
да насърчи социалното приобщаване на хора над 65 години, особено на
тези, които са изправени пред здравословни проблеми
да осъществи обмен на добри практики за учене през целия живот,
психическо и физическо здраве, активен социален живот и достъп до
дигиталния свят за хора над 65 години
да насърчи социалното взаимодействие и съвместните дейности между
поколенията
да надгради компетентностите на болногледачи, възпитатели, обучители за
възрастни и други служители, работещи с хора над 65 години 

да се бори за преодоляване на стереотипите за възрастните хора.

активиране на участието на възрастните хора в социални дейности,

поддържане и подобряване на техните умствени, физически и социални
умения и
овластяване и подкрепа на възможностите на възрастните хора да помагат
на по-младите поколения като споделят своя опит и мъдрост.

Проектът ‘’GOLD – добри практики за ВЪЗРАСТНИ хора“ стартира през
септември 2020 и е насочен към насърчаване обмена на най-добри практики
за социално включване на възрастни хора, както и за развитието на уменията
им и запазването на доброто им психическо и физическо здраве. Проектът се
основава на убеждението, че възрастните хора (над 65 години) трябва да
играят по-активна роля в обществото и не трябва да бъдат отхвърляни, когато
остареят.
 

Основните цели на проекта са:

 

Очакваните резултати от проекта са:

Това ще бъде постигнато чрез създаване и разпространение на палитра от
иновативни инструменти, които вече са тествани от участващите организации,

както и чрез обучение на професионалисти, работещи с възрастни хора, които
да ги прилагат в практиката си.

 

Проектът GOLD е финансиран от програма Еразъм + се изпълнява от
партньорски организации от различни Европейски страни. 
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