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On behalf of the CENTRAL EUROPE project HELPS 
(www.helps-project.eu), the Q-AGEING (www.q-age-
ing.eu), the SENIOR CAPITAL (www.seniorcapital.
eu), and SOUTH EAST EUROPE project SILVER 
CITY (www.silvercity.eu), welcome to our good prac-
tice exchange. 

Hosted as a networking event among different trans-
national cooperation projects, the event is designed 
to ensure the promotion of effi cient and concrete 
tools directed to local partnerships established for 
helping elderly and vulnerable people. Four thematic 
workshops will investigate into issues at stake relat-
ed to the different contexts of re-integration of elderly 
and vulnerable groups. 

SILVER CITY is a European transnational project 
funded by the SOUTH EAST EUROPE Programme 
(www.southeast-europe.net), with the active mem-
bership of 6 different legal bodies, representing 6 
cities/territories: Zugló (district 14 of Budapest), 
Maribor, Zagreb, Graz, Burgas, Galati and Province 
of Treviso. During the project’s life-time partners will 
carry out a smart list of tasks including joint situation 
analysis, testing and evaluating pilot projects and 
promoting the best solutions for a wider audience in 
the fi eld of active ageing.

HELPS project, fi nanced within the CENTRAL 
EUROPE Programme by the ERDF, promotes devel-
opment strategies and practices improving the quali-
ty of life of vulnerable groups, with a strategic focus 
on elderly and vulnerable people with disabilities, in 
urban areas of Central Europe. In particular, HELPS 
project aims to develop and consolidate innovative 

housing and care solutions, by supporting models of 
integrated local governance able to orient policies, 
products and services. 

Through development pilot projects and analysing 
best practices Q-AGEING focused on active age-
ing in general, and in its fi nal outputs, Toolbox of test-
ed solutions promoting active ageing at local level, 
the Q-AGEING partnership recommended several 
examples other municipalities/organisations can use 
to develop and implement local actions promoting 
active ageing.

SENIOR CAPITAL is much focused on the labour 
market: as the follow-up project of Q-AGEING, wish-
es to contribute to the economic competitiveness of 
CE through developing knowledge and enlarging 
quality workforce with a focus on seniors.
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Üdvözöljük a CENTRAL EUROPE program ke-
retében működő HELPS (www.helps-project.eu), 
Q-AGEING (www.q-ageing.eu), és SENIOR CA-
PITAL projekt (www.seniorcapital.eu), valamint a 
SOUTH EAST EUROPE program keretében támo-
gatást nyert SILVER CITY (www.silvercity.eu) projekt 
által szervezett konferencián.

A rendezvény célja, hogy a fenti transznacionális 
együttműködési projektek közötti kapcsolatokat ak-
tivizálja, valamint hogy hozzájáruljon az időseket 
és a hátrányos helyzetű embereket támogató helyi 
partnerségek bevált és hatékony módszereinek nép-
szerűsítéséhez. A konferencia keretén belül meg-
rendezésre kerülő négy tematikus műhelymunka az 
idősek és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
reintegrációjának lehetőségeit kívánja megvizsgálni.

A SILVER CITY egy, a SOUTH EAST EUROPE 
Program (www.southeast-europe.net) által támo-
gatott transznacionális együttműködési projekt hat 
partnerszervezet között, amelyek az alábbi váro-
sokat/régiókat képviselik: Zugló, Maribor, Zágráb, 
Burgas, Galati és Treviso. A projekt ideje alatt a part-
nerek az aktív időskor témájában, többek között kö-
zös helyzetelemzést, teszt projektek megvalósítását 
és értékelését, valamint a legjobb gyakorlatok nagy 
nyilvánosság előtti bemutatását kívánják elvégezni.

A HELPS egy, a CENTRAL EUROPE Program 
(www.central2013.eu) által fi nanszírozott pro-
jekt, amely különböző stratégiák és gyakorlatok 
kidolgozásával támogatja a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok életminőségének javítását, 
különös fi gyelmet fordítva a közép-európai városi 

környezetben élő idősekre és fogyatékkal élőkre. 
A projekt egyik kiemelt célja, hogy fejlessze és 
erősítse az innovatív lakhatási és szociális gon-
dozási megoldásokat a helyi szakpolitikák, ter-
mékek és szolgáltatások támogatásával.

