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"YETİŞKİNLER İÇİN EKOLOJİK SİNERJİYLE ICT" projesi çerçevesinde Uluslararası
ortaklığımızın ikinci toplantısını arkamızda bıraktık.
İkinci buluşma, plana göre, Yukarı Avusturya'da 1100 yıllık geçmişi olan küçük
Schlierbach kasabasında düzenlendi. Toplantı SPES Zukunftsakademie
tarafından organize edildi. Tüm ortakların temsilcileri vardı: Sosyal Ekoloji
Enstitüsü (4 kişi), MobilEducation (3 kişi), TROY Çevre (4 kişi) ve tabii ki
SPES ekibi.
Toplantı programı çok yoğundu: Proje tartışmaları, sonraki aşamaları,
sonuçlarla ilgili çalışma, SPES ekibi ile yapılan toplantılar ve Time Bank üyeleri
ile yapılan seminer. Katılımcılar, 1355 yılında kurulan manastır binalarında
(ayrıca bir devlet okulunun da bulunduğu) Cistercian manastırını ve Barok
mimarinin incisi sayılan manastır kilisesini ziyaret ettiler. Bernardine ve
Imperial Halls, Kuzey İtalya bestecilerinin amiral gemisi eserleridir ve Alplerin
kuzeyinde bu tür tek nesnelerdir. Manastırda ayrıca 1924 yılından beri peynir
üreten bir peynir fabrikası bulunmaktadır. Burada taze sütten hazır peynir
lezzetlerine kadar peynir üretimini görebilirsiniz.
Avusturyalı ortaklar, SPES'de uygulanan projelerden birinin ayrıntılarını
sundular: Yaşlıların hayatlarını kolaylaştıran çok ilginç bir girişim olan Time
Bank of 50+ -. Operasyonun başlatıcıları, sorunlara her zaman iki çözüm
bulunduğunu belirten yaşlılardı: başkalarının yardım etmesini beklemek
ya da konuları kendi eline almak. İkincisini seçtiler. Bugün Time Bank 50+,
Avusturya'da (30 yerde), Almanya'da (20 yerde) ve Çek Cumhuriyeti'nde
(13 yerde) faaliyet göstermektedir.
Türk ortakları, temel görevleri yaşlı insanları harekete geçirmek ve entegre
etmek olan Çanakkale'de kurulan yaşlılar için ilk gündüz bakım merkezi
hakkında konuştu. Merkez, rehabilitasyon, jimnastik, sanat, müzik vb.
Hizmetler sunmaktadır. Merkez ayrıca yaşlıların gereksinimlerine uyarlanmış
bir ICT programıda sunmaktadır.
İsveçli ortaklar, yaşlılar için özgün bir ICT eğitim kursu sundu: temel bir ders Bilginin gündelik hayatta nasıl kullanılacağı (3 x 3 saat) ve torunlarının
arkasında kalmak istemeyenler için programlama dersi.
Polonyalı ortak, yaşlıları eko-sinerji oluşturmak konusundaki fikrini yerel,
bölgesel ve uluslararası düzeyde sundu.
Üçüncü ortaklık toplantısı bu yılın eylül ayında Çanakkale'de yapılacak.

Partners:
Polska: Społeczny Instytut Ekologiczny
Austria: SPES Zukunfsakademie
Szwecja: Association Mobil Education
Turcja: Troy Enviromental Association

SPES'de gerçekleştirilen faaliyetlerden biri Time Bank
55+ (Zaman Bankası 55+) 'dır. Zaman bankaları fikri,
Amerikalı bir avukat ve sosyolog Edgar Cahn'ın
"timedollars" terimini yarattığı 1980 yılına dayanıyor.
Yerel toplulukta, bir görev karşılığında (basit ev işlerine
yardım veya yaşlı bir kişinin bakımı vb.) diğer
hizmetlerle değiştirilebilecek zamanlanmış hizmetler
olarak kabul edildi.
İlke, becerilere ve kaynaklara bağlı olarak, banka
katılımcıları hangi tür hizmet sunabileceklerini beyan
eder ve koordinatörler yardıma muhtaçlara yardım
eder. Hizmetler, piyasa değerinden bağımsız olarak
çoğunlukla saat sisteminde kaydedilir ve hesaplanır.
Time Bank 55+ bir STK'dır, yerel bir karaktere sahiptir,
komşuluk yardımını teşvik eder ve başkalarına açılır.
Örgütteki insanlar genellikle hasta ve yalnız olup,
dostça bir grubun bir parçası olarak, kendilerini
güvende hissediyorlar, hayatları daha kolay ve daha
keyifli yaşamalarına imkan tanıyorlar. Yardımın
değişimi, özel hazırlanmış bir sistem aracılığıyla yapılır.
Çalışma süresinin belirli bir değeri vardır - bir saat için
bir euro karşılığı gibi.
Karşılıklı yardım, basit ev veya bahçe işleri, internet ve
bilgisayar desteği, alışveriş, doğum günü partileri için
pasta kek, kart oynamak veya sadece sohbet etmekten
oluşur. En önemli kural: iş ağır ve düzenli olamaz.
Banka üyeleri, düzenli toplantıda, onlarla ilgili önemli
konuları görüşmek ve gelecek planlarını tartışmak için
fırsat buluyor. Bu sayede farklı alışkanlıkları, becerileri
ve ihtiyaçları olsa da bir topluluk oluşturuyorlar.
Time Bank'da çağdaş teknolojileri kullanarak,
faaliyetlerin organizasyonunu ve lojistiğini kolaylaştırır
ve düzenler.

