
Erasmus+ projekte (2022 m. sausis – 2024 birželis) „Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus“ 
(angl. Smart Against Ageing – SAA) vyresnio amžiaus žmonės skatinami labiau įsitraukti į 
socialinės aplinkos gerinimą per edukacinį žaidimą. Žaidimas padės geriau suprasti 
diskriminacijos dėl amžiaus ir atskirties apraiškas, lavins empatiją, toleranciją įvairovei, o taip 
pat ugdys pilietiškumą.

Neigiamos požiūris į senatvę sutrumpina gyvenimą 7,5 metais.

Diskriminacija dėl amžiaus – tai giliai įsišakniję įsitikinimai ir stereotipai, išankstinės nuostatos ar 
neteisingas elgesys su asmeniu dėl jo amžiaus. Ši diskriminacijos rūšis daro didžiulį poveikį 
visuomenei, įtakodama mūsų požiūrį į save ir tai, kaip mes vertiname kitus. Ji gali turėti neigiamos 
įtakos asmens pasitikėjimui savimi, įsidarbinimo galimybėms, darbingumui, finansinei situacijai, 
gyvenimo kokybei ir sveikatai. Tyrimai rodo, kad toks neigiamas požiūris net gali sutrumpinti 
gyvenimą vidutiniškai 7,5 metų.

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti žmones reflektuoti apie savo pačių įsitikinimus ir neigiamą 
požiūrį į vyresnį amžių, o taip pat pastebėti ir įvardinti nevienodą asmens vertinimą lyginant su kitu 
dėl asmens amžiaus. 

PATIRTIS NIEKADA
NESENSTA

KODĖL?

Projektą „Išmaniai prieš diskriminaciją dėl amžiaus“ įgyvendinančios organizacijos iš įvairių šalių 
kartu sukurs internetinį edukacinį žaidimą. Žaidimas skirtas didinti supratimą apie diskriminacijos 
dėl amžiaus formas ir apraiškas, suprasti kaip jaučiasi tokią diskriminaciją patiriantys žmonės, 
ugdyti empatiją, toleranciją, pagarbą ir pilietiškumą.

Tokiu būdu SAA projektas prisidės gerinant vyresnio amžiaus asmenų įvaizdį kaip lygiaverčių 
visuomenės narių ir mažins kliūtis jų socialiniam dalyvavimui.

KĄ?



SAA edukacinis žaidimas pirmiausia skirtas su vyresnio amžiaus žmonėmis dirbantiems 
savanoriams, slaugytojams ir jų padėjėjams, socialiniams darbuotojams ir kitam rūpybos 
sektoriaus personalui bei šeimos nariams. 

Projekto rezultatai taip pat aktualūs socialinio, švietimo, sveikatos ir globos sektorių 
organizacijoms ir įstaigoms, o taip pat mokslininkams bei politikams.

KAM?

Interaktyvi mokymosi platforma su kokybišku edukaciniu žaidimu ir papildoma medžiaga, skirta 
formaliam ir neformaliam mokymuisi.

Ataskaita „Atsakas į diskriminaciją dėl amžiaus“ atspindinti dabartinę situaciją projekto 
partnerių šalyse.
Interaktyvi mokymosi platforma su SAA žaidimu ir papildoma medžiaga suaugusiųjų 
švietėjams.
Priemonių rinkinys instruktoriams su mokymo programa ir paaiškinimais kaip naudoti 
žaidimą mokymui(si).
Rekomendacijos kaip skatinti įvairovę, ugdyti empatiją pasitelkiant žaidimą ir mokymosi 
platformą.
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REZULTATAI

Projektą įgyvendina septynios organizacijos iš šešių Europos šalių:

PARTNERIAI:

PROJEKTĄ 
KOORDINUOJA: PARTNERIAI:

SHINE 2Europe, LDA
(Portugalija)

AGE PLATFORM EUROPE  
(Belgija)

AFEdemy, BV,, Amžiui 
draugiškos aplinkos 
Europoje akademija 

(Nyderlandai)

Bulgarijos Alzhaimerio 
asociacija 
(Bulgarija)

EAEA, Europos suaugusiųjų 
švietimo asociacija  

(Belgija)

ASOCIACIJA SENJORŲ 
INICIATYVŲ CENTRAS 

(Lietuva)

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių 
nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Socialinės 
infrastruktūros 

tyrimų institutas 
ISIS Institut für 

Soziale Infrastruktur 
gGmbH 

(Vokietija)