Teszt projektek kidolgozásával és jó gyakorlatok 
elemzésével a Q-AGEING projekt általánosság-
ban az aktív időskorra fókuszált; a projekt kereté-
ben kidolgozott kézikönyvvel (Az aktív időskor 
helyi szintű népszerűsítésének módszertani 
kézikönyve) a Q-AGEING partnerek több jó gyakor-
latot javasoltak, melyek más önkormányzatok/in-
tézmények által is használhatóak az aktív időskort 
támogató helyi kezdeményezések kidolgozására.

A SENIOR CAPITAL projekt, mint a Q-AGEING 
folytatása, sokkal inkább a munkaerőpiacra koncent-
rál, hozzájárulva Közép-Európa gazdasági verseny-
képességének javításához a tudás és a bővülő minő-
ségi munkaerő megteremtésével az idősek számára.
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SKYPECARE FOR ELDERLY (HUNGARY)

Learning to use the free, well-known and easy-to-learn 
SKYPE software with the help of young volunteers 
gave the digitally illiterate elderly recipients of home 
case a real sense of achievement. It encouraged 
them to learn to use the Internet as well. Thanks to the 
16-year-old volunteers they were able to reach a com-
parable level of skill, became aware of the possibilities 
offered by the Internet, their loneliness, depression 
and suicide attempts disappeared, their quality of life 
improved.

PROVIDER: Hungarian Charity Service of the Order of Malta
WEBSITE: www.maltai.hu

SOPHIA - FRANKEN GMBH & CO. KG 
(GERMANY)

“SOPHIA Franken GmbH & Co. KG” is a north Bavarian 
private company providing an emergency call system 
for elderly. The system includes both a technical and 
a social dimension. Through a “tele-guard” system (a 
particular designed bracelet) which is connected to a 
service centre, the security perception of elderly singles 
can be raised. The technical approach is complemen-
ted by a net of voluntary workers for direct social care.
WEBSITE: www.sophia-franken.de

SOCIAL CAREGIVERS IN MILAN (ITALY)

’Social caregivers’ is an initiative of Milan Municipality. 
It has been activated in every social housing neigh-
bourhood. There are some professional caregivers 
that work in the neighbourhoods and play the role of 
antennas to intercept the need of the community. They 
operate in two ways: in a ‘front desk’, to receive re-
quests of intervention by the citizens; and organizing 
visits in the houses in order to fi nd out the non-ex-
pressed needs.

ZRCADLOVÁ POMOC - “MIRROR HELP” 
(CZECH REPUBLIC)

The practice is focused on the elderly and handi-
capped people who do not have support (or support 
is insuffi cient) from their relatives in dealing with every-
day issues and problems. The practice is based on a 
group of professionally trained helpers (themselves 
elderly or handicapped), who provide help with running 
the household, shopping, help with administration, in-
formation provision and company in free time activities.

PROVIDER: Muži a ženy - “Men and Women” (NGO)
WEBSITE: www.muziazeny.cz/cs/

GOOD PRACTICES PRESENTED 
DURING THE EVENT
Workshop A: Innovative solutions/best practices in social care for the 
elderly and vulnerable people
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SKYPE AZ IDŐSGONDOZÁSBAN
(MAGYARORSZÁG)

A projekt keretében fi atal önkéntesek tanították meg a 
jól ismert, ingyenes SKYPE szoftver használatát ma-
gányos időseknek. Az Internet használat elsajátítását 
is magába foglaló képzés rövid időn belül óriási sikert 
hozott. A 16 éves önkénteseknek köszönhetően, a 
programban résztvevő idősek a mindennapi életben 
hasznosítható tudást szereztek, egyedül használják 
és ismerik az Internet lehetőségeit, s ezek eredmé-
nyeként magányosság érzetük, depressziójuk és 
öngyilkossági hajlamaik megszűntek, életminőségük 
pedig egyértelműen javult.

