Aktivita

Líder

Partner/i

Plánovaný termín

Plánovaný zdroj financovania

Komunikačná kampaň, národná web stránka, Wikipedia.

Úrad vlády SR/Kontraktor

Všetci

priebežne

ÚV SR/Program Progress/EK

Informovanie verejnosti prostredníctvom médií, univerzálnych informačných materiálov,
besedy vo verejnoprávnom rozhlase, reportáže vo verejnoprávnej TV.

Úrad vlády SR (ÚV SR)

Všetci, podpora kontraktom

priebežne

ÚV SR/EK

Výstava "Staroba sa nás dotýka" a tlačová beseda v priestoroch ÚV SR, ktorá informuje
médiá a verejnosť o európskom roku 2012, výstava bude putovná po celej SR.

ÚV SR, Nadácia SOCIA

otvorenie výstavy v týždni 9.13. januára 2012
ÚV SR/Nadácia Socia

Krátke filmy z aktivít európskeho roka 2012, prezentovanie príkladov dobrej praxe.

ÚV SR

Riadiaci výbor (RV) ERAS 2012, VUC,
mestá, obce, mimovládne organizácie
(MVO)

KALENDÁR AKTIVÍT európskeho roka 2012 (národná web stránka).

Národný plán
implementácie, UV SR

Všetci, podpora kontraktom

priebežne

ÚV SR

Ambasádorky a ambasádori európskeho roka 2012.

Riadiaci výbor ERAS 2012,
ambasádori, ambasádorky

Všetci

priebežne

ÚV SR

Súťaže s ocenením pre žurnalistov, v kategórii audiovizuálne médiá a písaná tlač a on-line
médiá.
Kontraktor

RV ERAS

rok 2012

EK

Súťaže s ocenením pre mestá, obce, regióny, zamestnávateľov, MVO a ďalších
relevantných aktérov.

Kontraktor

RV ERAS

rok 2013

EK

Tlačová beseda spojená s výstavou "Staroba sa nás dotýka" v priestoroch ÚV SR,
ktorá informuje médiá a verejnosť o odštartovaní európskeho roka 2012, výstava
bude putovná.

ÚV SR, Nadácia SOCIA

Ministerstvá, samospráva, MVO, médiá,
odborná aj laická verejnosť

otvorenie výstavy v týždni 9.13. januára 2012
ÚV SR/Nadácia Socia

Národná konferencia na tému aktívneho starnutia a solidarity medzi genráciami

ÚV SR/MPSVR SR/ZMOS

MZ SR, UMS, MVO, občianska
spoločnosť

7. februára 2012

Medzinárodná konferencia na tému zamestannosť starších mužov a žien.

MPSVR SR

ÚV SR

1 deň (13.-17. február 2012) MPSVR SR

podpora kontraktom

29. apríla 2012 týždeň 23.29. apríl 2012

Dotačný program ÚV SR Podpora a ochrana ĽP, Dotačný
program MK SR Podpora znevýhodnených skupín, Dotačné
programy MPSVR SR/vlastné zdroje žiadateľov

Výbor pre seniorov, pracovná skupina
Výboru

rok 2012

NA

Experti a expertky v oblasti

2011 - 2013

Vlastné zdroje/OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

priebežne

Verejné zdroje/ESF

2012-2015

Verejné zdroje/ESF/ERDF/rozpočty VÚC, miest a obcí

Európsky deň medzigeneračnej solidarity - Týždeň aktivít podporenia a zviditeľnenia
myšlienky solidarity medzi generáciami.

Všetci

Aktualizácia Národného programu ochrany starších ľudí, schváleného uznesením vlády SR
č. 681 z 11. augusta 1999. Odsúhlasená zmena názvu Národný program aktívneho
starnutia.
MPSVR SR

Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia.

Centrum vzdelávania
MPSVR SR

V nadväznosti na ciele stratégie Európa 2020 si v oblasti odstraňovania chudoby
zadefinovala SR konkrétny cieľ v rámci národnej stratégie boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu, a to: „Vymaniť najmenej 170 tis. ľudí z rizika chudoby a vylúčenia do roku 2020“.
Opatrenia rozpracované na dosiahnutie tohto cieľa sú súčasťou Národného programu
reforiem 2011 – 2014.

