SAGE+ je dvojročný projekt financovaný zo zdrojov
programu Leonardo da Vinci II nadväzujúci na projekt
SAGE (pozri www.sage-eu.com), na ktorom sa podieľalo
medzinárodné konzorcium riešiteľov z 8 krajín.
Senior citizens pArticipate in creatinG their livEs +
Cieľom SAGE+, ktorý realizuje projektové konzorcium zo

Starší ľudia sa podieľajú na tvorbe svojho života+

Slovenska v spolupráci s partnermi z Rakúska a Maďarska,
je transfer a aplikácia výsledkov projektu SAGE pri rieše-

„Byť starý je fantastická vec, pokiaľ ste nezabudli ako za-

ní problematiky ľudí 50+ (úspešne využitých v zahraničí)

čínať nanovo.“
Martin Buber

v podmienkach Slovenskej republiky. Realizačný tím predstavuje spojenie inštitúcií reprezentujúcich samosprávu,

Je nesmierne dôležité zapájať do procesov politického

tretí sektor, vzdelávacie i výskumné organizácie.

a spoločenského plánovania a rozhodovania o opatreniach
pre starších ľudí tých, ktorých sa tieto opatrenia bezprostred-

Projektové konzorcium:

ne týkajú.

- Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Ako?

http://www.tuke.sk/ - žiadateľ
- ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

Projekt SAGE+ ponúka riešenia pre vyššiu aktivizáciu ľudí

http://www.astra-ngo.sk/ - koordinátor

starších ako 50 rokov (50+) v spoločnosti, a to prostred-

- C.A.R.D.O., Bratislava http://www.cardo-eu.net/

níctvom:

- Centrum prvého kontaktu, Levoča

- odborných tréningov pre sociálnych konzultantov 50+
- vytvárania nástrojov a štruktúr za pomoci sociálnych

http://www.cpk.sk/levoca/
- Mesto Spišská Nová Ves, http://spisskanovaves.eu/

konzultantov 50+, ktoré umožnia intenzívnejšie tlmočiť

- Volkshilfe Steiermark gemeinnuetzige Betriebs GmbH,

a presadiť záujmy a potreby ľudí 50+ relevantným inštitúciám, ktoré svojimi opatreniami ovplyvňujú kvalitu

Connect - Institute for Research
- Education and Development, Rakúsko
http://stmk.volkshilfe.st/
- TREBAG Property and Project management Ltd,
Maďarsko http://www.netcall36.hu/

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:

života 50+ (samospráva, zamestnávatelia, tretí sektor,

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
natasa.urbancikova@tuke.sk

sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie inštitúcie a pod.)

Ing. Zuzana Malíková
zuzana.malikova@tuke.sk
Ing. Iveta Orbánová
iveta_orbanova@yahoo.com

- zvýšenej informovanosti širokej verejnosti o súčasnom
postavení a problémoch ľudí 50+

www.sageplus.eu

Kto je sociálny konzultant 50+?

Prečo SAGE+

Prínosy SAGE+ pre ľudí 50+

Sociálny konzultant 50+ je špeciálne vyškolený

Starnúca populácia je jedným z najväčších európskych

- nadobudnutie nových vedomostí, zručností a kom-

pracovník, ktorý bude pracovať nie len pre, ale

triumfov, no zároveň aj jednou z najväčších výziev 21.

petencií potrebných pre prácu sociálneho konzul-

predovšetkým so skupinou 50+ tak, aby dokázal

storočia.

tanta 50+

relevantným inštitúciám: tlmočiť potreby a záuj-

- možnosť pracovať ako sociálny konzultant 50+

my skupiny 50+, vysvetliť ich problémy a požia-

Projekt SAGE+ reaguje na demografické zmeny spôso-

davky a zároveň, aby dokázal túto skupinu moti-

bené starnutím obyvateľstva, ktoré sa prejavuje naras-

vovať k aktívnemu spôsobu života.

tajúcim podielom starších ľudí v celkovej skladbe obyvateľstva.

Tréningové kurzy SAGE+
Projekt SAGE+ ponúka súbor tréningových
a vzdelávacích nástrojov, ktoré umožnia zlepšiť
vedomosti, zručnosti a kompetencie účastníkov
kurzov v tých oblastiach, ktoré sú potrebné pre
zvládnutie špecifickej pozície sociálneho konzultanta 50+.
Hlavné výstupy projektu predstavujú jednak dokumenty popisujúce a analyzujúce súčasný stav
riešenej problematiky na Slovensku, no predovšetkým odborný tréning podporený rôznymi
vzdelávacími materiálmi ako sú: analýza potrieb
a popis súčasného stavu v oblasti starostlivosti
a poskytovania služieb pre skupinu 50+, Príručka
pre trénerov, Učebný materiál SAGE+ (5 modulov) a pod.

- zvýšenie sebavedomia a získanie motivácie pre
ďalšie možné uplatnenie sa na trhu práce
- intenzívnejšia aktivizácia ľudí 50+ pri plánovaní
a rozhodovaní o riešeniach, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu ich života

Dožívame sa vyššieho veku. Nie je to ani trest ani dôvod rezignovať (aj napriek rôznym zdravotným a iným
obmedzeniam). Prečo teda aj tento čas nevyužiť na svoj
osobný rozvoj a tak aj v prospech celej spoločnosti?
Starnutie nemusí byť problém, zmeňme ho na príležitosť vytvoriť si novú kvalitu života!

Prínosy SAGE+ pre miestnu samosprávu, zamestnávateľov, vzdelávacie inštitúcie a tretí sektor
Cez spoluprácu so sociálnymi konzultantmi 50+
bude možné :
- lepšie sa zamerať na relevantné problémy 50+
a hľadať k nim účinné riešenia aj v rámci medzisektorovej spolupráce
- intenzívnejšie hľadať možnosti pre uplatnenie
na trhu práce pre 50+
- komunikovať prednosti a obmedzenia zamestnávania ľudí 50+
- vytvárať rôzne participačné projekty, kde by sa
starší ľudia mohli aktivizovať
- z pozície vzdelávacích inštitúcií lepšie reflekto-

V rámci tréningu bude využívaná prezenčná forma vzdelávania a e-learningové štúdium.

vať záujmy a potreby cieľovej skupiny 50+

