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Brangūs draugai,
Sveiki atvykę į mūsų antrąjį naujienlaiškį, tikimės, kad jis jums 
bus naudingas ir įdomus!
Pirmiausia norėtume pradėti nuo to, kad labai vertiname, 
kai kreipiatės į mus - jūsų atsiliepimai labai svarbūs mūsų 
ambicingam projektui.
Norėtume jus pakviesti į mūsų oficialaus ARGENTUM projekto
Facebook ir LinkedIn puslapius:

      www.facebook.com/profile.php?id=100076612163053

       www.linkedin.com/company/78828902/admin/

Pamėkite  šiuos puslapius, jei dar to nepadarėte. Palikite žinutę, 
komentuokite įrašus ir rašykite atsiliepimus. Mums labai svarbi 
jūsų nuomonė apie tai, ką darome, todėl susisiekite, jei turite 
pastabų ar pasiūlymų. Jūsų buvimas būtų labai įvertintas ir 
mums daug reiškia.
Dėkojame, kad esate pirmieji patikėję mumis, ir kad esate mūsų 
rėmėjai.

Malonūs linkėjimai,

Vienas iš pagrindinių ARGENTUM projekto tikslų - sukurti inovatyvų sidabrinės ekonomikos klasterį, kurio tikslas

-  rengti specialiai pritaikytus ritaikytus mokymo kursus, stiprinti bendradarbiavimą ir užtikrinti visų susijusių šio 
sektoriaus dalyvių matomumą.

Sidabrinės ekonomikos klasterio sukūrimas yra labai svarbus šio projekto rezultatas, nes tai pirmasis elementas, 
kuris leis plėtoti ir stiprinti rinką, susijusią su pagyvenusių žmonių poreikiais. Privalumai yra dvejopi:

ELABORACIÓN LISTA POTENCIAL 
DE MIEMBROS PARA EL CLUS-
TER ARGENTUM

KLASTERIO STRUKTŪROS, TIKSLŲ IR VEIKLOS APIBRĖŽIMAS.

Argentum” projektas - INFOGRAFIKA

En la primera fase del 
proyecto, cada
socio elaboro una 
lista de miembros 
potenciales de 

los siete mercados de la silver economy 
(Tecnologías de la información, Bienestar, 
Salud, Atención, Turismo, Ocio, Deporte 
y Educación + Municipios Locales). Cada 
socio identifico al menos 15 empresas por 
cada mercado para iniciar la formación 
de agrupaciones. El objetivo principal es 
cartografiar el tejido económico y empresarial 
(de empresas productoras, distribuidoras 
canal, empresas de servicios, asociaciones

click here

ARGENTUM
CLUSTER 

- viena vertus, vyresnio amžiaus žmonės gaus 
naudos iš naujoviškų paslaugų ir produktų, kurie 
bus pateikti į rinkas, kita vertus, tikslinės bendrovės 
ir įmonės padidins savo pelną ir sužinos naujoviškų 
sprendimų bei galimybių plėtoti savo verslą.

-  ne mažiau svarbu, kad  vietos valdžios institucijos 
turės daugybę produktų ir paslaugų, kurias galės 
integruoti į savo sistemas.

y otras entidades en general) que tiene como objetivo el segmento de mercado de la tercera edad o la llamada 
Silver Economy. Esta gran base de datos es fundamental para la implementación de Argentum.

Norėdami išsamiau susipažinti su ARGENTUM KLASTERIO struktūra ir nauda, žiūrėkite vaizdo įrašą.

https://www.facebook.com/people/Argentum-Strategic-competencies-for-Silver-Economy/100076612163053/
https://www.linkedin.com/company/argentum-strategic-competencies-for-silver-economy/people/
https://twitter.com/ARGENTUM_biz
https://www.instagram.com/argentum_biz/
http://kkd-sliven.eu/1/project_Cluster.mp4
https://argentum.biz/wp-content/uploads/infographics-LT.pdf
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Projekto partneriai šiuo metu rengia apskritojo stalo diskusijas ir yra 
pasirengę jas surengti 2022 m. birželio-spalio mėn.
Konsorciumas jau parengė apskritųjų stalų organizavimo strategiją 
diskusijoms palengvinti:

Pagrindiniai tikslai:
- Suburti pagrindinius projektų dalyvius
- Sukurti puikią smegenų šturmo sesiją
- Įtraukti pagrindinius partnerius, kurie rems projektą ir prisidės prie klasterių narių įtraukimo
- Geriau suprasti mokymosi poreikius ir patirtį
Uždaviniai:
- Nustatyti interesus
- Nustatyti galią ir įtaką
- Suprasti, kaip potencialūs pagrindiniai partneriai vertina iniciatyvą ir kaip jie galėtų įsitraukti.
- Supažindinti su projektu ir poveikiu bei aktyviai įsitraukti, kad projektas būtų sėkmingas
Apskritojo stalo diskusijų programa ir temos:
- Sidabrinės ekonomikos potencialas
- ARGENTUM projektas
- ARGENTUM klasterio potencialas
- Diskusijų klausimai

1 indėlis
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Bulgarijos Respublikos darbo ir socialinės politikos ministerija pakvietė 
ARGENTUM projektą į 10-ąjį Europos socialinės ir solidarumo ekonomikos dalyvių forumą, kuris vyko birželio 
20-23 d. Plovdive, Bulgarijoje.

Tarp ypatingų svečių buvo Bulgarijos Respublikos viceprezidentė Iliana Jotova, Bulgarijos darbo ir socialinės 
politikos ministras Georgijus Gyokovas, Europos Komisijos darbo vietų ir socialinių teisių komisaras Nicolas 
Schmitas, turizmo ministras Hristo Prodanovas, inovacijų ir augimo ministras Danielis Loreras ir žemės ūkio 
ministras Ivanas Ivanovas.

Šių asmenų dalyvavimas suteikė mums galimybę pradėti apskritojo stalo diskusijų ciklą, skirtą klasterio 
pristatymui pagal ARGENTUM programą.

Diskusijos “Veikla, skirta socialinei įtraukčiai vietos bendruomenėje” metu Europos inovacijų ir augimo 
asociacijos prezidentė Tanya Trayanova pristatė šią temą auditorijai pranešimu “ARGENTUM klasteris: 
Išlaisvinti sidabrinės ekonomikos potencialą”.

Prie ponios Trajanovos prisijungė profesorius Dr. Óscar Belmonte-Fernández, GIANT tyrimų grupės vadovas, 
Cuatroochenta dirbtinio intelekto, sveikatos ir gerovės katedros vadovas iš Universitat Jaume I, Castellón 
(Ispanija). Dr. Belmonte-Fernández skaitė labai įdomų pranešimą “ARGENTUM klasteris: “ARGUMENTAS: 
sidabro ekonomika, dirbtinis intelektas, sveikata ir gerovė”.

Laukite daugiau informacijos apie kitus apskritojo stalo susitikimus Sofijoje.

APSKRITIEJI STALAI

APSKRITOJO STALO INDĖLIS
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2 indėlis
Lietuvos MCTAU projekto įgyvendinimo grupė suplanavo surengti apskritojo stalo diskusijas su 7 sidabro 
ekonomikos rinkos atstovais. Į pirmąją bandomąją diskusiją 2022 m. birželio 10 d. buvo pakviesti  Vilniaus miesto 
savivaldybės atstovas ir IT sektoriaus specialistai iš “Langas į ateitį” , kurie turi ilgametę patirtį suaugusiųjų 
švietimo srityje.  Susitikime dalyvavo 12 specialistų, įskaitant MČTAU komandą.

Buvo pristatyti projekto “Argentum” tikslai, uždaviniai, veiklos ir laukiami rezultatai.

Apskritojo stalo diskusijoje buvo pabrėžta, kad senjorų gyvenimo kokybė ypač priklauso nuo kompiuterinio 
raštingumo. IT ekspertai pristatė senjorų poreikių tyrimą. Remiantis šio tyrimo rezultatais buvo aptartos mokymo 
paslaugų galimybės ir nuspręsta parengti senjorams skirtas atitinkamas mokymo programas. Tyrimas parodė, 
kad senjorai nori, kad juos mokytų pažįstami žmonės, kurie taip pat yra vyresnio amžiaus ir supranta su amžiumi 
susijusius klausimus. Buvo nuspręsta suburti IT mentorių komandą. Taip pat buvo aptarta IT mentorių mokymo 
programa senjorams. Aptartos labiausiai pageidaujamos mokymų sritys: darbas su išmaniaisiais telefonais, 
naudojimasis elektroniniu paštu, darbas su “Zoom” ir “Meet” programomis, darbas su “Word” programa. Labiau 
pažengusieji bus supažindinti su išmaniojo namo galimybėmis.

