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DRAGI BRALCI/BRALKE,
 

vabimo vas k branju novic o
dogodkih v projektu TIMELESS in
nesnovni kulturni dediščini.

Hura, srečali smo se zasneženi Rigi in
se naužili “družbene nazočnosti”.
Seveda, vsi udeleženci v projektu niso
mogli na pot, toda, zahvaljujoč “novi
tehnologiji” smo bili v stiku z vsemi.
Tisti, ki pa smo bili na mestu samem,
mi priviligiranci, smo lahko razmišljali
skupaj in bili smo dokaj ustvarjalni.
Uskladili smo svoje “referenčne
okvire” medtem, ko smo gradili
zasnovo slovarja umetnostnih in
kulturnih gesel, pa tudi konceptov, ki
se nanašajo na zgodbe o kulturni
dediščini, ki so jih pripravili starejši
študenti.

TRANSNACIONALNO
SREČANJE PARTNERJEV V
ZASNEŽENI RIGI, 
JANUAR 2022

SPOROČILO
KOORDINATORJA
PROJEKTA IZ TURČIJE

Projekt Timeless se je pričel v letu 2019.
Uvodno srečanje je bilo v Reusu že v
decembru 2019 kot je bilo načrtovano.
Marca 2020 pa se je vse obrnilo na
glavo. Ugotovili smo, da je delo po
spletu sprejemljivo le, če gre za
prenašanje znanja ali informacij glede
organizacije projekta. Vendar pa delo
po spletu ni ustvarjalen proces in
projekti niso projekti, če ne temeljijo na
nenehnih ustvarjalnih izmenjavah. 

Organizirali smo 12 spletnih srečanj. Na
voljo so nam bila nova digitalna orodja
in naučili smo se, kako jih uporabljati,
kar je bilo dobro za nas.

Tretji  
Newsletter

"Ne odlašajte s spremembmi, če
želite imeti kaj od življenja!"



Številne neprofitne organizacije iščejo
vire financiranja. Izmenjujejo si
znanje, vedenje o sponzorskih
dejavnostih, poglede. Od leta 2020
dalje projekt Erasmus +, imenovan

Od pričetka vojne v Ukrajini je
DomSpain še posebej dejaven na
področju starejših, ki jih je zajela vojna.
Kaj se zgodi s tistimi, ki so stari in
bežijo? Svoje poznavanje starejših smo
v DoSpaon uporabili za resnične in
potrebne dejavnosti. Partnerjem
nudimo nova znanja. Potrebujemo
izobraževanje za mir in izobraževanje
za soodločanje v času obsežnih nesreč.

SYNOPSIS, poskuša pridobiti sredstva
v organizacijah kulturne dediščine
EUROGEO je usklajeval razvoj
programa za usposabljanje
prostovoljcev, upravljavcev kulturne
dediščine in njihovih organizacij. Prvi
izobraževalni moduli za pridobivanje
sponzorskih sredstev so zdaj že na
voljo na spletu. Obiščite
https://www.cultural-storytelling.eu/,
če želite vedeti več.

Prostovoljci spremljajo starejše na
brezplačne kulturne prireditve v
središču Sofije. Pobuda je del projekta
Credo Bonus Foundation Art Without
Age, katerega cilj je pomagati starejšim,
da ostanejo vključeni v družbo. Več
deset prostovoljcev se je prijavilo za
sodelovanje v podvzetju »Junaki časa -
odpeljite starejše na kulturni dogodek
v Sofiji«. Starejši so pripravljeni biti del
družbe, vendar jim primanjkuje
informacij, manjkajo pa jim tudi stiki

SPOROČILO IZ BELGIJE

SPOROČILO IZ ŠPANIJE

SPOROČILO IZ BOLGARIJE

Kulturna dediščina in financiranje

Izobraževanje za mir

Prostovoljci spremljajo
upokojence na kulturne dogodke 

Še pomembneje pa je bilo, da je večje
število posameznikov iz vseh
starostnih skupin, vključno iz skupin
starejših, dojelo, da ima digitalizacija v
poznejšem življenju nekatere ali
številne prednosti; postalo je jasno, da
se je prenosljivih spretnosti lahko, in
se jih je treba, učiti v izobraževalnih
programih. Za Univerzo v Usaku je
bilo pomembno vedeti, kako po spletu
poteka evalvacija intelektualnih
dosežkov. V teh dveh kovidnih letih
smo se naučili vodila "Ne odlašajte s
spremembmi, če želite imeti kaj od
življenja”

https://www.cultural-storytelling.eu/


Contact us: Find us on social media:

https://eutimeless.info/en/contact https://www.facebook.com/timelesslearning

SPOROČILO IZ SLOVENIJE

Skupaj je bolje. 
Sodelovanje projektnih partnerjev
vodi v novo študijsko usmeritev na
Slovenski UTŽO

Ta projekt v programu Erasmus+
združuje pet delu predanih partnerjev
(queraum- kulturne in socialne
raziskave iz Avstrije je kkordinatorica
projekta). Bistveno v projektu
Dreamlike Neighbourhood je, da
starejšim omogočimo, da se srečajo in
gradijo mrežo, da se med seboj
spoznajo v izobraževalnem procesu, ki
ga nekdo vodi, vendar starejši
razpravljajo o svojih vprašanjih v zvezi
z njihovim življenjem in sosesko. 

Tako kot vse druge nevladne
organizacije v Latviji je Sklad Zini
zadnje mesece preživel v nenehnem
iskanju rešitev, prilagajanju,
inoviranju, posodobljanju obstoječega
v želji, da bi tehnološka orodja dosegla
tako mlade kot stare. Pandemija je
izbrskala na dan dotlej manj vidne
neenakosti, zlasti v najbolj ranljivih
skupinah. Nekatere skupnosti so
doživele dvojno kazen. Kaznovane so
bile zato, ker so prikrajšane in ker
živijo na območjih brez interneta.
Nevladne organizacije (vključno ZINI)
so se morale povsem prenoviti, če so
hotele ostati na površju navzlic
zapletenim situacijam. Njihove
dejavnosti so se preselile na splet, a
svoje partnerje iz projekta TIMELESS,
ki so prišli v Rigo, smo z veseljem
sprejeli. Bilo je veselo, veliko je bilo
»družbene navzočnosti« in bilo je
plodovito transnacionalno srečanje.

SPOROČILO IZ LATVIJE

Do zdaj so naši starejši prišli daleč. V
času, ko so vprašanja dolgožive družbe
zanimiva za večino raznolikih
strokovnjakov- ki nimajo znanja o
starejših- se slovenske skupine
starejših študentov Slovenske UTŽO
ukvarjajo s temami, kot so umik
nasproti urbanosti starejših, staranje
doma in v sistemu pomenljivih krajev.
(Nastajajo njihove razstave, filmi,
konference in raziskovalne študije
izpod njihovega peresa). Več:
https://www.vizijeso16.com/videoportr
eti

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal

