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Uvodno srečanje v Pragi 
 

 

 Drugo srečanje v mestu Cham 

 

Projekt IEICS je v polnem teku in na 
dobri poti do uresničitve naših 
poglavitnih ciljev: obsežna analiza 
trenutnega stanja  medgeneracijskega 
sodelovanja v vseh petih partnerskih 
državah ter priprava novega 
izobraževalnega programa za 
področje medgeneracijskega 
sodelovanja, ki bo dopolnjen z 
registrom konkretnih dejavnosti za 
medgeneracijske skupine.        

Zastopniki partnerskih držav smo se 8. 
in 9. novembra 2017 prvič sestali na 
uvodnem srečanju v Pragi, kjer smo 
vzpostavili aktiven način komunikacije 
in sodelovanja. Zbrali smo bistvene 
informacije, potrebne za doseganje 
naših projektnih ciljev, pripravili pa 
smo tudi akcijski načrt izvedbe.  

Skupaj smo določili konkretne 
projektne naloge in časovni okvir z roki 
za izvedbo posameznih nalog. Poleg 
tega smo obravnavali primere 
medgeneracijskih aktivnosti ter 
možne načine sodelovanja in 
organizacije dela. Na prvem srečanju 
smo se tudi bolje spoznali in dodelali 
skupno vizijo, ki nas bo vodila do 
uspešnega zaključka projekta.  

 

 

 

6. in 7. februarja 2018 smo se partnerji 
drugič srečali v nemškem mestu 
Cham. Vse udeležene skupine smo do 
srečanja uspešno zaključile prvi del 
projekta in na srečanju predstavile 
povzetek analiz, kar je podrobneje 
opisano na drugi strani glasila. Podatki 
bodo služili kot izhodišče za pripravo 
izobraževalnega programa, ki bo ciljni 
skupini prostovoljnih mentorjev 
ponudil uporabno metodologijo za 
izvajanje delavnic v večgeneracijskih 
okoljih. 

Skupaj smo določili vsebinski okvir 
registra medgeneracijskih aktivnosti 
in pripravili dnevni red 5-dnevnega 
usposabljanje prostovoljnih izvajalcev 
usposabljanj (Train-the-Trainer). 
Posvečali smo se še definiciji koncepta 
medgeneracijskega sodelovanja ter 
medkulturnim razlikam držav 
partneric. 

Dosedanji rezultati predstavljajo 
izhodišče za nadaljnjo projektno delo, 
ki vključuje  pripravo novega 
izobraževalnega programa,……………. 
usposabljanje prostovoljnih mentorjev 
in pilotno testiranje programa v vseh 
petih državah članicah.   

 

 

 

UVODNO IN DRUGO SREČANJE PARTNERJEV 
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Mezi námi,  

Prague, Češka  

(koordinacija)  

www.mezi-nami.cz 

 

Volkhochschule  

im Landkreis  

Cham e.V., 

Nemčija 

www.vhs-cham.de 

 

 

Instytut Rozwoju 

Zasobów  

Ludzkich, Lublin, 

Poljska 

www.irzl.pl 

 

 

M3 MCube 

Association, 

Pariz, Francija  

www.m3cube.asso.st 

 

 

 

MOCIS, Center za 

izobraževanje odraslih, 

Slovenj Gradec, Slovenija 

www.mocis.si 

 

 

 

 

Povzetek analize stanja in posamezna poročila 
držav partneric 

 

Povzetek analize in posamezne 
raziskave držav partneric so 
dosegljive v angleškem jeziku na 
spletni strani projekta IEICS. 

Povzetek analize je na voljo v vseh 
petih jezikih držav partneric.  

 

Več informacij lahko najdete na 
naši spletni strani: 

www.intergenerational.eu 

 

Analiza predstavlja trenutno stanje na 
področju medgeneracijskih aktivnosti in 
sodelovanja v petih evropskih državah. 
Je prvi rezultat projekta IEICS, katerega 
cilj je promocija medgeneracijskega 
sodelovanja  v državah Evropske unije. 

Rezultati analize so pokazali, da so 
demografski trendi, veliko zanimanje za 
medgeneracijska vprašanja na eni strani 
in potreba po izobraževanju na tem 
področju na drugi strani ključni 
dejavniki pri oblikovanju 
izobraževalnega programa in potrebnih 
orodij (registra dejavnosti). Novi 
program bo tako omogočal širši 
javnosti, da lahko aktivno sodeluje na 
področju medgeneracijskega 
sodelovanja, posledično pa bo 
pripomogel k izboljšanju ozaveščenosti 
o medgeneracijskem sodelovanju. 

Glede političnega okvirja umeščanja 
tematike ne predvidevamo večjih ovir, 
ravno nasprotno, saj nas v naših 
prizadevanjih številne politične 
strategije in različne organizacije 
močno podpirajo. 

http://www.mezi-nami.cz/
http://www.vhs-cham.de/
http://www.irzl.pl/
http://www.m3cube.asso.st/
http://www.mocis.si/

