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Evropsko združenje ''Danube –Networkers for Europe''.  

Podonavska mreža Evropo 

za učenje v  poznejšem življenju, sodelovanje v družbi  in medgeneracijski 
dialog (DANET) 

Danube –Networkers for Europe (DANET) je evropsko neprofitno združenje 

izobraževalnih ustanov.  Ukvarja se z izobraževanjem in ga promovira. Promovira 

tudi  znanstveno raziskovanje na področju učenja v poznejšem življenju, participacije  

v družbi in medgeneracijskega dialoga v Evropi, zlasti v Podonavski regiji. DANET bo 

spodbujal razvoj in implementacijo skupnih evropskih politik učenja, dejavnega 

staranja  in integracije, zlasti med eksperti, vključenimi v izvajanje Podonavske 

strategije na področju socialnega razvoja: učenje, izobraževanje, participacijo v 

družbi in medgeneracijski dialog. 

Evropsko združenje '' Danube –Networkers for Europe'' (DANET) želi spodbujati 

državljane evropskih držav, da sodelujejo v družbenem in ekonomskem razvoju, tako  

v  domovini, kot tudi  drugod, skupaj z državljani drugih evropskih regij. Tako bodo 

uresničili skupne cilje v vsej Evropi. Združenje bo državljane Evrope tudi  spodbujalo 

k dejavnemu udejanjanju in nadaljnjemu razvoju Evropske strategije za Podonavsko 

regijo (EUSDR). DANET bo posebej spodbujal lokalne, regionalne in transnacionalne 

dejavnosti in projekte, ki podpirajo razvoj Podonavske regije.. 

Cilji in področja dejavnosti DANET so naslednji: 

-Zagotoviti  starejšim in mlajšim državljanom Evrope enake možnosti za učenje, ter 

splošno izobraževanje temelječe na prenosu inovativnih praks in najnovejših 

znanstvenih dognanj in teorij. To bo odprlo pot za nove možnosti, novo znanje in 

veščine v pomoč starejšim in mlajšim državljanom  za družbeni in ekonomski razvoj 

njihovih dežel in Evrope.  Pomagalo bo zmanjšati stopnjo neenakosti in družbene 

izključenosti. 

-omogočiti univerzam in drugim izobraževalnim organizacijam v Evropi, da zagotovijo  

in izboljšajo dostopnost formalnega in neformalnega izobraževanja za starejše in 

mlajše generacije, ob upoštevanju  politike vseživljenjskega učenja. Posebno skrb bo 

DANET  posvetil  državam Podonavske regije, 
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-zagotoviti temelje  zelo strokovnemu nacionalnemu in transnacionalnemu 

sodelovanju na področju učenja, izobraževanja, družbene vključenosti in 

medgeneracijskega dialoga, 

-izvajati in razširjati nove načine in inovativne metode učenja, izobraževanja, 

družbene vključenosti in medgeneracijskega dialoga, 

-spodbujati in podpirati starejše državljane Evrope, zlasti iz dežel Podonavske regije, 

da  v civilni družbi igrajo dejavno vlogo, upoštevajoč njihove individualne potrebe, 

zanimanja, stremljenja in kompetence, kakor tudi potrebe in zmožnosti njihovih 

skupnosti ter v dialogu in v sodelovanju z mlajšimi generacijami, 

-spodbujati evropsko  medkulturno okolje in dialog, posebno v Podonavski regiji, kot 

pomemben vir vzajemnega razumevanja in spoštovanja različnih skupin prebivalstva. 

Z vključitvijo v mednarodno in medgeneracijsko sodelovanje bodo državljani 

prispevali k oblikovanju mirne in trajnostne prihodnosti Evrope, 

- podpirati starejše , da s svojim znanjem , spretnostmi  in kompetencami prispevajo 

k novim, zlasti skupnim ciljem, družbenim dejavnostim in akcijam, ter tako 

pripomorejo k reševanju družbenih in ekonomskih vprašanj, 

-usposobiti in/ali spodbujati starejše in druge generacije, da ohranjajo naravne vire 

Evrope, ter posebej skrbijo za Podonavsko regijo. To bo omogočilo spodbujanje 

okoljske ozaveščenosti in podporne dejavnostmi okoljskega, družbenega in 

ekonomskega trajnostnega razvoja, 

-spodbujati dostopnost široke mreže novih tehnologij za vse državljane Evrope, zlasti 

starejše, mlajše, ženske, invalide ter prebivalce podeželja. Poleg tega bo DANET z  

usposabljanjem, izobraževanjem, raziskavami in svetovanjem omogočal in spodbujal 

družbeno odgovorno in sodelovalno rabo novih tehnologij pri vseh generacijah. Tako 

bo DANET prispeval k boljšemu razvoju skupnosti. 

