Drugie spotkanie Międzynarodowego Partnerstwa „TIK dla eko-synergii seniorów”
Od 26 do 29 kwietnia 2017 r. trwało drugie spotkanie partnerstwa pracującego w projekcie
„TIK dla ekosynergii seniorów”, który realizowany jest w ramach programu Erasmus plus.
Tym razem partnerzy spotkali się w Schlierbach – przepięknym miasteczku położonym
u przedgórza Alp, w Górnej Austrii. Gospodarzem był austriacki partner: Centrum
Kształcenia i Edukacji SPES Zukunftsakademie.
SPES, czyli Nadzieja
Skrót SPES (z łacińskiego nadzieja) po rozwinięciu oznacza
Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen - Akademia Projektów w celu
Odnowienia Struktur. W tym roku SPES obchodzi jubileusz 35-lecia utworzenia. Program
i oferta Akademii są bardzo bogate, a jej zespół tworzą ludzie o różnych kompetencjach,
eksperci wielu dziedzin; osoby zaangażowane, otwarte na rozwój własny i innych.
Pomysłodawcą powstania centrum był profesor Johann Millendorfer (1921–2001), którego
tezy dotyczące wpływu konkretnych, odpowiednich struktur w regionie na pozytywny
kierunek rozwoju lokalnych społeczności, stanowią podwaliny SPES. Pod kierunkiem
prof. Millendorfera, od 1979 r., grupa pięciu naukowców – myślących perspektywicznie
o regionie – spotykała się regularnie i dyskutowała, by w końcu zaprezentować wspólną ideę
powołania SPES – Akademii Przyszłości.
W 1982 r. odbyło się zebranie założycielskie Akademii. Każdy z pięciu założycieli miał nieco
odmienną wizję programu, jako specjalista w innej dziedzinie: przyrody/rolnictwa, biznesu,
rodziny, zdrowia, społeczeństwa obywatelskiego. Ta różnorodność sprawiła jednak, że
naukowcy stworzyli razem niezwykłą placówkę – Akademię Przyszłości i Nadziei, która
powoli stała się wizytówką Schlierbach.
Stu właścicieli
W 1987 r. okazało się, że wystawiony na sprzedaż, wymagający gruntownego remontu
pensjonat, położony na jednym ze wzgórz Schlierbach, znalazł po latach nabywcę – bogatego
mieszkańca Wiednia, który zaplanował przerobienie go na dom schadzek. Rozwiązanie było
na tyle realne, że mieszkańcy skrzyknęli się i złożyli na wykupienie obiektu, planując, że
stanie się on centrum kształcenia, spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji
poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. Do dziś ponad sto osób to jego właściciele, ale
nie czerpią zysków z działalności SPES. Grupa uzgodniła bowiem, że zyski przeznaczane
będą na wspieranie rozwoju Akademii, realizację projektów, które budują przyszłość regionu.
Pierwszy projekt, zrealizowany przez Akademię SPES, dotyczył rozwoju rolnictwa
ekologicznego w regionie. Jego celem było wsparcie małych rodzinnych przedsiębiorstw
rolniczych, ułatwienie im sprzedaży wytworzonych produktów, odejście od anonimowości
producenta i jego wyrobów, budowa relacji między konsumentem i producentem.
Od 1989 r. działa w Schlierbach rynek rolników. W każdą sobotę mieszkańcy mogą się
zaopatrzyć w świeże produkty bezpośrednio od rolników, lokalne i tańsze niż w sklepach.
Po pierwszym zrealizowanym projekcie szybko zaczęły pojawiać się następne pomysły.
Stanowiły odpowiedź na sygnalizowane przez mieszkańców potrzeby. Każdy pomysł był
z mieszkańcami konsultowany i realizowany. Wiele z nich dotyczyło ekologii, a więc
zdrowia; i społeczeństwa obywatelskiego, czyli partycypacji i aktywności w życiu
publicznym, współpracy i odpowiedzialności za rozwój regionu.

