
Glasilo številka
No. 2 - september 2021

The general objective of Senior Social Entrepreneurship (SSE) is to raise awareness 
of the benefits of social entrepreneurship for older people. Seven countries make 
up the international consortium of the SSE project: Spain (University of Málaga), 
Austria (WIN), Slovakia (QUALED), Finland (TUAS), Greece (Gunet), Portugal (USE) and 
Slovenia (GEA).

Spletni seminar z bogatim podkastom za partnerje SSE
Projekt  Socialnega podjetništva za starejše je 
promoviral spletni seminar z bogatim podkastom.  
Tečaj je potekal tako, da je partnerjem zagotovil 
posebno usposabljanje pri ustvarjanju te vrste 
avdio-vizualnega produkta.
Podkast  je zvočni izdelek, ki trenutno doživlja 
velik bum. Tako obogaten izdelek poskuša dati 
kreativen preobrat predlogu z dodajanjem slik in 
besedilnih informacij v zvočni element.
Tečaj je potekal v mesecu juniju, v dveh dneh. 
Prvo srečanje je obravnavalo temeljne vidike za 
oblikovanje obogatenega podkasta. Natančneje, 
govorili smo o načrtovanju in zaporedju dela, 
iskanju zvočnega materiala (zvočni efekti in 
glasba) ter kakovostnih slikah v bazah podatkov 
in brezplačnih spletnih datotekah. Sledilo je 
urejanje in urejanje zvočnega dela (podcasta) 
z brezplačnim programom Audacity, ki ga je 
mogoče prenesti. 
Drugi in zadnji dan se je usposabljanje osredotočilo 
na obogatitev zvočnega dela, ustvarjenega 
na prejšnjem srečanju. V tem primeru je bilo 
s pomočjo programske opreme Premiere Pro 
(Adobe) urejeno vse gradivo za sinhronizacijo 
zvoka s slikami. Prav tako je bilo prikazano, 
kako dodati naslove na slike, da bi obogatili 
besedilno informacijo. In končno, smo nadaljevali 
s prikazom, kako vstaviti podnapise za angleško 
različico končnega izdelka. 
Udeležba na tečaju sta bila izjemna. Dve spletni 
srečanji sta bili posneti tudi za poznejša 
posvetovanja oziroma konzultiranje. 

Ustvarjeni videoposnetki, kot videotutorial, so na 
voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://
bit.ly/3ksaqch
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Dva momenty z webinára o obohatenom podcastingu.

The European Commission’s support for the production of this publication does 
not constitute an endorsement of the content which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein.



Atene po dolgem obdobju spletnih sestankov gostijo 
prvo srečanje projekta SSE iz oči v oči
Atene so 8. septembra gostile prvo srečanje projekta 
SSE iz oči v oči, po dolgem obdobju virtualnih 
projektnih srečanj zaradi epidemioloških 
omejitev COVID-19. Poleg partnerja gostitelja, 
grške univerzitetne mreže Gunet, so se srečanja 
udeležili tudi predstavniki Zavoda GEA, UMA, 
WIN in USE. V virtualnem načinu sta partnerja 
Qualed in TAUS sodelovala preko video povezave. 
Ker projekt SSE vstopa v zadnjo fazo izvajanja, 
je bil namen srečanja motivirati partnerje, da 
obravnavajo preostale naloge, ki jih je treba 
izpolniti, in da predstavijo zaključene rezultate ali 
tiste, ki so v zaključnih fazah.
Srečanje je ponudilo priložnost za skupno rabo 
izmenjave delovnih informacij in širitve projekta 
v nacionalnih državah z ostalimi partnerji. 
Vsebina publikacij, zasnovana v digitalni obliki, 
tako odraža izkušnje starejših podjetnikov, ki 
predstavlja posamezne uspešne prakse znotraj 
partnerskega konzorcija.
Partnerji z novim znanjem lahko zdaj ustvarijo 
svoj podkast. Poudarjeno je bilo, da sta Qualed in 
UMA ustvarila obogateno vsebino o dveh starejših 

