06001 Badajoz

The project also developed a handbook on best practices in Socio Cultural
entertainment addressed to the elderly.
Tel: +34 924 20 71 09 /+34 924
22 93 39 - Fax: +34 924 22 24 62

E-mail: aupex@aupex.org

Koniec
NA explaining
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