MPSVR SR

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v rámci Národného projektu podpory
deinštitucionalizácie služieb starostlivosti v snahe zabezpečiť kontinuitu a efektivitu
poskytovaných sociálnych služieb a súčasne v snahe podporiť zotrvanie ľudí odkázaných
na pomoc (vrátane starších ľudí) čo najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí a viesť
nezávislý život.

MPSVR SR

Orgány územnej samosprávy

priebežne

ÚV SR/Program Progres

ÚV SR

Národný projekt Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok.
Cieľom tohto projektu bude okrem zvýšenia zamestnanosti aj rozvoj tejto sociálnej služby a
zvýšenie jej dostupnosti.

MPSVR SR

2012-2014

Verejné zdroje/ESF/rozpočet miest a obcí

MVO, VUC, obce, mestá,
sociálni partneri, výskumné
a vzdelávacie inštitúcie

priebežne

Verejné zdroje/vlastné zdroje

šk. rok 2011/2012

Dotačný program ÚV SR/Iuventa/o. z. Olymp

december 2011 - marec
2012

Dotačný program ÚV SR Podpora a ochrana ĽP

Rekvalifikačné a iné podporné programy pre starších zamestnancov trpiacich chorobami
z povolania.
Projekty podporené cez výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z: dotačného programu
ÚV SR Podpora a ochrana ľudských práv, dotačného programu MK SR Podpora
znevýhodnených skupín, dotačného programu MPSVR SR, ŠF a iných finančných
mechanizmov. Zameranie aktivít - zvyšovanie povedomia verejnosti o cieľoch ERAS, boj
proti ageizmu, podpora cieľových skupín vo všetkých oblastiach života, podpora
dobrovoľníctva starších ľudí a solidarity medzi generáciami. Zapojenie médií.

Olympiáda ľudských práv.

ÚV SR

Projekt Starší vek a ľudské práva: silnejšia participácia, menej diskriminácie.

IVO, o. z.

Aktualizácia metodicko-odbornej príručky pre vzdelávanie seniorov o zdravom životnom
štýle „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo mám 65+ a teší ma, že žijem
zdravo“.

Úrad verejného
zdravotníctva SR, RÚVZ so
sídlom v Trenčíne

Odbor podpory zdravia zriadi pracovnú skupinu, ktorej činnosť bude zameraná na podporu
zdravia seniorov. Členmi pracovnej skupiny budú nominovaní zástupcovia regionálnych
úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, zástupcovia z Úradu vlády SR,
Úrad verejného
Alzheimerovej spoločnosti, Jednoty dôchodcov na Slovensku a Fóra pre pomoc starším.
zdravotníctva SR

MŠVVŠ SR - Iuventa, o.z. Olymp

priebežne

ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Trenčíne

Regionálne úrady verejného
zdravotníctva, ÚV SR, Slovenská
Alzheimerova spoločnosť, Jednota
dôchodcov na Slovensku, Fórum pre
pomoc starším

priebežne

NA

ÚV SR

priebežne

ÚV SR

Tlač letáku zameraného na pohybovú aktivitu seniorov.

Úrad verejného
zdravotníctva SR

Záštita nad projektom "SENIORI 2011" v rámci edukácie a skvalitnenia života občanov
v staršom veku v oblasti dentálnej hygieny a starostlivosti o chrup.

Úrad verejného
zdravotníctva SR

priebežne

ÚVZ SR

Prednášky, besedy zamerané na zvýšenie kvality života, zdravotného uvedomenia a na
vzbudenie záujmu starších ľudí, ktorí dosiahli a majú viac ako 65 rokov, o svoje zdravie.
Obsahom seminárov a vzdelávacích akcií organizovaných v domovoch dôchodcov, klubu
seniorov, akadémií tretieho veku bola životospráva, zdravotné problémy v staršom veku,
psychologické aspekty starnutia a sociálne zabezpečenie v spoločnosti.

Regionálne úrady verejného
zdravotníctva
Mestá, obce, MVO

priebežne

Regionálne úrady verejného zdravotníctva, operačný program
Vzdelávanie

Implementácia Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev.

