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PROGRAM SOUTH EAST EUROPE
Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) je edinstven instrument, katerega cilj je razviti transnacionalno
partnerstvo v zadevah strateškega pomena za izboljšanje teritorialnega, gospodarskega in družbenega
povezovanja ter prispevati h koheziji, stabilnosti in konkurenčnosti na območju Jugovzhodne Evrope. V ta namen
skuša program uresničiti visoko kakovostne, k rezultatom usmerjene projekte strateškega značaja, pomembne
za programsko območje.
Cilj transnacionalnega sodelovanja je spodbujanje uravnoteženega teritorialnega razvoja in teritorialnega
povezovanja znotraj območja sodelovanja in se osredotoča na naslednje prednostne naloge: inovacije, okolje,
dostopnost in območja trajnostne rasti.
Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja za obdobje od 2007 do 2013.
Več informacij o programa Jugovzhodna Evropa najdete na www.southeast-europe.net.

PROJEKT SILVER CITY
SILVER CITY je evropski mednarodni projekt, financiran iz programa SOUTH EAST EUROPE, v katerega je aktivno
vključenih 6 partnerjev, ki predstavljajo 6 mest/območij. Glavni cilj projekta je prispevati k socialnoekonomskemu razvoju partnerskih mest z ustvarjanjem boljših pogojev za starejše, da ostanejo dalj časa aktivni
v družbi, s poudarkom na finančnih in institucionalnih vidikih, socialnih storitvah in kakovosti življenja v urbanem
in delovnem okolju. V času trajanja projekta smo partnerji izvajali začrtane naloge, kot so skupna analiza stanja,
testiranje in evalvacija pilotnih projektov ter promoviranje najboljših rešitev na področju aktivnega staranja širši
javnosti. Te aktivnosti so vezane na doseganje treh posebnih ciljev: (1) Pregled kompetenc, nalog in potencialov
občin, kot pomembnih akterjev vključevanja starejših v lokalne družbeno-ekonomske aktivnosti, ki s tem
prispevajo k vključujočemu razvoju območij, (2) Obravnavanje vidikov družbeno-ekonomskega in urbanega ter
drugih vidikov razvoja, (3) Sprememba miselnosti lokalnih delodajalcev, oblikovalcev politik ter starejših o
potencialni vlogi in vrednosti starejših pri sooblikovanju trajnostne skupnosti in rasti.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA SILVER CITY
Partnerji projekta smo v projektu SILVER CITY vzpostavljali lokalne platforme deležnikov, ki jih sestavljajo predstavniki
občin/upravnih enot, zavodov za zaposlovanje, starejših, izvajalcev usposabljanj ter lokalnih delodajalcev, z namenom
razvoja modelov trajnostnega sodelovanja. Sodelovanje med lokalnimi deležniki je pomembno prispevalo k rezultatom
projekta.
Na podlagi analize stanja smo partnerji začrtali zakonodajne okvirje, strategije, finančne spodbude, programe
zaposlovanja in usposabljanja, kar je vodilo do prepoznavanja modelov, ki smo jih preizkusili. Ta proces smo spodbudili
z izmenjavo izkušenj in medsebojnim učenjem ter aktivnostmi kot so sestanki mednarodnih strokovnjakov ali tematske
delavnice.
Po zaključeni analizi stanja smo v okviru lokalnega pilotnega projekta preizkusili inovativna orodja. Pilotne projekte na
področju zaposlovanja starejših od 50 let in prostovoljstva starejših od 60 let smo razvili in preizkusili v vseh šestih
partnerskih državah.
Na podlagi rezultatov analize stanja in pilotnih projektov smo z namenom zagotavljanja dolgoročnega izvajanja
preizkušenih aktivnosti pripravili načrte podpore aktivnemu staranju na lokalni ravni. Partnerstvo projekta SILVER CITY
je pripravilo tudi transnacionalni akcijski načrt, v katerem so opredeljene vrzeli na transnacionalni ravni in ukrepi za čim
večjo sinergijo in kapitalizacijo že obstoječih pobud/projektov ter priporočila za odločevalce na
lokalni/regionalni/nacionalni/evropski ravni s predlogi nadaljnjih ukrepov za podporo družbeno-ekonomski
aktivnosti starejših. Rezultate projekta, izkušnje in dobre prakse predstavljamo na zaključni konferenci projekta
SILVER CITY.

CILJNE SKUPINE PROJEKTA SILVER CITY
Projekt SILVER CITY vključuje dve glavni ciljni skupini: starejše od 50 let, ki so dolgotrajno brezposelni ali so pred
kratkim zapustili trg dela, ki potrebujejo usposabljanje in podporo pri ponovnem aktiviranju in vključitvi na trg
dela ter starejši od 60 let, ki so upokojeni ali se približujejo upokojitvi, ki potrebujejo priložnosti, da ostanejo
aktivni v družbi, možnosti za medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. Projekt vključuje tudi strokovnjake in
predstavnike ključnih organizacij in deležnikov iz vseh šestih partnerskih držav: občine, zavode za zaposlovanje,
organizacije starejših, izvajalce usposabljanja, lokalne delodajalce in organe upravljanja.

KLJUČNA SPOROČILA PROJEKTA SILVER CITY
AKTIVNO STARANJE
Ostanite aktivni, izrabite priložnosti.
Naša družba se spreminja. Starejši ljudje ostajajo dalj časa aktivni in tudi v tem življenjskem obdobju iščejo nove
izzive. Dajmo jim priložnosti, saj to prispeva k njihovemu zdravju in izboljšuje kakovost življenja, obenem pa
bogati celotno družbo.

ZAPOSLOVANJE
Delo krepi, izkušnje bogatijo.
Starejši s svojimi izkušnjami, strokovnim znanjem in usposobljenostjo precej prispevajo k uspehu podjetij. V
primerjavi z mladimi veliko lažje sprejemajo pomembne poslovne odločitve, so družbeno bolj odgovorni in imajo
izrazit občutek za kakovost.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Skupaj je lepše, sodelujmo.
Sodelovanje med mlajšimi in starejšimi ter medgeneracijski prenos znanja sta ključna dejavnika uspešnega in
trajnostnega upravljanja gospodarstva. Z medsebojnim spoštovanjem, sprejemanjem medgeneracijskih razlik in
premagovanjem predsodkov ustvarjamo pogoje za boljšo prihodnost.

