
BETTER WORK IN OLD AGE 
SUPPORTING OLDER WORKERS AND ORGANIZATIONAL
ENVIRONMENT IN COPING WITH AGE TRANSITIONS AND WORK REQUIREMENTS

BEOLD: ΤΟ ΝΈΟ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΚΜΟΠ ΜΈ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΈΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ 55 ΈΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
To ΚΜΟΠ σε συνεργασία με οργανισμούς από χώρες της ΕΕ (Centre For Advancement Of Research And Development 
In Educational Technology Ltd-Cardet - Κύπρος, Documenta - Ισπανία, Anziani E Non Solo – Ιταλία και το Asociatia 
Habilitas, Universitatea Din Bucuresti και Confederatia Nationala Sindicala - Ρουμανία), υλοποιούν το έργο BeOld, 
σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των εργαζόμενων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διετή διάρκεια και στοχεύει 
στην αύξηση των ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζόμενων 55 ετών και άνω, μέσω 
της αξιοποίησης καινοτόμων μέσων κατάρτισης μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο προγράμματα. Το πρώτο 
πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται στους εργαζόμενους, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν κίνητρα επαγγελματικής 
εξέλιξης, θα ενισχύσει την αυτοεκτίμησή τους, καθώς, επίσης, θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων τους, 
ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπεύθυνους/-
ες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και θα τους/τις βοηθήσει στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, 
το οποίο θα είναι φιλικό προς τους εργαζόμενους 55 ετών και άνω. Ακόμη, θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις 
στα εξής ερωτήματα: πώς μπορούν οι Υπεύθυνοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να προωθήσουν τη δημιουργία 
διαγενεακών χώρων εργασίας, να καταπολεμήσουν τον ηλικιακό ρατσισμό και να διευκολύνουν τη μετάδοση 
γνώσεων από τη μία γενιά στην άλλη στον χώρο εργασίας; Τέλος, το έργο θα ωθήσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά 
με την ανάγκη δημιουργίας χώρων εργασίας φιλικών προς όλες τις ηλικίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τη νέα 
μας ιστοσελίδα: www.beold.eu, Τον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει ένα 
ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) με θέμα τα εμπόδια που συναντούν και τις 
ικανότητες/δεξιότητες που διαθέτουν άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές 
γενιές στον χώρο εργασίας. Για την ακρίβεια, θα πληροφορεί τον αναγνώστη 
για τη στήριξη που παρέχεται, τόσο σε οργανωσιακό, όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο, σε εργαζόμενους 55 ετών και άνω στη Ρουμανία, την Κύπρο, την 
Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για 
να ενημερώνεστε πρώτοι για τις τρέχουσες εξελίξεις του έργου.
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