Nuspręsta spalio-rugsėjo mėn. surengti dar 3-4 apskritojo stalo diskusijas šiomis temomis: sveikatos, socialinių 
paslaugų, priežiūros ir pan.

3 indėlis
2022 m. liepos 1 d. ARIS formazione e ricerca surengė pirmąjį ARGENTUM apskritojo stalo susitikimą Italijoje. 
Apskritajam stalui pirmininkavo Umbrijos socialinių kooperatyvų (67 asocijuotos socialinės įmonės) vadovas 
Andrea Bernardoni, renginyje dalyvavo 13 socialinių kooperatyvų. Sergio Filippi kartu su Enrico Libera iliustravo 
projektą, pabrėždami strateginius socialinių kooperatyvų, veikiančių visuose ARGENTUM projekto ekonomikos 
sektoriuose, sistemos elementus. Visi dalyviai pritarė pagrindinei Argentum klasterio kūrimo idėjai ir būtinybei 
integruoti daugiau paslaugų, kad būtų galima numatyti sidabrinės ekonomikos keliamus poreikius ir rinkos 
galimybes. Apskritojo stalo susitikimą užbaigė Andrea Bernardoni, kurio tikslas buvo paremti sistemą kurianti 
Argentum klasterį.

4 indėlis
Ispanijos partneris - Jaume I universitetas (UJI) rengia apskritojo stalo susitikimą su pagrindiniais potencialiais 
dalyviais, kuris vyks 2022 m. rugsėjo mėn. pabaigoje. Tarp patvirtintų apskritojo stalo dalyvių - atstovai iš: 
Kasteljono de La Planos savivaldybės, “Soluciones Cuatroochenta” (informacinės technologijos), “Aiudo” 
(globos įmonė), Specializuotas pagyvenusių žmonių globos centro (socialinė rūpyba), Columbretes - pagyvenusių 
žmonių centro (laisvalaikis), Kasteljono de La Planos savivaldybė (sportas), Pagyvenusių žmonių universiteto 
(mokymai), Europos inovacijų įmonių centro (MVĮ). Visi apskritojo stalo dalyviai bus potencialūs sidabrinės 
ekonomikos klasterio partneriai.

5 indėlis
Innovatyve Sofia komanda 2022 m. rugsėjo mėn. surengs seminarą ir apskritojo stalo diskusiją su įvairiomis 
vietinėmis suinteresuotosiomis šalimis, dalyvaujančiomis plačiame sidabrinės ekonomikos sektoriuje. Šis 
renginys bus pirmasis iš serijos seminarų, kuriuose dalyvaus pagrindiniai veikėjai, tarp jų vietos valdžios, verslo 
ir startuolių, NVO, asociacijų, klasterių, akademinės bendruomenės ir kt. atstovai. Dalyviai suvienys jėgas 
ir kartu surengs smegenų šturmą bei aptars svarbiausius sidabro ekonomikos plėtros Sofijoje ir Bulgarijoje 
aspektus, tokius kaip pagrindiniai etapai, galimybės ir iššūkiai, poreikiai ir patirtis. Jie kartu ieškos inovacijų ir 
bendradarbiavimo galimybių ir išsamiau aptars sidabrinės ekonomikos klasterio, galinčio padidinti dalyvaujančių 
subjektų produktyvumą, skatinti inovacijas ir naujas šios srities įmones, sukūrimą.

6 indėlis
Lights iš Latvijos vis dar rengiasi apskritojo stalo susitikimų organizavimui.
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ARIS vadovauja mokymo kursų rengimui. Siūloma, kad mokymo programą sudarytų 6 moduliai:

1. Kas yra sidabrinė ekonomika

2. Kas yra sidabrinės ekonomikos klasteris

3. Naujų vartotojų ir naujų poreikių supratimas

4. APIBRĖŽTI. Kaip veikia pramonės klasteris

5. SUKURTI

6. PASIŪLYMAS - prototipų kūrimas ir paslaugos vertinimas

Kiekvienas partneris sukurs po vieną modulį. Konsorciumas jau pradėjo 
aktyviai dirbti. E. mokymosi kursą numatoma redaguoti 2023 m. kovo mėn.