Varşova'da Zaman Bankası 50+
Avusturyalı Time Bank 50+ hakkında ilk bilgi 10
Mayıs'ta yapılan WTUTW Yönetim Kurulu toplantısında
verildi. Avusturya'daki toplantıya katılanlar fikri,
organizasyonun kökenleri, nasıl çalıştığını ve
Avusturyalı yaşlıların kendilerini ne kadar mutlu
edebileceklerini konuştuk.
WTUTW Yönetim Kurulu üyeleri konuyla çok ilgilendi,
bir takım sorular yöneltti, benzer faaliyetlerin
Polonya'da başarılı olup olmayacağını ya da böyle
karşılıklı örgütlü yardıma ihtiyaç olup olmadığını sordu.
Herkes, projenin Wawer'ın yaşlıları için büyük yararı
olacağına karar verdiler.
Avusturyalı Bank Time 50+, Polonya'da kıdemli kişilerle
işbirliği için bir ön öneri gönderdi.

SPES Zukuftsakademie - SPES Geleceği için Akademisi
SPES ismi (Latin - umut) ilk harflerden türemiştir:
Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der
Strukturen - Yapıların Restorasyon Projeleri Akademisi
Gerçekliğe bütünsel bir yaklaşımla ulaşmaya çalışan
Yetişkin Eğitimi Merkezi'nin kurucusu Prof. Johann
Millendorfer'dir (1921-2001). Bölgedeki ilgili yapıların
yerel topluluk kalkınmasının olumlu yönde önemi ve
etkisi üzerine yaptığı tezi SPES'in temelini
oluşturmaktadır.
SPES faaliyetlerinde birçok prensibe sadıktır:
Yaşam kalitesi maneviyat ve maddi şey arasındaki
denge üzerine kuruludur.
SPES her insanı hayatında anlam kazanmaya gayret
eder; böylece becerilerini geliştirebilir ve kendi
yeterliklerini kullanabilir.
Kendi kendini örgütleme ve katılım
Olumlu bir gelecek sipariş edilemez ve üstten empoze
edilemez. Her vatandaşın sorumluluğu, kendini
örgütleme ve katılım SPES için önemli olan değerlerdir.
Bölge ve yakınlık
Yerel yapıların güçlendirilmesi ve hayatımızın insan
boyutuna geri dönmesi - SPES'in geleceğini görüyor:
küreselleşme ve bölgeselleşme arasında bir denge
kurmamız gerekiyor. Küreselleşme, sosyal adalet ve
sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayanmalıdır.
İşbirliği ve ortaklık
Hızlı gitmek istediğinizde yalnız gitmeniz gerekir,
Uzaklaşmak istediğinizde bir grupla gitmek zorunda
kalırsınız - Avustralya göçmenleri buna ikna
olmuşlardır.
İşbirliği temelinde geleceğimizi inşa etmek istiyoruz kendimizce elde edemediğimiz hedefleri bir araya
getirmek için.
SPES'in temel amacı, sakinlerin zihniyetlerini
başkalarına daha açık hale getirmek, daha fazla çevre
bilincini kazanmak, yaşadıkları yeri takdir etmek ve
bölgenin gelişimi yönünde karar vermek üzere
katılmaktır.
Önemli SPES sloganlarından biri de: "Gölgelerinin
başkalarının oturacağı ağaçlar dikelim; çünkü başkaları
bugün oturduğumuz gölgede ağaçlar dikti.

