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V TEJ IZDAJI 
 

• Partnerji so se 
lahko srečali v živo 
v Parizu! 

• PR1 “Poročilo o 
potrebah 
uporabnikov” je 
na poti 

DOBRODOŠLI NA STRANEH NOVIČNIKA EDUSEXAGE! 
 

Projektno srečanje v Parizu 
 

12. in 13. aprila je organizacija E-Seniors gostila drugo srečanje 
EDUSEXAGE projekta v Parizu. To je bila dobra priložnost, da so 
se projektni  partnerji srečali v živo in okrepili sodelovanje. 
Predstavniki vseh partnerskih organizacij so razpravljali o 
poteku trenutnih in načrtovanih dejavnosti projekta. Pri tem je 
bil poudarek na organizaciji in rezultata projekta v okviru PR1.  
Več o tem si lahko preberete spodaj.  

 
V PRIHODNOSTI SE 

VESELIMO 
 

Naslednje mednarodno 
srečanje bo predvidoma 

potekalo v jeseni v 
Valencii, Španija. Gostila 

ga bo organizacija 
Instalofi Levante. 

SLEDITE NAM 
 

Spletna stran:  
http://edusexage.eu/ 
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https://www.linkedin.com/comp
any/erasmus-project-edusexage 

KAJ SMO POČELI 
 

PR1 “Poročilo o potrebah uporabnikov” 
 
Partnerice projekta EDUSEXAGE trenutno pripravljajo rezultate 
prvega dela projekta - “Poročilo o potrebah uporabnikov”. V 
tem dokumentu bodo zbrani izsledki raziskave vsake od 
partneric, o potrebah ciljne skupine (starostniki 65+) na 
področju osebnih razmerij in intimnosti.  
V ta namen vsaka partnerica med ciljno skupino zbira podatke 
s pomočjo anonimnega vprašalnika ter z organizacijo fokusne 
skupine.  
Poročilo raziskave bo predvidoma na voljo v začetku meseca 
julija 2022.  
Za ostale novice in aktualna dogajanja obiščite našo spletno 
stran in družabne medije! 
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“Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni podporo vsebini, ki odraža samo mnenje avtorjev. Niti Evropska komisija niti katera koli oseba, ki delu je v njenem imenu, 
ne moreta biti odgovorni niti za uporabo, ki upošteva informacije iz te objave.” Projekt številka: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026431 
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