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POZNÁMKA: 

Táto dokumentácia je iba jednou časťou všetkých zložiek celej dokumentácie projektu Sokrates-
-Grundtvig. Je to preklad z anglického a nemeckého originálu (vydal Inštitút pre výskum práce 
a rodiny) a neprešiel jazykovou úpravou.

Ďalšími časťami projektovej dokumentácie sú:
- CD ROM pozostávajúci zo všetkých originálnych prednášok Medzinárodného sympózia so 

sprievodnými komentármi v nemeckom a anglickom jazyku, vrátane zoznamu kontaktných 
údajov všetkých účastníkov Medzinárodného sympózia,

- dvojjazyčná Hodnotiaca správa projektu (v nemčine a a angličtine),
- projektová burza s príspevkami v nemeckom a anglickom jazyku – úplné znenie v slovenskom 

preklade,
- prehľad tlače o projekte (výber článkov). 

CD ROM je priložená ako dokumentácia iba v obmedzenom náklade.
Na požiadanie možno všetky materiály sprístupniť za ochranný poplatok 6 EUR.
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Úvod

Ak sa muži a ženy musia vzdať svojho zamestnania vo veku medzi 55. a 65. rokom, 
pociťujú hrozbu vylúčenia zo spoločnosti, resp. sociálnej exklúzie. Vzhľadom na de-
mografické zmeny v Európe sa bude skupina „mladých starých ľudí“ neustále rýchlo 
zväčšovať. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v rámci inovatívnych koncepcií celoživotného 
vzdelávania pripraviť a zohľadniť vzdelávanie dospelých a spoločnosť na celoeurópskej 
úrovni. Nájsť zodpovedajúce koncepcie vzdelávania a projektové metódy, resp. prí-
stupy v medzinárodnom meradle pre doposiaľ sotva preskúmanú cieľovú skupinu 50 až 
65-ročných a toto prerokovať s ostatnými potenciálnymi aktérmi, najmä pokiaľ ide o ich 
schopnosť presunu alebo premiestnenia sa: ak sa toto zhruba zrekapituluje, toto boli 
východiská a úlohy projektu „Katolíckeho centra pre vzdelávanie dospelých v Sársku“ 
(KEB-Saar) z poverenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie 
a kultúru v Bruseli v rámci programu Sokrates-Grundtvig. Projekt sa realizoval od mar-
ca 2005 do februára 2006 spolu s partnermi z iných troch krajín EÚ. 

Medzinárodné sympózium, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. až 20. novembra 2005 
v Merzigu (Nemecko), sa stalo ústrednou scénou tejto problematiky. Osoby zaoberajúce 
sa vzdelávaním dospelých, odborníci z hospodárskeho a sociálneho života a zaintereso-
vané osoby, okrem iných, z celkovo šiestich európskych krajín, sa zišli, aby si vymenili 
informácie a prediskutovali predmetnú problematiku. Prípravu a následné záležitosti po 
ukončení sympózia vykonala spoločná riadiaca skupina projektových partnerov. Činnosť 
tejto spoločnej riadiacej skupiny bola integrálnou súčasťou celkového projektu a slúžila 
na vybudovanie systémových (sieťových) štruktúr, ktoré budú existovať aj po ukončení 
tohto projektu.

Členovia riadiacej skupiny a taktiež autori tejto dokumentácie sú:
•	 Fred Bastemeijer, vedúci projektov EÚ a vzdelávania starších ľudí na Albeda Colle-

ge v Rotterdame,
•	 Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., vedúci projektov na Stredisku pre štúdium 

práce a rodiny, SŠPR v Bratislave, 
•	 Dr. Thomas Gretscher, zástupca Odboru vzdelávania dospelých na Kresťanskom 

centre pre vzdelávanie dospelých (CEB) v Merzigu,
•	 Dr. Isidor Trompedeller, zástupca Cusanus Academy v Brixene, 
•	 Andrea Schramm, spolupracovníčka vzdelávania a projektová manažérka na Kato-

líckom centre pre vzdelávanie dospelých (KEB-Saar) v Dillingene. 
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Okrem ďalších hostí sa na práci riadiacej skupiny ako aj na zostavení tejto dokumentá-
cie podieľali nasledovné osoby:
•	 Ralf Dewald, riaditeľ štúdií KEB-Saar, a 
•	 Roland Engel, vedecký spolupracovník Inštitútu pre sociálny a environmentálny vý-

skum Dr. Kleinmann GmbH (isuf) vo Weiskirchene, ktorý bol poverený vyhodnotením 
projektu. 

Hoci táto dokumentácia je iba časťou celej dokumentácie, predstavuje tu zároveň 
jeho podstatu. Úlohou tejto dokumentácie je rozviesť a rozobrať samotný problém 
a nové vnímanie, chápania a náhľady, ktoré sa objavili v priebehu realizácie projektu, 
ako aj transparentné zobrazenie výsledných požiadaviek a možností v ich základných 
aspektoch. 

Ďalšími súčasťami projektovej dokumentácie sú:
•	 CD ROM so všetkými originálnymi prednáškami Medzinárodného sympózia, s do-

plnkovými krátkymi komentármi v nemeckom a anglickom jazyku, vrátane zoznamu 
kontaktných údajov účastníkov sympózia,

•	 dvojjazyčná Hodnotiaca správa projektu (v nemčine a a angličtine),
•	 projektová burza v nemeckom a anglickom jazyku a slovenskom preklade,
•	 podrobný prehľad tlače o projekte s článkami z rôznych európskych krajín. 

Z dôvodu objemnosti materiálov sú tieto doplňujúce dokumentácie sprístupňované 
iba na požiadanie. 

Úloha vzdelávania dospelých je ústredným bodom tejto dokumentácie, aj keď nie je 
a ani nesmie byť jediným dôležitým aktérom. Môže prijať dôležitú a nevyhnutnú úlohu 
v ďalšom procese, aj keď sa ukáže, že by sa mohlo vzdať časti svojej predchádzajúcej 
vlastnej koncepcie ako hlavného dôsledku.
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Kapitola 1: Popis projektu / popis problému

1.1 Predmet – ciele – pozadie 

V súčasnosti sa európske ženy a muži vo veku 55 až 65 rokov nachádzajú vo fáze 
prechodu z pracovného života do dôchodku a sú preto v „osobitnej“ etape života, ktorá 
spoločensky ešte nebola plne popísaná. Táto etapa sa stáva kritickou životnou situáciou 
pre „mladých starých“, kedy týmto osobám – často nepripraveným – z dôvodu nepriaz-
nivej ekonomickej situácie alebo z osobných dôvodov (napr. choroba) hrozí strata za-
mestnania alebo ho už stratili. Strata zamestnania znamená stratu sociálnych kontaktov 
a spoločenských skúseností a napokon aj finančné riziká. 

V krajinách strednej a východnej Európy sa táto východisková situácia vyostruje 
v dvoch rôznych hľadiskách: na jednej strane je nemilosrdná a intenzívna konkurencia 
na trhu práce ešte tvrdšia, takže 45-ročné osoby sú už „vytriedení“. Na strane druhej 
nemajú tieto osoby žiadne alebo iba obmedzené finančné rezervy alebo majetok. Strata 
spoločenského postavenia ide ruka v ruke s obmedzeniami ich spôsobu života a rizikom 
chudoby. Tento stav bráni účasti na kultúrnych a spoločenských činnostiach a poduja-
tiach, čo zase sťažuje usporiadanie novej životnej situácie. 

Nové ponuky vzdelávania môžu pružne a preventívne pôsobiť proti hroziacej izolácii. 
Spoločenskú angažovanosť a samostatnú prevenciu – v zmysle samostatnej pomoci 
voči sociálnej a kultúrnej exklúzii – možno zvýšiť vzdelávaním v pokročilom veku. Na 
medzinárodnej úrovni chcú multiplikátori z rôznych európskych krajín, ktorí pôsobia 
v oblasti vzdelávania dospelých, v dobrovoľných organizáciách a podobných inštitúci-
ách, zvážiť a ďalej rozvíjať možnosti a modely vzdelávania pre „mladých starých“ ľudí. 
Holistické pochopenie vzdelávania dospelých, ktoré do centra pozornosti stavia danú 
osobu s jej poznávacími, citovými a pragmatickými možnosťami a schopnosťami vzde-
lávať sa, sa využíva ako základ inovatívnych koncepcií. Ak sa do úvahy vezme know-
-how „mladých starých“ osôb, môže sa vzdelávanie dospelých zamerať na rozšírenie 
súčasných a na vybudovanie nových kompetencií a spôsobilostí v rámci sociálnej, 
kultúrnej a politickej angažovanosti alebo na odovzdávanie spôsobilostí samostatnej 
pomoci.
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V poslednom období vzdelávanie dospelých v čoraz väčšej miere začleňuje „mla-
dých starých“ ako novú cieľovú skupinu do svojich ponúk vzdelávania. Okrem Ho-
landska patrí k priekopníckym európskym krajinám aj Dánsko, Belgicko, Švédsko 
a Nemecko. 

Na sympóziu boli stanovené nasledovné ciele ako aj štruktúry, ktoré je nutné vybudovať 
alebo rozšíriť:
•	 diskusia o rôznych všeobecných, resp. rámcových podmienkach,
•	 kritická diskusia o príkladoch, aj pokiaľ ide o ich prevoditeľnosť (transferabilitu),
•	 zdôraznenie preventívneho charakteru vzdelávania dospelých,
•	 analýza možností cieľovej skupiny „mladých starých“ zúčastňovať sa na plánovaní, 

príprave a uplatnení ponúk vzdelávania dospelých,
•	 súčasné zdroje vzdelávania dospelých je potrebné prepojiť na nadnárodnej úrovni 

a príslušnú cieľovú skupinu do tohto systému aktívne zahrnúť,
•	 treba zintenzívniť a rozšíriť európsku spoluprácu v oblasti inštitucionálneho vzdeláva-

nia dospelých a záujmových združení,
•	 treba vytvárať trvalé a rozšírené projektové partnerstvá, resp. konzorciá medzi tými-

to inštitúciami,
•	 treba posilňovať zapojenie dobrovoľníkov prostredníctvom mobilizácie a aktivácie prí-

slušných inštitúcií. 

1.2 Cieľová skupina (skupiny)

„Cieľová skupina“ vzhľadom na demografickú zmenu: „Najprv zostarneme, až 
potom zvädneme!“

Demografická zmena vymedzuje proces starnutia a ubúdania obyvateľstva. Toto mož-
no objasniť nasledovnými vývojovými trendmi a predbežnými odhadmi: počet „starších 
ľudí okolo 50 rokov“ bude celosvetovo trojnásobne väčší, a to zo 606 mil. (2000) na 
1,97 mld. do roku 2050. Počet „ľudí starších ako 85 rokov“ sa zvýši šesťnásobne zo 
súčasných 26 miliónov na 175 miliónov. Počet „ľudí nad 100 rokov“ sa zdesaťnásobí zo 
135 000 v súčasnosti na 2,2 milióna. Najmä v Európe je úbytok obyvateľstva očividný. 
Ľudia starnú a z dôvodu nízkej pôrodnosti sa počet potomkov rapídne znižuje.

Úbytok obyvateľstva napr. v Nemecku sa predbežne odhaduje zo súčasných 82 mi-
liónov na 76,7 miliónov v roku 2030 a na 67 miliónov do roku 2050. Toto bude mať 
závažné dôsledky pre sociálnu, ekonomickú a podnikateľskú oblasť, nakoľko je čoraz 
menej nových ekonomicky aktívnych ľudí. Najsilnejšia skupina zamestnaného obyva-
teľstva v súčasnosti naďalej pozostáva z 35 až 50-ročných ľudí. Počnúc rokom 2010 
sa podniky a firmy dostanú do „demografických klieští“. Už v roku 2020 budú 50 až 
65-roční najsilnejšou skupinou práceschopného obyvateľstva v počte takmer 20 mi-
liónov, zatiaľ čo 35 až 50-ročných bude len niečo cez 15 miliónov. Obdobie poberania 
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dôchodku sa stane trvalým sociálnym a ekonomickým problémom pri zvyšujúcej sa 
priemernej dĺžke života. Aj keď sa príslušné čísla líšia – fakty a trendy platia pre celú 
Európu. Môže si teda spoločnosť ešte dovoliť venovať malú pozornosť tejto rýchlo 
rastúcej skupine obyvateľstva?

Jedna cieľová skupina alebo mnoho cieľových skupín?

Spoločnosť iba okrajovo vníma tento prechod ako kritickú životnú fázu. Jednou z prí-
čin je to, že neexistuje jedna cieľová skupina ako štandardný faktor s rovnakými potre-
bami. Tento prechod môže – ale nemusí – byť sprevádzaný alebo podmienený krízami, 
napr. zmenami v rodine, chorobou, poklesom produktivity, prípadnou predčasnou neza-
mestnanosťou už medzi 45 a 50 rokmi, nespokojnosťou a chýbajúcim uznaním v danom 
podniku alebo firme atď. Zatiaľ čo sa starší občania na Slovensku obávajú nadmernej 
hospodárskej núdze, ľudia v Nemecku, Holandsku a Južnom Tirolsku sú skôr znepoko-
jení stratou vlastnej hodnoty v spoločnosti. Najmä na účely vzdelávania dospelých je 
nevyhnutná ďalšia diferenciácia, napr.:
•	 starší ľudia, ktorí vítajú možnosť vzdelávania dospelých (majú o to záujem),
•	 straší ľudia, ktorí nevítajú možnosť vzdelávania dospelých (nemajú záujem),
•	 dlhodobo nezamestnané osoby, 
•	 straší prisťahovalci, 
•	 straší zamestnanci počas prechodnej fázy.

Či už Akadémia pre starších ľudí na CEB, program „MOVO“ pre starších ľudí (seniorov) 
na Albeda College, ponuky vzdelávania pre „dôchodcov“ na Cusanus Academy Brixen 
alebo početné ponuky na Slovensku, ako napr. „Univerzita tretieho veku“ v Bratisla-
ve: užívatelia alebo zainteresované osoby majú obvykle ukončené vyššie vzdelanie, 
sú ženského pohlavia (približne 80 až 90 %) a už prekonali kritickú životnú fázu. Muži 
v akomkoľvek veku a taktiež muži s vyšším vzdelaním sa považujú skôr za osoby „bez 
záujmu“ o vzdelávanie dospelých. „Mladí starší“ muži sa radšej – ak vôbec – stretávajú 
s cieľom podeliť sa alebo rozšíriť si svoje záľuby, napr. v združeniach alebo špeciálnych 
kluboch seniorov. Muži a ženy so skôr nižším vzdelaním sa považujú za osoby „s menším 
záujmom o vzdelávanie“. Dlhodobo nezamestnané osoby možno považovať za osobitnú 
cieľovú skupinu 45 až 65-ročných, nakoľko ich nezáujem nemusí nevyhnutne zodpove-
dať ich nižšiemu vzdelaniu. 

Starší prisťahovalci sú často spoločensky izolovaní z náboženských a/alebo jazyko-
vých dôvodov. Hoci v západnej, ako aj v strednej a východnej Európe existujú (už ale-
bo ešte) podniky a firmy, ktoré nezamestnávajú osoby staršie ako 50 rokov, napriek 
tomu demografická zmena má taký dôsledok, že pracovné sily sa budú udržiavať až do 
veku odchodu do dôchodku alebo aj po tomto veku. Napriek tomu existuje množstvo 
predsudkov voči nedostatkom v produktivite starších zamestnancov; zároveň by sa 
však ich silné stránky mohli dobre využiť. „Nútený odchod do dôchodku má navyše za 
následok stratu know-how, poznatkov a skúseností v podnikoch a firmách. Predsudky 
medzi staršími a mladými pracovníkmi bránia tímovej práci a prenosu poznatkov a ve-
domostí. Skúsenosti a kreativita starších zamestnancov sa nevyužívajú v dostatočnej 
miere. Duševné choroby a poruchy v dôsledku „obklopenia davom“ na pracovisku sú pre 
spoločnosť veľmi nákladné. 
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1.3 Prístupy 

Moderné koncepcie vzdelávania a personálneho rozvoja sú založené na pochopení 
potreby a efektivity „celoživotného vzdelávania“ a na holistickom prístupe k vzdeláva-
niu, čo sa odzrkadľuje v pojmoch ako napr. „kariérny manažment/spôsobilosti“, „život-
né podnikateľstvo“ alebo „manažment (riadenie) života“. Tieto očividne fungujú, a to 
nielen v sociálnom živote, ale aj v podnikoch a firmách. Príklady sú popísané v Kapitole 
3. Dôležitými vlastnosťami sú zlepšenie imidžu a úcty starších ľudí, zvýraznenie uvedo-
movania si vlastnej situácie, mobilizácia na aktívne konanie a vzdanie sa „klasického“ 
odškodnenia nedostatkov a chýb. Tieto koncepcie ešte nie sú z dlhodobého hľadiska 
uplatňované a prepojené (napr. s podobnými národnými alebo medzinárodnými pro-
jektmi alebo koncepciami), a taktiež sa vo všeobecnosti nedajú prevádzať a prenášať. 

