
Проектът по Еразъм+ „С разум срещу възрастовата дискриминация (SAA) (януари 2022 – юни 2024) се 
стреми да допринесе към по-успешно социално включване на възрастните хора чрез създаването на 
образователна игра, която ще покаже на потребителите перспективата на възрастните хора, които биват 
или са в риск от това да бъдат дискриминирани и сегрегирани, като по този начин проектът ще допринесе 
за развиване на емпатия, толерантност към многообразието и граждански социални умения.

Негативното отношение към стареенето и напредналата възраст скъсяват живота на човек с до 7,5 години.

Възрастовата дискриминация е определяна като стереотипизираща, предубеждаваща и дискриминационна 
на база на възрастта. Този тип дискриминация води до огромно въздействие върху обществото, като влияе 
върху това как виждаме себе си и възможността да преценим как другите хора (млади или възрастни) биха 
могли да допринесат към обществото, като по този начин се повлиява върху здраве, благосъстояние, 
дълголетие, както и има дълбоки икономически последствия.  Проучвания показват, че такъв тип негативно 
отношение може да намали живота на човек със средно 7,5 години.

Основната цел на проекта е окуражаването на хората да се вгледат в собствените си негативни предубедености 
към напредналата възраст и да бъдат защитени от снизходително отношение и практики.

Опитът никога
не остарява

Защо?

„С�разум�срещу�възрастовата�дискриминация� � �� � � � е проект, чрез който ще се създаде достъпна онлайн 
игра, с която да се повиши осведомеността за възрастовата дискриминация и ще даде възможност на 
играчите да разберат перспективата на хората, които са жертви на възрастова дискриминация, както и ще 
се насърчи емпатия, толерантност, респект и граждански умения. 

По този начин проектът „С разум срещу възрастовата дискриминация“ ще допринесе за възстановяване на 
образа на възрастните хора като пълноправни граждани и ще премахне бариерите, които спират социалното 
им участие.

1 СЗО, Възрастова дискриминация. Публикувано на: 18-ти март 2021 година. Достъпно на:
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism 

Какво?



Образователната игра SAA ще бъде насочена към нуждите на доброволците, професионалните и 
неформалните болногледачи, асистенти, персонал с разнообразна професионална история 
(трудотерапевти, социални работници, социални асистенти и т.н.) и членове на семействата на хора в 
напреднала възраст.
Допълнително, проектът ще достигне до организации в социалния, здравния, образователния сектор и в 
сектора за грижа, както и до организации, занимаващи се с проучвания, и политици.

За кого?

Интерактивна образователна платформа, образователна игра с високо качество и допълнителни материали 
ще бъдат налични за неформално и неинституционално обучение.

Сборникът „В отговор на възрастовата дискриминация“ събира личните преживявания от 
възрастовата дискриминация и стратегии за справяне с нея. 
Интерактивната обучителна платформа с играта SAA за нейна основа, които ще бъдат придружени с 
книжни материали за възрастни обучители. 
Инструментариум, който включва учебна програма и наръчник за обучители с инструкции как да се 
използва играта. 
Препоръки относно това как да се окуражава разнообразието и емпатията към хора, жертви на 
възрастовата дискриминация, и да се улесни използването на играта и обучителната платформа. 
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Резултати
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на 
съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка 
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


