
  

Informační leták - 1 
Nový evropský projekt pro shromažďování informací, vytvoření základny pro výměnu znalostí a 

zkušeností při vzdělávání starších spoluobčanů a prezentaci  úspěšných příkladů učení se ve vyšším věku 

Projekt ForAge je financován s podporou Evropské komise.  
Tato publikace obsahuje pouze názory a postoje jejích autorů a Evropská komise  

není zodpovědná za informace zde uvedené, ani za další využití jejího obsahu.    

 
Co znamená ForAge? 
Projekt patří mezi projekty typu European multi-lateral 
network – Evropská mnohostranná síť. Jeho základním cílem 
je propagovat a šířit zkušenosti s celoživotním vzděláváním 
starších lidí tak, aby mohly být vytvořeny nové vzdělávací 
standardy a nalezeny vhodné metody vzdělávání  využitelné v 
rámci celé Evropy. 
Od vyhlášení prvního evropského roku vzdělávání starších lidí 
a mezigenerační solidarity v roce 1993 bylo uspořádáno 
mnoho výměnných akcí, vytvořeno mnoho projektů, školení, 
seminářů a založena řada mezinárodních sdružení, které se 
týkaly problematiky učení ve vyšším věku.  
Tento počet podstatně vzrostl po zahájení financování těchto 
aktivit pomocí programu Grundtvig, který dal podnět a finance 
k zahájení  řady inovativních a velmi nápaditých prací  po celé 
Evropě.  
ForAge je určen k širšímu a lepšímu využití  všech těchto 
zkušeností, Chce na nich stavět a sdílet tak informace, které 
bude analyzovat s cílem vyhodnotit jejich význam a dopad na 
vzdělávání dospělých a tvorbu politiky vzdělanosti starších lidí. 
Šíření výsledků tohoto průzkumu bude zajištěno pomocí nově 
vytvořené sítě institucí, která se touto problematikou bude 
dlouhodobě zabývat.   

Partnerské instituce: 
1. University of Leicester, Leicester, UK 
2. bia-net, Graz, Austria 
3. Cyprus Adult Education Association, Cyprus 
4. Finnish Adult Education Association, Helsinki, Finland  
5. 50plus Hellas, Athens, Greece  
6. Trebag Property & Management Ltd, Budapest,Hungary 
7. Lunaria, Rome, Italy 
8. The Elephant Learning in Diversity BV, Nederland 
9. PRO-MED sp. z o. o.,Gdansk, Poland 
10. AidLearn, Lisbon, Portugal 
11. IMBD, Brno, Czech Republic 
12. EUROEDAssociation, Bucharest, Romania 
13. Association for Education & Ageing – AEA, UK 
14. Bratislava University, Bratislava, Slovakia 
15. MERIG, Graz, Austria 
16. The Slovenian Third Age University, Ljubljana, Slovenia  
17. Cordoba University, Cordoba, Spain 
18. Age Action Ireland, Dublin, Ireland 

 

 
Setkání parnetrů projektu v Leicesteru 
Řízení projektu ForAge zajišťuje Institut  celoživotního 
vzdělávání na Univerzitě v Leicesteru ve Velké Británii, který si 
vydobyl  mezinárodní uznání   za svoje výsledky v oblasti péče 
o starší spoluobčany a celoživotní vzdělávání.  Institut je 
partnerskou institucí britské  Asociace pro vzdělávání a 
stárnutí (Association for Education and Ageing).  Tým 
odborníků na Univerzitě v Leicestru vede Jim Soulsby, který je 
současně také koordinátorem celého projektu.  
Oficiálního zahájení projektu se ve středu 8. února 2012 
zúčastnili primátor města Leicester Robert Wann a rektor 
University v Leicesteru Prof. Sir Robert Burgess.  

 

Profesor John Benyon z Institutu celoživotního vzdělávání na 
Univerzitě v Leicesteru, který je členem pracovního týmu 
projektu ForAge řekl mimo jiné ve svém zahajovacím projevu:  

“Existuje ohromná poptávka pro vzdělávání lidí po padesátém 
roce věku, ašak vzdělávácí politika mnoha evropských zemí a 
jejich vlád vzdělávání starších lidí podceňuje a nabídka 
vzdělávání je mnohdy omezena pouze na několik kurzů 
určených starším lidem. “ 

“Chtěl bych zemřít s pocitem, že je dobré se vzdělávat pro 
vzdělávání samotné. Vzdělávání je dobrá věc nejen pro 
obohacení vlastního života,  ale pro celé  lidského společenství. 
V rámci projektu ForAge doufáme, že se nám podaří  
propagovat vzdělávání starších lidí nejen k jejich vlastnímu 
prospěchu, ale v šírším kontextu také ku prospěchu celé 
evropské společnosti.”     