Okrem toho sa tieto koncepcie naďalej uplatňujú mimo tradičných inštitúcií vzdelá-
vania dospelých. Na strane druhej personálni vývojári podnikov a firiem napr. ohlasujú 
dopyt po pedagogických pracovných silách a koncepciách ďalšieho vývoja a alebo rea-
lizácie nových kurzov školení pre starších zamestnancov. „Vzdelávanie dospelých“ pre 
túto cieľovú skupinu podľa všetkého funguje iba v spolupráci s ostatnými aktérmi. 

Veľmi váhavo a nerozhodne sa v Európe na politickej a ekonomickej úrovni objavuje 
niečo také ako nové povedomie o danom probléme. Toto však, samozrejme, nestačí. 
Je nevyhnutná silnejšia spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov prostredníctvom 
prepojenia na vyššej úrovni, ktoré je potrebné definovať. Bolo by potrebné stanoviť, 
kto je poverený koordinačnou úlohou na národnej a/alebo medzinárodnej úrovni. Je 
pochopiteľné, že inštitúcie vzdelávania dospelých môžu hrať dôležitú a novú úlohu na 
regionálnej, národnej a európskej úrovni. Avšak kto sú súčasní kľúčoví aktéri – alebo 
presnejšie povedané – „majitelia problému?“
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Kapitola 2: Demografická zmena v zložito 
štruktúrovanej spoločnosti  

– kľúčoví aktéri 

Vráťme sa k jednej z hlavných príčin: demografická zmena sa líši od všetkých dote-
rajších demografických zmien v sociálnych dejinách Európy. 

Po prvé, súčasná zmena nie je spôsobená katastrofami a pohromami, ale povojno-
vým úspechom a výsledkami. Ročníky vlny pôrodnosti, ktorá bola čiastočne vyvolaná 
optimizmom mladej generácie v tom čase, odídu čoskoro do dôchodku. Keď príslušníci 
týchto ročníkov vyrastali a dospievali, výrazne sa zlepšila lekárska starostlivosť a tak-
tiež sa predĺžila priemerná dĺžka života: súčasní dôchodcovia žijú dlhšie ako kedykoľvek 
predtým, čo má za následok zvýšený dopyt po psychologickej a lekárskej starostlivosti 
a liečbe. Avšak aj táto veková skupina predstavuje spiacu a nevyužitú silu skúseností 
a poznatkov, ktorú je potrebné využiť pozitívnym spôsobom. 

Po druhé, súčasná spoločnosť je zložitejšia a sofistikovanejšia ako kedykoľvek pred-
tým, pokiaľ ide o sociálne štruktúry, resp. systém. V európskych sociálnych štruktú-
rach vždy existovali segmenty, ktoré viedli ku konfliktom medzi spoločenskými trieda-
mi a k nepokojom a výtržnostiam. Avšak vďaka silnému postaveniu štátu a cirkvi sa 
podarilo udržať akúsi rovnováhu. Každý si bol v plnej miere vedomý svojho postave-
nia a vodcom segmentov spoločnosti sa obvykle darilo dospieť k dohode. V minulosti 
existovala spoločná náboženská alebo politická filozofia, ktorá obyvateľom dávala pocit 
bezpečnosti a ochrany v ich vlastnom malom svete. 

V súčasnosti sme svedkami silnejšieho individuálneho, resp. osobného prístupu. Vlá-
dy štátov kladú väčší dôraz na individuálnu, resp. osobnú zodpovednosť, pričom mož-
no konštatovať čoraz väčší odklon od predstavy spoločnej zodpovednosti organizova-
nej a podporovanej štátom. Cirkev ako spájajúca ustanovizeň stráca pôdu pod nohami 
v jednom členskom štáte viac ako v druhom, a najmä v mestských spoločenstvách 
západnej Európy. Nárast individualizmu spôsobil zrútenie sociálnej súdržnosti, resp. 
kohézie. Podceňovať by sa nemala rastúca sekularizácia spoločnosti. Cirkev v západnej 
Európe stratila veľkú časť svojej dominantnej úlohy pri spájaní segmentov spoločnosti 
a zdôrazňovaní významu spoločnej zodpovednosti. Pre neveriacich stratil svoju silu do-
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konca aj socializmus pri spájaní ľudí a zavádzaní spoločnej filozofie. Naproti tomu dnes 
vidíme, že mnoho islamských prisťahovalcov v Európe má silnú spoločnú víziu, ktorá sa 
zakladá na ich viere a ktorá sa snaží o zabezpečenie silnej sociálnej súdržnosti pre ich 
vlastnú skupinu. Príslušníci tohto náboženstva niekedy dokonca vytvárajú svoje vlastné 
súbory noriem a hodnôt, kde však hrozí, že budú v rozpore s ústavami daných štátov. 
V súčasnosti sa začínajú objavovať konflikty medzi touto skupinou prišelcov a moder-
nými západnými, sekularizovanými a individualistickými občanmi. V súčasnosti mnoho 
ľudí, či už mladých alebo starých, ktorí upustili od viery a politických doktrín, hľadajú 
filozofie, ktoré by dali ich životu nový zmysel. 

Ďalším charakteristickým znakom je demografický pokles. Od 90. rokov 20. storočia 
klesá miera pôrodnosti, takže je nepochybné, že v budúcnosti bude nedostatok pracov-
ných síl na zvýšenie alebo aspoň na udržanie hospodárskeho rastu. Starnutie pracov-
ných síl spolu so stratou alebo poklesom odborných znalostí je javom, ktorému mnoho 
podnikov a firiem už čelí alebo bude musieť čeliť v blízkej budúcnosti.

Vyššie uvedené skutočnosti ilustrujú zložitosť sociálnej štruktúry, v rámci ktorej sa 
v súčasnosti deje demografická zmena. Kto sú v súčasnosti kľúčoví aktéri na tejto 
scéne? A do akej miery sa títo zaujímajú o problémy spôsobené demografickou zme-
nou alebo zdieľajú nejakú zodpovednosť za tieto problémy? Sú tu, samozrejme, vlády 
štátov a Európska komisia, ktoré pôsobia ako spomenutí aktéri. Týmto zmenám však 
taktiež čelia (alebo budú musieť čeliť) zamestnávatelia. Zdravotné poisťovne nemôžu 
prehliadať to, čo sa v súčasnosti deje. A čo náboženské organizácie? Odbory? Dobro-
voľné organizácie? Inštitúcie ďalšieho vzdelávania? Toto všetko poukazuje nielen na to, 
aká jedinečná je táto zmena, ale aj to, aké zložité bude nájsť spoločnú stratégiu na jej 
čo najlepšie využitie. Ktorý kľúčový aktér sa ujme vedenia? Na základe akej motivácie 
a filozofie? V tejto etape je ťažké nájsť odpovede. Odpoveď možno nájdeme, ak si kľú-
čových aktérov rozoberieme podrobnejšie jedného po druhom:

Politika 

V EÚ neexistuje národná vláda, ktorá by si nebola vedomá nastávajúcej demografic-
kej zmeny. Vedci často predkladali svoje fakty, čísla a závery. Vedecké poradné kolégiá 
dokonca vypracovali smernice s riešeniami tohto problému. Avšak prijímanie opatrení 
spojených s demografickou zmenou veľmi neprispeje k obľúbenosti vládnucich politic-
kých strán. Plány, akými je napr. neskorší odchod do dôchodku, vyššie odvody do sys-
tému sociálneho zabezpečenia pre starších ľudí a vyššie odvody na zachovanie úrovne 
zdravotnej starostlivosti nie sú populárne. To, čo pozorujeme, je všeobecná dohoda 
o neskoršom odchode do dôchodku a odstránenie možnosti predčasného odchodu do 
dôchodku, čo sa už v niektorých krajinách odrazilo v legislatíve. Avšak doposiaľ neexis-
tuje spoločná dlhodobá stratégia, pokiaľ ide o riešenie vyskytujúcich sa problémov.

Ani Generálne riaditeľstvo pre zamestnanie, sociálne veci a rovnosť príležitostí (v 
rámci Európskej komisie) sa v skutočnosti neujíma vedúcej úlohy v týchto záležitos-
tiach. Toto riaditeľstvo vypracovalo na túto tému „zelené knihy“ a v júli 2005 usporiada-
lo konferenciu, na ktorej sa prerokovali opatrenia vyplývajúce z týchto kníh. Toto všetko 
je dôkazom toho, že sa len pomaly začínajú analyzovať problémy a dosahovať dohody. 
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Spoločný názor a spoločný európsky scenár je v nedohľadne. Objasňuje to vyjadrenie 
v jednej zo Zelených kníh EÚ:

Čo by sme mali robiť? Za mnoho otázok zodpovedajú členské štáty, avšak tieto sa 
týkajú celej EÚ. Komisia chce otvoriť diskusiu o tom, ako tieto otázky riešiť a akú úlohu 
by mala hrať EÚ. Napríklad: mala by sa politika rovnováhy pracovného života a rovna-
kých príležitostí „spútať“ tak, aby sa podporil rast populácie? Ako by sa malo pristupovať 
k prisťahovalectvu do EÚ?

Podniky, firmy / zamestnávatelia

Ako si podniky a firmy udržia svoju výrobu a konkurencieschopnosť pri starnutí ich 
pracovných síl a pri súčasnom nedostatku nových kvalifikovaných pracovných síl, a to 
nielen v dôsledku demografického poklesu, ale aj v dôsledku nedostatku kvalifikova-
ných a skúsených pracovníkov?

Iba veľké firmy a spoločnosti si môžu dovoliť Riadenie ľudských zdrojov, ktoré je 
schopné predpovedať budúci vývoj, analyzovať súčasné pracovné sily vo svojich fir-
mách, vypracovávať prognózy a vývojové scenáre. V sektore malých a stredných pod-
nikov (SME) sa zamestnávatelia zameriavajú predovšetkým na každodenné problémy 
a na zabezpečenie chodu firmy z jedného dňa na druhý. Potom si neskôr zrazu uve-
domia, že niektorí starší skúsení zamestnanci čoskoro odídu do dôchodku a vtedy si 
začnú byť vedomí rizika týkajúceho sa nepretržitosti prevádzky svojej firmy bez toho, 
aby mali čo len predstavu o riešení tohto problému. Uskutočnilo sa niekoľko experi-
mentov, v rámci ktorých sa osobám na dôchodku ponúklo, aby pracovali na polovičný 
úväzok alebo dobrovoľne v danej spoločnosti, aby tak mohli odovzdať svoje poznatky 
a skúsenosti mladej generácii. Toto sú však iba pokusy a experimenty. Nie sú usta-
novené spoločné pravidlá a už vôbec nie spoločné smernice alebo pokyny, najmä 
v sektore SME, ako tieto problémy riešiť. Vlády tieto problémy obvykle považujú za 
zodpovednosť podnikov a firiem. 

Zdravotné a sociálne poisťovne

Títo kľúčoví aktéri si veľmi uvedomujú problém starnúceho obyvateľstva. Dopyt po 
lekárskej starostlivosti z roka na rok rastie. Riešenie je tu obvykle veľmi jednoduché 
– vyššie poistné odvody. Avšak títo aktéri si taktiež uvedomujú skutočnosť, že tieto 
odvody sú viazané na maximálnu čiastku, ktorú si ľudia môžu dovoliť platiť. Preto sa 
snažia znížiť dopyt po zdravotnej a lekárskej starostlivosti tým, že na jednej strane 
propagujú zdravý spôsob života a na strane druhej demonštrujú kritickejší postoj 
k úhrade niektorých úkonov tejto starostlivosti, resp. liečby. Na tejto ceste potom 
nájdu iných kľúčových aktérov, ktorí hľadajú iné možné riešenia. V krajinách ako napr. 
Holandsko sa pracovníkom veľkých spoločností a podnikov ponúknu dodatočné lekár-
ske/zdravotnícke služby na udržanie dobrého zdravotného stavu. Tieto služby čias-
točne hradia samotné spoločnosti, nakoľko spoločnosti a firmy budú profitovať z toho, 
že budú mať zdravých zamestnancov. Toto by mohlo byť príkladom, ako by sa kľúčoví 
aktéri mohli navzájom nachádzať a spájať, aby vytvorili situáciu výhodnú pre všetky 
zainteresované strany. 
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Odbory a organizácie zamestnávateľov 

Ako časť trojstranných „sociálnych partnerov (zamestnávatelia, zamestnanci a vláda) 
sa politika odborov zakladá na záujmoch a úžitku pre svojich členov, či už sú to pra-
cujúci ľudia alebo dôchodcovia. Odbory sú v ťažkej pozícii, pretože na jednej strane si 
v plnej miere uvedomujú dlhodobé problémy starnutia obyvateľstva a na strane druhej 
sa snažia dosiahnuť v krátkom čase úspech, aby nestratili svojich členov. Tento dvojaký 
prístup nestavia odbory do obzvlášť silnej pozície, aby mohli prichádzať s dlhodobými 
stratégiami pre jednu časť svojich členov – starších občanov. V niektorých krajinách sa 
odbory zameriavajú iba na mladšie generácie: pokles počtu členov odborov je dôsled-
kom toho, že mladí ľudia automaticky nevidia prospech a prínos odborov. 

Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých je taktiež jedným z kľúčových aktérov. Dnes, kedy sa uka-
zuje, že dôchodcovia majú priemernú dĺžku života dlhšiu ako kedykoľvek predtým, je 
rozumné ponúknuť im možnosť vzdelávania, aby mohli získať vedomosti a kvalifikáciu 
na obdobie „tretieho veku“. Vzdelávanie môže dať ich životu väčší zmysel a môže ich 
ubezpečiť, že ešte stále je sa o čo usilovať, že ešte stále existujú ciele, ktoré je možné 
dosiahnuť. Vzdelávanie môže zabrániť alebo vyliečiť pocit, ktorý majú ľudia na dôchodku 
– pocit nadbytočnosti a pocit, že ich život už nemá zmysel. Toto všetko spôsobuje ob-
rovské psychologické problémy. Vzdelávanie môže pozitívnym spôsobom prispieť k du-
ševnému zdraviu starších ľudí a touto cestou nepriamo aj k zdraviu telesnému.

Pre vzdelávanie dospelých je dôležité, aby sa našli nové spôsoby a stratégie prijíma-
nia účastníkov nielen vo fáze predčasného odchodu do dôchodku, ale aj v etape sku-
točného dôchodkového veku. Tieto činnosti prijímania, resp. náboru by sa mali, pokiaľ 
možno, zameriavať na mužov, nakoľko vo vzdelávaní dospelých prevládajú (niekedy až 
90 %) účastníčky ženského pohlavia. 

Nie je to len záležitosť prijímania, resp. náboru účastníkov. Vzdelávanie dospelých 
si v celku vyžaduje modernejší a pružnejší prístup k metódam výučby. Tento typ vzde-
lávania má stále povesť stretnutí, na ktorých ľudia sedia, popíjajú kávu, jedia zákusky 
a vykonávajú činnosti, ako napr. kreslenie, maľovanie, cudzie jazyky apod. Existuje už 
množstvo pozitívnych príkladov „dobrých“ alebo „najlepších obvyklých postupov“, ktoré 
dokazujú, že vzdelávanie dospelých poskytuje holistickejší prístup, a ktoré demonštru-
jú, že účastníci vedia pracovať na svojich schopnostiach v kombinácii so štúdiom a zís-
kavaním nových zručností a kvalifikácie. Z tohto dôvodu je preto ťažké pochopiť, prečo 
vzdelávaniu dospelých hrozí v mnohých krajinách strata finančnej podpory zo strany 
štátu a/alebo miestnych úradov. 

