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Anna: Jime, jaký byl původ projektu ForAge?  
Jim: Pracuji v oblasti vzdělávání seniorů již přes dvacet 
let během této doby jsem viděl a zažil mnoho 
zajímavých, inovativních a vynikajících vzdělávacích 
programů, které zahrnovaly a byly zaměřeny na starší 
spoluobčany. Na všechny se ani nedokážu vzpomenout! 
Myslím, že i mnoho jiných kolegů, kteří se o tuto 
problematiku zajímali  a setkávali se s obtížemi a 
úspěchy si povšimlo toho, co  vše se událo a jak to starší 
lidi zaujalo.  Během let se však mnoho věcí stále 
opakovalo a napadlo mně, že je škoda, že se nikdo 
žádným způsobem nezabývá sběrem všech těchto 
zkušeností, které by byly užitečné nejen v tom, aby se 
potížím předcházelo, ale také proto, aby do budoucna 
byla k dispozici  odborná pomoc. Vždy jsem věřil, že 
bychom mohli být daleko úspěšnější, pokud bychom  
spolupracovali lépe mezi sebou. Zatímco britský Národní 
institute pro další  vzdělávání dospělých (NIACE) pracuje 
na projektu “Starší a odvážný”, já se pokouším vyvinout 
databázi (dobrých) příkladů, které je vhodné zaznamenat 
a které jsem já nebo moji kolegové zažili, nebo se s nimi 
seznámili a považujeme je za hodné pozornosti. Pokusil 
jsem se tuto databázi vytvořit prostřednitstvím členství v 
Evropské platformě pro stárnutí (European Age 
Platform). Moje účast v řadě evropských programů, na 
konferencích a výměnných pobytech způsobila, že jsem 
se začal věnovat vzdělávacím aktivitám napříč celou 
Evropou.  V minulých letech při hledání evropských 
partnerů pro tuto moji ideu a na základě spolupráce na 
dalších programech Grundtvig mě napadlo, že program 
Grundvig by mohl být příležitostí jak zúročit všechnu tu 
obrovskou práci z minulých let. A tak vznikl projekt  
ForAge.  
Anna:  Čeho by jsi chtěl dosáhnout v průběhu trvání 
projektu ForAge?  

Jim: Můj největší sen je v tom, že projekt ForAge bude 
pokračovat i po uplynutí třech let financování tak, že 
bude na základě Internetu vytvořen nástroj pro sdílení 
informací, které budou dostupné všem. Tedy něco na 
způsob Googlu zaměřeného na vzdělávání lidí ve vyšším 
věku v rámci celé Evropy. Takže během následujících tří 
let se navzájem lépe poznáme a postupně zvýšíme počet 
zaangažovaných zemí. Potřebujeme zjistit, jak bude 
možné nabízet služby, o kterých mluvím a ve kterých  
bychom i po ukončení projektu chtěli pokračovat.   
Anna: A jak by jsi tedy chtěl, aby ForAge vypadal za tři 
roky?  
Jim: Myslím, že jsem na to již odpověděl. Tři roky jsou 
právě doba, kterou potřebujeme abychom v závěru 
mohli ukázat v kolika zemich spolupracujeme s 
přidruženými partnery, představit řadu našich partnerů s 
různým zaměřením průzkumu, vytvořit diskuzní fóra a 
prezentovat výsledky řešení problémů, kterým jsme se 
věnovali. Naše výsledky nebudou pouze kvantitativní, ale 
také kvalitativní. Měly by prokázat význam našeho vlivu  
na dění v oblasti vzdělávání starších spoluobčanů.  Naše 
role musí být daleko více pro-aktivní než pouze aktivní.   
Měli bychom být schopni předvídat  problémy, vytvářet 
témata k diskusím, klást otázky,  iniciovat  výzkum, 
vyhledávat data a shromažďovat odpovídající statistické 
údaje dříve, než se objeví jejich potřeba.     
 Anna: Jak by se měla vytvořená síť patnerů chovat, aby 
byla dostatečně viditelná a efektivní?   
Jim: Jsem jedineční a chceme takoví zůstat i do 
budoucna.  Chceme ukázat, že si přejeme informace a 
zkušenosti sdílet a že jsme připraveni spolupracovat.  
Musíme být schopni sdělit ostatním sítím, partnerům a 
projektům, že nejsme jejich soupeř, ale že si  přejeme 
jim napomáhat  při šíření jejich výstupů a dopadu jejich 
práce.  
Musíme být vnímáni jako doplňující složka nebo chcete-li 
agentura, která je schopna spojovat lidi, projekty, obory, 
odvětví a země dohromady.  A přirozeně musíme ukázat, 
že jsem nezastupitelní.  Našim hlavním nástrojem bude 
webová stránka, ale potřebujeme také zahrnout do naší 
sítě kontakty, politická rozhodnutí, financování, 
vzdělávací instituce a další. Musíme myslet na ForAge 
stále a to nejen z toho důvodu, abychom  naplńovali a  
propagovali projekt ForAge, ale především proto, že to 
tak cítíme a chceme.    
Anna: Děkuji za rozhovor Jime.  