Ministerstvo zdravotníctva
SR (MZ SR)

priebežne

Vlastné zdroje

MZ SR

priebežne

Vlastné zdroje

priebežne

Vlastné zdroje/EK

priebežne

Vlastné zdroje/EK

Národný onkologický program, zameraný hlavne na karcinóm prsníka, karcinóm hrubého
čreva a konečníka a karcinóm krčka maternice.
Projekty v rámci výzvy „Joint action mental health and well-being/ DG SANCO “, zamerané
na podporu aktívneho starnutia slovenskej populácie s cieľom zlepšiť úroveň včasnej
diagnostiky (záchyt, vyšetrenia) a koordinovanej liečby primárnych degeneratívnych
demencií.

MZ SR

V rámci úloh Národného programu duševného zdravia v období 2012-2013 sa vytvorí
priestor pre realizáciu: 1. Výskumných projektov zameraných na skríning psychických
porúch u seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti, skríning organických porúch v
ambulanciách praktických lekárov. 2. Edukačných aktivít určených pre praktických
lekárov v problematike psychických porúch v séniu (semináre, prednášky a workshopy
napr. na krajských úrovniach), psychiatrov a neurológov v problematike včasného záchytu
a diferenciálnej diagnostiky demencií (prednášky a workshopy), pracovníkov zariadení
sociálnej starostlivosti o seniorov v problematike duševného zdravia.
MZ SR

EK

Usmerňovanie výrobcov potravín o potrebe výroby výrobkov nutrične vhodných pre starších Ministerstvo
ľudí, stretnutia s dôchodcami, prednášky o racionálnej výžive seniorov, potravinového
pôdohospodárstva a rozvoja Profesijné zväzy výrobcov potravín,
práva a práva na ochranu spotrebiteľa s osobitným zameraním na starších občanov.
vidieka SR
mestá a obce

priebežne

Vlastné zdroje

Súťaž a prehliadka v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, kategória nad 50 rokov.

Národné osvetové centrum,
regionálne osvetové centrá mestá, obce, MVO

rok 2012

Vlastné zdroje

90. ročník súťaží slovenských divadelných súborov (Scénická žatva 2012 v Martine),
spomienkové stretnutia mladých divadelníkov so staršou generáciou; výstavu, ktorá
predstaví historické míľniky z činnosti najúspešnejších kolektívov.

Národné osvetové centrum,
regionálne osvetové centrá

rok 2012

Vlastné zdroje

Ocenia pri príležitosti životných a pracovných jubileí dlhoročných pracovníkov v oblasti
miestnej a regionálnej kultúry a osvety.

Národné osvetové centrum,
regionálne osvetové centrá

priebežne

Vlastné zdroje

Celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO a celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka
amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA, tematická kategória aktívne starnutie a Národné osvetové centrum,
solidarita medzi generáciami.
regionálne osvetové centrá

rok 2012

Vlastné zdroje

Metodický materiál k európskemu roku 2012.

priebežne

Vlastné zdroje

2012

Vlastné zdroje

Národné osvetové centrum

Spoločnosť Jozefa Krónera a Kysuckou
Cena Jozefa Krónera za celoživotný prínos v oblasti hereckej tvorby v amatérskom divadle. ONárodné osvetové stredisko kultúrnou nadáciou

Diskusné fórum - solidarita medzi generáciami.

Konfederácia odborových
zväzov

Jednota dôchodcov Slovenska

február 2012

NA

Ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

MPSVR SR

Inštitút pre výskum práce a rodiny

koniec mája 2012

MPSVR SR

január - apríl 2012

Vlastné zdroje

Osvetová kampaň pre starších občanov v rámci Týždňa digitálnych kompetencií 2012,
ktorý iniciuje Európska komisia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ
SR) pripravuje pre žiakov aktivitu zameranú na aktívne starnutie. Aktivity žiakov budú
zamerané na spoluprácu s ich rodičmi a starými rodičmi s cieľom predstaviť využitie
informačných technológií (mobilov a internetu) na komunikáciu.
MŠVVŠ SR
Podpora vzdelávacích systémov na univerzitách tretieho veku a akadémiách tretieho veku
cez výzvy na predkladanie projektov z OP Vzdelávanie na rok 2012.

MŠVVŠ SR

Univerzity tretieho veku

priebežne

Vlastné zdroje

Prezentácia na tému Staroba nemusí byť choroba o prevencii a aktívnom spôsobe
starnutia pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR, prednášku uverejní aj na webovom
sídle Ministerstva vnútra SR a webovom sídle Nemocnice svätého Michala, a. s., ktoré sú
prístupné širokej verejnosti.