PROJEKTGAZDA: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
WEBSITE: www.maltai.hu

SOPHIA - FRANKEN GMBH & CO. KG 
(NÉMETORSZÁG)

A „SOPHIA Franken GmbH & Co. KG” bajor cég olyan 
kézi segélyhívót biztosít az idősek számára, melynek 
használatával önkéntes segítők által nyújtott szociális 
szolgáltatások is elérhetőek.

WEBSITE: www.sophia-franken.de

SZOCIÁLIS GONDOZÓK MILÁNÓBAN 
(OLASZORSZÁG)

Milánó szociális lakásokkal rendelkező városnegye-
deiben működő kezdeményezést a város önkormány-
zata hívta életre. A program középpontjában azok az 
önkéntes, de hivatásos gondozók állnak, akik élvezik 
a rászorulók bizalmát, s így egyfajta „antennaként” 
jelezni tudják az egyéni és csoportos szükségleteket.

“TÜKÖR SEGÍTSÉG” (CSEHORSZÁG)

A projekt olyan idősekre és fogyatékkal élő szemé-
lyekre fókuszál, akik mindennapi életük során egyál-
talán nem, vagy nem elégséges segítséget kapnak 
hozzátartozóiktól. A projekt során idős, vagy fogyaték-
kal élő személyek segítenek rászoruló sorstársaiknak 
a mindennapi tevékenységek és feladatok elvégzésé-
ben.

PROJEKTGAZDA: Muži a ženy „Férfi  és nő” (civil 
szervezet)
WEBSITE: www.muziazeny.cz/cs/

A RENDEZVÉNYEN BEMUTATOTT 
JÓ GYAKORLATOK
„A” Műhelymunka: A szociális ellátás legjobb gyakorlatai az idősek és 
a szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára
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MODERNIZATION OF THE MULTIFUNCTIONAL 
CENTRE OF SOCIO-MEDICAL SERVICES FOR 
ELDERLY IN GALATI (ROMANIA)

By using ERDF funds, Municipality of Galati intends 
to renovate its one of the socio-medical centers in 
order to provide specifi c daytime social services for 

the elderly. In additions to this, the municipality will 
focus on still active elderly as well, in order to main-
tain their physical and mental condition. 

PROVIDER: Municipality of Galati
WEBSITE: www.primaria.galati.ro

Workshop B: Re-integration of seniors to the labour market 
(tailor-made education programs, employment solutions, etc.)
SOCIAL CO-OPERATIVE HUMANA NOVA 
(CROATIA)

Social Co-operative Humana Nova is working in the 
town of Čakovec, once well-known for textile indus-
try. This cooperative employs the disabled, socially 
excluded persons and especially long term senior 
unemployed. Humana nova produces and sells textile 
products made from ecological and recycled fabrics.

PROVIDER: Humana Nova Social Enterprise
WEBSITE: www.humananova.org

KNOWLEDGE TRANSFER THROUGH CROSS 
GENERATIONAL CO-EMPLOYMENT IN SMES 
(HUNGARY)

The pilot focuses on older employees of local SMEs 
facing retirement. In the frame of the pilot each em-
ployee will become a personal mentor of a young 
graduate trainee in order to shares his/her knowledge 
as well as work experience. By dividing the working 
hours, the target group (elderly employees) has less 
workload for the same salary, and the trainee can 

achieve professional experience and some payment 
as well since the Regional Employment Centre offers 
a subsidy programme for trainees. 

PROVIDER: Central-Transdanubian Regional and 
Economic Development Nonprofi t Company
WEBSITE: http://www.kprf.hu

ACTIVE AFTER 50 (SLOVENIA)

Pilot training programme “Active after 50”  (Podravje 
region - Maribor) aimed to activate the target group 
(50+) potentials (mental, motivation, communication, 
innovation, problem solving capacity, new situation 
adaptation, work organizing and planning) by iden-
tifying, strengthening and realizing how to use their 
social and generic competences, enabling them em-
ployment and active integration to the labour market 
as well as social inclusion. 

PROVIDER: Economic Institute Maribor
WEBSITE: www.eim-mb.si/en/index.html
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SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
KORSZERÜSÍTÉSE ÉS IDŐSBARÁTTÁ 
TÉTELE (ROMÁNIA)

Galac Önkormányzata EU-s támogatás igénybevé-
telével úgy alakítja át és korszerűsíti egyik szociális 
és egészségügyi szolgáltató központját, hogy a még 

aktív vagy aktivizálható idősek számára speciális 
nappali szolgáltatásokat nyújt annak érdekében, hogy 
fi zikai és mentális egészségük megőrzéséhez hozzá-
járuljon.