Dobrovoľné organizácie

Čoraz viac osôb na dôchodku, ktoré majú stále dobrý zdravotný stav, sa zúčastňuje 
na činnostiach dobrovoľných organizácií. V tejto oblasti pozorujeme väčšiu vyváženosť 
medzi účastníkmi mužského a ženského pohlavia. Zdá sa, že muži sa viac zaujímajú 
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o činnosti po odchode do dôchodku, keď sa na tieto činnosti nazerá ako činnosti nadvä-
zujúce na zamestnanie, ktoré vykonávali pred odchodom do dôchodku. V organizáciách, 
akou je napr. Senior Expert Services v Nemecku, 90 % kvalifikovaných a skúsených 
expertov vyslaných do rozvojových krajín, sú muži.

Tým, že životu starších ľudí dávajú väčší zmysel a že sú profesionalizované v mno-
hých krajinách, môžu tieto dobrovoľné organizácie zohrať významnú úlohu pri rieše-
ní problémov súvisiacich s demografickou zmenou. Sú však pripravené na tieto nové 
zmeny? Zdá sa, že tieto organizácie, niekedy s podporou štátu, pracujú skôr oddelene 
od ostatných kľúčových aktérov v tejto oblasti. Kombinované projekty, v rámci ktorých 
vzdelávanie dospelých pripravuje účastníkov na dobrovoľnú prácu, sú zriedkavé. Nové 
pracovné oblasti sa stanú predmetom prieskumu dobrovoľných organizácií, ako napr. 
organizácie v ziskovom sektore, ktoré majú nedostatok skúsených pracovníkov, ktorí by 
mohli svoje poznatky odovzdať mladej generácii. 

Je celkom možné, že dobrovoľné organizácie požiadajú o poskytnutie finančných pro-
striedkov nielen štátne úrady, ale aj súkromné podniky alebo firmy, aby mohli posky-
tovať služby dôchodcom. Pri náraste cieľovej skupiny dobrovoľných organizácií je nevy-
hnutné vzdať sa starých metód a nájsť nové.

Pre všetkých kľúčových aktérov je nesmierne dôležité nanovo definovať ich postave-
nie v tomto období demografickej zmeny. V tejto súvislosti je dôležité spoločne, a nie 
oddelene, rozvíjať dlhodobé stratégie. Je potrebné vypracovať stratégiu, ktorou by sa 
dalo dospieť k spoločnému holistickému prístupu, kde by každá organizácia poskytla 
svoje vlastné príspevky do „najlepších“ alebo „dobrých obvyklých postupov“. Pokiaľ 
starnutie obyvateľstva bude európskym problémom, mohla by EÚ prevziať vedúcu úlo-
hu pri tvorbe a príprave smerníc a predpisov pre vlády jednotlivých štátov. 

Tieto smernice, resp. predpisy by sa potom mohli stať začiatkom spoločných straté-
gií, kde každý kľúčový aktér môže hrať svoju úlohu v každej príslušnej krajine. Zdá sa, 
že súčasný prístup je príliš rozčlenený, aby mohol prinášať efektívne výsledky. V nie-
ktorých krajinách EÚ sa niektorí kľúčoví aktéri už našli na spoločnej báze záujmov. Toto 
sú dobré príklady, sú však izolované a neštruktúrované. Hlavnou otázkou je vývoj a prí-
prava spoločnej európskej stratégie, ktorá spája kľúčových aktérov na spoločný základ; 
druhá otázka sa týka „scenára“ – kto sa ujme vedenia? Všetko toto sa uskutočňuje pod 
časovým tlakom: pokiaľ ide o demografickú zmenu a jej dôsledky, je najvyšší čas pri-
nášať výsledky. 
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Kapitola 3: Projekty

3.1 Výber projektov 

Existujú – dobré príklady, podľa ktorých sa možno orientovať a na základe ktorých 
možno budovať vzdelávanie dospelých. Pod „projektmi dobrých obvyklých postupov“ 
rozumieme tie projekty, ktoré majú modelový charakter pre iniciatívy vzdelávania do-
spelých v oblasti vzdelávania osôb vo fáze odchodu do (predčasného) dôchodku (t.j. 
medzi 55. a 65. rokom). V priebehu projektu boli osobitne zdôrazňované nasledovné 
charakteristické vlastnosti ako kritériá pre modelový charakter:
•	 presnosť v „trafení“ cieľovej skupiny,
•	 aktívne pochopenie úlohy vzdelávania dospelých, t.j. slobodné určenie výučby a sa-

movýučba,
•	 forma preventívneho vzdelávania výučby dospelých, aktívny nábor v triedach „vzdia-

lených od vzdelávania“,
•	 diferencované poznatky cieľovej skupiny a diferencované ponuky,
•	 prepojený prístup, mimo tradičných inštitúcií,
•	 motivácia vlastnej angažovanosti a občianskej angažovanosti,
•	 udržateľnosť projektu.

Na Sympóziu na túto tému v novembri 2005 v Merzigu bolo prezentovaných niekoľko 
dobrých projektov. Štyri najzaujímavejšie projekty sú tu podrobnejšie opísané; ďalšie 
projekty možno nájsť na CD ROM-ke. Program LIFE koncernu Voestalpine je dobrým 
príkladom využitia možností podniku alebo firmy pri podpore zamestnancov v riadení 
ich osobného a pracovného života, resp. kariéry; Senior Expert Service (SES – Služ-
by seniorských odborníkov) ukazuje potenciál mužov spoločensky sa angažovať v dô-
chodku; program ZWAR sa vyznačuje novými formami štúdia, osobnej zodpovednosti 
a budovania sieťového, resp. prepojeného systému; projekt SelbA je dobrým príkladom 
holistického prístupu k štúdiu.
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3.2 Program LIFE koncernu Voestalpine 

Voestalpine je veľký rakúsky koncern, ktorý si meno urobil predovšetkým v oblasti 
výroby ocele. Tento koncern včas prišiel na to, že nadbytok kvalifikovaných síl sa v blíz-
kej budúcnosti zmení na nedostatok týchto pracovníkov, v neposlednom rade v dôsled-
ku vnútornej vekovej štruktúry, nakoľko veľká časť zamestnancov počas nasledujúcich 
rokov odíde do dôchodku.

Okrem toho sa v posledných rokoch zmenili hodnoty zamestnancov. Výzvou je zlep-
šenie zlučiteľnosti rodiny a zamestnania a zníženie fyzického stresu v každodennom 
pracovnom živote. Koncern Voestalpine sa navyše chce vyvinúť z výhradného výrobcu 
kvalitnej ocele na výrobného a rozvojového partnera. Pre toto bude potrebné, aby si 
zamestnanci zlepšili a doplnili svoje know-how a aby starší pracovníci odovzdávali svoje 
poznatky a vedomosti mladším pracovníkom. 

Tzv. program LIFE bol zostavený ako odpoveď na tieto štyri pozorované dynamiky. 
LIFE je skratkou pre Lebensfroh (plný radosti zo života), Ideenreich (plný nápadov), 
Fit (zdravý) a Erfolgreich (úspešný); atribúty, ktoré by mohli presnejšie popísať pracov-
ný život v budúcnosti vo Voestalpine. LIFE je rozsiahlym programom celého koncernu 
na vytvorenie príťažlivého pracovného prostredia vo Voestalpine pre všetky generácie 
a príslušníkov oboch pohlaví. Tento program má odpovedať na štyri dynamiky v rámci 
šiestich oblastí pôsobenia:
•	 modely pružného pracovného času na lepšie zosúladenie rodiny a práce,
•	 vytvorenie pracoviska v súlade so životnou etapou pracovníka za účelom optimálneho 

využívania zdrojov v každom veku,
•	 rovnosť príležitosti na zabezpečenie produktívneho spolupôsobenia a práce oboch 

pohlaví a generácií,
•	 bezpečnosť a zdravotná starostlivosť s cieľom zachovať výkonnosť v procese star-

nutia,
•	 kultúrne, riadiace a rozvojové činnosti na zachovanie inovačných schopnosti, celoži-

votné vzdelávanie, odovzdávanie poznatkov a vedomostí,
•	 dobrá integrácia a zapojenie nových zamestnancov. 

18 spoločností s 10 000 zamestnancami v oceliarskej divízii sa podieľa na programe 
LIFE. Koordinačnú činnosť vykonáva interdisciplinárny tím zástupcov koncernu a kon-
cernovej (závodnej) rady. Transparentný proces uplatňovania počas obchodného roka 
zaručuje udržateľné uplatnenie. Pre šesť strategických oblastí pôsobenia, resp. činnosti 
vypracovali experti opatrenia, ktoré sú zhrnuté v katalógu LIFE. Na základe tohto kata-
lógu si manažéri podľa dopytu vyberú opatrenie pre vlastnú divíziu za aktuálny obchod-
ný (finančný) rok a sú zodpovední za uplatnenie týchto opatrení. Jednotlivé opatrenia 
sa nepretržite hodnotia a prispôsobujú časovým požiadavkám. Z tohto dôvodu LIFE 
nepredstavuje strnulý, nemenný program, ale je zárukou nepretržitého procesu zdoko-
naľovania. Uplatňovanie opatrení sa zdokumentuje a možno ho nájsť v správe predkla-
danej vedeniu projektu na konci každého obchodného roka. 
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Nové modely pracovného času

Zmeny a prispôsobovanie súčasných modelov pracovného času, okrem iného, pri-
spievajú k lepšiemu zosúladeniu pracovného a osobného života, ako aj k zníženiu stresu 
z pracovného procesu v smenovej prevádzke. Predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že 
zamestnanci zdôrazňujú najmä zvýšenie životnej úrovne a zlepšenie zdravotného stavu.

Vytvorenie pracoviska vhodného pre každú etapu života

Zamestnanci, za podpory expertov, vyhodnocujú pracovnú záťaž na svojom pracovis-
ku a vypracovávajú návrhy na zlepšenie tohto stavu. Po ich uplatnení sa uskutoční nové 
hodnotenie záťaže na danom pracovisku. Ergonomické procesy pri projektovaní budov 
priniesli zamestnancom udržateľné prínosy a zlepšenia. 

Záväzok zabezpečiť rovnosť príležitostí

Aby sa splnili požiadavky budúcnosti, boli ako pre mužov tak aj pre ženy inzerované 
všetky pracovné profesie. Od roku 2003 je vo Voestalpine školených 24 výrobných od-
borníčok (techničiek). Od roku 2005 môžu ženy obsadzovať všetky pracovné pozície vo 
Vostalpine. Koncern profituje zo zvýšeného nasadenia a angažovanosti žien, ktoré majú 
odlišné spôsoby riešenia problémov ako muži.

Bezpečnosť a zdravie

V posledných rokoch sa neustále zvyšuje zdravotná kvóta zamestnancov. Prispieva 
k tomu množstvo ponúk: zdravotné krúžky, v ktorých zamestnanci poukazujú na pra-
covné podmienky ovplyvňujúce ich zdravotný stav (nevýhodná ergonómia, zlé umiest-
nenie, stres) a vypracovávajú sa riešenia. Tieto sa uplatňujú spolu s vedením podniku 
či firmy a pracovnou medicínou: monitorovanie stresu – nárazové (impulzové) skúšky. 
Stanovenie existujúcich faktorov stresu poukazuje na pozitívne zmeny, ktoré možno 
podporovať. Pri smenových školeniach sú smenoví pracovníci informovaní o zdravot-
ných dôsledkoch práce na smeny, pričom dostanú odporúčania, ako takúto prácu lepšie 
znášať. Popri prednáškach sú zamestnanci preskúšaní z toho, čo sa naučili. V rámci kur-
zov, školení a prednášok sa v práci prispôsobenej zamestnancom zdôrazňuje význam 
správneho postoja k práci a predchádzania neprimeraného stresu a tlaku. Vysvetľujú sa 
doplnkovo vyvážené cvičenia. V ponuke sú kurzy školenia pre manažérov a zamestnan-
cov ako aj prednášky fyzioterapeuta. Na pracoviská alebo podujatia prichádza zdravot-
ný automobil s ponukami a novinkami. 

Kultúra, riadenie (manažment), rozvoj, kvalitné personálne plánovanie

Budúce požiadavky na pracovné sily, pokiaľ ide o ich počet a kvalifikáciu, sú defino-
vané pri zohľadnení okolitého prostredia. Odvodené ťažiská slúžia ako základ plánovania 
personálneho rozvoja divízie a náborových opatrení. Každý zamestnanec má k dispo-
zícii určitý čas na osobný alebo pracovný postup. Zamestnanec a manažér sa dohodnú 
aspoň na dvoch percentách svojho ročného pracovného času (33 hodín ročne pri za-
mestnaní na plný úväzok a zodpovedajúci podiel pri zamestnaní na čiastočný úväzok), 
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ktoré sa venujú na cieľovo orientované opatrenia pracovného a osobného postupu. 75 
% zamestnancov tak využilo aspoň dve percentá svojho pracovného času na pracovný 
a osobný postup, pričom vo vekovej skupine nad 50 rokov dosiahla táto hodnota tiež 
vysokú úroveň 64 %!

Dobrá integrácia a zapojenie nových zamestnancov
Priority, hodnoty a produktivita sa v priebehu života menia. Túto skutočnosť je nutné 

brať do úvahy v rámci personálneho riadenia (riadenia ľudských zdrojov), a to najmä pri 
dojednávaní úloh opatrení pracovného a osobného postupu v rámci hodnotiaceho roz-
hovoru so zamestnancom. Zavedenie takýchto rozhovorov so zamestnancami v sektore 
pracovníkov poskytuje šancu v čoraz väčšej miere zapájať a integrovať pracovníkov pro-
stredníctvom cieľovo orientovaného plánovania opatrení a úloh pracovného a osobného 
postupu. „Štafetový kolík poznatkov“ sa zaviedol ako spôsob sprevádzajúci zmeny od-
borníkov a vedúcich pracovníkov. Hlavné ťažisko spočíva v systematickom odovzdávaní 
skúseností a poznatkov spojených s daným procesom. Štruktúrovaný prístup podporuje 
nepretržité odovzdávanie úloh a prechádzanie stratám poznatkov a vzniku trecích plôch. 

V roku 2004 rakúske Federálne ministerstvo sociálnej starostlivosti, generácií a ochra-
ny spotrebiteľa udelilo Voestalpine cenu „Nestor“ v kategórii veľkých koncernov. 

Ďalšie informácie a kontakty:
www.voestalpine.com/ag/de
e-mail: johann.linsmaier@voestalpine.com

3.3 Senior Expert Service (SES)

Cieľom nemeckého Senior Expert Service (SES – Služby expertov seniorov) je vyu-
žívať poznatky a dlhoročné skúsenosti seniorov/dôchodcov oboch pohlaví, ktorí odišli do 
dôchodku a ukončili svoj pracovný život. Seniori pracujú na bezplatnej báze, t.j. vzdáva-
jú sa akéhokoľvek honoráru, a hradené majú len cestovné náklady, ubytovanie a diéty. 
V súčasnosti je z nich k dispozícii 6 700 a ich počet rastie. Zväčša prichádzajú z oblas-
ti hospodárstva a vyznačujú sa dlhodobými profesionálnymi skúsenosťami a vysokou 
motiváciou. Muži svojim počtom zďaleka prevyšujú ženy. Úlohou expertov SES je na 
prax orientovaná pomoc pri riešení prevádzkových problémov v technickej a obchodnej 
oblasti v zahraničí a doma. Poskytovanie týchto služieb sa uskutočňuje predovšetkým 
v malých a stredných podnikoch rôznych odvetví podnikania, a to od spracovania dreva 
cez strojárske inžinierstvo až po spracovanie potravín. Odborné vzdelávanie, zdravotná 
starostlivosť a poľnohospodárstvo hrajú taktiež významnú úlohu. SES takto prispie-
va k hospodárskemu rozvoju predovšetkým v krajinách, kde poskytuje svoje služby. 
V roku 2005 SES uskutočnilo približne 1 400 misií v 90 krajinách celého sveta, z nich 
810 v nových industrializovaných a rozvojových krajinách, 465 v krajinách strednej 
a východnej Európy a 125 v Nemecku. V mnohých prípadoch sa experti SES po ukon-
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čení svojej misie angažujú pre svojich partnerov, napr. pri organizovaní obchodných 
spojení alebo návštev veľtrhov a výstav, prípadne pri nákupe zariadení a strojov. SES 
pravidelne posudzuje predmetné misie, a to hlavne formou systematických rozhovorov 
s partnermi misií. Výsledky boli a sú pozitívne. Približne 90 % klientov je toho názoru, 
že cieľ misie je úplne alebo prevažne splnený. Mnoho klientov sa zaujíma o ďalšiu nad-
väzujúcu misiu. 

