
να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων άνω των 65 ετών
να ανταλλάξει καλές πρακτικές για τη δια βίου εκπαίδευση, την ψυχική και σωματική
υγεία, την πρόσβαση στην κοινωνική ζωή και τον ψηφιακό κόσμο 

να προωθήσει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις διαγενεακές δραστηριότητες 
να ενισχύσει τις ικανότητες των φροντιστών, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών
ενηλίκων, του λοιπού προσωπικού που συνεργάζεται με ανθρώπους άνω των 65 ετών
να καταπολεμήσει τα στερεότυπα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους

Το GOLD είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + με στόχο
την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την κοινωνική ένταξη των
ηλικιωμένων ανθρώπων καθώς και τη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής τους υγείας
και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

Οι κύριοι στόχοι του έργου GOLD είναι:

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας μας και το έργο ’’GOLD’’ θα
τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, να διατηρούν και να
βελτιώσουν τις ψυχικές, σωματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, να αισθάνονται
ενεργοί και να έχουν ευκαιρίες να προσφέρουν στις νεότερες γενιές, μοιράζοντας τις
εμπειρίες και τη σοφία τους.

Κατά τη διάρκεια του έργου οι 6 εταίροι του έργου CHALLEDU (Ελλάδα), E-SENIORS

(Γαλλία), Φροντίζω(Ελλάδα), Πανεπιστήμιο MUNSTER (Γερμανία), Διαβάζω για τους
άλλους (Ελλάδα) και ASSOCIATION GENERATIONS (Βουλγαρία) θα ανταλλάξουν
καλές πρακτικές και θα αναπτύξουν μια συλλογή από εργαλεία και καλές πρακτικές για
την τρίτη ηλικία.
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
περιεχόμενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν.  
Αριθμός Σύμβασης Έργου: 2020-1-EL01-KA204-078895
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Παρόλο που ο COVID-19 ήταν ένα εμπόδιο για να συναντηθούν οι εταίροι,
πραγματοποίησαν όμως ένα online kick off meeting στα πλαίσια του έργου
GOLD στις 15 Οκτωβρίου 2020. Η CHALLEDU, ο συντονιστής του έργου GOLD,

φιλοξένησε το διαδικτυακό meeting ενώ συμμετείχαν σ’ αυτό, οι E-SENIORS,

Φροντίζω, Πανεπιστήμιο MUNSTER, Διαβάζω για τους άλλους και
ASSOCIATION GENERATIONS. 

Κατά τη διάρκεια του meeting η CHALLEDU παρουσίασε τους κύριους στόχους,
τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου. Στη συνέχεια, όλοι οι εταίροι
παρουσίασαν τους οργανισμούς που εκπροσωπούν και τις καλές πρακτικές που
εφαρμόζουν και σκοπεύουν να μοιραστούν μέσω του έργου GOLD. 

Επίσης παρουσιάστηκαν από το συντονιστή του έργου οι κανόνες του
προγράμματος Erasmus+, το σχέδιο διαχείρισης του έργου, το χρονοδιάγραμμα
και το risk plan υπό τον συντονισμό της CHALLEDU.

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του meeting ήταν ότι οι εταίροι γνωρίστηκαν
μεταξύ τους (αν και ψηφιακά), αντάλλαξαν γνώσεις και καθόρισαν τα επόμενα
βήματα του έργου.

ONLINE KICK OFF MEETING

COMING SOON

Ανάπτυξη  του  website  και
φυλλάδιο  του  έργου  σε
όλες  τις  γλώσσες  των
εταίρων  

Νέα  και  ενημερώσεις  στη
σελίδα  μας  στο  Facebook

@golderasmusplus

Έρευνα  για  την
κατάσταση  και  τις
ανάγκες  των  ηλικιωμένων
ανθρώπων  στις  χώρες
των  εταίρων .
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