
Zakaj Dreamlike 

Neighbourhood?

Kontekstu

Zaradi prebivalstvenih sprememb in močno podprte 

politike staranja na domu se število starejših, ki 

živijo sami, veča. Potrebujemo soseske, kjer si bodo 

prebivalci nudili več pomoči, kar bo naredilo staranje 

na domu uspešnejše. Poleg ljudem prijaznih okolij 

so možnosti za povezovanje z drugimi (starejšimi) v 

soseski bistvene za dobro počutje starejših. Tisti, ki 

imajo močnejše družbene vezi, so namreč srečnejši, so 

boljšega duševnega in telesnega zdravja ter živijo dlje.

Za kaj gre v Dreamlike 

Neighbourhood?

Cilji

Bistveno v tem projektu je, da bomo stali za skupinami 

v soseski, prebivalci pa se bodo redno srečevali in se 

med seboj podpirali, pri tem pa odkrivali svoje že znane 

in nove talente, jih uporabljali ter si tako izpolnjevali 

želje, se spoprijemali s težavami vsakdana in iskali poti, 

kako dejavno prispevati k življenju skupnosti. 

Projekt bo podprl izmenjave in dejavnosti v skupno-

stnih skupinah v soseski, mi pa si želimo, da bi si 

skupine postavile tudi svoje lastne cilje, razvijale svoje 

lastne dejavnosti in načine za nudenje medsebojne 

pomoči. 

Za koga je Dreamlike 

Neighbourhood?

Ciljne skupine

Za starejše prebivalce v soseski, tiste, ki si želijo 

spoznati druge in si želijo spoznati svojo sosesko. Ti 

bodo ustvarjali socialne mreže medsebojne pomoči, 

odkrivali ustvarjalne poti za izražanje svojih pogledov in 

zamisli. Polega njih projekt naslavlja interesne skupine 

državljanov in organizacije starejših ali za starejše, ki 

jih ta novi način utegne zanimati. K sodelovanju vabimo 

tudi druge, ki so pripravljeni sodelovati v skupinah v 

soseski kot njihovi koordinatorji.

Kako bo potekal projekt 

Dreamlike Neighbourhood?

Postopek in rezultati

Pripravili bomo kratko predstavitev dejstev, infor-

macijo o projektu, kar bo okrepilo zavedanje jav-

nosti, starejše, skupnosti, posamezne deležnike pa 

navdihnilo, da bodo sodelovali v skupnosti, da bodo 

Projekt na kratko
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Skupaj je 

bolje!

vredne vezi 

Starejši 

ustvarjajo

v skupnosti



prispevali k Sanjski soseski ter tako Sanjsko sosesko 

podprli. 

Na temelju koncepta & programa bomo vzpostavili 

skupine v soseski v državah partnerjev. Poleg metod 

za spodbujanje medsebojnih vezi, individualne refle-

ksije in medsebojne pomoči bodo ustvarjalne oblike 

spodbudile sodelujoče, da se ukvarjajo z vprašanjem 

soseske, kjer so si prebivalci v oporo, kjer prebivalci 

izražajo svoja mnenja in poglede. 

S priročnikom in spletnim ovojem pripomočkov bomo 

naredili, da bodo pridobljene izkušnje našega projekta 

vidne očem javnosti, da bodo primer, ki navdihuje, da 

bodo uporaben pripomoček za gradnjo in vodenje 

skupin v Sanjski soseski.  

queraum.
kultur- und sozialforschung 

Podpora Evropske komisije pri 

nastanku te objave ne pomeni, da 

komisija potrjuje njeno vsebino. 

Objava vsebuje vsebino in poglede 

avtorjev objave. Komisija ne 

prevzema odgovornosti za uporabo 

informacij iz te objave. 

Kdo skrbi za uresničevanje 

Dreamlike Neighbourhood?

Projektni partnerji

Ta projekt v programu Erasmus+ se je pričel v 

decembru 2020 in se bo zaključil do konca novembra 

2022. Projekt izvajajo partnerske organizacije iz petih 

evropskih držav:

 ϗ queraum. cultural and social research  

Avstrija

 ϗ Letokruh, z.ú.  

Češka republika

 ϗ AFEdemy, Academy on age-friendly  

environments in Europe BV  

Nizozemska

 ϗ Slovenian Third Age University  

Slovenija

 ϗ AGE Platform Europe

Koordinacija na evropski ravni:  

queraum. cultural and social research  

Anita Rappauer 

rappauer@queraum.org 

www.queraum.org/en
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O
biščite nas:

www. 

dreamlike-

neighbour 

hood 

.eu

Slovenska univerza  

za tretje življenjsko obdobje 

Dušana Findeisen &  

Urška Majaron 

dusanafindeisen1@gmail.com 

info@univerzatri.si 

www.utzo.si
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