podjetnikih v njihovih državah. Ta dela si lahko 
ogledate na YouTube kanalu projekta SSE: https://
bit.ly/3AxlCd0
GUNET je predstavil e-učno platformo projekta. 
Poleg vseh podatkov o projektu in produktih 
ta stran uporabnikom omogoča dostop do 
nekaterih virov za samoizobraževanje. Ustvarjen 
je tudi skupnostni prostor, blog in forum, ki 
uporabnikom omogoča izmenjavo izkušenj in 
mnenj. Do spletne strani lahko dostopate na 
naslednji naslov: https:// training.seniorsocial.
eu/
In addition, GEA and WIN provided an instruction 
manual to materialize the implementation of the 
pilot and an evaluation survey of the session and 
the educational materials created.
Nazadnje je koordinator UMA in SSE delil 
najnovejšo različico spletne strani, ki bo gostila 
informacije o protagonistih projekta: starejših 
podjetnikih 
Če želite dostopati do spletne strani, lahko to 
storite preko tega naslova:  
https://seniorsocialentrepreneurs.eu/

Partnerji projekta SSE na srečanju v Atenah.

Delovno srečanje SSE v Atenah. 
Koordinacija, Jesús Delgado Peña.
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Podjetništvo, tako kot talent, nima starosti. Vred-
nosti projekta SSE
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Mnogi menijo, da so starejši breme za gospodarski in zdravstveni sistem. Vendar pa ima 
sektor podjetništva in storitev, povezanih s starejšimi, po mnenju strokovnjakov združenja 
Silver Economy ogromen potencial. Pomemben, a malo znan vidik starejših je njihov 
podjetniški profil. V tem besedilu prikazujemo tri primere starejših podjetnikov, z izjemnimi 
zgodbami, ki izstopajo po dragocenem prispevku k socialni ekonomiji. 

Chelo Gámez je 
razred zamenjala za 
slikovito pokrajino 

Genalske doline. Leta 
2008 je ustvarila 

podjetje La Dehesa 
de los Monteros, 
ki je namenjeno 

vzgoji 100% 
iberskih prašicev. La 

Dehesa-ini izdelki 
so v povpraševanju 
najpomembnejših 
kuharjev na svetu. 

Delo podjetja 
prispeva k varstvu 
okolja in lokalnega 

gospodarstva. 
Vendar pa se bodo 

Cheline iberske sanje 
uresničile, ko bo 

priznana zlata prašičja 
pasma.

Vladimír Ledecký, za 
dve desetletji župan 

Spišský Hrhov, je 
ustanovil skupnostno 

podjetje. Podjetje je 
postopoma zgradilo 

vas na vzhodu 
Slovaške. Velika 

večina zaposlenih 
v podjetju so Romi, 
ki skupaj z ostalimi 

prebilvalci mirno 
živijo skupaj. Uspeh 

tega občinskega, 
skupnostno 

naravnanega podjetja 
je bilo oblikovanje 

zakonov v kraju, kjer 
jih ni bilo. Danes 

Spišský Hrhov ureja 
zakon socialnih 

podjetij, ki izboljšuje 
življenjske pogoje 

njenih prebivalcev. 

“Starost ne bi 
smela biti ovira 

za podjetništvo”. 
Ta stavek, ki ga 

podpisuje Eila Kaijärvi, 
opredeljuje osebnost 
starejšega podjetnika 

in pogled na življenje v 
starejši, zreli dobi. Eila 

že več kot 10 let vodi 
podjetje Senioriosaajat 

Ky. V tem času se je 
v podjetju zaposlila 

veliko starejših. 
Kaijärvi-Pekkola 

poziva finsko družbo, 
naj zagotovi, da imajo 

upokojenci enake 
možnosti za zagon, 

ustanovitev in začetek 
vodenja podjetja. 

Podjetništvo, tako kot 
talent, nima starosti.

Od poučevanja do 
podjetništva v živinorejs-
kem sektorju je poslovna 
dama našla v La Dehesa 
de los Monteros

Od župana do socialne-
ga podjetnika. Njegovo 
gradbeno podjetje za-
posluje veliko Romov

Podjetništvo v storitvenem 
sektorju srebrnega gospo-
darstva. Veliko zaposlenih 
oseb je starejših

https://seniorsocialentrepreneurs.eu/

 