MV SR

Nemocnica svätého Michala, a. s.

bude doplnené

Vlastné zdroje

MZV SR spolupracuje s o. z. Seniori
slovenskej diplomacie

rok 2012

Vlastné zdroje

ÚVZ SR

marec 2012

NA

ÚV SR

apríl 2012

Dotačný program ÚV SR/Nadáacia Memory

Neuroimunologický ústav Slovenskej
akadémie vied

september 2012

Dotačný program ÚV SR/Nadáacia Memory

každoročne od roku 2004

ZMOS

Sociálna podpora bývalých zamestnancov ministerstiev, stretnutia bývalých zamestnancov dôchodcov.
Ministerstvá

Týždeň uvedomovania si mozgu, vydanie.

Pracovné zošity na precvičovanie pamäti pre seniorov.

Slovenská Alzheimerova
spoločnosť, o. z.

IV. Medzinárodná konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologická liečba
Alzheimerovej choroby

Nadácia MEMORY
Slovenská Alzheimerova
spoločnosť, o. z.Nadácia
MEMORY,

Ocenenie Oskar bez bariér: Ocenenie tých miest a obcí, ktoré venujú zvýšenú pozornosť
zdravotne postihnutým občanom, rozvoju životných podmienok a umožňujú ich plnú
integráciu do života a spoločnosti. Okrem toho je súťaž zameraná na pomoc sociálne
znevýhodneným skupinám občanov a napomáhanie ich integrácii do spoločnosti.

Združenie miest a obcí
Slovenska

Kalendár aktivít vybraných miest v rámci ERAS 2012.

Únia miest Slovenska

Medzinárodná konferencia "Aké vytvára Európa podmienky pre aktívne starnutie?"

ÚV SR

priebežne

ÚV SR/Únia miest Slovenska

Mesto Banská Bystrica

september 2012

NA

11. ročník Akadémie európskeho seniora.

Mesto Banská Bystrica

október 2012

NA

Počítačová škola pre seniorov, prednášky o právach spotrebiteľov, poradenstvo v oblasti
zdravia, bezpečnosti doma i v meste a pod.

Mesto Bratislava

Orgnaizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti priebežne

NA

Projekt participatívny rozpočet otvorenej samosprávy - koncept dávajúci občanom možnosť
aktívne sa podieľať na rozhodovaní o aktiviách v prospech seniorov (a v dalších
oblastiach). Umožňuje do procesu rozhodovania o použití financií mesta zapojenie
Bratislavčanov. Plánuje sa zriadenie linky pomoci pre seniorov v krízovej situácii, zoznam
poskytovateľov sociálnych služieb a ich cien.Semináre pre seniorov sa konajú každú
stredu.
Mesto Bratislava

priebežne

NA

Kvízová činnosť trochu inak - „Čo naučili seniori juniorov a opačne“: spev, tanec, krátka
scénka, maľba zadaného obrazca, varenie (studené misy, aranžovanie ovocia), tréningová
pamäť, preklad do nemčiny a angličtiny. Kviz je pripravený pre 2 stredné školy a seniorov.

Mesto Brezno

Stredné školy

Divadelná hra „Ako vzniklo mesto Brezno“.

Mesto Brezno

Základné a stredné školy, Matica
Slovenská

Brannošportový deň „ Zdraví senior na vozíku, no ani vozíčkar sa nevzdáva“, zvládnutie
sútažnej disciplíny na vozíku nevozíčkarmi.

Mesto Brezno

Športové podujatie pre seniorov a deti - športujeme navzájom, spoločné hry a rôzne
športové disciplíny primerané veku detí a seniorov.

Mesto Lučenec

jún 2012

NA

Spoločné turistické podujatie pre seniorov a študentov stredných škôl v meste Lučenec
pri príležitosti výročia narodenia B.S.Timravy - Timraviným chodníčkom.

Mesto Lučenec

október 2012

NA

Pochod zdravia pre seniorov v spolupráci s dennými centrami, v rámci pochodu sa
uskutočnia športové aktivity medzi jednotlivými dennými centrami.

Mesto Trnava

september 2012

NA

4. ročník Veľtrhu pre seniorov - podujatie zamerané na prezentáciu a propagáciu
aktívneho starnutia.

