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Hlavným cieľom projektu SILVER bolo vytvoriť a implementovať dištančné 
vzdelávanie, ktoré by pomohlo zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť ľudí starších 
ako 50 rokov. Naším poslaním v rámci projektu bolo aj otvoriť a podporiť diskusiu 
so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami (zamestnávateľmi, ško-
liacimi inštitúciami, kariérnymi poradcami) s cieľom identifikovať obmedzenia 
seniorov v prístupe ku kvalifikácii a zamestnaniu a rozšíriť koncepciu celoživot-
ného vzdelávania a „striebornej ekonomiky“ u zamestnávateľov a v školiacich 
organizáciách. 

Našou myšlienkou bolo vytvoriť vzdelávací program, ktorý vyhovuje potrebám 
ľudí vo veku 50 a viac rokov. Za týmto účelom sme uskutočnili prieskum, hovorili 
s relevantnými zainteresovanými stranami a seniormi a výsledky zanalyzovali. 
Na základe výsledkov sme vyvinuli vzdelávací program, ktorý veríme, že pomôže 
ľuďom starším ako 50 rokov získať väčšiu istotu pri hľadaní zamestnania alebo pri 
pokuse o (opätovnú) integráciu na trhu práce.
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PRE KOHO JE URČENÝ?
Tréningový program je vhodný pre každého, kto si chce zlepšiť svoje zručnosti. Pri jeho tvorbe sme však 
mali na mysli najmä nasledujúce cieľové skupiny:
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Projektová komunikácia odzrkadľuje len názory projektových partnerov a 
Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií uvedených v tomto dokumente.
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