PROJEKTGAZDA: Galac Önkormányzata
WEBSITE: www.primaria.galati.ro

„B” Műhelymunka: Az idősek munkaerő-piaci reintegrációja 
(egyénre szabott oktatási programok, foglalkoztatási megoldások, stb.)
HUMANA NOVA SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 
(HORVÁTORSZÁG)

A Humana Nova Szociális Szövetkezet az egykor tex-
tiliparáról nevezetes Čakovec városában működik. Az 
ökológiai elvárásoknak is eleget tevő textil gyártása 
során fogyatékkal élő, valamint tartósan munkanélküli 
idősebb személyeket foglalkoztat.

PROJEKTGAZDA: Humana Nova Social Enterprise
WEBSITE: www.humananova.org

TUDÁSTRANSZFER BIZTOSÍTÁSA 
GENERÁCIÓK KÖZTI FOGLALKOZTATÁSSAL 
(MAGYARORSZÁG)

A pilot projekt nyugdíjazás előtt álló munkavállalókra 
fókuszál. Minden idős dolgozó egy fi atal gyakornok 
személyes mentorává válik annak érdekében, hogy 
tudását és munkatapasztalatát hatékonyan megossza 
vele. A munkaidő megosztásával a bevont idős mun-
kavállalók azonos fi zetésért kevesebbet dolgoznak, 
a gyakornokok közvetlenül a legtapasztaltabbaktól 
tanulhatnak, a cég pedig a gyakornokok fi zetésének 

egy részét a Munkaügyi Központ segítségével fedezi. 

PROJEKTGAZDA: Közép-Dunántúli Regionális és 
Gazdasági Fejlesztési Nonprofi t Kft. 
WEBSITE: http://www.kprf.hu

50-EN IS TÚL AKTÍVAN (SZLOVÉNIA)

A Podravje régióban (Maribor) megvalósult tréning 
projekt célja a résztvevők lehetőségeinek aktivizálása 
volt (motiváció, kommunikáció, innováció, probléma 
megoldás, alkalmazkodás új helyzetekhez, munka-
szervezés és tervezés, stb.) azáltal, hogy beazonosí-
tották és tudatossá tették, hogyan használják szociális 
helyzetükből, valamint életkorukból adódó tudásukat. 
A képzés alkalmassá tette a résztvevőket az aktívabb 
munkaerő-piaci alkalmazkodásra és a hatékonyabb 
társadalmi integrációra.

PROJEKTGAZDA: Gazdasági Intézet Maribor
WEBSITE: www.eim-mb.si/en/index.html
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ENSURE: ECONOMY NEEDS SENIOR’S UNIQUE 
AND REAL EXPERIENCE (HUNGARY)

The ENSURE project intends to map, collect, organ-
ize and utilize the knowledge, expertise, experiences 
and competences elderly people (55+) uniquely have 
with some decades of work behind them. The most 
important aim is to establish an intelligent database 
consisting of senior experts which links to the needs 
of companies, authorities, training organizations and 
other stakeholders who wish to use this knowledge. 

PROVIDER: Local Enterprise Agency of Heves County
WEBSITE: http://www.ensure55.eu/en/

GERONTOLOGY CENTRE IN ZAGREB 
(CROATIA)

Centre for Gerontology of the Zagreb Institute for 
Public Health provides complex tasks. Among others 
it also prepares studies, evaluates, supervises and 
plans needs of older people in the fi eld of work and 
gives methodological help for caregivers. 

Workshop C: Innovative housing solutions/best practices for 
the elderly and vulnerable people
DOM IRIS - IRIS SMART HOME (SLOVENIA)

IRIS Smart home is a demonstration apartment and 
clinical research facility. The apartment is fi tted with 
various assistive technologies that assist persons 
with different disabilities as well as the elderly.

