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 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finanso-

wym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwier-
ciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja 
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczo-
ną w nich zawartość merytoryczną.
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1. Kreatywność międzypokoleniowa  

2. Historie z życia w pudełkach pamięci  

3. Sztuka, rzemieślnictwo  

4. Seniorzy-wolontariusze i sztuka tradycyjna   

5. Lokalna historia i kultura według seniorów  

6. Umiejętności w zakresie ICT nabyte w ramach 

kursów prowadzonych przez młodych. 
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i młodzieży w społeczeństwie 
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Achaia Adult Education Institute w Patras z Grecji



Projekt zwiększy szanse na aktywne starzenie się 

i solidarność, działając w obszarze nieformalnego 

uczenia się, umiejętności ICT, sztuki, pudełek pamięci 

z lokalną historią i kulturą. Ponieważ sztuka i kultura są 

szczególnie znaczące w starszym wieku, partnerstwo 

ma na celu integrację seniorów w życiu lokalnej 

społeczności, ponieważ przyniesie to zysk wszystkim, 

nie tylko seniorom.

Większość seniorów żyje w lepszych warunkach niż 

w przeszłości, ale nadal są objęci ryzykiem wykluczenia 

społecznego ze względu na wiek. Zwiększenie średniej 

długości życia zmieniło styl życia seniorów. W obecnym 

systemie emerytalnym jest coraz więcej względnie 

młodych seniorów z dużą wiedzą i doświadczeniem. To 

smutne, że wielu starszych ludzi po zakończeniu pracy 

przestaje się dzielić swoim doświadczeniem. Pomimo to, 

wielu emerytów chce zostać aktywnymi na rynku 

i podzielić się swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi. 

W ten sposób zysk odnoszą zarówno przedstawiciele 

starszego jak i młodszego pokolenia. 

tych aspektów, pomagając nie tylko jednostkom ale 

całym społeczeństwom. To klucz do utrzymywania 

solidarności  międzypokoleniowej w społeczeństwie, 

w którym jest coraz więcej seniorów.

To okazja dla nas wszystkich na refleksję na temat tego, 

że Europejczycy żyją coraz dłużej, są coraz zdrowsi 

i powinno się to wykorzystać.

To na czym polega aktywne starzenie się:

Aktywne starzenie się może przynieść następujące 

korzyści:

?Starzenie się zbyt często jest postrzegane 

jako zagrożenie, a nie szansa.

?Gdy stajemy się starsi warto wiedzieć jak 

w pełni korzystać z życia i radzić sobie 

z nowymi problemami wynikającymi w pracy, 

w domy lub w społeczeństwie.

?pozostanie aktywnym na rynku i dzielenie się 

doświadczeniem

?odgrywanie ważnej roli w społeczeństwie

?życie w zdrowiu i dobrobycie.

Projekt "ReAge" odpowiada na problem wykluczenia 

społecznego w społeczeństwie dotyczącego seniorów 

i młodzieży, tak aby obie generacje mogły się od siebie 

uczyć. Od pewnego czasu w Europie występują 

dramatyczne zmiany demograficzne związane ze 

starzeniem się społeczeństwa. Ludzie żyją coraz dłużej 

dzięki coraz lepszej służbie zdrowia, postępowi 

medycznemu i coraz lepszych warunkach życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2012 został ustano-

wiony jako europejski rok 

aktywnego starzenia się

i solidarności międzypo-

koleniowej w celu wzrostu 

świadomości w zakresie