Mesto Trnava

17.-19. október 2012

NA

Deň seniorov v rámci Dní mesta Košice

Mesto Košice

máj 2012

NA

Parlament seniorov - stretnutie seniorov v mestskej časti JUH s volenými poslancami
mestskej časti, mesta a zástupcami mestských podnikov.

Mesto Košice

máj a október 2012

NA

Výstava ručných prác seniorov „Krása vytvorená srdcom“, literárne popoludnie „Seniori
recitujú “ a prehliadka výrobkov z hliny pod názvom „Smaltovaný šperk"

Mesto Zvolen

Podpolianske osvetové stredisko Zvolen

priebežne

NA

Kultúrny program v spolupráci so žiakmi zákadných škôl v rámci mesiaca Úcty k starším;
divadelné predstavenie, prednášková činnosť pri príležitostí významných životných jubileí
slovenských spisovateľov

Mesto Zvolen

Základné školy vo Zvolene, Krajská
knižnica vo Zvolene

priebežne

NA

Župná Olympiáda seniorov - Športové podujatie pre seniorov zo zariadení v pôsobnosti
kraja aj hlavného mesta.

Bratislavský samosprávny
kraj

október 2012

NA

Poskytnutie dotácií v rámci Výzvy TTSK na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci
programu: podpora kultúrnych aktivít, podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne
odkázaných občanov, podpora zdravia a prevencia chorôb, podpora športových aktivít

Trnavský samosprávny kraj
(TTSK)

priebežne

NA

Ocenenie seniora - oceňovanie v sociálnych službách (najúspešnejšie ZSS, najúspešnejší
prijímateľ, najúspešnejší poskytovateľ). Ocenenie sa odovzdáva na slávnostnom Koncerte
bez bariér v DJZ v Prešove.

Prešovský samosprávny
kraj

priebežne

NA

NA

počas kultúrneho leta 2012 NA

NA

Krajské mestá

Pomôžme si navzájom - Necíť sa sám (adoptuj si starého rodiča).

Prešovský samosprávny
kraj

priebežne

NA

Spoločné športové podujatia - Podaj mi ruku - spolu to zvládneme.

Prešovský samosprávny
kraj

priebežne

NA

Celokrajská prehliadka dramatickej tvorby zdravotnej postihnutých klientov domovov
sociálnych služieb - Oskar.

Nitriansky samosprávny kraj

máj 2012

NA

Celokrajská prehliadka umeleckej tvorby "Domov baví domov" pre klientov zariadení pre
seniorov.

Nitriansky samosprávny kraj

október 2012

NA

"Vianoce ako doma", klienti zariadení sociálnych služieb sa zúčastnia na zdobení
medovníkov na Strednej odbornej škole potravinárskej v Nitre

Nitriansky samosprávny kraj SOŠ potravinárska

december 2012

NA

Cyklus prednášok k problematike aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Vysoké školy, stredné školy

priebežne

Vlastné zdroje

Projekt "Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe".

Ekonomický ústav SAV

2012

SAV/EK

Medzinárodný deň starších, jeden októbrový týždeň v rámci mesiaca úcty k starším,
venovaný dôstojnému, zdravému a aktívnemu starnutiu a solidarite medzi
generáciami.

Všetci

Podpora kontraktor

október 2012

ÚV SR

Mediálna kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA - zameraná na scitlivovanie spoločnosti,
podporu aktívnych seniorov a odtabuizovanie tém okolo starnutia.

Nadácia SOCIA

ÚV SR, mestá

október 2012

Dotačný program ÚV SR/vlastné zdroje

Deň starých rodičov - spropagovať a dostať do povedomia tento deň (etablovanie nového
sviatku). Konkrétne podujatia na podporu medzigeneračnej solidarity a upevňovanie
vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami priamo v rodinách v spolupráci so ZŠ a MŠ.

ÚV SR

nadácia SOCIA

druhá októbrová nedeľa

ÚV SR/Nadáacia Socia

Grantová výzva LIENKA POMOCI - vyhlásenie grantovej výzvy pre poskytovateľov SS
(verejných a neverejných) na podporu vzniku a rozvoja terénnych a opatrovateľských
služieb pre seniorov.

Nadácia SOCIA

október 2012

Verejná zbierka LIENKA POMOCI - určená na podporu vzniku a rozvoja terénnych a
opatrovateľských služieb pre seniorov.

