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KONTEKST 
 
Szybkie starzenie się społeczeństwa jest 

jednym z głównych czynników 

determinujących przyszły rozwój 

gospodarczy Europy i świata. Długość życia 

gwałtownie wzrosła, również u osób 

dotkniętych niepełnosprawnością, co 

stwarza wyzwanie społeczne, ale także 

dużą szansę na wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie w ramach tzw. srebrnej 

gospodarki. 

 

Osoby starsze, dzięki swojemu bagażu 

doświadczeń, mogą przyczynić się do 

rozwoju społeczeństwa, jednocześnie 

aktywnie żyć. Dotyczy to również osób 

z niepełnosprawnościami, którzy 

w niektórych krajach Europy mają 

możliwość w wieku około 60 lat pobierać 

minimalną emeryturę. Niestety w większości 

przypadków nie zapewnia ona 

wystarczających dochodów i środków na 

własne utrzymanie, czy opiekę zdrowotną. 

  
W związku z tym, niezbędne staje się 

stworzenie mechanizmów zachęcających 

i umożliwiających takim osobom pozostanie 

jak najdłużej w środowisku pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator:  
- I.R.I.P.S. (Institut Regionald’Insertion 

Professionnelle et Sociale)  
FRANCJA 

 

Pozostali partnerzy:  
- SILVER SAPSE FRANCJA  
- GO EUROPE HISZPANIA  
- Fyg Consultores HISZPANIA  
- CIEP asbl BELGIA  
- DANMAR COMPUTERS POLSKA  
- Associazione C'ENTRO 
WŁOCHY 
 

 

KONTAKT 
 
 

 
@SILVERPLUS_ PROJECT 

 
H TTPS://SILVER PLUS.ERASMUS.SITE   



 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
 

UE w ramach programu Erasmus+ KA2 
 

2018-1-FR01-KA204-047742 

 

CZAS TRWANIA 
 

24 miesiące 
 

01.10.2018 – 30.09.2020 

 

CELE 
 

Opracowanie innowacyjnej metodyki 
szkolenia oraz zestawu e-narzędzi, które 
będą wspierać osoby pracujące 
z niepełnosprawnymi, aby Ci mogli jak 
najdłużej pozostać aktywni na rynku pracy. 
 
 

ORAZ 
 
 
 

Zwiększenie potencjału zatrudniania 

specjalistów ds. socjalnych 

i zdrowotnych, a także chętnych do 

rozpoczęcia nowych działalności 

w ramach srebrnej gospodarki. 
 
 
 

 

GRUPY DOCELOWE 
 
Edukatorzy osób dorosłych oraz  
pracownicy ośrodków ds. socjalnych/ 
pracownicy socjalni.  
Dorośli z niepełnosprawnościami 
(beneficjenci końcowi).

REZULTATY PROJEKTU  
Ramy kompetencji, dokument z propozycją  
zagadnień wspierający pracę pracowników  
socjalnych/ edukatorów z dorosłymi  
z niepełnosprawnościami/seniorami  
Platforma e-learningowa SILVER+  
Zbiór narzędzi do nauczania metodą  
blended learning 

 
ORAZ 

 
Moduły szkoleniowe dla osób  
z niepełnosprawnościami, zwłaszcza  
fizycznymi oraz osób starszych o niskich  
kompetencjach 

 
Podręcznik SILVER+ do prowadzenia zajęć  
z osobami z niepełnosprawnościami lub  
osobami starszymi o niższych  
kompetencjach, zwłaszcza cyfrowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVER ECONOMY AS A NEW PATHWAY 

TO FOSTER ENTREPRENEURSHIP AND 

FACILITATE THE DISABLED PERSONS’ 

INSERTION AND REINSERTION IN 

LABOUR MARKET 


