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Projekt IEICS je v plném proudu a 
směřuje k našim dvěma hlavním 
cílům: komplexní analýze současného 
stavu a novému vzdělávacímu 
programu na podporu  mezigenerační 
spolupráce, který bude doplněn 
specializovaným registrem 
mezigeneračních činností. 

 
Partneři z pěti zemí se poprvé setkali 
na zahajovacím setkání, které se 
konalo v Praze 8. a 9. listopadu 2017.  

Cílem setkání bylo nastartovat 
účinnou spolupráci mezi účastníky, 
shromáždit důležité informace 
vedoucí k dosažení cílů našeho 
projektu a vytvořit akční plán naší  
další spolupráce. 

Identifikovali jsme základní úkoly 
projektu a definovali termíny jejich 
splnění. Dále jsme diskutovali o 
možných mezigeneračních aktivitách 
a formách spolupráce mezi partnery. 
Úspěšně jsme se seznámili a vytvořili 
společnou vizi, kterou chceme  
následovat. 

 

KICK-OFF A JAK DÁL 

Ve dnech 6. a 7. února se uskutečnilo 
druhé projektové setkání v německém 
Chamu. Všichni partneři úspěšně 
dokončili první fázi projektu a 
představili přehled jejich části 
analýzy, který je dále specifikován na 
následující straně tohoto bulletinu. 

Pozornost jsme věnovali také definici 
koncepce mezigenerační spolupráce, 
vzhledem k odlišné dynamice v našich 
rozmanitých zemích. Naše práce dále 
zahrnovala přípravu a hodnocení 
vzdělávacího programu. Definovali 
jsme rámec registru činností, který 
bude důležitým nástrojem pro 
uplatnění nového vzdělávacího 
programu. Vyvinuli jsme také 
program společné 5denní akce Train-
the-Trainers se všemi partnerskými 
organizacemi. 

Tyto výsledky odstartovaly partnery k 
vývoji nového vzdělávacího 
programu, včetně připravované 
společné akci Train-the-Trainer a 
pilotního testování ve všech zemích 
projektu. 
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Souhrnná Analýza s národními zprávami 

Analýza mapuje současnou situaci v 

oblasti mezigeneračních aktivit  

a mezigenerační podpory v evropských 

zemích. Komplexní analýza je prvním 

výstupem projektu IEICS, jehož cílem 

je podpora mezigeneračních vztahů  

a aktivit prostřednictvím vzdělávacího 

programu. 

 

Analýza ukázala, že současné 

demografické trendy, velký zájem  

o mezigenerační témata na jedné 

straně a potřeba vzdělání v této oblasti 

na straně druhé umožní širokou 

veřejnost zapojit se do 

mezigeneračních aktivit. To nám 

umožní sladit porozumění a zlepšit 

povědomí o mezigenerační činnosti v 

evropských zemích. 

 

Neočekáváme výrazný posun vpřed, 

pokud jde o konkrétní politiky.Těší nás 

ovšem, že jsme v našem úsilí silně 

podporováni řadou národních strategií 

a organizací. Tato skutečnost podpoří 

naše další kroky při vývoji nového 

vzdělávacího programu. 

 

 

Souhrnnou Analýzu se všemi 
výstupy z výzkumu naleznete v 
anglickém znění na webových 

stránkách projektu. 

Hlavní výstupy z výzkumu 
naleznete také ve všech 

národních jazycích. 

 

Více informací naleznete na:  
www.intergenerational.eu 

 

 
 

  
 

 

                                          

                

PARTNEŘI PROJEKTU 
Mezi námi,  

Praha,  

Česká republika 

(projektový 

koordinátor)  

www.mezi-nami.cz 

 

Volkhochschule 

im Landkreis 

Cham e.V., 

Německo 

www.vhs-cham.de 

Instytut 

Rozwoju 

Zasobów  

Ludzkich, 

Lublin, Polsko 

www.irzl.pl 

 

M3 MCube 

Association, 

Paříž, Francie  

www.m3cube.asso.st 

 

 

MOCIS, Center za 

izobraževanje 

odraslih,  

Slovenj Gradec, 

Slovinsko 

www.mocis.si 
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