Nadácia SOCIA

október 2012 - marec 2013

Deň seniorov - neobvyklé trhovisko nápadov, zručností a ponuky pre seniorov spojené s
osobnou prezentáciou aktívnych seniorov.

Nadácia SOCIA

október 2012

Odborná konferencia na tému odbúranie bariér, ktoré bránia aktívnemu starnutiu seniorov.

Nadácia SOCIA

Kancelária WHO v SR

október 2012

Medzinárodný deň starších - prijatie zástupcov organizácií seniorov.

ÚV SR/MPSVR SR

Podpora kontraktor

október 2012

Rómsky filmový festival Martina Slivku Kalo čangalo 2012 (6 ročník), ktorý bude zameraný
na prezentáciu filmov s tematikou staroby a medzigeneračnej solidarity v rómskom
životnom prostredí – premietania v troch kategóriách: hraný, dokumentárny
a experimentálny film. Premietne sa cca 30 titulov v piatich veľkých mestách Slovenska
a v mnohých obciach; premiérovo sa na Slovensku uvedú diela zahraničných autorov
(práca na titulkoch a dabingu); a nakrútia sa nové dokumenty s tematikou staroby
a medzigeneračnej solidarity v&nb sp;rómskom spoločenstve.

Ústav dokumentácie
rómskej kultúry

ÚV SR/MK SR/mestá, obce/zahraniční
partneri

september-november 2012 ÚV SR/MK SR/Ústav dokumentácie rómskej kultúry/iné zdroje

ÚV SR/MPSVR SR

Národná konferencia pri príležitosti medzinárodného dňa medzigeneračnej solidarity
„Aktívny starší občan – prínos pre spoločnosť“;

Fórum pre pomoc starším,
o. z.

ÚV SR, Age Platform Europe

október 2012

Projekt Presadzovanie, podpora dodržiavania práv a ochrana proti ich porušovaniu,
predchádzanie diskriminácii a zneužívaniu starších osôb. Súčasťou aktívt je: medzinárodný seminár o uplatňovaní starších na trhu práce; - školenie starších a občanov
so zdravotnýým postihnutím; - 4-dňové tematické školenie zamerané na komunikáciu pri
presadzovaní a možností uplatňovania vlastných práv; - národná konferencia pri príležitosti
medzinárodného dňa medzigeneračnej solidarity „Aktívny starší občan – prínos pre
spoločnosť“; - rokovanie členov Parlamentu seniorov s členmi vlády a zástupcami NR SR diskusia a výmeny názorov s politickými a verejnými činiteľmi o postavení starších na
Fórum pre pomoc starším,
Slovensku a hľadanie spoločných riešení;
o. z.

ÚV SR, Age Platform Europe

december 2011 - december
2013
Dotačný program ÚV SR/Vlastné zdroje/EK

Dotačný program ÚV SR/Vlastné zdroje

Vzdelávanie v kurzoch UTV – jedna z foriem aktívneho starnutia – zapojenie 13tich UTV na Univerzity tretieho veku
Slovensku.
(U3V)

január - máj 2012,
september - december
2012

NA

Metodický seminár Asociácie UTV pre organizátorov a lektorov UTV na Slovensku,
vzdelávacie aktivity pre lektorov

U3V

apríl - máj 2012

NA

Výmena informácií so zahraničnými UTV aktívnou účasťou na kongrese AIUTA (Svetová
asociácia UTV).

U3V

bude doplnené

NA

Prieskum vzťahov a názorov medzi generáciami na opačnú generáciu, ich vzájomné
kontakty, pomoc, akceptácia.

U3V

bude doplnené

NA

Celoslovenská konferencia „Vzdelávanie seniorov - istota aktívneho života“.

U3V

bude doplnené

NA

september 2012

Vlastné zdroje, BSK

Konferencia ku svetovému dňu Alzheimerovej choroby (21. september).

Centrum MEMORY n.o.

Slovenská Alzheimerova spoločnosť,
Neuroimunologický ústav SAV

Týždeň uvedomovania si mozgu.

Slovenská Alzheimerova
spoločnosť, o. z.

ÚVZ SR

marec 2012

Ocenenie Senior roka 2012.

Fórum pre pomoc starším,
o. z.

ÚV SR

déc-12

Dotačný program ÚV SR Podpora a ochrana ĽP/Vlastné zdroje

Projekt Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a stratégie partnerstva v mestách
Strednej Európy (Housing and Home-care for the Elderly and the Local Partnership
Strategies in Central Europe). Ide o projekt EU z Európskeho regionálneho a rozvojového
fondu.

