
"Обмен на добри практики за"Обмен на добри практики за
социално включване на възрастнисоциално включване на възрастни
хора, за развитие на умения ихора, за развитие на умения и
поддържане на добро психическото иподдържане на добро психическото и
физическото здраве“физическото здраве“

Oрганизация с нестопанска цел за
предоставяне на здравни и социални
услуги за възрастнихора и хора с
увреждания, за да запазят
максималното си ниво на автономност и
благосъстояние.

Сдружение с нестопанска цел, основано
през 2004 г. от Monique EPSTEIN, което
има за цел да се бори срещу
електронното изключване чрез
предоставяне на достъп и обучение по
ИКТ а възрастни хора и / или хора с
увреждания

 

 Oрганизация с нестопанска цел, която
работи за хора на възраст 50+,
изграждайки социални мостовечрез
интергенеративни практики и обучения
за меки умения.

Един от най-големите университети в Германия с
богати и уважавани традиции. 15 факултета със 120-
учебнипрограми и около 30 изследователски
центъра съставляват институционалния гръбнак на
университета.

Hеправителствена                 организация
създадена с цел да обогати библиотеката
на незрящихора, като записва аудио
книги и оказва психосоциална подкрепа
на възрастните хора чрез терапевтични
сесии за четене.

Hеправителствена организация, пионер в новите
модели на обучение, приобщаване и ангажираност.
CHALLEDU е един от водещитеексперти в областтана
научноизследователската и развойна дейност, както
и в областта на игровите решения за образование.

www.goldpractices.eu
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Обмен на добри практикиОбмен на добри практики

засоциалновключване, учене през целиязасоциалновключване, учене през целия

живот,психическо и физическо здраве,живот,психическо и физическо здраве,

достъп до социален живот и дигитален святдостъп до социален живот и дигитален свят

за хора над 65 годиниза хора над 65 години

ИзследванеИзследване, споделянеи популяризиранена, споделянеи популяризиранена

добри практики, които извеждатдобри практики, които извеждат

възрастните хора от изолациявъзрастните хора от изолация

РазширяванеРазширяване на уменията и на уменията и

компетентностите на преподаватели закомпетентностите на преподаватели за

възрастнии съответните специалисти, кактовъзрастнии съответните специалисти, както

и на роднинии приятелии на роднинии приятели

Борба със стереотипите за възрастните хора.Борба със стереотипите за възрастните хора.

“GOLD- Добри практики за ВЪЗРАСТНИ хора”

се основава на убеждението, че
възрастнитехора трябва да бъдат
активначаст от обществото, да участватв
социални дейности, да поддържат и
подобряват своите умствени, физически и
социални умения, да се чувстват включени и
да имат потенциала да помагати бъдат
ценни за по-младите поколения чрез
споделяне на своите преживявания и
натрупаната през целия им живот мъдрост.

ЦЕЛИЦЕЛИ
  
  

Европейското население застарява и почти 20% от

неговите граждани са на възраст над 65 години.

Голям процент от възрастните хора (особено тези със

здравословни проблеми) са изключениот общността.

Споре данните на Евростат32% от хората над 65

години живеят сами. Политическата справка за ЕС за

самотата показва, че възрастните хора са по-

склонни да бъдат изправенипред социална

изолацияв равнение с други възрастови групи и в

сравнение с тези на възраст между 26 и 45 години.

Възрастните хора са с 9% по-склонни да не участватв

социални дейности. Социалната изолация се

споменава като едно от основните

предизвикателства пред дългосрочните грижи в

Европа.

ДНЕСДНЕСРОЕКТЪТРОЕКТЪТ

  

  ЦЕЛЕВИ ГРУПИЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Хора на възраст 65+

Обучители на възрастни

Болногледачи на възрастнихора

Организации на хора, полагащи грижи

за възрастни, домове за възрастни хора

, дневни центрове и др.

РЕЗУЛТАТИРЕЗУЛТАТИ
Отразяване на настоящата ситуация

Сборник от добри практики

Добри GOLD практики

Кратки видеа отGOLD практики