PROVIDER: University Rehabilitation Institute Soca
WEBSITE: www.dom-iris.si/en/index.php, 
www.ir-rs.si

URBAN BARRIER MAP (POLAND)

To transform the local infrastructure closer to elderly’ 
needs requires serious effort and signifi cant budget 
from developing bodies. Thinking on a long-term 
basis should be crucial, but this is missing quite fre-
quently from urban policies. The Urban Barrier Map 
developed by Municipality of Sopot is a strategic ap-
proach to map the urban barriers and to take them 

into consideration when develop the infrastructure in 
the future. 

PROVIDER: Municipality of Sopot
WEBSITE: www.sopot.pl

24-HOUR-CARE BY “GUT UMSORGT” 
(AUSTRIA)

Many people in need of care or their relatives do not 
have the fi nancial resources to afford special social 
services. With subsidies for 24-hour-care, also peo-
ple with a high need of care don´t have to move to 
institutional care and may stay in their own home. 
In such a case, the possibility of 24-hour-care exists 
in Austria, which became regulated by law in 2007. 

PROVIDER: Samaritan Burgenland (NGO)
WEBSITE: www.gutumsorgt.eu/24-stunden-betreuung.html
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ENSURE: A GAZDASÁGNAK SZÜKSÉGE VAN AZ 
IDŐSEK EGYEDI ÉS VALÓS TAPASZTALATAIRA 
(MAGYARORSZÁG)

Az ENSURE projekt feltérképezi, összegyűjti és hasz-
nosítja az idős munkavállalók mély szakértelmét, ta-
pasztalatát és tudását. Ennek legfontosabb eszköze 
egy intelligens adatbázis létrehozása szenior szakér-
tők bevonásával, amely rendszer összeköti és össze-
gyűjti a cégek, szervezetek, hivatalok igényeit. 

PROJEKTGAZDA: Heves Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Központ
WEBSITE: http://www.ensure55.eu/en/

GERONTOLÓGIAI KÖZPONT ZÁGRÁBBAN 
(HORVÁTORSZÁG)

A Zágrábban működő Gerontológiai Központ többek 
között az idősek foglalkoztatással kapcsolatos igé-
nyeit kutatja és monitorozza, valamint folyamatos 
módszertani tanácsadást biztosít a gondozók részére.

„C” Műhelymunka: Innovatív lakhatási megoldások idősek, valamint 
szociálisan hátrányos helyzetű emberek számára
DOM IRIS - IRIS INTELLIGENS OTTHONOK 
(SZLOVÉNIA)

Az IRIS egy kísérleti apartman és egyben klinikai 
kutatási egység, amely számos innovatív segítő 
eszközt kínál fogyatékkal élők és idősek számára. 

PROJEKTGAZDA: 
Soca Egyetemi Rehabilitációs Intézet
WEBSITE: www.dom-iris.si/en/index.php, www.ir-rs.si

KÖZLEKEDÉSI AKADÁLYOK TÉRKÉPE 
(LENGYELORSZÁG)

A lakókörnyezet és a közterek idősbaráttá tétele komoly 
erőfeszítést és jelentős anyagi ráfordítást igényel a fej-
lesztési szervezetek részéről. A hosszú távú tervezés 
alapvető fontosságú lenne, mégis sokszor hiányzik a 
városfejlesztés gyakorlatából. A Sopot Önkormányzata 
által kidolgozott Közlekedési Akadályok Térképe egy 

olyan stratégiai megközelítést jelent, amelynek révén 
a városban a projekt keretében feltérképezett közleke-
dési akadályokat a jövőben fi gyelembe veszik az infra-
strukturális fejlesztéseknél.

PROJEKGAZDA: Sopot Önkormányzata
WEBSITE: www.sopot.pl

24 ÓRÁS ELLÁTÁS (AUSZTRIA)

A rászorulók és hozzátartozóik nagytöbbsége anya-
gilag nem engedhetik meg maguknak, hogy speciális 
szociális szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A 24 
órás ellátás azonban még a nagymértékben rászo-
rulóknak is lehetővé teszi az otthoni ápolást. Ausz-
triában a kísérleti módszert 2007-ben törvényileg is 
szabályozták.
 