SES je organizáciou, resp. inštitúciou nemeckého hospodárstva, je ním podporova-
né a znáša tak podnikateľské riziko. Podporuje činnosť SES mnohorakým spôsobom, 
napr. náborom nových expertov alebo prípravou seniorov na misie. SES je schopné 
udržať náklady svojej činnosti na nízkej úrovni, nakoľko klienti sa primerane podieľajú 
na financovaní. Misie SES sú financované z prostriedkov Federálneho Ministerstva spo-
lupráce. Dopyt po misiách SES expertov v zahraničí naďalej pretrváva, ako aj ochota 
seniorov bezodplatne riešiť úlohy rozvojovej spolupráce. 

Ďalšie informácie a kontakty možno získať na:
www.ses-bonn.de
e-mail: ses@ses-bonn.de

3.4 ZWAR: medzi prácou a dôchodkom

Koncom 70. rokov sa v Porúrí začali štrukturálne zmeny v oceliarskom a baníckom 
odvetví. Tisíce robotníkov a zamestnancov sa stali prebytočnými, t.j. boli prepustení do 
predčasného dôchodku. Táto situácia viedla Dr. Wolfa Klehma a Rudiho Eilhoffa k tomu, 
aby pripravili projekt plánovania života a voľného času v pokročilom veku. V roku 1979 
projekt dostal chránenú skratku ZWAR z nemeckého „Zwischen Arbeit und Ruhestand“, 
t.j. „medzi prácou a dôchodkom/penziou“. ZWAR je veľkým prepojeným sieťovým sys-
témom svojpomocných iniciatív pre ľudí starších ako 50 rokov, ktorí spoločne realizujú 
sebou stanovené projekty. Neziskové podporné združenie ZWAR je poradenskou orga-
nizáciou spolkovej krajiny Severné Porýnie – Westfálsko (NRW – Nordrhein-Westfalen) 
pre miestne úrady, združenia, cirkvi, projekty, odbory a politiku v nasledovných oblas-
tiach: budovanie sietí, podpora angažovanosti občanov ako aj modernizácia sociálnej 
práce s ľuďmi staršími ako 50 rokov. Členovia poradného výboru, ktorého sídlo sa na-
chádza v Dortmunde, sú zástupcami bývalých správnych rád koncernov Krupp Hoesch, 
IG Metall, výskumných združení pre gerontológiu, miest Hamm a Dortmund a financu-
júceho ministerstva.

Cieľové skupiny

Ženy a muži vo veku 50 až 65 rokov ako aj ich životní partneri, osoby vo veku od-
chodu do (predčasného) dôchodku, osoby vo fáze prechodu z pracovného života do 
dôchodku, dlhodobo nezamestnané osoby bez možnosti opätovného zaradenia sa na 
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trhu práce, a tiež osoby, ktorých rodinný život sa zmenil odchodom detí z domu. Ob-
jektívnym cieľom je zachovanie a podpora svojpomoci, vlastnej iniciatívy a organizácie, 
ako aj sociálna, kultúrna a politická účasť vo fáze ukončenia pracovného života. Ústre-
die ZWAR sa navyše orientuje na cieľovú skupinu odborných a profesionálnych aktérov 
otvorenej práce so seniormi, ktorí vyhľadávajú koncepčné poradenstvo, aby inovatívne 
a nanovo koncipovali svoju prácu s ľuďmi staršími ako 50 rokov. Títo aktéri pochádzajú 
napr. z miestnych úradov, združení, cirkví, projektov, inštitúcií, politických strán, odbo-
rov, pracovných skupín a podnikov či firiem. 

Koncepcia

Koncepcia ZWAR-u zahŕňa rozvojovo a kompetenčne orientované štúdium, kde sa 
členovia skupiny zapájajú do otvoreného výskumu a študijných procesov, (znovu) obja-
vujú, nanovo rozvíjajú a rozširujú osobné kompetencie, kvalifikáciu, zdroje a schopnosti 
a koncipujú a vytvárajú spoločenský život.

Poznáme nasledovné tri kategórie angažovanosti (účasti) občanov:
•	 individuálna, osobná angažovanosť (pre seba),
•	 spoločná angažovanosť (pre skupinu ZWAR),
•	 politická angažovanosť (okrem toho pre spoločnosť). Tu hovoríme o piatich kategóri-

ách: kultúrna angažovanosť, angažovanosť na báze okresov, angažovanosť založená 
na miestnej, komunálnej politike, nadregionálna angažovanosť. 

V popredí stojí nie štúdium orientované na poznatky, ale otázky ohľadom témy za 
témou (iritujúce štúdium). Napr.: Čo má starnutie spoločné so mnou? Aké mám obavy 
a strach? Aký mám postoj k umieraniu a smrti a ako je to pri porovnaní s ostatnými? 
Ako vnímam seba ako tvorcu alebo plánovača svojho života na základe vlastných ži-
votných skúseností a schopností (biografické štúdium)? Aké mám schopnosti a kvali-
fikáciu zo svojho pracovného života alebo rodinnej práce? Každý je expertom, odbor-
níkom pre svoj život a angažovanosť. Čo by som chcel z tohto priniesť alebo zlepšiť 
a ďalej rozvíjať? 

ZWAR pracuje v samoorganizovaných skupinách pre ľudí starších ako 50 rokov s cie-
ľom spoločne zostarnúť (najstaršia skupina existuje už 20 rokov). Charakteristickými 
znakmi týchto „solidárnych skupín“ sú:
•	 spoločný „projekt“, bezprostredne vnímaný, realizácia ktorého sa očakáva v stredno-

dobom horizonte alebo v budúcnosti,
•	 reciprocita „pomôcť si sám sebe, sám konať“ (individuálna úroveň) a „poskytovať 

pomoc“ (sociálny vzájomný vzťah), taktiež mimo skupiny (občianska angažovanosť),
•	 „konanie sa uskutočňuje na samostanovenej báze s cieľom dobrovoľného spoluvytvá-

rania a spoločného určovania sociálnych požiadaviek a úloh“
•	 samourčené konanie ľudí v skupinách sa neuskutočňuje podľa túžby po peňažnom 

zisku, ale podľa túžby „spolupatričnosti“ a spoluvytvárania, bez ohľadu na to, na akej 
úrovni alebo z akých personálnych zdrojov,

•	 nachádzanie cieľov a rozhodnutí skupín sa uskutočňuje demokratickým spôsobom,
•	 záujmy a objektívne ciele sú rozložené na viacerých „pleciach“ podľa požiadaviek re-

alizácie (splnomocnenci, kontaktné osoby, sprievodcovia skupín),
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•	 všetky skupiny sú integrované a zapojené do sieťového prepojeného systému, ktorý 
podporuje výmenu, poradenstvo a kvalifikáciu za účelom zlepšenia a skvalitnenia, 
a ktorý umožňuje reprodukciu a upevnenie daných skupín,

•	 skupiny sprevádza odborný skupinový sprievodca (tútor) počas etapy vytvárania 
(približne 1 rok),

•	 úspechy.

V NRW tu existuje okolo 1 000 skupín a niektoré z nich majú už 20 rokov. Tieto „so-
lidárne skupiny“ šíria rôznorodú občiansku angažovanosť. Projekt už 26 rokov financuje 
spolková krajina Severné Porýnie – Westfálsko. V ostatných spolkových republikách 
Nemecka sa už objavujú iné skupinové sieťové systémy. 

3.5 Skupiny školenia SelbA

SelbA je skratkou „Selbständig im Alter“ (samostatne/zodpovedne v staršom veku). 
Je to program jednoročného školenia pre ľudí starších ako 55 rokov, ktorý pozostáva 
z nasledovných troch zložiek:
•	 konštruktívne pamäťové (mnemonické) školenie: sústredenie sa, koncentrácia, po-

znávanie, aktivovanie viacerých zmyslových kanálov, pamäťové pomôcky, študijné 
techniky a metódy, spracovávanie informácií,

•	 psychomotorické školenie: dýchanie, gymnastika, rytmika, tanec a hry, relaxačné 
cvičenia, cvičenia s náradím,

•	 školenie pre kvalifikáciu a spôsobilosti: bývanie v staršom veku, potreba zaopatrenia, 
zmeny v staršom veku, sociálna sieť/systém, smútok, pohotovostná služba.

Účelom týchto školení je zachovať dlhšie trvajúcu samostatnosť, zaviesť vzdelá-
vanie seniorov orientované na daný proces, úmyselne zadržiavať zmeny spôsobe-
ných demenciou, pozitívne ovplyvňovať zdravotný stav a zabrániť izolácii. Program 
školenia vypracoval a jeho efektivitu testoval v 90. rokoch prof. Wolf Oswald na 
Ústave pre psychogerontológiu Univerzity Erlangen-Nürnberg. Na základe zodpo-
vedajúcich úspechov v Rakúsku bol tento program prevzatý v roku 2005 v Južnom 
Tirolsku (Taliansko). Katolícke vzdelávacie centrum pre dospelých v Linzi previedlo 
program školení vyvinutý prof. Wolfom Oswaldom do Horného Rakúska a v máji 
1999 spustilo projekt SIMA. Centrum vzdelávania dospelých pripravilo projekt 
SIMA („Selbständig im Alter“ = samostatne/zodpovedne v staršom veku) tým, že 
pridalo aspekty obsahu a organizácie k nezávislej a samostatnej značke SelbA, 
a taktiež sa usilovalo získať pre SelbA dobre známych kooperačných partnerov. 
Lekárska komora Horného Rakúska sa zasadzuje za to, aby praktickí lekári odpo-
rúčali svojim starším pacientom účasť na školeniach SelbA. Projekt okrem tohto 
úzko spolupracuje so švajčiarskou organizáciou „Pro Senectute“ pod vedením Dr. 
Ursa Kalbermattena. 



22

V súčasnosti pôsobí v 15 mestách Južného Tirolska 16 skupín SelbA. Školenia sa 
uskutočňujú v miestnych skupinách 30-krát v týždenných alebo dvojtýždenných in-
tervaloch. Nakoľko sa vzdelávanie školiteľov uskutočňuje pomerne krátko (5 víkendov 
kurzu, 1 rok praxe), základným predpokladom sú predchádzajúce poznatky vo vedení 
skupín, skúsenosti vo vzdelávaní dospelých a skúsenosti v jednej z čiastočných oblastí 
(pamäťové školenia a cvičenia, tanec a gymnastika pre seniorov), ako aj ochota pokra-
čovať v ďalšom vzdelávaní (napr. v metódach vzdelávacej práce so staršími osobami).

Skúsenosti školiteľov (inštruktorov)

Široké spektrum cieľových skupín (od 55 do 80 rokov, od vidieckych žien po riaditeľov 
škôl); každá skupina je odlišná od druhej; nevyhnutná je rozsiahla príprava; nízke mzdy 
a zlý imidž vzdelávania seniorov možno vyvážiť iba osobnou motiváciou (mať radosť zo 
školenia).

Skúsenosti účastníkov školení

„Po náhlej strate sluchu som mala výpadky pamäte; SelbA mi pomohol. Účasť na 
SelbA s mojim manželom mi veľmi pomohla.“

Skúsenosti organizátorov

SelbA venuje osobitnú pozornosť dôstojnosti človeka; svoju činnosť vykonáva integ-
račným spôsobom: spojenie tela, ducha a mysle; má na pamäti autonómiu starších ľudí 
v ich prostredí; z pokrokových činností nevynecháva starších ľudí.

Projekt SelbA podporujú v Južnom Tirolsku nasledovné organizácie:
•	 Katolícke centrum vzdelávania dospelých (poverené vedením projektu),
•	 Administratívny úrad KVW pre prácu so seniormi,
•	 Združenie katolíckej rodiny Južného Tirolska,
•	 Združenie Kolping, Južné Tirolsko,
•	 Združenie seniorov vo Zväze tirolských farmárov,
•	 Krajinský poradný výbor pre prácu so seniormi a pre solidaritu medzi generáciami,
•	 Zväz domovov dôchodcov Južného Tirolska, 
•	 Akadémia pre starších občanov v Brixene.

Ďalšie informácie a kontakty:
Domovská stránka SIMA profesora Oswalda:
http://www.sima.geronto.uni-erlangen.de
Domovská stránka SelbA Katolíckeho centra vzdelávania dospelých v Linzi:
http://www.dioezese-linz.at/Pastoralamt/KBW/SelbA/Sudtirol: 
Katolícke centrum vzdelávania dospelých Južného Tirolska, 
http://www.ecclesiabz.com/bildungswerk/
Administratívny úrad KVW pre prácu so seniormi
www.kvw.org, e-mail: bildungsreferat@kvw.org
Pfarrplatz 31, I-39100 Bozen, tel.: +39 0471 300 213
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3.6 Ďalšie projekty

Na CD ROM-e projektovej dokumentácie sú podrobnejšie popísané ďalšie projekty:

Bert Hoenen: Starnutie na holandskom trhu práce. Štúdia o účasti starších zamest-
nancov.

Thomas Serriére: Personálny vývoj 40+ v skupine VSE – Príklady a prístupy z pod-
nikateľskej praxe.

Daan Zeldenrijk: Starnutie a politika ľudských zdrojov.

Rozália Čornaničová: Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave.

Anne Schmidt: Akadémia seniorov v Neunkirchene.

Sabine Strauch: Úrad seniorov a burza poznatkov v Merzigu.
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Kapitola 4: Všeobecné závery, odporúčania 
a vyhliadky

Nasledujúca Kapitola 4 sa venuje analýze a záverom riadiacej skupiny a sympózia 
ohľadom budúcej úlohy vzdelávania dospelých ako aj zlepšovaniu, prenosu a vzájom-
nému prepojeniu súčasných a vyvíjaných koncepcií.

4.1 (Nová) úloha vzdelávania dospelých?

V priebehu realizácie projektu „Vzdelávanie dospelých vo fáze prechodu z pracovné-
ho života do dôchodku – účasť a zodpovednosť“ sa ukázalo, že za zdanlivo stručnou té-
mou sa skrýva množstvo rôznorodých aspektov a spoločensko-politických vzájomných 
závislostí. 

Na jednej strane je toto v dôsledku skutočnosti, že samotný pojem „vzdelávanie 
dospelých“ má nejednoznačný význam a je preň charakteristická vlastná koncepcia za-
pojených aktérov s ohľadom na ich úlohy v rámci spoločenských procesov. Vo svojom 
konkrétnom prejave je „vzdelávanie dospelých“ väčšinou spojené so súkromnými alebo 
verejnými inštitúciami alebo s neoficiálnymi ponukami vzdelávania. Toto platí pre ne-
mecký trh vzdelávania, ako aj pre holandský, taliansky, slovenský a určite mnohé ďalšie 
národné trhy vzdelávania v Európe.

Poskytovatelia vzdelávania dospelých sú často naviazaní na vopred určené zákazky, 
resp. objednávky v dôsledku záväzkov voči svojim zadávateľom, resp. gestorom. Zastu-
pujú teda vopred určené jednotlivé záujmy v rámci celkového prostredia vzdelávania. 
Tieto jednotlivé záujmy nie sú v žiadnom prípade javmi alebo udalosťami zhodnými so 
záujmami iných gestorov/zadávateľov alebo iných vzdelávacích inštitúcií. Toto má za 
následok množstvo rozličných osobitných objednávok a zákazok vzdelávania prísluš-
ných poskytovateľov. Toto množstvo sťažuje vymenovanie spoločných cieľov v oblasti 
vzdelávania dospelých. 
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Toto je v rozpore s viac-menej rôzne nárokovanými alebo skutočnými potrebami 
vzdelávania dospelých, ktoré len čiastočne uspokojuje konkrétny dopyt. V niektorých 
európskych krajinách približne 80 až 90 % ponúk vzdelávania dospelých prijímajú ženy, 
aj keď témy tohto vzdelávania nie sú špecifické pre ženy. To dokazuje, že v niektorých 
oblastiach sa ponuka a dopyt rozchádzajú, ak ide o mužov využívajúcich ponuky vzde-
lávania dospelých. 