W zgodzie z ekologią
W 2002 r. Akademia została rozbudowana – przybył pasywny, energooszczędny budynek
z przestronnymi salami seminaryjnymi i wygodnymi pokojami hotelowymi. Wszystkie
wnętrza są proste, estetyczne i funkcjonalne.
Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnych, prawie sześciokrotnie spadło zużycie energii
tradycyjnej: elektryczność dostarczają ogniwa fotowoltaiczne, ciepłą wodę kolektory na
słońce.
W restauracji, z przepiękną panoramą i widokiem na przedgórze Alp, serwowane są potrawy,
które przygotowuje się na miejscu z produktów regionalnych i od lokalnych rolników
ekologicznych. Goście obiektu mają też możliwość odnowy fizycznej i duchowej; korzystając
z sauny, relaksu na wygodnych leżankach, czy medytacji w specjalnie do tego
przeznaczonym pokoju.
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Zasady SPES
Na każdym kroku goście otrzymują informacje, za pośrednictwem tablic, obrazków, kartek
pocztowych, ulotek, broszur itp.; jak ważna jest dbałość o środowisko i przyrodę, o wpływie
każdej podejmowanej na co dzień decyzji, na rozwój lokalny, regionalny i globalny.
Na posterach umieszczone są najważniejsze zasady i cele SPES.
Jakość życia zależy od równowagi między duchowością, a sprawami materialnymi.
Dążymy do tego, by każdy mógł znaleźć sens w życiu, by mógł doskonalić umiejętności
i wykorzystywać własne kompetencje.
Samoorganizacja i partycypacja
Pozytywnej przyszłości nie można odgórnie zarządzić i narzucić. Odpowiedzialność każdego
obywatela, samoorganizacja i partycypacja, to wartości, które są dla nas bardzo ważne.
Regionalność i bliskość
Wzmocnienie struktur na poziomie lokalnym i powrót do „ludzkiego wymiaru” naszego życia
– tak widzimy przyszłość. Musimy wprowadzić równowagę między globalizacją
a regionalizacją. Globalizacja musi opierać się na zasadach sprawiedliwości społecznej
i wstrzemięźliwego rozwoju.
Współpraca i partnerstwo
Kiedy chce się iść szybko, trzeba iść w pojedynkę. Kiedy chce się zajść daleko, trzeba iść
w grupie – o tym byli przekonani australijscy aborygeni.
Chcemy budować naszą przyszłość w oparciu o zasady współpracy – po to, by wspólnie
osiągnąć cele, do których nie da się dojść samemu. Innowacje społeczne, to cel naszej pracy.
Nad głównym wejściem do hotelu znajduje się motto:
„Nadzieja to nie wiara w to, że coś się uda; nadzieja to pewność, że działanie ma sens
niezależnie od tego, jaki będzie jego wynik” – Vaclav Havel.
Bank czasu
SPES, jako gospodarz spotkania, zorganizował ciekawe seminarium, na którym partnerzy
projektu poznali zasady funkcjonowania tzw. Banku Czasu Seniorów, czyli działań
obejmujących wzajemną pomoc i dzielenie się pracą na dokładnie określonych zasadach
i warunkach.
Inspiracją do założenia Banku było sygnalizowane przez seniorów w Austrii poczucie
osamotnienia, bezradności, a często braku zrozumienia ze strony państwowych instytucji
opiekujących się ludźmi starszymi. I wtedy seniorzy wzięli sprawę w swoje ręce. Stworzyli
organizację pomocy: członkowie deklarują, jakiej pomocy mogą udzielić, a jakiej potrzebują.
Są to m.in. proste prace domowe czy w ogródku, pomoc przy obsłudze internetu i komputera,
robienie zakupów, pieczenie ciast na przyjęcia urodzinowe, gra w karty czy po prostu

rozmowa. Najważniejsza zasada: prace nie mogą być ciężkie i regularne. Godzina pracy ma
konkretną wartość – czek na określoną sumę euro. Ten, kto wykonuje pracę dla drugiej osoby,
otrzymuje czek odpowiadający liczbie godzin, które przeznaczył na pracę. Czekiem może
opłacić pracę innej osoby, która z kolei wykonała coś dla niego. W ten sposób nikt nie jest
nikomu nic winien. Nie ma poczucia zobowiązania, by się czymś odpłacić czy zrewanżować.
Administracja Banku, która również pracuje na zasadzie „czeku”, tworzy bazę członków
obejmującą poza kontaktami, także ich umiejętności i potrzeby, hobby i zamiłowania.
Seniorzy, członkowie Banku, spotykając się regularnie, mają okazję wspólnie omówić
najważniejsze sprawy i przedyskutować plany na przyszłość. Dzięki temu, mimo że mają
różne przyzwyczajenia, umiejętności i potrzeby, tworzą wspólnotę.
Bank Czasu Seniorów działa od 2010 r. W Austrii takich grup jest 30, w Niemczech ponad
20, a w Czechach – trzynaście.
xxx
Głównym celem działań SPES jest taka zmiana mentalności mieszkańców, by stali się
bardziej otwarci na innych i mieli większą świadomość ekologiczną. Aby doceniali miejsce,
w którym żyją, włączali się w decydowanie o kierunku rozwoju regionu. Z tego względu,
jedno z ważnych haseł SPES brzmi: „Sadźmy drzewa, w cieniu, których będą siedzieć inni;
ponieważ inni sadzili drzewa, w cieniu których dziś my siedzimy”.

Hotel i Centrum Edukacji dla Dorosłych SPES góruje nad miasteczkiem

Solary i panele fotowoltaiczne na dachu hotelu

Warto poznać zasady SPES Akademii Przyszłości

Warsztat partnerów projektu

Efekty dyskusji nad projektem

Odnowa duchowa w sali medytacji

Polska grupa z założycielem austriackiego Banku Czasu 50+

Seminarium na temat eko synergii seniorów i Banku Czasu 50+

Partnerstwo dla eko-synergii seniorów

W budynku klasztoru cystersów znajduje się również lokalna serowarnia tradycyjnych
lokalnych serów oraz szkoła publiczna

„Jakość jest dla nas święta” - logo eko serów z klasztoru cystersów

Serowarnia w klasztorze cystersów

12 rodzajów sera, wszystkie eko, z mleka od lokalnych gospodarstw