DANET bo deloval na področju izobraževanja, izobraževanja odraslih, kulture, 

socialnega varstva,   okolja in športa, upoštevajoč potrebe posameznika in skupnosti 

v naši starajoči se in na znanju sloneči družbi. S temi dejavnostmi bo DANET 

naslavljal demografske in druge družbene spremembe, posebej v luči hitrih 

sprememb na področju znanosti in tehnologije.  Primere dobre prakse bomo 
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spodbujali in izmenjali. Z vključevanjem usposobljenih izobraževalcev in 

moderatorjev učenja ter multiplikatorjev znanja s področja nadaljnega izobraževanja 

bo DANET oblikoval, testiral in razširjal napredne in inovativne načine in učne 

metode, sloneče na uporabi novih tehnologij za starejše oziroma na splošno vse 

generacije. Pristopi in metode , kot tudi programi, bodo prilagojeni  ali oblikovani tako, 

da bodo ustrezali specifičnim  splošnim učnim potrebam ciljnih skupin. 

Posebnega pomena so pri razvoju dejavnosti DANET osebni stiki. Skupni projekti, 

konference, seminarji in izobraževalni dogodki so temelj sodelavanja članov DANE, 

kot tudi sodelovanja z oblikovalci politik, ponudniki izobraževanja, organizacijami 

civilne družbe in podjetji. 

Spletna stran, interaktivna učna platforma in spletni časopis bodo vzpostavljeni za 

širjenje informacij, komunikacijo in sodelovanje. 

Uradna jezika združenja DANET sta  angleški in nemški jezik. Prevod v druge jezike 

bo zagotovljen kjerkoli bo to mogoče. 

‘’Danube-Networkers for Europe“  bodo prispevali k vzpostavitvi   “Common House of 

Europe” , skupne evropske hiše.   

 

Nastanek in financiranje združenja DANET 

Leta 2008 je Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung, ZAWiW  

(Center za splošno znanstveno nadaljevalno učenje) Univerze v Ulmu vzpostavil 

sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in družbenimi in kulturnimi ustanovami 

Podonavske regije. Od 1995-tega leta je ZAWiW pridobival relevantne izkušnje 

znotraj neformalne evropske mreže „Learning in Later Life“ (LiLL, www.lill-online.de).  

Posledično je bila ustanovljenja neformalna mreža “Danube Networkers”, ki je imela 

za cilj promoviranje izobraževanja starejših in  dejavne participacije generacij v družbi  

v Podonavski regiji. V mrežo so se vključile številne univerze in nevladne organizacije 

s področja izobraževanja, kulture, socialnih zadev in okolja,  iz 10-ih držav 

Podonavske regije (www.danube-networkers.eu). Vzporedno z razvojem struktur za 

izobraževanje  starejših in mlajših, so skupine partnerskih organizacij  iz 5-6 

podonavskih dežel predlagale ter implementirale transnacionalne projekte, 
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zajemajoče velike skupine starejših iz različnih podonavskih držav. Posledično so 

nastale mnoge nove povezave in nove oblike sodelovanja. Postopno so se pridružile 

še nove organizacije in sodelovale pri predlogu in izvedbi konferenc,  delavnic za 

usposabljanje in pri izdaji publikacij ob obsežni uporabi interneta in interaktivnih 

aplikacij. Rezultati teh dejavnosti so dostopni na spletni strani projekta, glej 

www.danube-networkers.eu/project overview.html . 