PROJEKTGAZDA: Samaritan Burgenland 
WEBSITE: www.gutumsorgt.eu/24-stunden-betreuung.html
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Workshop D: Re-integration of seniors to the society by voluntary programs

ELDERLY-FRIENDLY HOUSING MODEL (HUNGARY)

Making homes of the elderly obstacle-free in various 
settlement types and various housing types at relative-
ly low cost with the aim of ensuring that the elderly can 
continue living at home in safety, preventing fractures 
often entailing hospitalisation, especially hip fractures 
that can result in mortality, as well as avoiding or post-
poning admission to a residential home.

PROVIDER: Hungarian Charity Service of the Order of Malta
WEBSITE: http://www.maltai.hu/data/nodes/5/fi le/
Idosek_otthon.pdf

MONTEBELLO PROJECT (ITALY)

Montebello project aims at promoting the communi-
ty development and the quality of neighborhood life 
through the joint participation of several organizations 
and associations of the city of Trieste. In the frame of 
the Montebello project an advanced home care stra-
tegy is being tested through an integrated approach.

PROVIDER: Municipality of Trieste and Local 
Health Authority of Trieste

NEIGHBOURHOOD VOLUNTEERS’ ROLE 
IN ÚJBUDA’S LOCAL ELDERLY-FRIENDLY 
PROGRAM (HUNGARY)

The neighbourhood volunteers are elderly citizens 
living in Újbuda (11th District of Budapest) who – 
voluntarily – want to take action for each other and 
for the closer community. The neighbourhood vo-
lunteers have been recruited and trained to operate 
effi ciently and to include more and more elderly peo-
ple in local programmes while supporting their ope-
rations. The tasks of the programme include drawing 
further volunteers into the programme. This is the 
basis of the rich local 60+ Programme, launched by 
the Municipality.

PROVIDER: Municipality of Újbuda (district XI. of 
Budapest)
WEBSITE: http://www.ujbuda.hu/60plusz

TRAINING AND RECRUITMENT OF ELDERLY 
VOLUNTEERS (ITALY)

In the frame of the Q-AGEING project Province of 
Treviso provided training for active, highly qualifi ed 
elderly on how to communicate and share their ex-
periences and skills within the local community. In 
addition to this, participants created an info point at 
the headquarters of Province of Treviso, which works 
as a recruitment centre for elderly (60+) volunteers.

PROVIDER: Province of Treviso

NEIGHBOURHOOD PROGRAM FOR STRENGTH-
ENING LOCAL COMMUNITIES AND KEEPING
THE ELDERLY AT THEIR HOMES (HUNGARY)

Most of the older inhabitants in Hungary do not ask 
the help of local social services and do not partici-
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IDŐSBARÁT LAKÁSPROGRAM (MAGYARORSZÁG)

A projekt keretében idősek részére alakítottak ki kü-
lönböző típusú, kis költségvetésű akadálymentes 
lakásokat. Mivel a legtöbb, komoly veszélyekkel járó 
baleset a lakások jól behatárolható pontján történik, 
az átalakítások ezen részeket érintették, hogy az idő-
sek biztonságban élhessenek otthonaikban.

PROJEKTGAZDA: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
WEB: www.maltai.hu/data/nodes/5/fi le/Idosek_otthon.pdf

MONTEBELLO PROJEKT (OLASZORSZÁG)

A Montebello projekt célja egy integrált közösség-, il-
letve lakóterületi életminőség-fejlesztés Trieszt egyik 
városrészében. A projekt keretében egy magas szintű 
otthonápolási stratégiai is tesztelésre kerül.

PROJEKTGAZDA: Trieszt Önkormányzata és annak 
egészségügyi intézete

„D” Műhelymunka: Az idősek társadalmi reintegrációja önkéntes 
programokon keresztül
SZOMSZÉDSÁGI ÖNKÉNTESEK SZEREPE 
ÚJBUDA HELYI IDŐSBARÁT PROGRAMJÁBAN 
(MAGYARORSZÁG)

A szomszédsági önkéntesek Újbudán lakó időskorú 
polgárok, akik egymásért és a szűkebb lakóközös-
ségükért akarnak tevékenykedni. A szomszédsági 
önkénteseket az önkormányzattal dolgozó Közös-
ségfejlesztők Egyesülete toborozta és készítette fel a 
hatékony munkavégzésre, valamint hogy egyre több 
időskorút bevonjanak a helyi programokba. Újbuda 
Önkormányzata 60+ Programjának a bázisát is a 
szomszédsági önkéntesek jelentik.

