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NOVIČNIK ŠT.1 
 
PROJEKT 

EDUSEXAGE je projekt KA2 Partnerstva za sodelovanje v 

izobraževanju odraslih, ki je financiran v okviru Erasmus+ 

programa.  

Koordinator projekta je E-Senior Association iz Pariza, v 

Franciji, medtem ko ostali partnerji prihajajo iz Nemčije, 

Irske, Italije, Slovenije in Španije. Projekta, ki bo trajal 24 

mesecev, se je začel 1. novembra 2021. 

Projekt se nanaša na tematiko spolnega življenja 

starostnikov, ki je še vedno tabu tema, saj se spolnost 

največkrat enači z mladostjo, močjo in privlačnostjo. Poleg 

tega splošno sprejete vrednote spolnost pogosto enačijo z 

reprodukcijo, vendar pa podatki in raziskave nakazujejo, da 

je spolnost pri starejših prav tako pomembna kot pri mlajših 

in mora biti obravnavana brez stereotipov.  

CILJI IN REZULTATI 

Osnovni cilj EDUSEXAGE projekta je priprava specifičnega  

izobraževalnega tečaja za upokojene starejše ljudi, ki bo 

povečal njihovo samozavest, vzpodbujal socializacijo in jim 

pomagal pri razumevanju pomembnosti vzdrževanja 

aktivnega spolnega življenja. 

Pričakovani rezultati so: 

• Poročilo o potrebah starejših ljudi 

• Izobraževalni tečaj za opolnomočenje starejših 

• Delavnice za predavatelje 
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Spremljajte nas na 
Facebook strani projekta: 
https://www.facebook.com/ed

usexage.euproject  
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• Interaktivna platforma 

 

 
 
UVODNI SESTANEK 

Uvodni sestanek EDUSEXAGE projekta, ki je potekal 14. 

januarja 2022, je bil, zaradi slabe epidemiološke situacije 

Covid-19, ki ni dopuščala varnega potovanja na sedež 

koordinatorice projekta v Pariz, organiziran preko video 

konferenčne seje. 

Predstavniki vseh partnerjev so se vključili v uspešno delovno 

srečanje, kjer so se lahko bolje spoznali in pričeli z 

načrtovanjem aktivnosti, ki bodo vodile do realizacije končnih 

rezultatov. Prav tako so potekali prvi razgovori o diseminaciji 

in finančnem načrtu projekta. Naslednje srečanje projektnih 

partnerjev je načrtovano aprila v Sloveniji. Iskreno upamo, da 

bo lahko tokrat potekalo v živo.  

 

 

 

 

 

PROJEKTNI PARTNERJI 

Association E-Seniors (France) 
https://www.eseniors.eu 

s 

 
 

National University of Ireland Galway  
(Ireland) 

https://www.nuigalway.ie/ 

 
 

 

Università delle LiberEtà (Italy) 
www.libereta-fvg.it  

 
The Rural Hub CLG (Ireland) 

http://www.theruralhub.ie/ 
 

 
 

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (Germany) 

https://www.fau.de/ 

 
 

Fakulteta za zdravstvene in socialne 
vede Slovenj Gradec (Slovenia) 

https://www.fzsv.si/ 

 
 

Instalofi Levante Sl (Spain) 
http://www.fygconsultores.com/ 
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