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Apie

Naujienlaiškis

„SENIOR+“ – ERASMUS+ finansuojamas
projektas, subūręs 6 organizacijas iš
Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos,
Graikijos ir Kipro, kurių partnerystės tikslas –
nustatyti senjorų verslumo strategijas ir
numatyti verslumo ugdymo priemones, ypač
skirtas tiems, kuriems gresia socialinė
atskirtis.

Pagrindimas
Verslumo vaidmuo mažinant skurdą,
suteikiant galimybes žmonėms iš nepalankių
šeimų, pagyvenusiems ir pasitraukusiems iš
darbo rinkos, išsiveržti iš prastesnių pozicijų
ir rasti savo sprendimą dėl nedarbo ar
diskriminacijos
darbo
rinkoje,
yra
pripažįstamas ir mokslininkų, ir verslo
praktikų. Projekto tikslinės grupės įgys
verslumo
įgūdžius
ir
kompetencijas,
dalyvaus mokymuose apie socialinės vertės
kūrimą, ir pnš.
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Projektas „Senior+“ suteiks asmenims,
vyresniems nei 55 metų, galimybę įgyti
verslumo
įgūdžius
ir
kompetencijas,
reikalingas norint pradėti ir valdyti smulkųjį
verslą; profesionalių mentorių ir instruktorių
paramą įveikiant socialines kliūtis; naujas
verslo idėjas; galimybę kartu su panašaus
amžiaus projekto dalyviais dalytis idėjomis,

iniciatyvomis
tinklus.

ir

kurti

bendradarbiavimo

Kas vyksta

Partneriai
★

ANS (Italija)

www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it

Svetainės paleidimas
2022 m. balandžio mėn. pradėjo veikti
svetainė: www.seniorplusproject.eu
Internetinėje
platformoje
dalinsimės
informacija apie visas 30 mėnesių trukmės
Erasmus+
projekto,
finansuojamo
Prancūzijos nacionalinės agentūros, veiklas
ir rezultatus. Šių veiklų tikslas – prisidėti prie
vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės
gerinimo, ugdant 55 metų ir vyresnių žmonių
verslumo įgūdžius, įgyvendinant inovatyvias
praktikas verslininkystės srityje.

★

Empresas Con Valores (Ispanija)

www.cvalores.org
info@cvalores.org
★

E-SENIORS (Prancūzija)

www.eseniors.eu
contact@eseniors.eu
★

Hearthands Solutions Limited (Kipras)

www.hearthands.solutions
Info@Hearthands.Solutions
★

IDEC (Graikija)

www.idec.gr

Pirmas partnerių susitikimas
2022 m. vasario 8 d. įvyko „Senior+“ projekto
patnerių nuotolinis susitikimas – diskusija.
Susitikimo metu partneriai aptarė darbo
planus, artimiau susipažino su nacionaliniais
įgyvendinamo projekto aspektais, suplanavo
tolimesnes veiklas įgyvendinant numatytus
projektinius tikslus.

info@idec.gr
★

Socialinių Inovacijų Fondas (Lietuva)

www.lpf.lt
sif@lpf.lt

www.e-seniors.asso.fr
contact@eseniors.eu
Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nereiškia, kad
patvirtinamas turinys atspindi Komisijos požiūrį. Leidinio
turinys atspindi tik autorių požiūrį, Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.