La UJI está desarrollando una plataforma de aprendizaje electrónico para la 
asociación, que utilizará herramientas didácticas innovadoras para brindar 
una mejor experiencia de aprendizaje y mantener atención de los estudiantes. 
El sistema de gestión de aprendizaje de Moodle fácil de usar se ha elegido 
el método. Permite crear contenido interactivo - variedad de presentaciones, 
videos, timelines, audios, juegos y etc. Facilitado y Los cursos de aprendizaje 

electrónico dirigidos por un instructor utilizarán herramientas de comunicación que permitirán los alumnos se 
comuniquen con los facilitadores y otros participantes.

2022 m. liepos 7 d., įvyko antrasis tarptautinis ARGENTUM projekto komandos susitikimas.
Mūsų projekto partneris MČTAU buvo pasirengęs surengti susitikimą Vilniuje, tačiau dėl dabartinės situacijos 

tarp Lietuvos ir Rusijos bei birželio 30 d. ir visoje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje įvestos nepaprastosios padėties, susitikimas buvo surengtas 
internetu, naudojant programą “Zoom”.
Susitikimas buvo naudingas ir praturtinantis galimybę žengti svarbų žingsnį į 
priekį plėtojant kitą Projekto veiklą. Partneriai aptarė:

- Naujausi pasiekimai
- Klasterio kūrimas
- Teminių apskritojo stalo diskusijų organizavimas
- Mokymo kursų mokymo programos apibrėžimas: Integruotų inovatyvių paslaugų senėjantiems žmonėms 
kūrimas
- Preliminarus e. mokymosi platformos sukūrimo ir mokymosi medžiagos parengimo aprašymas
- Papildomi renginiai
- Projekto valdymas ir įgyvendinimas
- Komunikacijos ir sklaidos veikla

MOKYMO KURSAI: INTEGRUOTŲ INOVATYVIŲ PASLAUGŲ 
SENĖJANTIEMS ŽMONĖMS KŪRIMAS

E. MOKYMOSI PLATFORMOS SUKŪRIMAS

EL 2° ENCUENTRO TRANSNACIONAL DE PROYECTOS 
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SIDABRINĖ EKONOMIKA - NAUDINGA INFORMACIJA

PARTNERS

Planeados para febrero y marzo de 2022Eventos ultiplicadores

Prisijunkite prie “SilverEco” ir “Ageing Well” tarptautinio 
festivalio lankytojų Kanų festivalių rūmuose Prancūzijoje!
2022 m. rugsėjo 12 ir 13 d.  Kanų festivalių rūmuose 
(Palais des Festivals), Prancūzijoje, vyks tarptautinis festivalis 
“SilverEco and Ageing Well”. Dvi dienas vyksiančiame 
tarptautiniame B2B renginyje, skirtame senėjimo gerovei, 
galėsite susipažinti ir keistis informacija su visais sidabro 
ekonomikos ir senėjimo gerovės dalyviais.

Daugiau informacijo: https://www.silvereco.org/en/

Dalyvavimas 2022 m. Europos aktyvaus ir sveiko senėjimo 
savaitėje - puikus būdas informuoti kitus delegatus ir 
suinteresuotąsias šalis apie tai, kaip padedate keisti tai, 
kaip vyresnio amžiaus žmonės naudojasi technologijomis, 
kad ilgiau išliktų sveiki ir nepriklausomi. Tai puiki proga 
įsitvirtinti renginyje ir kartu pasinerti į kitus renginio 
seminarus, plenarines sesijas ir bendravimo galimybes.

Daugiau informacijo: https://aal.visitgdansk.com

Sidabrinės ekonomikos forumas 
Rugsėjo 14-15-16 d. Palazzo del Prince - Genuja, Italija

Pagrindinė tema - Ilgaamžiškumo revoliucija

Temos:
• Temos: Sveiki ir ekonomiški miestai

• Technologinės inovacijos

• Investiciniai fondai

• Sidabrinis namas ir buitinė technika

• Turizmas

... ir dar daugiau!
Daugiau informacijo: www.silvereconomyforum.it

https://aal.visitgdansk.com 

