
Projekt YEIM “Young” Entrepreneurs 
in Motion se zaměřením na seniory



Jsme opravdu tak staří?
YEIM projekt (č.764144) podporuje tvořivost 

začínajících podnikatelů a organizuje mobilitu v 
členských státech EU. Vytváří partnerství, rozvíjí 
podnikatelské plány bez omezení věku a hranic. 

Co vás baví? Který obor, která oblast? Chcete poznat 
další ve svém zájmu? Procvičit znalost cizího jazyku? 
Zkusme vytvořit hodnoty, jenž obohatí nejen vás, ale 

budou také přínosem pro vaše okolí?
Jsme moudří, umíme, známe, chceme?

A nebo snad chceme jen stárnout?

Nejsme staří, máme na to!



Sebezáchovná reakce

• Tvoří se vrstva seniorů, kteří opravdu začínají ovlivňovat dění 
ve společnosti. Tím čemu se věnují, jaké mají zájmy (cestování, 
móda, volnočasové aktivity, studium univerzity 3.věku, životní 
styl..).

• Tito lidé na jedné straně umějí šetřit, ale zároveň si 
vychutnávat život. Je to zvláštní dovednost, ale oni ji mají.

• Mladí senioři jsou klidně i sedmdesátníci. U těch starších hrozí 
osamělost a bezmocnost. 

• *MFDNES příloha, „Válka generací“, 1.2.2018

• Přidáváme úvahu nad formou nezávislého bydlení seniorů v 
rámci soužití.



Abychom si správně rozuměli☺

• Věk pana Prokopa je 62 let. Je v registru nezaměstnaných. 
Nepodnikal, ale má zajímavého koníčka – lásku k přírodě, 
včelám, k tvorbě drobných domácích produktů a šetrnému 
přístupu k životnímu prostředí. Nejen na své zahradě, ale i „za 
plotem“.

• Není OSVČ, ale zařadil se do programu YEIM, vyjel nasbírat 
zahraniční odbornou praxi a spolupráci bez hranic, zkusí to co 
„nabere“ uplatnit ve svém domácím prostředí. Metodika a 
podpora je servis Bohemia EU Planners, IO pro Českou 
republiku, realizace a výsledky jsou v rukách pana Prokopa.  

• Zkusíte to také? Můžeme to zkusit v česko-slovenském 
prostředí?



www.bohemiaeuplanners.eu

Děkuji za Váš zájem a otázky na 
konferenci v česko-slovenském prostředí   
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