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Evropski projekti Erasmus+

Število projektov, v katerih sodeluje SUTŽO: 6

Neposredna ciljna skupina: izobraževalci starejših odraslih

Posredna ciljna skupina: starejši odrasli 

Spletna stran: https://www.utzo.si/vsi-projekti

https://www.utzo.si/vsi-projekti


Projekt Dreamlike Neighbourhood

Slov.: Sanjska soseska – povezovanje starejših 
v svoji skupnosti











Študenti UTŽO, člani projektne skupine 
Sanjska soseska, so sodelovali v 
dokumentarni oddaji na nacionalni televiziji. 
RTV SLO, november 2021
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> Series of articles about their findings
Outsider magazine, 2022

Fotos Study group



Spoznanja?
Photo: U3A archive



Projekt Timeless
Slov.: Brezčasno

Teme /cilji/dosežki

Starejši, staranje, družba
Izobraževanje starejših
Nesnovna kulturna dediščina
Učenje angleškega jezika







Projekt Go Get Award (GGA)
Keep going, reach goals, get an award

Slov.: Vztrajaj, dosezi, prejmi nagrado –
opolnomočenje prostovoljstva starejših







Več: https://learnersmot2.eu/

Projekt Learners Mot2: Motivating
Learners 45+

Slov.: Ustvarjanje stalnega podpornega 
učnega okolja za nizko izobražene in nizko 

usposobljene posameznike nad 45 let





Projekt TAG: True to Age, True to Gender

Slov.: Blizu starosti, blizu socialno-kulturnemu 
spolu







Projekt FUNMILIES: Intergenerational Sport Solutions
for Healthy Ageing

Slov.: Oblike medgeneracijskega športa za zdravo staranje



ANCE (Athens Network of Collaborating Experts)
Grčija

ABS (Active Bulgarian Society)
Bolgarija

ABS je organizacija mladih, ki je nastala zahvaljujoč njihovi domišljiji o tem, kako zboljšati okolje s svežimi in pozitivnimi zamislimi. 

BAIS (Budapest Association for International Sport)
Madžarska

BAIS je prostovoljska organizacija nepridobitne narave, ki jo vodijo mladi. Njeno poslanstvo je promoviranje telesne dejavnosti, dejavnega življenjskega sloga, medkulturnega razumevanja, 

strpnosti in sodelovanja na temelju neformalnega izobraževanja. 

SCS Danilo Dolci
Italija

Centre for Creative Development “Danilo Dolci” (Center za ustvarjalni razvoj »Danilo Dolci«) je neprofitna organizacija mladih in odraslih. 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – U3A
Slovenija

Slovenska UTŽO je krovna organizacija in mreža razpredena po državi. Trenutno je v tej mreži 56 univerz za tretje življenjsko obdobje. Univerza se ukvarja z raziskovanjem, izobraževanjem odraslih in starej

dejavno državljanstvo.)

http://ance-hellas.org/en/
https://activebulgariansociety.org/
https://www.wemovebudapest.com/?fbclid=IwAR3waMy56BZSvoLmHdV6WMBRf_p-wuhlHF0W542RmtTXIdeP6pVuWvTOBtU
https://en.danilodolci.org/
http://www.utzo.si/en/


Namen projekta Funmilies:

- boljšati sodelovanje med generacijami   
(medgeneracijski šport)

- usposabljanje športnih delavcev 
- boljšanje dostopa starejših do športnih dejavnosti
- uvajanje medgeneracijskega športa.
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