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NEWSLETTER
Številka 1 - december 2020

Splošni cilj socialnega podjetništva starejših (SSE) je ozaveščanje o koristih socialnega 
podjetništva za starejše. Mednarodni konzorcij projekta SSE sestavlja sedem držav: 
Španija (Univerza v Málagi), Avstrija (WIN), Slovaška (QUALED), Finska (TUAS), Grčija 
(Gunet), Portugalska (USE) in Slovenija (INTEGRA).

Višji projekt socialnega podjetništva
Projekt socialnega podjetništva za starejše (SSE) 
koordinira Univerza v Malagi, v okviru programa 
Erasmus +.  

Namen te projektne pobude je zagotoviti orodja za 
podjetništvo in okrepiti možnosti starejših, populacije, 
katere trend rasti v bližnji prihodnosti je očiten. 
Demografske napovedi kažejo, da je treba razvijati 
pobude v skladu z aktivnim staranjem, na to področe 
pa sodi tudi odprt trg vključevanja, zaposlovanja in 
participacije starejših.  

Splošni cilj projekta je ozaveščanje o koristih 
socialnega podjetništva za starejše, zlasti za 
ženske, katerih stopnja udeležbe na tem področju 
je veliko nižja kot pri moških.

V ta namen so posebni cilji razviti kot interaktivni 
spletni tečaj o socialnem podjetništvu za starejše, 
da bi na ta način zapolnili vrzeli v znanju. Poleg 
tega je razvita tudi spletna platforma kot osnova 
uporabe spletnih orodij projekta. 

Upravičenci

Predvsem project naslavlja ciljno skupino izvajalcev 
izobraževanja odraslih, svetovalcev na trgu dela in 
organizacije, ki se ukvarjajo s človeškimi viri. Seveda 
so med glavnimi upravičenci tudi starejši ljudje, 
ki so motivirani, da se v družbo vračajo s svojimi 
izkušnjami in se preizkušajo kot socialni podjetniki 
ali mentorji drugim socialnim podjetjem.

Vsak projektni partner bo imel tekom trajanja 
projekta tudi mrežo lokalnih sodelujočih partnerjev, 
ki so prisotni v različnih dejavnostih razvoja in 

razširjanja projekta, s čimer se krepi ustvarjanje 
sinergij in daje prednost učinku in trajnosti projekta, 
zlasti s povezanimi pobudami in multiplikacijskimi 
dogodki.
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Jesús Delgado Peña, koordinator 
projekta SSE

Srečanje projekta SSE na “Aula de Mayores +55”

Pridobitev kompetenc za poslovno podjetništvo 
na področju socialne ekonomije s strani starejših 
od 55 let je cilj evropskega projekta za starejše 
socialno podjetništvo, katerega prvo srečanje je 
bilo na Aula de Mayores + 55 Univerze v Malagi.

Srečanja so se udeležili predstavniki partnerjev, 
ki sestavljajo delovno skupino evropskega 
projekta: GEA (Slovenija), WIN (Avstrija), 
QUALED (Slovaška), USE (Portugalska).

Dogodek je potekal 13. in 14. januarja 2020. Na 
otvoritveni dan je Jesús Delgado, koordinator 
projekta SSE, predstavil cilje in rezultate ter 
podal splošen oris delovnega urnika. 

Nato so bila obravnavana gospodarska in 
upravna vprašanja. Poudarek je bil na finančnih 
nalogah, kot je priprava poročila o oceni napredka 
in zahtevah končnega poročila. Ta vprašanja se 
morajo dosledno držati rokov, ki jih je določila 
ekonomska komisija ERASMUS +.

Popoldanska seja je bila namenjena drugemu 
delu e-učenja. Seja se je končala s povzetkom 
rezultatov, pridobljenih med dnevnim delom, 
in sprejetih zaključkov. Nato so si vsi udeleženci 
privoščili voden ogled zgodovinskega središča 
Malage in večerjo, kjer so lahko poskusili jedi 
tipične gastronomije Malage.

Drugi delovni dan je potekal zjutraj. Začetek 
seje je bil namenjen spoznavanju spletne 
platforme projekta. To sejo je vodil GUNET. Nato 
so bila obravnavana še druga vprašanja, povezana 
z upravljanjem, kot so načrt kakovosti, načrt 
komunikacije, oblikovanje logotipa projekta in 
spletnega mesta.

Zadnji del dneva je bil namenjen razmisleku o 

srečanju. Med razmislekom je bilo odprto odprto 
vprašanje o projektu, v katerem so sodelovali vsi 
partnerji. 

Prav tako je bil narejen končni povzetek, v 
katerem so bili prikazani rezultati, pridobljeni 
med sestankom; določene so bile smernice 
in nadaljnji koraki pri izvajanju projekta ter 
dodeljene naloge, ki jih mora izvajati vsak 
evropski partner. 

Sprejem tega prvega srečanja je bil uspešen v 
smislu udeležbe in rezultatov. Vzpostavljeni so 
stebri projekta, katerega namen je opolnomočiti 
starejše ljudi v položaju delovne ranljivosti in 
prispevati k izboljšanju družbe s trajnostnimi 
poslovnimi pobudami.

Účastníci úvodného stretnutia projektu SSE v Malage
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