Mnohé vzdelávacie inštitúcie tvrdia, že vôbec nie sú schopné získať určité cieľové 
skupiny alebo iba s veľkou námahou a že v prípade ich získania dosahujú veľmi malé 
úspechy. Je pravda, že dôvody a ciele projektu sa obmedzujú na tie dospelé osoby, kto-
ré sa nachádzajú v životnej fáze prechodu z pracovného života do dôchodku; tu sa však 
taktiež ukazuje, že pojem „dôchodok“ môže mať nejednoznačný význam podobne ako 
pojem „vzdelávanie dospelých“.

Fázu prechodu z pracovného života do dôchodku nemožno jednoznačne definovať. 
Kedy táto fáza prechodu začína? Kedy končí? Je 68-ročný dôchodca alebo zdravý 75-roč-
ný bývalý živnostník naďalej v prechodnej fáze? Už z dôvodu rôznych predpisov upravu-
júcich zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku v rôznych európskych krajinách vy-
značuje sa tento prechod zjavnými výkyvmi, pod podmienkou, že sa má spájať s vekom 
príslušnej osoby. Okrem toho možno túto prechodnú fázu posunúť z hľadiska diskusie 
o zvýšení zákonom stanovenej vekovej hranice odchodu do dôchodku. Pracovno-politické 
opatrenia, ako napr. riešenia čiastočného alebo predčasného odchodu do dôchodku tak-
tiež prispievajú k rozšíreniu spektra skupín osôb, ktoré môžu pripadať do úvahy. 

Ľudia, ktorí prestali pracovať kvôli chorobe alebo znižovaniu stavov, často nemajú 
žiadnu šancu vrátiť sa na trh práce a doslova sú nútení odísť do dôchodku. To má za 
následok predĺženie prechodnej fázy. Vo všetkých európskych krajinách sa nachádzajú 
ľudia okolo päťdesiatky alebo dokonca mladší, pre ktorých fáza prechodu do dôchodku 
už bola uzatvorená, aj keď ešte ďalších 15 alebo 20 rokov nedosiahnu zákonom stano-
vený vek odchodu do dôchodku.

V súčasnosti 50-ročný zamestnanec, v závislosti na jeho situácii, sa môže nachádzať 
vo fáze odchodu do „dôchodku“ často bez toho, aby o tom vedel. Ak sa zamestnanec 
stane „obeťou“ ďalších racionalizačných opatrení, stane sa okamžite nezamestnaným, 
a v prípade horšieho scenára už do zamestnania nebude opätovne prijatý. Pre takéhoto 
pracovníka je tak prechod z pracovného života do dôchodku veľmi náhly a prudký. 

Ponuky vzdelávania pre dlhodobo nezamestnané osoby je nutné posudzovať nielen 
z hľadiska očakávaného opätovného zaradenia na trh práce, ale v mnohých prípadoch aj 
z hľadiska „prechodu do dôchodku“. Z tohto dôvodu prechod z pracovného života zahŕ-
ňa fázu alebo etapu života, ktorá, vo vzťahu na vek osoby, sa môže predĺžiť na niekoľko 
desaťročí a na veľmi rôznorodé biografie. Súčasne sa významne rozrástla skupina osôb, 
ktorá má byť predmetom prieskumu v rámci tohto projektu. V hrubom odhade začína 
táto skupina už pri 50-ročných.

Vzhľadom na veľmi rozmanité chápanie vzdelávania dospelých a široké rozptýlenie 
skupiny príslušných osôb sa v priebehu diskusií ako primeraný ukázal nasledovný prí-
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stup: pri dôkladnejšom posúdení (budúcej) úlohy vzdelávania dospelých je potrebné 
venovať pozornosť tým aspektom, ktoré možno chápať ako spoločnú úlohu, resp. posla-
nie celého úsilia v oblasti vzdelávania. Čo možno považovať za spoločný cieľ vzdelávania 
dospelých? Aké odporúčania možno dať zástupcom ponúk vzdelávania dospelých?

4.2 Dopyt po nových koncepciách 

Motto „Skús to ešte raz, ale lepšie“ sa opakovane cituje v týchto časoch silnej konku-
rencie; ukázalo sa ak veľmi obmedzené, a preto by ho bolo potrebné nahradiť novými prí-
stupmi a koncepciami myslenia a konania. Toto platí aj pre vzdelávanie dospelých. Exis-
tuje veľké množstvo presvedčivých príkladov úspešnej práce v oblasti vzdelávania dospe-
lých pre ľudí nachádzajúcich sa vo fáze prechodu z pracovného života do dôchodku. Tieto 
príklady by sa mali dostať do povedomia verejnosti. Prvým skromným krokom v tomto 
smere bolo Medzinárodné sympózium, ktoré sa uskutočnilo v rámci tohto projektu.

Pri súčasnej rôznorodosti prístupov je evidentná významná vzájomná potreba in-
formácií a štúdia pre všetky zahrnuté osoby, projektových partnerov, prednášateľov 
a hostí sympózia. Prevládal všeobecný názor, že je veľmi obohacujúce mať možnosť 
zoznámiť sa s inými príkladmi vzdelávacej práce s dospelými, vymieňať si názory medzi 
sebou a preskúmať možnosť odovzdávania individuálnych a osobných prístupov a me-
tód vlastnej krajine alebo regiónu. Z tohto sa odvíja potreba zásadne silnejšieho prepo-
jenia zástupcov vzdelávania dospelých. Zároveň je potrebné poznamenať, že túžbu po 
vzájomnej výmene a udržateľných kontaktoch v rovnakej miere potvrdili zástupcovia 
štátom financovaných poskytovateľov vzdelávania, podniky, firmy a združenia. 

Túto všeobecnú zhodu možno čiastočne vysvetliť na skutočnosti, že rôzni kľúčoví aktéri, 
každý z nich vo svojom kontexte a so svojimi osobitnými úlohami a poslaním, si uvedomu-
jú nevyhnutnosť spolupracovať s ostatnými kľúčovými aktérmi, a preto rozhodne súhlasia 
s príslušnou spoluprácou, ktorej cieľom je vedieť spoznať, podporovať a naďalej pokračo-
vať vo vlastnom úsilí aj za ich vlastnými hranicami. Ponuky vzdelávania pre fázu prechodu 
z pracovného života do dôchodku musí byť schopné uspokojiť široký rozsah individuálnych 
potrieb. Taktiež je potrebné ich prispôsobiť na rôzne fázy života a aj na dlhšie obdobia.

Dôvera v samoregulujúci sa trh ponuky a dopytu v oblasti vzdelávania už nie je do-
stačujúca. Počet osôb, ktoré majú záujem o vzdelávanie, sa zvyšuje každým dňom, ale 
inštitúcie vzdelávania strácajú klientov. Pre mnohých ľudí vo fáze prechodu do dôchodku 
nie sú súčasné ponuky vzdelávania dostatočne lákavé alebo nezodpovedajú ich súčas-
ným potrebám. Demografický vývoj produkuje čoraz viac duševne a telesne aktívnych 
dôchodcov, tzv. „mladých starých ľudí“, pričom starší ľudia starnú ešte viac. Očakáva-
nia, resp. vyhliadky na strane dopytu po vzdelávaní sa teda menia. Toto sa odzrkadľuje 
v banálnom a markantnom zistení, že „krúžok štrikovania pre 60-ročné ženy“ nemôže 
byť súčasťou hlavnej oblasti zamerania vzdelávania dospelých. 
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Program vzdelávania sa tematicky musí prispôsobiť svojmu času. Táto myšlienka nie 
je nová. Ponuka vzdelávania však musí reagovať na pozmenené zloženie predmetnej 
cieľovej skupiny, a to skôr v budúcnosti než v súčasnosti. Demografický vývoj a jeho 
dopad na trh práce je nutné vziať do úvahy a v ideálnom prípade ho predpovedať. Trh 
vzdelávania je potrebné riadiť profesionálnymi marketingovými nástrojmi. 

Z tohto dôvodu sú zástupcovia vzdelávania dospelých povinní vytvárať nové aliancie 
a spojenia. Títo zástupcovia potrebujú spojencov spomedzi všetkých spoločenských in-
štitúcií. Mali by byť informovaní o ponukách, ktoré sú doplnkom alebo alternatívou ich 
vlastnej ponuky vzdelávania. Mali by byť schopní diferencovať v rámci svojej cieľovej 
skupiny, aby v prípade potreby bolo možné vynechať (a ďalej postúpiť) určitých klientov. 

Tento proces zahŕňa nielen odovzdávanie obsahu vzdelávania svojim klientom, ale aj 
učenie sa od svojich klientov, aj schopnosť načúvať im, aj vnímať sa ako kontaktná oso-
ba a útočište pre svojich klientov z pozície poskytovateľov služieb v oblasti vzdelávania. 

4.3 Učiť sa mať vlastnú zodpovednosť

Pojem „plánovanie práce a kariéry“ hrá významnú úlohu vo všeobecnej  a odbornej 
sfére vzdelávania. V kontexte rôznych ponúk vzdelávania a školení sa žiaci, študenti, 
poslucháči a noví pracovníci zoznamujú s výhodami systematického plánovania práce 
a kariéry ako integrálnej súčasti svojho plánovania osobného života. Rozvojové mož-
nosti, vyhliadky, príležitosti na pracovný postup alebo alternatívny vývoj sa navzájom 
porovnávajú a platia ako orientačný návod po dobu desaťročí. 

Toto vedomé plánovanie práce a kariéry sa obvykle končí vtedy, keď pracovník do-
siahne určitú pracovnú pozíciu, resp. postavenie, alebo ak z iných dôvodov nie je možný 
ďalší pracovný postup. Tým končí veľká časť plánovania osobného života. Mnoho ľudí 
nepredvída čas prechodu z pracovného života do fázy života bez práce. Mnoho zamest-
nancov nechce akceptovať stav nezamestnanosti, odchodu do dôchodku, veku. Dá sa 
však demograficky dokázať, že aj v budúcnosti sa bude predlžovať priemerná dĺžka 
života pri klesajúcom veku odchodu do dôchodku. V budúcnosti sa predĺži obdobie ži-
vota, ktoré strávime bez plateného zamestnania. Bude to mať za následok dramatické 
sociálne zmeny, a to nielen pre naše systémy sociálneho zabezpečenia. 

O to zložitejšia bude organizácia skutočnej fázy prechodu z pracovného života do 
dôchodku. Osoby, ktorých sa to týka, nie sú pripravené na novú a často neočakávanú 
situáciu. Takíto ľudia majú často krízu a cítia sa opustení. V takých prípadoch sú vyhľa-
dávané podporné inštitúcie, ako napr. organizácie, resp. agentúry pre seniorov so svo-
jimi činnosťami, ponukami vzdelávania a možnosťami umiestnenia alebo inštitúcie ako 
ZWAR so sídlom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Westfálsko. 
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V tejto súvislosti by bolo vhodné, aby ľudia ukázali vyšší stupeň osobnej zodpoved-
nosti za plánovanie svojho osobného života, počnúc od svojho všeobecného a odbor-
ného vzdelávania až po ich dôchodok alebo smrť („Chcel by som čo najskôr zostarnúť 
a zomrieť zdravý!“). V budúcnosti sa budeme musieť viac starať o naše vlastné záleži-
tosti, ako napr. sociálne zabezpečenie, poskytovanie starobného dôchodku apod. Z tejto 
skutočnosti preto vyplýva prezieravé plánovanie, pokiaľ ide o náš pracovný život (karié-
ru), jeho koniec a obdobie nasledujúce po ňom.

Na tomto mieste je potrebné zistiť, či túto všeobecne skrytú súčasnú potrebu väčšej 
osobnej zodpovednosti a kompetencie možno uspokojiť osobitnými ponukami vzdeláva-
nia dospelých alebo či toto želanie možno zlúčiť so súčasnou prácou ako nadradený cieľ 
pre ponuky vzdelávania dospelých. Odpoveď na túto otázku je nutné hľadať v samot-
nom vzdelávaní dospelých a v spolupráci s ostatnými sociálnymi inštitúciami. 

4.4 Dvojaká úloha dôchodcov v rámci vzdelávania dospelých 

Na jednej strane sú to osoby krátko pred odchodom do dôchodku alebo tesne po 
tomto odchode, na ktoré sa má vzdelávanie dospelých upriamiť. Nemožno však zabúdať 
na to, že mnoho z týchto osôb má cenné pracovné a odborné skúsenosti, ktoré sú od-
chodom do dôchodku odčerpané zo spoločnosti prakticky cez noc. To na druhej strane 
znamená, že tieto osoby ako majitelia know-how a poznatkov môžu prijať úlohu odo-
vzdávania poznatkov a zručností. 

Namiesto toho, aby sa človek vo veku 50 rokov „nechal odložiť do starého železa“, 
rozhodne sa mnoho aktívnych „starších“ alebo predčasných dôchodcov odovzdať svoje 
pracovné skúsenosti a hrať aktívnu úlohu v oblasti odborného vzdelávania dospelých. 

Senior Expert Service (SES) poskytuje veľmi cenný príklad tohto prístupu. Experti, 
resp. odborníci na dôchodku celosvetovo dávajú k dispozícii svoje poznatky a vedomosti 
a mladým spoločnostiam v ostatných krajinách pomáhajú pri zakladaní priemyselných 
firiem alebo podnikov poskytujúcich služby. Experti „na dôchodku“ sú na túto úlohu sta-
rostlivo pripravovaní. Najprv sa tak stávajú príjemcami opatrení vzdelávania a potom 
sú jeho poskytovateľmi. 

Je viac ako mysliteľné, že by podobný model bol zaujímavý aj v rámci domáceho 
hospodárstva alebo na nadnárodnej európskej úrovni. Už dnes je zjavný nedostatok 
výkonných odborných pracovníkov. Tento nedostatok bude výraznejší v nasledujúcich 
rokoch. Je preto úplne predstaviteľné, že zamestnanci, ktorí už boli „prepustení“, budú 
opäť zahrnutí do pracovného procesu. Toto sa nemusí nevyhnutne uskutočniť formou 
opätovného prijatia do zamestnania za starých podmienok. Opätovné prijatie do za-
mestnania alebo jednoduché predĺženie pracovného pomeru určite nebude vo väčšine 
prípadov stačiť. Z tohto dôvodu jednoduchá požiadavka zvýšenia vekovej hranice od-
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chodu do dôchodku nebude dostačujúca. Súčasné reakcie politikov na varovania vedcov 
a demografov sa v podstate obmedzujú na ad hoc opatrenia, ako napr. dlhší pracovný 
život alebo zvýšenie odvodov na sociálne poistenie. Je potrebné nájsť dlhodobé a udr-
žateľné stratégie. 

Za toto nemôže byť zodpovedné iba vzdelávanie dospelých. V procese formovania 
trhu práce, sociálneho vzdelávania a spolupráce s ostatnými „kľúčovými aktérmi“ však 
bude musieť toto vzdelávanie prevziať vedúcu úlohu. V budúcnosti sa zvýši dopyt po 
nových a rôznych formách spolupráce, pri ktorých nepôjde iba o maximálny výrobný 
výkon, ale o nové formy spolužitia niekoľkých generácií a mnohých kultúr. Z ekonomic-
kého hľadiska ide o zachovanie a ďalší vývoj odbornej kvalifikácie a spôsobilosti. Veľmi 
dôležité je zachovať a odovzdávať skúsenosti a poznatky (know-how). Staršia osoba 
a teda aj starší zamestnanec bude skôr usmerňovať a odovzdávať svoje skúsenosti 
a poznatky ďalším generáciám (pracovníkov).

Niektoré spoločnosti už spoznali tento trend a aj naň reagujú. Svojim starším za-
mestnancom ponúkajú špeciálne pracovné pozície, ktoré na jednej strane spĺňajú požia-
davky príslušných osôb a na strane druhej zahŕňajú aspekt zachovania a odovzdávania 
poznatkov a vedomostí v rámci daného podniku alebo firmy. Toto taktiež predstavuje 
šancu pre vzdelávanie dospelých. Ako podniky a firmy, tak aj príslušní zamestnanci 
musia byť pripravení na takúto zmenu formy. Poskytovatelia vzdelávania dospelých by 
tu mohli nájsť prospešnú úlohu v oblasti poradenstva a zabezpečovania pedagogických 
a didaktických nástrojov. 