Z ustanovitvijo European Association „Danube-Networkers for Europe“. Network 
for Learning in Later Life, Social Participation and Intergenerational Dialogue 
(DANET)  bodo izkoriščene možnosti  za transnacionalno sodelovanje s partnerskimi 

organizacijami znotraj Podonavske regije ter Evrope v celoti. Tu bo pomembno vlogo 

igralo na znanosti in raziskovanju utemeljeno izobraževanje. Znanstvena 

utemeljenost izobraževanja bo velikega pomena.  

Utemeljitev. Sociopolitično ozadje 

Donava je edina večja evropska reka, ki teče z zahoda proti vzhodu. Njenih 2857 km 

dolžine predstasvlja os med Srednjo in Jugovzhodno Evropo, povezuje 10 evropskih 

držav. Hrvaška je najnovejša članica Evropske unije, Srbija in Črna Gora sta državi 

kandidatki. V  deželah  vzdolž Donave živi 115 miljonov ljudi, ki jih povezujejo 

tisočletja skupne zgodovine in veliko kulturno bogastvo. 

V kontekstu širjenja Evropske unije do sedanjih 28 držav članic je Evropska unija 

ustvarila koncept tako imenovanih ‘’makroregij’’-evropske makroregije naj povezuje in 

krepi ekstenziven razvojni program na temeljih njihovega geopolitičnega položaja ter 

na skupnih zgodovinskih, kulturnih in ekonomskih osnovah, kot tudi na temelju 

njihovih ekoloških izzivov. Leta 2009 je Evropska komisija uzakonila prvo makro 

strategijo: EU strategijo za področje Baltskega morja. 

2010-tega leta je Generalni direktorat za regionalni in urbani razvoj  Evropske 

komisije pričel s poslanstvom krepitve sodelovanja med 14-timi državami 

Podonavske regije (leta 2010 je bilo osem, danes devet EU držav. Nemčija, Avstrija, 

Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Češka republika, Slovenija in 

pet ne-EU držav: Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Ukrajina, Moldavija) na 

področju prometne infrastructure, mobilnosti, okolja, socio-ekonomskega razvoja in 

varnosti. Pet mednarodnih konferenc in javna razprava so predstavnikom širokega 
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kroga  ustanov in združenj zagotovili možnost sodelovanja v tem procesu. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm. 

ZAWiW je zastopal “Danube Networkers” na vseh konferencah ter spisal  izjavo  
„Lifelong learning programmes for older adults as a societal necessity in the 
Danube Region“ kot odgovor na javni razpis. To izjavo je podpisalo 60 ustanov za 

izobraževanje in kulturo starejših, kot tudi druge ustanove iz 9-ih podonavskih držav. 

(izjava : www.danube-networkers-2008.eu/statement-2010.html) 

Namen izjave je zajeti predvsem starejše in njihove pridobljene kompetence (delo, 

družina in družba) v ustvarjanje nalog, ki jih bodo udejanili v prihodnjih dejavnostih v 

Podonavski regiji. Istočasno je ZAWiW oddal projektrni predlog  „University based 

Life Long Learning and Use of ICT, especially E-Learning, for Fostering Older Adults‘ 

Social Participation in the Danube Region“. 

 

Kaj DANET potrebuje 

European Association „Danube-Networkers for Europe“. Network for Learning 
in Later Life, Social Participation and Intergenerational Dialogue (DANET) si 

prizadeva krepiti strukturne metode in programske dejavnosti ne le v posameznih 

nacionalnih kontekstih, pač pa tudi na evropski ravni. Zahteva sodelovanje vseh 

udeleženih partnerskih ustanov. Zahteva tudi čvrste finančne vire, podporo politikov 

in velikega števila državljanov, ki želijo biti udeleženi v skupnih prizadevanjih za 

skupno Podonavsko regijo. Večino dela bodo izvedle sodelujoče države oziroma 

ustanove, toda za zagotavljanje ustrezne in trajnostne infrastrukture bo nujno 

potrebna tudi dvoletna začetna podpora tj. pisarna za zagotavljanje notranje in 

zunanje koordinacije transnacionalnih iniciativ, virtualnih komunikacijskih metod 

(domača spletna stran, novice Danube- Networkers novice) in srečanj ključnih 

odgovornih oseb iz oči v oči. V ta namen bo društvo DANET potrebovalo finančno 

podporo. 
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