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S A S S I J E K O M U N I TA
Ak máte záujem o kariérové poradenstvo vo vyššom veku a prístupy k trvalému
profesionálnemu rozvoju, ktoré sú citlivé na vek, môžete sa pripojiť k virtuálnemu priestoru
SASSI Hub, kde môžete skúmať a testovať nástroje a zdroje vyvinuté v súčasnom a
predchádzajúcom projekte.
Zaregistrujte sa na www.my-vita.eu
ZO S A SS I D O S AS SI-WO RK I NG O N

Demografické trendy ukazujú, že Európa
sa stáva stále viac „sivou“. Dĺžka života
rastie a ľudia potrebujú pracovať dlhšie a

V roku 2015 začalo sedem partnerov z piatich európskych krajín SASSI inovatívny project zameraný na rozvoj prístupov a postojov citlivých na vek
smerom k neustálemu profesionálnemu rozvoju starších ľudí. Pokračovaním tohto
projektu je SASSI-WORKING ON, ktorý začal v roku 2018 a zameriaval sa na

často dokonca aj chcú pracovať dlhšie.

postupy, ktoré majú znovunavrátiť a / alebo pomôcť zostať vekovej kategórii 50+
na trhu práce.

Dlhší pracovný život však vyvoláva kľúčové

CIE LE

výzvy pri určovaní a riadení kariéry v

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť a zlepšiť prístup k vekovo citlivému
kariérnemu poradenstvu, ako aj zaktualizovať potrebné zručnosti pre starších

neskoršom veku tak pre starších
pracovníkov, ako aj pre zamestnávateľov.
Toto sa snaží riešiť SASSI-Working On
projekt tým, že rozvíja efektívne vekovo
citlivé prístupy kariérneho manažmentu
pre 50+.

pracovníkov. Projekt sa tiež snaží pomôcť nájsť vhodné pracovné príležitosti pre
starších pracovníkov a odbúravať stereotypy a predsudky, ktoré veľakrát smerujú
k diskriminácii na pracovisku na základe veku. V neposladnom rade má projekt
taktiež za cieľ rozvíjať inovatívne online nástroje a produkty, ktoré podporujú
posúdenie kariéry v neskoršom veku a ďalší rozvoj odborného vzdelávania CVET
profesionálov a promo možností znovunaštartovania kariéry vo vyššom veku.
PRO DU KTY
SASSI+ bude pracovať na:
- Sprievodcovi pre vytvorenie tzv. možností znovunaštartovania kariéry vo vyššom
veku
- Príručka ambasádorov pre mobilitu vo vzdelávaní na pracovisku
- Sprievodca zamestnávateľom k oblasti riadeniu kariéry
- Súbor nástrojov
- Hodnotiaca správa skúseností a odporúčaní

