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ПРОЕКТ „С РАЗУМ СРЕЩУ ВЪЗРАСТОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ“: КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВА?

КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ ДО МОМЕНТА?

УЕБСАЙТЪТ НА SAA Е ОНЛАЙН!

НАЦИОНАЛНИ ДОКЛАДИ ЗА ВЪЗРАСТОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Проектът "С разум срещу възрастовата 
дискриминация" (SAA) по програма "Еразъм+" 
(януари 2022 г. - юни 2024 г.) има за цел да 
допринесе за по-доброто социално приобщаване 
на възрастните хора чрез разработването на 
образователна игра, която ще запознае 
потребителите с гледните точки на възрастните 
хора, засегнати или изложени на риск от 
дискриминация и сегрегация, и по този начин ще 
допринесе за развитието на емпатия, 
толерантност към многообразието и умения за 
работа в гражданското общество.

Всеки от партньорите отговаряше за изготвянето на национален доклад за възрастовата 
дискриминация в своята страна. За да постигнем тази цел, проведохме кабинетни 
проучвания и интервюта с хора, които са се сблъскали с тази форма на дискриминация. 
Вижте основните заключения, направени във всяка страна.

СБОРНИК SAA „В ОТГОВОР НА ВЪЗРАСТОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ“

ЗАЩО ПРОЕКТЪТ Е ТОЛКОВА ВАЖЕН?

КАКВИ ЩЕ  СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАШАТА РАБОТА?

КОИ СМЕ НИЕ

Данните, събрани във всеки национален доклад, 
бяха основа за изготвянето на сборник, посветен 
на възрастовата дискриминация в сектора на 
труда, здравеопазването и социалните грижи, 
както и в ежедневието, с важни свидетелства на 
хора, които са били жертви на възрастовия 
подход. Събраните до момента резултати сега се 
използват за изготвяне на сцените и структурата 
на учебната платформа и образователната игра.
Вижте тук сборника и задълбочете познанията 
си за ейджизма.

Негативните нагласи към стареенето и напредналата възраст съкращават живота средно 
със 7,5 години. Ейджизмът се дефинира като стереотипи, предразсъдъци и дискриминация 
въз основа на възрастта. Този вид дискриминация оказва огромно въздействие върху 
обществото, като влияе върху начина, по който възприемаме себе си, и върху 
възможността да се отчита как другите хора (по-млади или по-възрастни) могат да 
допринесат за обществото, като по този начин влияе върху здравето, благосъстоянието, 
продължителността на живота и има също така мащабни икономически последици.

Насърчаването на хората да се замислят за собствените си негативни предразсъдъци към 
възрастта и да бъдат защитени от снизходително отношение и практики е основната цел 
на нашия проект.

Сборникът "В отговор на възрастовата 
дискриминация" събира личните 
преживявания, свързани с възрастовата 
дискриминация, и стратегиите за справяне с 
нея.
Интерактивна платформа за обучение, в чиято 
основа е играта SAA, която ще бъде 
придружена от библиография и материали за 
обучители на възрастни.
Наръчник за обучители, включващ учебна 
програма и ръководство за обучители с 
инструкции как да се използва играта.
Препоръки за това как да се насърчи 
разнообразието и съпричастността към 
жертвите на ейджизъм и да се улесни 
използването на играта и платформата за 
обучение.
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Начална среща

На 8-ми и 9-ти март се проведе първата среща по 
проекта SAA – „С разум срещу възрастовата 
дискриминация“ във Франкфурт, Германия.

Втора транснационална партньорска среща 

Втората трансанционална партньорска среща се 
проведе онлайн на 15-ти и 16-ти ноември.

„С разум срещу възрастовата 
дискриминация“: партньорство за 
португалския национален доклад

В Португалия, SHINE беше отговорна за 
разработване на националния доклад и имаше 
невероятната подкрепа от AD ELO и, 
по-специално, от Моника Соуса за провеждането 
на интервюта с по-възрастни хора.

Впечатления от проведеното настолно 
проучване в Литва

Литовският доклад за компендиума се основава 
на настолно проучване на 21 източници на 
информация и интервюта с 14 възрастни хора, 12 
жени и 2 мъже на възраст от 67 до 87 години.

Първи резултати от прoучването в Германия

Институтът за социална инфраструктура ISIS е 
германският партньор на проекта „С разум срещу 
възрастовата дискриминация“ (SAA). В 
изследователската част на проекта бяха 
интервюирани хора на възраст 55 и повече 
години за техния ежедневен опит.

Заключения от проучването в България

ГС „Алцхаймер – България“ е българският 
партньор на проекта „С разум срещу 
възрастовата дискриминация“ (SAA), който 
проведе документално проучване и интервютата 
в България.

Възрастовата дискриминация се проявява 
по-често, отколкото си мислим | 
Нидерландия

В рамките на проекта „С разум срещу 
възрастовата дискриминация“ (SAA) бяха 
проведени интервюта с шестима възрастни хора 
в Нидерландия относно техния опит с 
възрастовата дискриминация.

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.
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