4.5 Riadenie života (life management) – výzva  

pre vzdelávanie dospelých

Široké pole nových foriem činnosti, účasť a zodpovednosť sa otvárajú vzdelaniu 
dospelých, a to, po prvé, požiadavkou väčšej osobnej zodpovednosti človeka po celý 
jeho život, a nielen do momentu vrcholu jeho kariéry, a po druhé uvedomením si, že 
dôležité skúsenosti a preukázané skúsenosti sú v mnohých oblastiach vzácne a zried-
kavé. 

Podstatne nižšia úroveň poznatkov a vzdelania medzi dospievajúcou mládežou (PISA) 
a zároveň číselne sa zmenšujúce generácie majú v podstate za následok nasledovný prí-
stup: ľudia, ktorí sa nachádzajú vo fáze prechodu z pracovného života do dôchodku bez 
ohľadu na svoj vek, by sa mali stať odborníkmi v oblasti vzdelávania. Tieto osoby musia 
byť na túto úlohu pripravené tým, že sa ich želania a možnosti budú včas reflektovať 
v kontexte celoživotného vzdelávania. V rámci budúceho dopytu po vzdelávaní môžu 
aj mladšie „staršie“ osoby prijať svoju úlohu najlepšie vtedy, keď túto úlohu v oblasti 
vzdelávania a zmenu úlohy integrujú do svojho plánu života. Toto sa dá naučiť. Prípra-
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va koncepcie plánovania a vytvárania života v druhej fáze života („riadenie života“) sa 
tak stáva základnou požiadavkou vzdelávania dospelých orientovaného na budúcnosť. 
Činnosti ZWAR-u sa napr. pohybujú týmto smerom. Vo svojej koncepcii vzdelávania 
zahŕňajú štúdium, ktoré sa nezakladá na odborných poznatkoch. V popredí stojí tvorba 
a upevnenie svojpomoci, vlastnej iniciatívy a samostatne riadenej organizácie ako aj 
angažovanosť v riešení sociálnych a politických úloh.

Na základe tohto príkladu je nevyhnutné zaviesť integrujúci a holistický prístup, resp. 
metódu v súlade s jednoznačným záverom všetkých expertov zapojených do projektu. 
Táto koncepcia by mala včas kontaktovať zamestnancov starších ako 50 rokov a pripra-
vovať na ich druhú fázu života, pomôcť im pri plánovaní života a pripravovať konkrétne 
ponuky vzdelávania. Pre mnohých ľudí by tak prechodná fáza do „neaktívneho“ živo-
ta v kontexte celoživotného vzdelávania mohla byť usporiadaná ako začiatok riadenej 
a samostatne určenej etapy, a to aj pre prípad, že by konkrétny moment tohto prechodu 
prišiel nečakane a prekvapivo.

Táto integrujúca koncepcia vzdelávania si vyžaduje úzku spoluprácu poskytovateľov 
vzdelávania s hospodárskymi podnikmi či firmami. Mnoho vzdelávacích inštitúcií už 
dnes disponuje dobrými stykmi a vzťahmi s personálnymi oddeleniami týchto podni-
kov a firiem. Konkrétne vzdelávacie opatrenia by bolo potrebné zapojiť do programov 
týchto podnikov a spoločností v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a uplatňovať ich pro-
stredníctvom poskytovateľov vzdelávania. Aby sa predišlo nedorozumeniam, v tomto 
prípade nejde o to, že by inštitúcie vzdelávania dospelých napomáhali spoločnostiam 
znižovať počet ich pracovníkov. Skôr je tu potrebná spolupráca rôznych „kľúčových ak-
térov“ s ohľadom na situácie, ktorým sa nedá vyhnúť, ako je to spomenuté v kapitole 
2. Skúsenosti získané v koncerne Voestalpine v tejto súvislosti v oblasti vytvárania 
pracovných miest s ohľadom na príslušnú fázu života, zdravotnej starostlivosti, celo-
životného vzdelávania a odovzdávania (prenosu) poznatkov možno určite považovať 
za „dobré“ alebo „najlepšie postupy, resp. prax“. Ostatné spoločenské inštitúcie by sa 
mali tiež zaujímať o takúto koncepciu, pod podmienkou, že budú brať vážne prognó-
zy demografov, odborníkov v oblasti vzdelávania, výskumníkov v oblasti trhu práce 
a sociológov. Všeobecná predstava „úplne zaslúženého“ dôchodku ako etapy pasivity 
a nečinnosti by sa relativizovala, preskúšali by sa nové pracovné modely a možno by 
sa v určitej miere mohli odľahčiť systémy sociálneho poistenia. Dialóg medzi mladý-
mi a starými by nadobudol nový rozmer a staršia generácia by mohla pôsobiť proti 
svojmu čoraz horšiemu imidžu. Vzdelávanie dospelých by malo potom súčasne úlohu 
školiteľa a makléra.

Aby sa vžili do tejto novej úlohy, musia sa poskytovatelia vzdelávania neustále vzde-
lávať a byť v nepretržitom kontakte s ostatnými aktérmi. Poznatky inovatívnych prístu-
pov a metód relevantných pre oblasť vzdelávania sa stávajú nevyhnutnými pre posky-
tovateľov vzdelávania, či už doma alebo v zahraničí. Budovanie prepojených sieťových 
systémov je jedným z najdôležitejších prostriedkov zabezpečenia prístupu k informáci-
ám, uskutočňovania porovnávaní a zorientovania sa formou využitia príkladov „najlep-
ších postupov, resp. praxe“ a na zachovanie chodu nepretržitého procesu zlepšovania 
a pokroku.
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4.6 Prevoditeľnosť projektov na príklade Slovenska

Návrhy na uplatnenie najlepších obvyklých postupov (praxe) a nových koncepcií zo 
„starých“ členských štátov EÚ pre oblasť vzdelávania dospelých na Slovensku (a v ďal-
ších „nových“ členských štátoch EÚ):

Podnety pre inštitucionálne vzdelávanie (univerzity tretieho veku, kluby se-
niorov atď.):
•	 väčšia diferenciácia systému vzdelávania dospelých podľa ďalších kritérií ovplyvnila 

potreby vzdelávania starších ľudí, napr. definovanie nových cieľových skupín, dl-
hodobo nezamestnaných, ľudí s nedostatkami vo vzdelaní, starších zamestnancov 
apod.;

•	 väčšia podpora vzdelávania podporujúceho sebarealizáciu starších ľudí v práci. Oso-
bitný záujem starších ľudí na vzdelávaní sa počas posledných 15 rokov prejavil v sku-
točných ponukách vzdelávania na univerzitách a akadémiách tretieho veku a v klu-
boch seniorov. Je tu však problém s riadením ľudských zdrojov a odborným vzde-
lávaním starších zamestnancov;

•	 na Slovensku je evidentná potreba zmeniť formu vzdelávania dospelých: namiesto 
formy vyrovnávania nedostatkov je potrebné podporovať formu súčasných zručností, 
kvalifikácie a spôsobilosti.

Podnety pre starších zamestnancov vo veku pred odchodom do dôchodku:
•	 zmena formy práce so staršími ľuďmi (50 rokov a viac): motivácia a obnovená moti-

vácia tejto cieľovej skupiny;
•	 fáza života pred odchodom do dôchodku je predmetom pozornosti podnikov a spoloč-

ností. Program pod názvom „Riadenie ľudských zdrojov 50+“ by sa mal stať zložkou 
sociálnych programov spoločností. Tieto programy sú koncepciami s rôznymi oblas-
ťami pôsobenia, ako napr. zdravie, ďalšie vzdelávanie, tvorba a usporiadanie práce a 
postoj vo vedúcej funkcii podľa LIFE a 40+;

•	 podpora vzdelávania na lepšie postavenie na trhu práce, napr. v oblasti znalostí infor-
mačných technológií, rozvoj zručností a kvalifikácie apod.;

•	 štátna politika zamestnanosti by mala podporovať zamestnanosť a pracovnú kvalifi-
káciu a zručnosti starších zamestnancov. Úrad práce by mal podporovať vzdelávanie 
starších zamestnancov v malých a stredných podnikoch ako aj vo veľkých medzi-
národných spoločnostiach. (V súčasnosti sa podporuje rozvoj ľudských zdrojov iba 
v nových veľkých spoločnostiach a podnikoch). 

Podnety na podporu sebarealizácie starších ľudí v dôchodkovom veku (62 ro-
kov a viac):
•	 sieťové prepojenie s organizáciami, resp. zariadeniami pre seniorov na regionálnej 

úrovni s pomocou zoznamu starších expertov „Kto ponúka čo?“;
•	 založenie kancelárie, resp. agentúry Senior Expert Service slovenských senior-

ských expertov a odborníkov. Základnou myšlienkou je to, že starší zamestnanci sú 
skúsenými zamestnancami. Táto agentúra by mala byť celosvetovo prepojená (napr. 
v spolupráci s nemeckou agentúrou SES);
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•	 vytvorenie programov druhého (nového) života, napr. práce na čiastkový úväzok, 
dobrovoľná činnosť v sociálnej sfére (pomoc rodinám, starostlivosť o postihnutých 
a bezvládnych ľudí apod.);

•	 vytvorenie dobrovoľných ustanovizní (dobrovoľníci v oblasti sociálnej starostlivosti 
alebo v kultúrnej oblasti) na základe nemeckej praxe (využívanie skúseností Senior-
ských úradov alebo Burzy poznatkov v Saarlande) a s podporou štátu;

•	 vytvorenie právnych a skutočných podmienok pre nezávislejšiu činnosť dobrovoľní-
kov. Potreba čiastočného financovania zo strany štátu a regiónov;

•	 inšpiratívnymi sú taktiež programy zodpovednosti a účasti, prepojenia v skupinách 
– „solidárne skupiny“, napr. ZWAR (ľudia vo veku 50 až 69 rokov, zamestnaných na 
plný úväzok a na dobrovoľnej báze) alebo podobné programy vytvorené na Akadé-
miách seniorov Katolíckeho vzdelávania dospelých.

Podnety pre širšiu verejnú podporu nezávislej (autonómnej) činnosti v pokro-
čilom veku:
•	 mal by sa podporovať napr. program „Koncepcia vzhľadom na SelbA“ s nasledovný-

mi cieľmi: úcta k starším ľuďom, integrujúci prístup (spojenie tela, duše a intelektu), 
zohľadnenie autonómie starších ľudí v ich prostredí a živote a dôvera v ich rozvoj. 

Osobitné poďakovanie 

Osobitné poďakovanie za dôveru, záujem a srdečnú pohostinnosť na mieste počas 
troch zasadaní Riadiacej skupiny v Rotterdame, Brixene a Bratislave ako aj na Medzi-
národnom sympóziu v Merzigu patrí medzinárodným kooperačným partnerom a ich zá-
stupcom a predstaviteľom:

Albeda College v Rotterdame a jej oficiálnemu zástupcovi pre projekty EÚ, Fredovi Bas-
temeijerovi, 

Cusanus Akadémii v Brixene a jej riaditeľovi Mgr. Konradovi Obexerovi, 
Stredisku pre štúdium práce a rodiny v Bratislave a jeho riaditeľke p. Dr. Kvetoslave 
Repkovej,

Kresťanskému centru vzdelávania dospelých v Merzigu a jeho predsedovi Fritzovi Bersi-
novi a jeho výkonnému riaditeľovi Gisbertovi Eisenbarthovi. 
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Erwachsenenbildung an der Schwelle vom Erwerbsleben 
in den Ruhestand - Partizipation und Verantwortung

Vzdelávanie dospelých v období prechodu z profesného života do dôchodku - 
zapojenie sa a zodpovednosť 

Adult education during the transition phase from professional life  
to retirement - participation and responsibility  

 

Sokrates-Grundtvig - 2005 - 0893/001 - 001 SO2 - 81 AWC

PROJEKTBÖRSE

Súbor príkladov dobrej praxe pre účely dokumentácie projektu

project exchange
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I. PE 40+ [„40 Plus“]

DE: Best/good practice Sammlung für die Dokumentation zum Projekt
EN: Collection of best/good practice for the documentation of the project
SK: Súbor príkladov dobrej praxe pre účely dokumentácie projektu
1. Názov 

projektu
name of the 
project

Projektname / 
Organisation

PE 40+  
[„40 Plus“]

PE 40+  
[„40 Plus“]

2. Organizá-
cia, ktorá 
vyvinula/ 
realizuje 
projekt

organisation 
which 
developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft VSE Aktiengesellschaft, 
Saarbrücken  
[Germany]

VSE Aktiengesellschaft, 
Saarbrücken  
[Nemecko]

3. Programo-
vá ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

Zielgruppenspezifische 
Weiterbildung unter dem 
Stichwort diversity, also 
auch „Alter“, Orientierung an 
„Werten“

Ďalšie vzdelávanie 
špecifických cieľových skupín 
pod heslom rôznorodosť, 
ale aj „vek“, orientácia na 
„hodnoty“

4. Ciele 
projektu

targets/aims of 
the project

Projektziele Aufwertung der Kompetenzen 
älterer Mitarbeiter 
Weiterentwicklung 
Unternehmenskultur 
Beitrag zur Gesunderhaltung 
Beitrag zum 
Rollenverständnis älterer 
Arbeitnehmer ab 40

Zhodnocovanie kompetencií 
starších zamestnancov
Ďalšie rozvíjanie 
zamestnaneckej kultúry
Príspevok k udržaniu zdravia
Príspevok k chápaniu úlohy 
zamestnancov starších ako 40 
rokov

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) Mitarbeiter ab 40 Jahren 
Mitarbeiter vor den 
Ruhestand 
ehemalige Mitarbeiter

Spolupracovník starší ako 40 
rokov.
Spolupracovník pred 
odchodom do dôchodku
Bývalí spolupracovníci

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/innen

190 190

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und Häufigkeit 
der Durchführung 
Ihres/Ihrer Kurse 
bzw. Angebote

Weiterbildungsprogramm 
erscheint jährlich und wird 
weiter entwickelt

Program ďalšieho vzdelávania 
sa uskutočňuje každoročne a 
bude sa rozvíjať

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties 
and profits/ 
benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkeiten, 
Gewinne, Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurchführung

Verständnis gewinnen 
(langfristiger Ansatz)

Získanie porozumenia 
(dlhodobejšia vízia)

9. Financo-
vanie

financing Finanzierung Unternehmensführung, 
ansonsten Verrechnung 
Abteilungen, Budget 
Betriebsarzt

Zamestnanecká správa, 
okrem toho
Účtovnícke oddelenie, 
rozpočet
Závodný lekár

10. Personál-ne 
vybavenie 

staff: number 
of lecturers 
– own 
lecturers of 
the company, 
freelance 
lecturers etc

Mitarbeiterstab: 
Anzahl der 
Referenten – (firmen)
eigene Referenten, 
freie Mitarbeiter etc.

10 10

11. Nevyhnut-
né náklady 
/réžia

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkosten

% %

Erwachsenenbildung an der Schwelle vom Erwerbsleben in den Ruhestand - Partizipation und Verantwortung
Adult education during the transition phase from professioanl life to retirement - participation and responsibility 

Sokrates-Grundtvig - 2005 - 0893/001 - 001 SO2 - 81 AWC

Co-ordinator: Katholische Erwachsenenbildung Saarland (KEB-Saar), Steinmetzstraße 26, D-66763 Dillingen,  
Tel. 0049 (0) 6831-769264, Fax 0049 (0) 6831-769267

andrea.schramm@keb-saar.de  oder/or  info@keb-saar.de



35

II. Riederborgh, dom opatrovatel’skey služby

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname 
/ 
Organisation

Riederborgh, a nursing home
aging and life long learning 
project

Riederborgh, dom 
opatrovateľskej služby 
– projekt pre starnutie a 
celoživotné vzdelávanie

2. Organizá-cia, 
ktorá vyvinula/ 
realizuje 
projekt

organisation 
which 
developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft Hoenen Consultancy together with a 
member of the staff of the nursing 
home 
[Netherlands]

Hoenen Consultancy s členom 
personálu zariadenia domu 
opatrovateľskej služby  
[Holandsko]

3. Programo-vá 
ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

- quick scan: what is the problem 
of ageing, the consequences and 
is there any support inside of the 
nursing home

- rýchle preskúmanie: čo je 
problém starnutia, dôsledky 
a či existuje nejaká podpora 
zvnútra zariadenia

4. Ciele projektu targets/aims of 
the project

Projektziele - improvement of HRM - police in 
ageing

- personal development plan
- a long term preparation of pension 
- more elder employees will made a 

choice for suitable education. 
- a suitable offer of education for 

elder employees

- zlepšenie riadenia ľudských 
zdrojov – politika starnutia

- plán osobného rozvoja
- dlhodobá príprava na penziu
- starší zamestnanci si vyberú 

zodpovedajúce vzdelávanie
- uspokojivá ponuka vzdelá-

vania pre starších zamest-
nancov

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) - employees and management of the 
nursing home

- the project team responsible for 
the support and content of the 
training program

- zamestnanci a manažment 
zariadenia domu opatrova-
teľskej služby

- projektový tím zodpovedný 
za podporu a obsah trénin-
gového programu

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

- 10 management and staff
- 100 employees

- 10 manažérov a personálu
- 100 zamestnancov

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer 
Kurse bzw. 
Angebote

- about 2 years
- monthly project team

- asi 2 roky
- mesačne projektový tím

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties and 
profits/ benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

- Problems: prejudices against older 
employees and 
ageing is not the most urgent 
problem.

