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Консорциумът по проекта е съставен от 

15 партньори, чиято голяма 

диверсификация  допринася за 

европейското и междукултурното 

измерение на проекта 

 



ПАРТНЬОРИ: 
 
1.БЪЛГАРИЯ - "Детски алианс за развитие” 
2.КИПЪР - EMRBI (EuroMed Research Business Institute)  

• 3.ЧЕХИЯ - EAICY 
4.ФИНЛАНДИЯ - Inkerin kulttuuriseura 
5.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Aspects Training and Project 
6.Development C.I.C.  

• 7.ГЪРЦИЯ - Youthnet Hellas  

• 8.ЛИТВА - VSI “Ziniu kodas”  

• 9.ХОЛАНДИЯ - University of Twente  

• 10.НОРВЕГИЯ Karmøy Frivilligsentral IOGT  

• 11.ПОЛША -  The Centre of Continuing Learning in Chojnice  

• 12.ПОРТУГАЛИЯ - Instituto Antão Pereira  

• 13.РУМЪНИЯ - Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad  

• 14.СЛОВАКИЯ - ESTRA foundation n. o.  

• 15.ТУРЦИЯ - Kirsehir Milli Egitim Mudurlugu 



 да насърчава създаването на култура на 
активен живот на възрастните хора като 
процес през целия живот; 

 да гарантира, че бързо нарастващото 
население, състоящо се от хора, които 
понастоящем са в края на своите 50 
години, има повече добри възможности за 
работа и за активно участие в социалния и 
семейния живот, включително чрез 
доброволческа дейност, обучение през 
целия живот, културно изразяване и спорт; 

 да привлече младите поколения в тези 
дейности. 



Прилагане на различни методики за 

свързване на хората един с друг; 

Разработване на модели за подкрепящо 

поведение; 

Подобряване на живота в общността. 



Стари и нови поколения  

Институции 
 



колекция от добри практики и насоки 

уеб платформа 

мултимедийни материали 



 Информационните технологии и процесите на 
активно стареене -остаряване в по-добра 
среда: онлайн услуги в здравеопазването, 
транспорта, социалните услуги, обучението за 
възрастни; 

 Дейностите за  свободното време и процесите 
на активно стареене - изкуство, чужди езици, 
култура, творчество, туризъм; 

 Доброволчеството за активен живот на 
възрастните хора в областта на околната 
среда, социалните въпроси, децата, 
животните; 

 Информационните технологии и активната 
Европейска памет - записване и споделяне на  
общи спомени. 



Научни изследвания и събиране на 

добри практики от областта на 

горепосочените теми; 

Срещи между партньорите и всички 

лица, участващи в проекта; 

Създаване на насоки за по-възрастните 

хора, с цел запознаване и начално 

използване на интернет ресурсите; 

 



 Създаване на интернет платформа за 

споделяне на  опит. 

 Дейности за разпространение на резултатите 

от проекта -  чрез писмени и/или 

мултимедийни материали и ИКТ. 

 



Първата среща по проекта 
се проведе на 15 и 16 ноември 2012 г. във 
Флоренция, 
Палацо Джоване. 

 

Програма:Представяне на партньорите; 
Обсъждане на работния план и 
комуникационна система; Обяснение на 
методологията Open Space Technology; 
Определяне на 5-те специфични теми на 
проекта; възлагане на задачи, роли, 
отговорности и оценка на потребностите. 

 







Социалните роботи- Лекция от Марти 

Грааф, Университет Твенте 

Методи за овластяване на възрастните 

хора – лекция от Др. Гербен Вестерхоф, 

Университет Твенте, Холандия 

Добри практики от Обединеното Кралство- 

“GrandCare” – електронна система за 

дистанционно наблюдение и връзка с 

възрастни хора. 

Добри практики от България: Ролята на 

ИКТ в живота на възрастните хора 

 





Основна тема- Връзка между поколенията 

Добри практики от Чехия- проект “Мост 

между поколенията” 

 

 

 

 



4-та среща- Октомври 2013- Гърция 

5-та среща- Април 2014, Турция 

6- та среща- Юни 2014, Кипър 

 

 

 



Сайта на проектa 

 www.feeling younger.eu 

 

Детски Алианс за Развитие (ДАР), гр. 

Карнобат 

dar_karnobat@yahoo.com 

www.childrenalliance.wordpress.com 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! 


