
ECOMANAGEMENT
poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška

ÚVOD
Projekt EKOMANAŽMENT poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška
je európsky projekt  z programu ERASMUS+, strategické 
partnerstvá vo vzdelávaní dospelých. Projekt bude realizovaný 
od októbra 2017 do septembra 2019.
Projekt sa týka trvalo udržateľného rozvoja a územného plánovania
so zapojením občanov. Jeho cieľom je umožniť spoločnú prácu
seniorom a občanom – hlavne mladým ľuďom, ktorí majú problémy
umiestniť sa na trhu a na druhej strane spoluprácu občanov 
a miestnej samosprávy. Projekt sa opiera o vedomosti a techniky “starších ľudí” v regiónoch, kde títo ľudia
žijú. V rámci stratégie Európa 2020 sa spojilo šesť partnerov, aby vytvorili pomôcky, ktorými by zabezpečili 
medzigeneračný prenos poznatkov podľa príkladov najlepšej praxe.
Počas realizácie projektu EKOMANAŽMENT budú vytvorené a verejnosti distribuované štyri newslettere.
Jednotlivé newslettere budú obsahovať informácie o napredovaní projektu a o dôležitých etapách jeho
realizácie.

OPERATÍVNE CIELE PROJEKTU
Projekt «EKOMANAŽMENT» berie do úvahy environmentálny 
dopad územného plánovania, ktorý sa realizoval počas 
posledných desaťročí, vyhodnotí tento dopad a zameria sa na 
jeho redukovanie s cieľom zahrnúť tento postup do perspektív 
udržateľného rozvoja.
Preto budú spolupracovať seniori- nositelia starých zručností a 
občania/mladí ľudia s ťažkosťami na trhu práce, aby zachovali 
toto zabudnuté bohatstvo, tento neoceniteľný kapitál v čase, keď 
boj proti klimatickej nerovnováhe je všadeprítomný a ťaživý.
Zhodnotenie poznatkov a techník na európskej úrovni umožní
nielen spojiť mladých ľudí a starších ľudí prostredníctvom 
projektu – ochrany, územného plánovania a valorizovania 
spoločného priestoru, ale aj pretvoriť toto staré dedičstvo 
do užitočných pomôcok, ktoré budú môcť využiť všetci, 
pričom občania tak dostanú kľúče k získaniu zamestnania: 
nadobudnutie/rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií, 
odborných poznatkov poznanie siete miestnych subjektov, 
získanie poznatkov o európskej mobilite, atď.
Projekt ponúka aj jasne formulovaný a udržateľný dialóg medzi
verejnou mocou a subjektmi občianskej spoločnosti v 
problematike valorizácie kultúrneho a prírodného dedičstva, ako 
aj vytvorenie európskej siete.
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PARTNERI PROJEKTU
Združenie Alpes de Lumière
Zámerom združenia je zvýšenie povedomia  miestnych 
občanov o kultúrnom bohatstve krajiny, pričom podnecuje 
tvorbu sociálnych, kultúrnych a osobných vzťahov medzi 
ľuďmi, čo umožní opätovnú valorizáciu a dynamiku v 
regióne.

EuroKoncept 21
Cieľom združenia je pomoc pri  profesijnej integrácii 
znevýhodnených ľudí a ponúknuť činnosti miestneho 
rozvoja vo väzbe na ochranu a spravovanie prírodného
dedičstva.

Gatehouse Development Initiative
Dobrovoľnícka organizácia v Škótsku (UK), ktorá realizuje
projekty na zlepšenie pohody miestnych obyvateľov 
prostredníctvom projektov spojených so zlepšením 
životného prostredia a propagovania kultúrneho a 
prírodného dedičstva.

Združenie obcí Celavu Prunelli
Toto korzické (FR) združenie sa zapája do činností 
zameraných na rozvoj a udržateľnosť hospodárstva,
ktoré valorizuje zdroje, kultúrne dedičstvo a zručnosti;
spája miestne subjekty do siete a  umožňuje prepojenie
kompetencií a iniciatív.

Red2Red Consultores, S.L.
Španielsky súkromný podnik založený v roku 2000 s cieľom
hodnotiť národné a miestne verejné politiky, prispieť
k úspechu verejných inštitúcií a miestnej samosprávy 
v rámci skvalitňovania demokratického, sociálneho
a hospodárskeho spravovania/riadenia.

Perifereiaki Enosio Dimon Ipirou (PED Epirus)
Organizácia PED Epirus sídliaca na severozápade Grécka
je organizáciou miestnej územnej samosprávy, neziskovou
jednotkou súkromného práva s verejným charakterom.
Jej cieľom je predovšetkým realizovať aktivity zamerané na 
kvalitu života, sociálnu kohéziu a ochranu životného 
prostredia a kultúry.

NAPREDOVANIE PROJEKTU
Úvodné projektové stretnutie sa konalo  v 
Madride, 27. a  28. novembra 2017. Počas 
tohto stretnutia partneri  definovali  zdroje 
potrebné na dosiahnutie stanovených  
cieľov  projektu, roly a zodpovednosť
jednotlivých partnerov a ich zabezpečenie.

Alpes de Lumière bude zodpovedné 
za koordináciu projektu počas celej jeho 
realizácie. 
Partneri budú úzko spolupracovať so 
staršími ľuďmi, mladými ľuďmi, miestnou 
samosprávou a občanmi pri realizácii 
štyroch aktivít:

Združenie obcí (Communauté de 
Communes) Celavu Prunelli je 
zodpovedné za zber, spracovanie             
a výmenu príkladov dobrej praxe
(okt. 2017 – febr. 2018)

EuroKoncept 21 bude zodpovedný 
za modelizovanie medzigeneračného 
vzdelávania/činnosti
(febr. – máj 2018)

Red2Red Consultores, S.L. bude 
zodpovený za etnologický prieskum
v teréne, s natočením videosekvencií 
počas poskytovania svedectiev.
Toto bude tvoriť prvú fázu overovania v 
praxi
(máj – september 2018)

PED Epirus bude zodpovedný za 
technickú výučbu a ekologický prenos 
starých zručností (overenie vzdelávania/
činností v praxi), druhá fáza overovania
(okt. 2018 – marec 2019).

Gatehouse Development Initiative 
bude počas doby realizácie projektu riadiť 
komunikáciu a disemináciu výsledkov 
projektu.

Najbližšie nadnárodné stretnutie sa  
uskutoční v Gatehouse of Fleet, v Škótsku, 
v júni  2018. Stretnutie poskytne príležitosť 
na zhodnotenie napredovania projektu.

Tento projekt bol financovaný s podporou 
Európskej komisie. Táto publikácia 
reprezentuje výlučne názor autora a 
Komisia nezodpovedá za akékoľvek 
použitie informácií obsiahnutých v tejto 
publikácii.
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