- Success: the increasing of the 
support, a training programme, 
developed by the project team 
and their colleagues, more older 
employees go back to school.

- Problémy: predsudky voči 
starým zamestnancom 
a starnutiu nie sú 
najdôležitejším problémom.

- Úspechy: rast podpory, 
tréningové programy, rast  
projektového tímu a ich 
kolegov, viac starších 
zamestnancov sa vracia 
do školy

9. Financo-vanie financing Finanzierung - Ministry of education and school for 
vocational education

- City hall: local fund for adult 
education

- Ministerstvo vzdelávania 
a školy odborného 
vzdelávania

- Radnica: miestny fond na 
vzdelávanie starších

10. Personál-ne 
vybavenie

staff: number 
of lecturers – 
own lecturers 
of the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiter-
stab: Anzahl 
der Referenten 
– (firmen)eige-
ne Referenten, 
freie Mitarbei-
ter etc.

% %

11. Nevyhnut-
né náklady / 
réžia

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkos-
ten

% %

Erwachsenenbildung an der Schwelle vom Erwerbsleben in den Ruhestand - Partizipation und Verantwortung
Adult education during the transition phase from professioanl life to retirement - participation and responsibility 

Sokrates-Grundtvig - 2005 - 0893/001 - 001 SO2 - 81 AWC

Co-ordinator: Katholische Erwachsenenbildung Saarland (KEB-Saar), Steinmetzstraße 26, D-66763 Dillingen,  
Tel. 0049 (0) 6831-769264, Fax 0049 (0) 6831-769267

andrea.schramm@keb-saar.de  oder/or  info@keb-saar.de



36

III. Osobný rozpočtový účet pre vzdelávanie v ortopedickom priemysle

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname / 
Organisation

Personal budget for 
learning in the orthopaedic 
industry

Osobný rozpočtový účet pre 
vzdelávanie v ortopedickom 
priemysle

2. Organizá-
cia, ktorá 
vyvinula / 
realizuje 
projekt

organisation 
which 
developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft Hoenen consultancy 
[Netherlands]

Hoenen consultancy 
[Holandsko]

3. Programo-
vá ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

The elder employees will get a 
personal budget for education, 
so that they can work for a 
longer time before they get 
their pension.

Starší zamestnanci dostanú 
osobný rozpočtový účet na účely 
vzdelávania, takže môžu dlhšie 
pracovať predtým než dostanú 
dôchodok

4. Ciele 
projektu

targets/aims of 
the project

Projektziele - Higher education level of 
older employees

- Improvement of HRM policy 
in companies

- Fight against prejudices of 
older employees

- Vyššia vzdelanostná úroveň 
starších zamestnancov

- Skvalitňovanie politiky 
riadenia ľudských zdrojov v 
spoločnostiach

- Boj proti predsudkom voči 
starším zamestnancom

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) - older employees (45 years 
and older)

- starší zamestnanci (45 a viac 
roční)

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/innen

- 400 - 400

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer Kurse 
bzw. Angebote

- 2 years - 2 roky

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties 
and profits/ 
benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkeiten, 
Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurchfüh-
rung

- project will probably start in 
march 2006.

- projekt pravdepodobne začne 
v marci 2006

9. Financo-
vanie

financing Finanzierung - ministry of social affairs and 
ministry of education

- ministerstvo sociálnych vecí 
a ministerstvo vzdelávania

10. Personál-ne 
vybavenie

staff: number 
of lecturers 
– own 
lecturers of 
the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiterstab: 
Anzahl der 
Referenten – 
(firmen)eigene 
Referenten, freie 
Mitarbeiter etc.

% %

11. Nevyhnut-
né náklady 
/ réžia

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkosten

% %
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IV. LIFE (Život)

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname / 
Organisation

LIFE LIFE (Život)

2. Organizá-cia, 
ktorá vyvinula 
/ ralizuje 
projekt

organisation 
which 
developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft Voestalpine  
[Austria]

Voestalpine 
[Rakúsko]

3. Programo-vá 
ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

LIFE ist ein ganzheitliches 
Programm, das bei den sechs 
Themenfeldern ansetzt:
Arbeitszeit, Neue Mitarbeiter, 
Lebensphasengerechte 
Arbeitsgestaltung, 
Chancengleichheit, Sicherheit 
und Gesundheit, Kultur + 
Führung + Entwicklung

LIFE je celostný program zostavený 
zo 6 tematických okruhov: pracovný 
čas, nový zamestnanec, utváranie 
primeraného programu práce 
počas života, rovnosť príležitostí, 
zabezpečenie a zdravie, kultúra + 
správa + rozvoj

4. Ciele projektu targets/aims of 
the project

Projektziele LIFE ist ein konzernweites 
Programm mit dem Ziel, eine 
attraktive Arbeitswelt zu 
schaffen.
Hintergrund sind vier 
Dynamiken:
•	 demografischer Wandel,
•	 interne Altersstruktur
•	 Wertewandel in der 

Gesellschaft
•	 Strategische Entwicklung 

des Konzerns

LIFE je rozsiahly program koncernov 
cieľovo zameraný na budovanie 
atraktívneho sveta práce. Základom 
sú 4 dynamické faktory:
- demografické zmeny,
- vnútorná veková štruktúra,
- hodnotové zmeny v spoločnosti
- strategický rozvoj koncernu

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) Alle MitarbeiterInnen inklusive 
der Führungskräfte und Be-
legschaftsvertretung

Všetky zamestnankyne vrátane ve-
denia a zástupcov osadenstva

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

In der Division Stahl ca. 
10.500 Mitarbeiter
Im Konzern ca. 23.000 
Mitarbeiter

V divízii Oceľ cca 10.500 
zamestnancov
V celom koncerne cca 23 000 
zamestnancov

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer 
Kurse bzw. 
Angebote

Laufend mit jährlicher 
Evaluierung

Kontinuálne s ročným hodnotením

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties and 
profits/ benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

•	 Unterstützung TOP-
Management

•	 Gute Zusammenarbeit von 
Belegschaftsvertretung und 
Management

•	 Zeitaufwand der 
betroffenen Mitarbeiter ist 
groß, da dies zum größten 
Teil zusätzlich zu ihrer 
Tätigkeit gemacht bzw. 
absolviert werden muss. 

- podpora vrcholového manažmentu
- dobrá spolupráca medzi zástupca-

mi zamestnancov a vedením
- časové nároky dotknutých zamest-

nancov sú veľké, čo predstavuje 
veľký rozsah k ich práci, ak absol-
vujú vzdelávanie

9. Financo-vanie financing Finanzierung Unternehmensbudget Zamestnanecký rozpočet
10. Personál-ne 

vybavenie
staff: number 
of lecturers – 
own lecturers 
of the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiterstab: 
Anzahl der 
Referenten – 
(firmen)eigene 
Referenten, freie 
Mitarbeiter etc.

Interdisziplinäres 
Koordinationsteam,
Fachexperten (z.B. Medizin, 
Personalentwicklung, 
Arbeitssicherheit…)

Interdisciplinárny koordinačný tím
Odborníci (napr. v oblasti medicíny, 
osobného rozvoja, pracovného 
zabezpečenia...)

11. Nevyhnut-
né náklady / 
réžia

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkosten

Nicht darstellbar, für die 
Fachexperten ist dies Teil 
Ihrer Arbeit

Neodhadnuteľné, pre odborníkov je 
to časť ich práce
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V. Riadenie ľudských zdrojov pre každý vek)

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname / 
Organisation

Human Resource Management 
for all kinds of age

Riadenie ľudských zdrojov pre 
každý vek 

2. Organizá-
cia, ktorá 
vyvinula / 
realizuje 
projekt

organisation 
which developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft MKB Adviseurs and Werkwijzer 45+ 
[Netherlands]

MKB Adviseurs a Werkwijzer 45+ 
[Holandsko]

3. Programo-
vá ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

The aim of the project was to show 
middle and small enterprises what is 
the result of their policy with human 
resources. What is the effect for 
the elder employees. And in this 
way create support to take action 
for holding the experience inside 
the enterprise and let the elder 
employees participate on the labour 
market.

Cieľom projektu bolo ukázať 
malým a stredne veľkým podnikom 
čo je výsledkom ich politiky s 
ľudskými zdrojmi. Aký to má 
účinok na starších zamestnancov. 
A takýmto spôsobom podporovať 
prijatie opatrení na udržanie 
praxe vovnútri podniku a nechať 
participovať starších zamestnancov 
na trhu práce. 

4. Ciele 
projektu

targets/aims of 
the project

Projektziele Research hr policy in 20 enterprises, 
support 5 enterprises in their effort 
to solve the problems to keep the 
elder employees at work. And finally 
share the results with the other 
companies in the region in a way 
they can do it by themselves.

Výskum politiky ľudských 
zdrojov v 20 podnikoch, podpora 
5 podnikom v ich úsilí riešiť 
problémy s udržaním starších 
pracovníkov v práci. A nakoniec 
podelenie sa s výsledkami s 
ostatnými podnikmi v regióne, 
ako by to oni mohli robiť.

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) Small and middle sized enterprises Malé a stredne veľké podniky.

6. Počet 
účstníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

There were five stakeholders in the 
project. Small and middle sized 
enterprise, the employees in these 
enterprises, the local government, 
Werkwijzer 45+ www.wwijzer.nl and 
my organisation MKB Adviseurs. We 
were leading in the project.

V projekte bolo zúčastnených 
5 druhov činiteľov. Malé a 
strené podniky, zamestnanci v 
podnikoch, miestna samospráva, 
Werkwijzer 45+ www.wwijzer.nl a 
organizácia MKB Adviseurs, ktorá 
viedla projekt.

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of your 
courses/offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer 
Kurse bzw. 
Angebote

This project don’t offer courses. We 
offered with this programme the 
possibility to create an environment 
/ culture in enterprises for managing 
the problem. 

Tento projekt neponúka kurzy. 
Program ponúkal možnosť vytvoriť 
v podnikoch prostredie / kultúru 
manažovať tento problém.

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special difficulties 
and profits/ 
benefits/ success 
of the project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

A difficulty is the participation of the 
enterprises. Today they don’t have a 
problem. You ask them to anticipate 
on a problem from tomorrow. But the 
success of the part-projects and the 
newsletters about the subject brought 
the problem to the surface. In a way 
that other local governments asked 
us to do the same project in their 
region. It is also easier nowadays to 
find enterprises for participating in a 
project. They are convinced of their 
problem in the future and have to 
solve it early.

Ťažkosťou je účasť podnikov. Dnes 
nemajú problém. Požiadajte ich, 
aby predišli problému zajtrajška. 
Ale úspechom čiastkových 
projektov a letákov o objektoch 
je vyplavenie problémov na 
povrch. Až natoľko, že iné 
miestne samosprávy nás požiadali 
realizovať ten istý projekt u nich. 
Takže teraz je už ľahšie nájsť 
podniky, ktoré sa zúčastnia v 
projekte. Sú presvedčení o svojich 
budúcich problémoch, ktoré musia 
riešiť zavčasu.

9. Financovanie financing Finanzierung The local government Miestna samospráva.

10. Personálne 
vybavenie

staff: number 
of lecturers – 
own lecturers 
of the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiter-
stab: Anzahl 
der Referenten 
– (firmen)eige-
ne Referenten, 
freie Mitarbei-
ter etc.

See 7. We do the project with three, 
beside the participation of the staff 
of the enterprises

Pozri 7. Realizovali sme tento 
projekt traja za účasti personálu 
podnikov.

11. Nevyhnut-
né náklady 
/ réžia

necessary over-
head (cost for 
arrangements, 
administrative 
expenses, cost of 
materials etc.)

Notwendige 
Overheadkos-
ten

The costs of the whole project were 
about € 40.000 par region. 

Náklady celého projektu boli cca 
40 000 € na región.
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VI. ZWAR (Medzi prácou a dôchodkom)

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname / 
Organisation

ZWAR
[Between work and retirement]

ZWAR
(Medzi prácou a dôchodkom)

2. Organizá-cia, 
ktorá vyvinula 
/ realizuje 
projekt

organisation 
which developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft Trägerverein “Zwischen Arbeit 
und Ruhestand“ ZWAR e.V. – 
ein Verein der Gewerkschaften 
und Wohlfahrtsverbände auf 
Landesebene [Germany]

Spolok „Medzi prácou a 
odpočinkom“ ZWAR e.V. – 
spolok odborov a združenia 
na odporu sociálneho blaha 
na národnej úrovni[Nemecko]

3. Programo-vá 
ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

Beraten, Qualifizieren, 
Vernetzen – ein 
trägerübergreifendes, 
bedarfsangepasstes Beratungs- 
und Qualifizierungsangebot der 
ZWAR Zentralstelle NRW an und 
in Kommunen

Poradenstvo, kvalifikácie, 
sieťovanie – ZWAR centrálne 
miesto NRM na komunálnej 
báze zamerané na cielené 
uspokojovanie potrieb v oblasti 
poradenstva a kvalifikácie za 
účasti rozličných nositeľov

4. Ciele projektu targets/aims of 
the project

Projektziele •	 Aufbau von Netzwerkgruppen 
mit BürgerInnen ab 50

•	 Trägerübergreifende 
Beratungsprozesse zur 
Entwicklung zukünftiger 
Seniorenarbeit

•	 Förderung von 
bürgerschaftlichen 
Engagement und 
Selbstorganisation

- budovanie sieťovaných 
skupín obyvateliek nad 50 
rokov

- rozliční nositelia poraden-
stva k rozvoju budúcej 
práce so seniormi

- podpora občianskeho anga-
žovania a združovania

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) •	 Kommunen und Gemeinden in 
NRW/ Politik u. Verwaltung

•	 Wohlfahrtsverbände/ 
Hauptamtliche

•	 Netzwerkgruppen/ 
Ehrenamtliche

- Komunity a obce v NRW/
politika a správa

- Sociálne združenia/hlavní 
predstavitelia

- Sieťovacie skupiny/dobro-
voľníci

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

Beratungsprozesse: 3 – 30
Qualifizierungsmaßnahmen: 
10 – 25 Gründung von 
Netzwerkgruppen: 70 - 300

Poradenský proces: 3-30
Kvalifikačné opatrenia: 10-25
Založenie sietí (skupín): 70-
300

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer 
Kurse bzw. 
Angebote

Beratungsprozesse: Pro Prozess 
3 – 5 Arbeitstreffen a 3 Std. 
Insgesamt 580 Beratungen
Qualifizierungsmaßnahmen: 
3 Std, ganztägig, 2 
Teilnehmertage. Insgesamt ca. 
50 Bildungsmaßnahmen in 2005

Poradenský proces: každý 
proces 3-5
Pracovné stretnutia po 3 
hod., spolu 580
Poradenstvo
Kvalifikačné opatrenia: 3 hod, 
celodenne
2 dni na účastníka, spolu cca 50
Vzdelávanie (opatrenia) v r. 
2005

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties 
and profits/ 
benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

Gewährleistung 
trägerübergreifender 
Zusammenarbeit und Wahrung 
der Unparteilichkeit 

Poskytovanie rozsiahlej 
spoločnej práce nositeľov a 
zabezpečenie nestraníckosti

9. Financo-vanie financing Finanzierung 100 % Förderung durch das 
Land NRW seit 1984

100% podpora cez NRW od 
r. 1984

10. Personál-ne 
vybavenie

staff: number 
of lecturers – 
own lecturers of 
the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiterstab: 
Anzahl der 
Referenten – 
(firmen)eigene 
Referenten, freie 
Mitarbeiter etc.

