
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Международни новини и събития 
 
 

От 2009 година 29 април е обявен за Ден на 
солидарността между поколенията в 
Европейския съюз. Целта на отбелязването на 
този ден всяка година е европейският съюз да 
се превърне в благоприятна среда за все по-
застаряващото население, както и да се 
сложат на дневен ред във всички европейски 
страни взаимоотношенията и солидарността 
между поколенията. Различни европейски 
организации на местно, национално и 
европейско ниво са насърчавани да 
отбелязват и честват чрез организиране на 
събития този специален ден и нуждата от 
междупоколенческа солидарност в 
застаряващото общество. 

В предишните години Европейската Мрежа за 
Интергенеративно Учене (EMIL) отбеляза тази 
важна дата с различни дейности и събития. Те 
са отразени в Годишната програма за награди, 
чрез която се отбелязват добри примери за 
интергенеративна работа и добавената 
стойност от нея в европейските страни 
(Годишен Доклад на мрежата EMIL: Преглед 
на добрите примери в областта на 
интергенеративното учене и практики). В него 
може да се видят описани събития от цяла 
Европа, събрали на едно място хора от 
различни поколения, при които се достига до 
общи заключения по значими национални 
въпроси, както и препоръки за създаване на 
„общество на всички възрасти”  

През 2014 са планирани различни събития, 
свързани с интергенеративната тема. В нашия 
бюлетин може да намерите информация за 
някои от тях. 
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5-ти Европейски интергенеративен филмов 
фестивал – Фестивал сребърен екран 

 
Този фестивал насърчава идеята за сполучливо 
остаряване и подобряване на качеството на живот на 
възрастните хора. И тъй като ходенето на кино е 
популярна част от културата, основната дейност на 
фестивала ще се базира на показването на филми 
пред хора от различни поколения в общността, 
училищата и кината. Тези филми ще  отразяват 
положителни портрети на възрастните хора. 
Същевременно ще вървят и други интерактивни 
дейности, като напр. Silver Screen Lounge на чай и 
кафе, филмови дискусии със сценаристи, актьори и др. 
работещи в областа на насърчаването на доброто 
здраве и благополучното остаряване на хората. 
Целите на фестивала са следните: 

 
• Да инициира годишни събития в партньорски 

градове от други европейски страни 
• Да създава възможности за обмен на знания 

между млади и възрастни 
• Да насърчава посещенията на кино и 

размяната на социален опит за целевата група 
50+ 

• Да бъде част от европейска мрежа и да гледа 
на остаряването от европейска перспектива 

 
Фестивални дейности за 2014  

• 20 – 23 юни в Лондон, Golders Green. 
• 30 юни – 4 юли във Франкфурт на Майн и 

Ханау. 
• 7 – 10 октомври в Манхайм, Хайделберг и други 

градове в областта на Рейн - Некар 
• Събитията в Лисабон и Манчестер предстои да 

бъдат обявени 
Чрез поканата, отправена към възрастните граждани и 
отговорните лица за политиките в цяла Европа, 
фестивалът заедно със своите партньори планира 
засилването на връзките между културните дейности и 
благополучното остаряване и оказва подкрепа за 
новите стъпки напред чрез създаването на „Европа на 
благопучно остаряващите”. Присъединете се към нас! 
 
Контакт: Matthias Roos, Silver Screen Festival 
Координатор: matthias.roos@stadt-frankfurt.de 
 
 

 

 

 
 

 
Новина от Великобритания 

 

 
 

www.bjf.org.uk  
 

Homeshare International е благотворителна организация 
от Великобритания, създадена през 1999 г., която 
насърчава развитието на нови програми за „споделяне на 
дома” в различни части на света. 
Homeshare прави възможно споделянето с взаимна полза 
на общ дом от двама души, които не се познават. 
Обикновено възрастни собственици на жилища, които 
имат свободни стаи, се свързват с подходящо подбрани 
млади хора, които ще им оказват определен вид помощ и 
ще живеят заедно с тях. Те може да им помагат в 
ежедневието, до някаква степен във финансово 
отношение или комбинация от двете, както и да 
прекарват с възрастните част от свободното си време. 
Взаимодействието се основава на това, че и двете страни 
имат както необходимости, така и какво да дадат. 

Програмите на Homeshare са познати в най-малко 13 
страни. 

Homeshare International публикува преглед на работата си 
за последните 10 години от съществуването си. Този 
преглед отразява многобройни нови инициативи през 
последното десетилетие – Комфорт между непознати – 
Homeshare в действие по света 2004 – 2013. 

 
www.homeshare. 
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Новина от Швеция 
 
 

 
 
 

hlk@hlk.hj.se  
 
Forte Talks 
 
На 25 – 26 март 2014 в Стокхолм беше организирана 
конференциата Forte Talks. Целта беше да се 
създаде форум, на който видни международни и 
шведски изследователи и политици могат да се 
срещнат и дискутират нарастващите различия в 
шведското общество. Каква е днес ситуацията и 
какво ще се случи в бъдеще? Как може 
проучвателската работа да допринесе за достигане 
до разумни решения? 
 
Professor James Vaupel held a presentation on longevity 
and the possibilities of redistribution of work, which could 
have an impact on the intergenerational understanding 
between different generations. He gave a European 
perspective as he is from Germany, lives in Denmark and 
presented his ideas in Sweden. If people work longer, 
they could have more hours out of work in their middle 
ages when they have children and need time for them. 
 
Професор Джеймс Ваупел направи презентаци за 
дълголетието и възможностите за преразпределяне 
на работата, което би могло да допринесе за по-
доброто разбиране между различните поколения. Той 
представи една общоевропейска перспектива, тъй 
като по произход е германец, живее в Дания и 
представя идеите си в Швеция.  
 
Forte е правителствена агенция към Министерството 
на социалните дейности и финансира проучвания в 
областите здравеопазване, труд и благосъстояние. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.generations-bg.eu 
 
 

Новина от България 
 
БИМЕК – българска организация за образование на 
възрастни, е партньор в нов международен проект, 
финансиран по европейската програма Грундвиг, 
Учене през целия живот. Проектът с име IGTrain ще 
подобри заетостта на възрастните хора (50+) и ще 
помогне на млади заети лица да се сдобият с 
допълнителни умения 
 
Проектът ще даде значителен принос към стратегията 
на Европа 2020, като насърчава нарастването на 
нивото на заетост и включването на хората между 20 
и 64 години в ученето през целия живот. 
 
Хората на възраст 50+ имат познания, умения и опит, 
които не може да бъдат придобити в училище и които 
са събрали през повече от 30 годишния си трудов 
стаж. Насърчаването на интергенеративното учене и 
взаимодействието на работното място ще бъде от 
полза за работодателите и заетите лица, и ще окаже 
положително въздействие върху възможностите за 
заетост на по-възрастните хора. 
 
Консорциумът по проекта ще разработи през 
следващите две години (край на проекта през 
октомври 2015) иновативен курс за обучение на 
обучители за хора на възраст 50+ с цел подобряване 
на уменията им за интергенеративен трансфер на 
знания и ще подсигури допълнителни плюсове пред 
техните работодатели, като им позволи да станат 
успешни ментори и тренери на работното си място. 
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Отговорен партньор за бюлетин по проект ECIL  
 

Сдружение Поколения, София 
 

www.generations-bg.eu 