PROJEKTGAZDA: Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata
WEBSITE: http://www.ujbuda.hu/60plusz

IDŐSKORÚ ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ÉS 
TOBORZÁSA (OLASZORSZÁG)

A Q-AGEING projekt keretében Treviso Tartomány olyan 
képzéseket szervezett aktív időskorúak részére, amelyek 
során megtanulhatták, hogy lehet tudásukat, tapasztala-
tukat hatékonyan megosztani a helyi közösséggel. Ezen 
felül a képzésben résztvevők információs pontot hoztak 
létre a tartományi önkormányzat épületében, amely idő-
skorú önkénteseknek szóló toborzóirodaként működik.

PROJEKTGAZDA: Province of Treviso

SZOMSZÉDSÁGI PROGRAM A HELYI 
KÖZÖSSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE ÉS AZ IDŐSEK 
OTTHONAIKBAN TARTÁSA ÉRDEKÉBEN 
(MAGYARORSZÁG)

A legtöbb idős ember Magyarországon nem veszi 
igénybe a helyi szociális szolgáltatásokat, továbbá 
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nem vesz részt a helyi közösségi életben. Társadalmi 
bevonásuk idős önkéntesek segítségével, a kölcsö-
nös bizalmon alapulva, mégis lehetséges. 
 
PROJEKTGAZDA: Életfa Egyesület 
WEBSITE: www.eletfa.hu

A MUNKA GYERMEKEI (OLASZORSZÁG)

A project célja egy elhagyatott közösségi épület felújí-
tása Gallarate városában úgy, hogy az egy valóban 
élő közösségi központtá váljon. A felújítása során 
ezért arra törekedtek, hogy új típusú szociális szolgál-
tatásokat is elérhetővé tegyenek, időskorú önkénte-
sek vezetésével és koordinálásával.

PROJEKGAZDA: Association Auser 
WEBSITE: http://www.auser.lombardia.it/

HASZNOS ÜZLETEK PIACA (NÉMETORSZÁG)

A piac két órás nyitva tartása alatt egy moderátor ka-
lauzolja körbe a résztvevőket. Ennek során a vállalko-
zások tulajdonosai, képviselői egy asztalhoz ülnek a 
civil szervezetek képviselőivel (jelen esetben például 
az aktív időskorral foglalkozó szervezetek képviselői-
vel) és üzleti tárgyalásokat folytatnak. Az üzlet meg-
kötésének egyetlen fontos szabálya van: bármiről 
szólhat, csak pénzről nem.

PROJEKTGAZDA: Civil Társadalom Fejlesztési 
Központ 
WEBSITE: www.zze-freiburg.de

pate in local community programmes. But other old-
er people from the same neighbourhood can try to 
involve them, simply based on the trust.
 
PROVIDER: Életfa Support Service Association 
WEBSITE: www.eletfa.hu

CHILDREN OF LABOUR (ITALY)

The project aims to re-launch an old and abandoned 
recreational centre in Gallarate. The plan is to have 
this house as beating heart of the local communi-
ty. This is achieved by transforming the centre in a 
venue of new social activities, by involving senior 
volunteers to manage the centre and to coordinate 
the different activities. 

PROVIDER: Association Auser 
WEBSITE: http://www.auser.lombardia.it/

Marketplace of Good Businesses (GERMANY)

The setting of a Marketplace of Good Businesses 
bares similarities to a stock exchange: for the set 
time of about two hours the Marketplace opens and 
a facilitator guides the participants through the event. 
During such a Market Place representatives or own-
ers of enterprises get together with representatives 
from NGOs (in this case focusing on active ageing) 
and they “do business”. There is one important rule 
to the kind of business that shall be taken into ac-
count: everything but money can be dealt.

PROVIDER: Centre for Developments in Civil Society 
WEBSITE: www.zze-freiburg.de

www.helps-project.eu www.q-ageing.eu www.seniorcapital.eu www.silvercity.eu

Where the age 
does not matter

Ahol a kor 
nem számít
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