Sociologický ústav SAV
a Združenie miest a obci
Slovenska

október 2011 - október
2014

Vlastné zdroje/Európsky regionálny a rozvojový fond

Vzdelávanie cez dobrovoľníctvo v staršom veku. SK-HU projekt je zameraný na posilnenie
celoživotného vzdelávania a intergeneračného dialógu. 6 dobrovoľníkov z každej krajiny
príde do partnerskej krajiny kde majú príležitosť zdieľať skúsenosti s ľuďmi rôzneho veku.
Toto okrem výmeny skúseností napomáha k odstraňovaniu predsudkov na základe veku
alebo etnicity.
Zatváracie podujatie.

Cardo, o. z.
ÚV SR

Podpora kontraktor

Grundtvig
november-december 2012

ÚV SR
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Aktivita

Líder

Partner/i

Plánovaný
termín

MPSVR SR

Výbor pre seniorov, pracovné skupiny
Výboru

2012

Vlastné zdroje

Centrum vzdelávania
MPSVR SR

Experti a expertky v oblasti

2011 - 2013

Vlastné zdroje/ESF

priebežne

Vlastné zdroje/ESF

Aktualizácia Národného programu ochrany starších ľudí, schváleného uznesením vlády SR
č. 681 z 11. augusta 1999. Odsúhlasená zmena názvu Národný program aktívneho
starnutia.

Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia.

Plánovaný zdroj financovania

V nadväznosti na ciele stratégie Európa 2020 si v oblasti odstraňovania chudoby
zadefinovala SR konkrétny cieľ v rámci národnej stratégie boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu, a to: „Vymaniť najmenej 170 tis. ľudí z rizika chudoby a vylúčenia do roku 2020“.
Opatrenia rozpracované na dosiahnutie tohto cieľa sú súčasťou Národného programu
reforiem 2011 – 2014.

MPSVR SR

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v rámci Národného projektu podpory
deinštitucionalizácie služieb starostlivosti v snahe zabezpečiť kontinuitu a efektivitu
poskytovaných sociálnych služieb a súčasne v snahe podporiť zotrvanie ľudí odkázaných
na pomoc (vrátane starších ľudí) čo najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí a viesť
nezávislý život.

MPSVR SR

Orgány územnej samosprávy

2012-2015

Vlastné zdroje/ESF/ERDF/ rozpočty VÚC, miest a obcí

MPSVR SR

Orgány územnej samosprávy

2012-2014

Vlastné zdroje/ESF/rozpočty miest a obcí

Ministerstvo zdravotníctva
SR (MZ SR)

priebežne

Vlastné zdroje

MZ SR

priebežne

Vlastné zdroje

priebežne

Vlastné zdroje/EK

priebežne

Vlastné zdroje/EK

priebežne

Vlastné zdroje/EK

Národný projekt Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby prostredníctvom poukážok.
Cieľom tohto projektu bude okrem zvýšenia zamestnanosti aj rozvoj tejto sociálnej služby a
zvýšenie jej dostupnosti.

Implementácia Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev.

Národný onkologický program, zameraný hlavne na karcinóm prsníka, karcinóm hrubého
čreva a konečníka a karcinóm krčka maternice.

Projekty v rámci výzvy „Joint action mental health and well-being/ DG SANCO “, zamerané
na podporu aktívneho starnutia slovenskej populácie s cieľom zlepšiť úroveň včasnej
diagnostiky (záchyt, vyšetrenia) a koordinovanej liečby primárnych degeneratívnych
demencií.
V rámci úloh Národného programu duševného zdravia v období 2012-2013 sa vytvorí
priestor pre realizáciu: 1. Výskumných projektov zameraných na skríning psychických
porúch u seniorov a senioriek v zariadeniach sociálnej starostlivosti, skríning organických
porúch v a 2. Edukačných aktivít pre praktických lekárov, psychiatrov, neurológov a
pracovníkov zariadení sociálnej starostlivosti o seniorov.

Podpora vzdelávacích systémov na univerzitách tretieho veku a akadémiách tretieho veku
cez výzvy na predkladanie projektov z OP Vzdelávanie na rok 2012.

MZ SR

EK

MZ SR

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Univerzity tretieho veku
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