Insgesamt 6 pädagogische 
Diplom Pädagoginnen, alle 
mit therapeutischen und 
supervisorischen Ausbildungen, 
auf 5 ¾ finanzierten Stellen. 
Keine freien MitarbeiterInnen

Spolu 6 diplomovanch 
pedagogičiek, všetky 
s terapeutickým a 
supervízorským vzdelaním, 
na 5 ¾ financovaných 
miestach. Žiadna voľná 
spolupracovníčka

11. Nevyhnut-né 
náklady

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkosten

% %
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VII. SelbA (Samostatnosť v pokročilom veku)

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname / 
Organisation

„SelbA“ - Selbstständig im Alter 
[Autonomous in advanced age]

SelbA
(Samostatnosť v pokročilom veku)

2. Organizá-cia, 
ktorá vyvinula 
/ realizuje 
projekt

organisation 
which 
developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft •	 Katholisches Bildungswerk Südtirol 
(federführend)

•	 Katholisches Bildungswerk Linz
•	 Katholisches Bildungswerk Tirol
•	 KVW Dienststelle für Altenarbeit
•	 Katholischer Familienverband Südtirol
•	 Kolpingwerk Südtirol
•	 Seniorenvereinigung im Südtiroler 

Bauernbund
•	 Landesbeirat für Altenarbeit und 

Solidarität zwischen den Generationen
•	 Verband der Altersheime Südtirol
•	 Seniorenakademie Brixen
[Italy-South Tyrol / Austria]

- Katolícka vzdelávacia inštitúcia 
Sudtirol (na federálnej úrovni)

- Katolícka vzdelávacia inštitúcia Linz
- Katolícka vzdelávacia inštitúcia Tirol
- KVW služby pre starších
- Katolícky rodinný spolok Sudtirol
- Kolpingove dielo Sudtirol
- Spoločenstvo seniorov sudtirolského 

poľnohospodárskeho spolku
- Krajská poradňa pre prácu so staršími 

a medzigeneračnú solidaritu 
- Spolok domovov dôchodcov Sudtirol
- Akadémia seniorov Brixen

3. Programo-vá 
ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

Trainingsprogramm für Menschen ab 55 
mit aufbauendem Gedächtnistraining, 
psychomotorischem Training und 
Kompetenztraining

Tréningový program pre ľudí starších 
ako 55 rokov zameraný na pamäťový 
tréning, psychomotorický tréning a 
kompetenčný tréning

4. Ciele projektu targets/aims of 
the project

Projektziele Vorsorge zum Erhalt länger andauernder 
Selbständigkeit und
Einleitung einer prozessorientierten 
Altersbildung

Zameranie na čo najdlhšiu podporu 
nezávislosti a zavedenie procesne 
orientovaného vzdelávania starších

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) Für die Ausbildung der Multiplikatori/inn/en: 
Interessierte an Altenbildung
Für die Teilnahme am SelbA-
Trainingsprogramm: Menschen ab der 
Lebensmitte (ca. 55 Jahre)

Pre vybudovanie multiplikátorov: 
Zameranie na vzdelávanie dospelých
Pre účasť na sebatréningovom 
programe: ľudia za hranicou „stredu 
života“ (cca 55 roční)

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

24 Kursteilnehmer/innen starteten mit 
dem Lehrgang, davon sind derzeit 23 in 
Praxisausbildung (30 Einheiten in einem 
Jahr), nach Abschluss der 30 Einheiten 
werden die Zertifikate vergeben und die 
Absolvent/innen können als SelbA-Trainer/
innen die Kurse über verschiedene 
Organisatoren anbieten

24 účastníkov kurzu, ktorí začali s 
kurzom, pričom 23 je v súčasnosti v 
praktickej príprave (30 jednotlivcov v 1 
roku), po ukončení 30 získa certifikát 
a absolventi môžu pôsobiť ako tréneri 
kurzov v rozličných organizáciách

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer 
Kurse bzw. 
Angebote

Bisher einmalig in Südtirol
(es gibt jedoch eine Vielzahl von aktiven 
Trainer/innen in Tirol und Oberösterreich)

Doposiaľ jednorazovo v Sudtirol (pôsobí 
väčší počet trénerov v Tirolsku a hornom 
Rakúsku)

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties and 
profits/ benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

Viele Interessierte
Intensive Begleitung und Nachbetreuung 
nötig
Relativ kurze Ausbildungszeit – hoher 
Vorbereitungsaufwand für die angehenden 
SelbA-Trainer/innen

Veľa záujemcov
Je potrebná intenzívna účasť a ďalšia 
práca.
Relatívne krátky čas vzdelávania – 
vyšší rozsah prípravy pri začínajúcich 
sebatréneroch

9. Financo-vanie financing Finanzierung 80%ige Projektförderung über die Abt. 14, 
Amt für Weiterbildung 14.3

80% projektová podpora cez oddelenie 
14, Úrad pre ďalší rozvoj 14.3

10. Personál-ne 
vybavenie

staff: number of 
lecturers – own 
lecturers of 
the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiterstab: 
Anzahl der 
Referenten – 
(firmen)eigene 
Referenten, freie 
Mitarbeiter etc.

4 SelbA-Lehrtrainerinnen + 1 SelbA 
Lehrtrainer von SelbA Linz bzw. SelbA Tirol
Kursleiterin des Katholischen 
Bildungswerkes Südtirols

4 sebatrénerky + 1 sebatréner z tréningu 
Linz, resp. Tirol
Vedúca kurzu katolíckej vzdelávacej 
inštitúcie Sudtirol

11. Nevyhnut-né 
náklady / 
réžia

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkos-
ten

€ 38.000,00 (Kosten für Lizenz, Referent/
inn/en, Miete, Kursunterlagen, Werbung, 
Projektkoordination)
Die Betreuung während der Praxisphase 
erfolgt durch eine Mitarbeiterin des 
Katholischen Bildungswerkes (rund ¼ 
Arbeitsstelle)

€ 38.000,00 (náklady pre Linz, referent/-
ntka/ti, prenájom, materiály, reklama, 
projektová koordinácia)
Starostlivosť počas praktickej fázy 
zabezpečovaná zamestnankyňou 
katolíckej vzdelávacej inštitúcie (okolo ¼ 
pracovného úväzku)
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VIII. Senior Experten Service (SES) (Služba expertov seniorov)

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname / 
Organisation

Senior Experten Service (SES)
[Senior Expert Service]

Senior Experten Service (SES)
(Služba expertov seniorov)

2. Organizá-cia, 
ktorá vyvinula 
/ realizuje 
projekt

organisation 
which developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
[Germany]

Nadácia nemeckého hospodárstva 
[Nemecko]

3. Programo-vá 
ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

Der SES entsendet aus dem 
Berufsleben ausgeschiedene 
Fachleute ins In- und Ausland.

SES vysiela z pracovného života 
rozličných odborníkov doma a v 
zahraničí

4. Ciele projektu targets/aims of 
the project

Projektziele Der SES fördert die fachliche 
Qualifizierung von Fach- und 
Führungskräften im In- und Ausland.

SES podporuje odbornú 
kvalifikáciu odborníkov a vedúcich 
zamestnancov doma a v zahraničí

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) Klein- und Mittelbetriebe. Malé a stredné podniky 

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

Ca. 7.000 Expertinnen und Experten Cca 7 000 expertiek a expertov

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of your 
courses/offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer Kurse 
bzw. Angebote

Pro Jahr: 
ca. 1.500 Einsätze vorwiegend in 
Entwicklungsländern 

Ročne: cca 1500 prípadov prevažne 
v rozvojových krajinách

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special difficulties 
and profits/ 
benefits/ success 
of the project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

Es besteht weltweit großes Interesse 
an deutschen Senior-Experten / 
Senior-Expertinnen.

Vzniká rozsiahly (svetový) záujem 
o nemeckých seniorov expertov/
seniorky expertky

9. Financo-
vanie

financing Finanzierung Die Finanzierung erfolgt durch 
Auftraggeber vor Ort und Zuschüsse 
der Bundesregierung. 

Financovanie je zabezpečené cez 
miestnych žiadateľov a cez príspevok 
spolkovej vlády

10. Personál-ne 
vybavenie

staff: number of 
lecturers – own 
lecturers of 
the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiterstab: 
Anzahl der 
Referenten – 
(firmen)eigene 
Referenten, freie 
Mitarbeiter etc.

Ca. 100 davon:
40 hauptamtliche Mitarbeiter
60 ehrenamtliche Mitarbeiter

Cca 100 z toho:
40 zamestnancov na riadny pracovný 
pomer
60 dobrovoľníkov

11. Nevyhnut-né 
náklady / 
réžia

necessary 
overhead 
 
(cost for 
arrangements, 
administrative 
expenses, cost of 
materials etc.)

Notwendige 
Overheadkosten

(Organisations-, 
Sach- und Verwal-
tungskosten etc.)

Ca. 4.000 EUR pro Einsatz Cca 4 000 EUR na jeden prípad 
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IX. Seniorenakademie Neunkirchen [Akadémia starších v Neunkirchene]

1. Názov projektu name of the 
project

Projektname / 
Organisation

Seniorenakademie Neunkirchen 
[Senior Academy]

Seniorenakademie Neunkirchen 
[Akadémia starších v Neunkirchene]

2. Organizá-cia, 
ktorá vyvinula / 
realizuje projekt

organisation 
which 
developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft Kath. Familienbildungsstätte 
Neunkirchen e.V. 
[Germany]

Katolícka organizácia na podporu 
rodiny Neunkirchen e. V.
[Nemecko]

3. Programo-vá 
ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

Kurse/Seminare/Vorträge zu 
Religion/Politik/Gesellschaft, 
Gesundheit, Kunst, Literatur, 
Krankheitsprophylaxe, Sprachen, 
Kreativem Gestalten, PC, Reisen

Kurzy/semináre/prednášky k otázkam 
náboženstva/politiky/spoločnosti, 
zdravia, umenia, literatúry, prevencie 
chorôb, jazyky, kreatívna tvorba, PC, 
cestovanie

4. Ciele projektu targets/aims of 
the project

Projektziele Allgemeine Erwachsenenbildung Všeobecné vzdelávanie dospelých

5. Cieľové skupiny target group(s) Zielgruppe(n) Über 55-Jährige Nad 55 rokov

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

Ungefähr 700 pro Jahr Cca 700 ročne

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer 
Kurse bzw. 
Angebote

Seit 1989 2 Semester pro Jahr Od 1989 ročne 2 semestre+-

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties and 
profits/ benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

Zuschüsse durch Bundesland, Stadt, 
Landkreis 

Príspevok od spolku, mesta, kraja

9. Financo-vanie financing Finanzierung Teilnehmergebühren und Zuschüsse 
s.o.

Príspevok od účastníkov

10. Personál-ne 
vybavenie

staff: number of 
lecturers – own 
lecturers of 
the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiter-
stab: Anzahl 
der Referen-
ten – (firmen)
eigene Refe-
renten, freie 
Mitarbeiter etc.

32 freie Mitarbeiter/-Innen 32 voľných spolupracovníkov

11. Nevyhnut-né 
náklady / réžia

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkos-
ten

% %
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X. Seniorenbüro (Úrad pre starších)

1. Názov 
projektu

name of the 
project

Projektname / 
Organisation

Seniorenbüro 
[Senior Office]

Seniorenbüro 
[Úrad pre starších)

2. Organizá-cia, 
ktorá vyvinula 
/ realizuje 
projekt

organisation 
which 
developed/ 
performed /
established the 
project

Trägerschaft Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe 
Merzig e. V.
D – 66663 Merzig, Friedrichstraße 1 
[Germany]

Pracovné spoločenstvo Pomoc 
starším Merzig 
[Nemecko]

3. Programo-vá 
ponuka

programme(s)/ 
offers

Programm/ 
Angebot(e)

Vermittlung von Ehrenamtlichen 
an andere gemeinnützige 
Organisationen. Durchführung 
von eigenen Projekten mit 
Ehrenamtlichen. Langfristige 
Begleitung der Ehrenamtlichen bei 
ihrem Engagement. Fortbildung für 
Ehrenamtliche.

Sprostredkovanie dobrovoľníkov 
pre iné potrebné organizácie. 
Realizácia vlastných projektov 
s dobrovoľníkmi. Dlhodobé 
zapojenie dobrovoľníkov pri 
angažovaní sa v záujme ďalšieho 
vzdelávania dobrovoľníkov.

4. Ciele projektu targets/aims of 
the project

Projektziele Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements bei den Älteren. 
Nutzen von Kompetenzen der 
Senioren für die Gesellschaft. 
Ermöglichung der gesellschaftlichen 
Teilhabe der Senioren durch 
Übernahme von ehrenamtlichen 
Aufgaben.

Podpora dobrovoľníckeho 
angažovania pre starších. 
Využitie kompetencií starších 
ľudí pre spoločnosť. Umožnenie 
spoločenskej účasti seniorov cez 
preberanie dobrovoľníckych úloh

5. Cieľové 
skupiny

target group(s) Zielgruppe(n) Menschen nach der Berufs- und 
Familienphase

Ľudia po pracovnej a rodinnej 
činnosti (fáze)

6. Počet 
účastníkov

number of 
participants

Anzahl der 
Teilnehmer/
innen

In den verschiedenen 
Projektgruppen arbeiten insgesamt 
ca. 65 Personen ehrenamtlich. 
Sie erbringen Dienstleistungen für 
eine Vielzahl von Bürger/innen, 
z.B. Fahrdienst für Senioren mit 
dem Kleinbus „SeniorenMobil“, 
Lebensmittelausgabe an Bedürftige 
in der „Merziger Tafel“. Die Zahl 
derer, die an Organisationen 
vermittelt werden, variiert jährlich.

V rozličných projektových 
skupinách pracuje cca 65 
osôb dobrovoľnícky. Poskytujú 
služby pre množstvo občanov, 
napr. prepravovanie seniorov 
malým autobusom „Seniorsky 
Mobil“, bežné denné činnosti 
u odkázaných na pomoc v 
„Merziger Tafel“. Počet tých, 
ktorí sú odkázaní na činnosť 
organizácií, sa ročne mení.

7. Trvanie a 
frekvencia 
kurzov / 
ponuky

duration and 
frequency of 
your courses/
offers

Dauer und 
Häufigkeit der 
Durchführung 
Ihres/Ihrer 
Kurse bzw. 
Angebote

kontinuierliches Angebot Kontinuálna ponuka 

8. Osobitné 
ťažkosti a 
výhody / 
úspechy 
projektu

special 
difficulties 
and profits/ 
benefits/ 
success of the 
project

Besondere 
Schwierigkei-
ten, Gewinne, 
Zuschüsse, 
Erfolge bei der 
Projektdurch-
führung

Positive Erfahrungen: 
Langjährige Kontinuität der 
Ehrenamtlichen. Überwiegend 
von ihnen subjektiv empfundener 
Gewinn an Lebensqualität durch 
gesellschaftliche Teilhabe und 
neue Sozialbezüge. Besondere 
Schwierigkeiten: Halbtagsstelle 
schränkt Möglichkeiten an neuen 
Angeboten bzw. Ausweitung der 
bisherigen Angebote ein.

Pozitívne skúsenosti: dlhoročná 
kontinuita dobrovoľníkov. 
Prevažne založená na subjektívne 
nájdenom pocite kvality života 
cez spoločenskú účasť a nové 
vzťahy.
Osobitný problém: obmedzené 
možnosti nových ponúk, resp. 
rozšírenia doterajšej ponuky.

9. Financo-vanie financing Finanzierung Regelfinanzierung durch öffentliche 
Förderung der hauptamtlichen Stelle 
seitens der Kreisverwaltung und der 
Kreisstadt.

Pravidelné financovanie cez 
verejnú podporu riadnych miest 
zo strany krajskej správy (vlády) 
a krajského mesta.

10. Personál-ne 
vybavenie

staff: number 
of lecturers 
– own 
lecturers of 
the company, 
freelance 
lecturers etc.

Mitarbeiter-
stab: Anzahl 
der Referen-
ten – (firmen)
eigene Refe-
renten, freie 
Mitarbeiter etc.

½ Stelle hauptamtlich ½ pracovného miesta

11.Nevyhnutné 
náklady / 
réžia

necessary 
overhead

Notwendige 
Overheadkos-
ten

% %
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