
 

 

Tisková zpráva 
Řím, 17. září 2012 

Mezigenerační Evropa 

 Aktivní stárnutí a solidarita mezi generacemi: sedm zemí se sejde v rámci projektu  
"The Knowledge Volunteers" (TKV). Dne 21. září se v Ženevě sejdou protagonisté iniciativy 
financování v rámci Programu celoživotního vzdělávání evropského společenství Grundtvig.  
U kulatého stolu se sejdou rovněž mladší dobrovolníci, studenti a členové fakulty. 

Podle odhadů Eurostatu, bude v zemích EU v roce 2050, 30% občanů starších 65 let. V roce 2010, 
používalo denně Internet pouze 17% obyvatel EU ve věku od 65 do 74 let. Na druhé straně, ho 
používaly téměř dvě třetiny (63.8%) populace ve věku 15 let. Celkově se soudí, že není dost příležitostí 
k tomu, aby se mladí lidé a senioři osobně setkávali a pracovali společně.  

V roce 2012, v Evropském roce aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi, spolupracují Itálie, 
Velká Británie, Řecko, Rumunsko, Španělsko, Česká republika, a Švýcarsko na sociálním  
a digitálním začleňování. The Knowledge Volunteers (TKV), dvouletý projekt, koncipovaný  
a prosazovaný nadací Fondazione Mondo Digitale, podporuje aktivní stárnutí s metodou 
mezigeneračního učení a vzájemného vzdělávání. Mladí lektoři učí ty, kterým je nad 60 let používat 
technologii a starší generace, zkušenější, pomáhá svým vrstevníkům: tím se vytváří rozsáhlá síť 
dobrovolníků všech věkových kategorií pro šíření a sdílení znalostí. V Itálii projekt spoléhá také na 
podporu společnosti Intel.  

Sedm partnerů projektu (Fondazione Mondo Digitale, University of Edinburgh, 50plus Hellas, 
Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta, Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de 
Empresas, Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání Ostrava, IC Volunteers) popíše výzvy  
a úspěchy během interaktivní diskuze kolem kulatého stolu, která se bude konat dne 21. září 2012  
od 9:30 do 12:30 v International Conference Center v Ženevě (místnosti 5 a 6, 17 rue de Varembé, 
1202 Geneva). 

Účastníci: 

 Carlo Lamprecht, bývalý prezident republiky a kantonu (kraje) Ženeva 

 Magda Boon-Dènes, penzionovaná projektantka Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 

 Sylvie Galaup, Fundación Para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas (Fundetec), Španělsko 

 Viola Krebs, Výkonný ředitel, ICVolunteers, Švýcarsko 

 François Ledoux, Manažer firemních záležitostí, Intel  

 Mirta Michilli, generální ředitel, Fondazione Mondo Digitale, Itálie 

 Myrto - Maria Ranga, projektový manažer, NGO 50plus Hellas, Řecko  

 Alfonso Molina, Profesor technologické strategie, Universita v Edinburghu (Skotsko) 
a vědecký ředitel, Fondazione Mondo Digitale 

 Raluca Icleanu, Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta (SREP), Rumunsko 

 Tomás Sokolovský, projektový manažer, Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání Ostrava, 
Česká republika 

Projekt poskytuje podporu prostřednictvím výukové sady sestávající ze čtyř modulů – základy 
technologií a sociálních sítí, společně s online platformou, která spojí seniory, mladé dobrovolníky, 
učitele a sdružení z různých zemí. 
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