BİT - aktif ve sağlıklı bir yaşam için
yaşlıların elinde bir anahtar
1 Numaralı Bülten

Sizleri beç ülkeden sivil toplum kuruluşları ile kurumlar
arasındaki en son ortaklık projesine katılmaya davet ediyoruz.
Proje, Bilgi ve iletişim araçlarının (BİT) kullanımı ile yaşlıların ve
yaşlıların sağlığı etkileme potansiyelini keşfetmelerine
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Beş sivil toplum kuruluşundan oluşan ortaklık: Sosyal Ekoloji
Enstitüsü, MobilEducation, TROYA Çevre Derneği, Tidetila ve
Yetişkin eğitimi için Merkez (SPES Zukunftsakademie)
tarafından gerçekleştirir.
Birkaç yıl boyunca, BIT yaşlılar için projeler. Polonya, Türkiye,
İsveç, Finlandiya ve Avusturya'da - ortak ülkelerdeki yaşlıların
çeşitli ihtiyaçları ve fırsatları görebilmek için eşleşti. Her
projenin konusu farklı, ancak araçlar bilgi ve iletişim teknikleri
aynıdır.
BİT'ten kaçamazsınız ... onları kullanmak daha iyidir!Bir çağda
yaşadığımız gerçeğini kabul etmek bir zorunluluktur. Gençler
için, elbette bir mesele, yaşlılar için bir meydan okumadır.
Ancak, yakından bakarsanız, ne karmaşık, ne de zordur.

Proje ortakları, yaşlıları bilgi ve iletişim tekniklerini kullanmak
için ikna etmek ister. Böylece aradıkları bilgiye ulaşmada
bağımsız olabilir ve sosyal hayata aktif olarak katılabilirler.
Çeşitli olaylarda, seçimler yapabilmeleri için ve onlar için
neyin önemli ve neyin önemli olmadığını seçebilirler.
Projenin sonuçları, iPhone, iPad, Android'in kullanımını
kolaylaştıracak yaşlılar için BİT bilgilendiricileri olacak. Onlar
sayesinde, yaşlılar sağlık, ekoloji veya çevre ile ilgili bilgileri
arayarak BİT'i daha serbest kullanacaklar. Ortaklık aynı
zamanda yaşlılar tarafından BIT kullanımı için en iyi
uygulamaların bir veritabanını geliştirecek ve çalıştay
katılımcıları BİT ile ilgili kendi deneyimleri hakkında kısa
dijital hikayeler hazırlayacaktır.
Projenin tüm bilgileri ve sonuçları aşağıda adresi verilen web
sayfasında bulunacaktır: www.ecosynergy50plus.com. Aynı
zamanda proje ortaklarının web sitelerinde de proje ile ilgil
ayrıntıları izleyebilirsiniz. Sizi onları ziyaret etmeye davet
ediyoruz.

Proje Ortakları
Polonya: Społeczny Instytut Ekologiczny
Avusturya: SPES Zukunfsakademie
İsveç: Association Mobil Education
Türkiye: Troya Çevre Derneği
Finlandiya : Tidetila

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla
jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+
nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Polonya'da ilk buluşma
Programa göre, ilk toplantı Wawer's
Third Age Üniversitesi'nde gerçekleşti.
Buluşmayı Varşova'da bulunan ve
proje koordinatörü olan Sosyal Ekoloji
Enstitüsü tarafından organize edildi.
Düzinelerce insan ve üniversitenin
üyeleri ile ortakların temsilcileriyle bir
araya geldi. Üçüncü Çağ Wawerski
Üniversitesi yaşlılara, sayısız kurs,
konferans ve fiziksel etkinliklerle ile
çok yönlü entelektüel gelişim sağlar.
Burada yetişkinler yabancı dil
öğrenmek, bilgisayar derslerine
katılmak, yurt içinde ve yurt dışında
sayısız dersler, jimnastik, eğlence
etkinliklerine veya gezilere
katılabilmektedir.
Üniversitenin faaliyetleri, yaşlılar da
dahil olmak üzere yaşlıların
değerlendirilmesine ilişkin klişeleri
kırmaktadır. Günlük yaşamda şehir
yaşamına aktif katılımlarını
sağlamaktır.
Her ortak, kendi kuruluşunu tanıtan bir
sunum hazırladı.

Türkiye; Troya Çevre Derneği
Dernek Türkiye'nin batısında Çanakkale'de gençlerle ve
yetişkinlerle çalışıyor. Örgüt iklim değişikliği sorunu da dahil
olmak üzere her vatandaş için önemli olan, sivil toplum
veya çevre koruma olan konulara odaklanıyor. Türkiye'de
bir ilk olarak organizasyon enerji kooperatifleri de
yaratmaya başladı. Bu yıl dördüncü kez, bu tür girişimlerin
en iyi modellerinin sunulduğu Uluslararası Enerji
Kooperatifleri Konferansı düzenleyecek.
Türk organizasyonunun yaşlıları ve yetişkinleri BIT
kullanmaya, bağımsız bilgilere erişim sağlayan becerilerle
hazırlaması çok önemlidir. http://troyacevre.webs.com
Avusturya; Yaşlılar için Gelecek Akademisi SPES
SPES Zukunftsakademie bölgesel kalkınmayı destekler ve
vatandaşların sivil toplumun özü ve önemi konusundaki
farkındalığını arttırır. Birkaç yıldır, gayrı resmi gruplar ile
mütekabiliyete dayalı bir komşu dayanışması olan "Zaman
Bankası" Bank of Time 55+ düzenler. Zaman Bankasının
amacı, yaşadıkları yerde yaşlıların sürece katılabilmeleri için
desteklemektir. Bu yardım biçimi; örneğin evde, bahçede,
alışverişte, çeşitli alanlarda küçük hizmetler ve destek içerir.
www.spes.co.at
İsveç; Mobile Education

Polonya; Sosyal Ekoloji Enstitüsü (Społeczny Instytut
Ekologiczny)
Sosyal Ekoloji Enstitüsü, sürdürülebilir kalkınma için sivil
toplumun gelişimini ve aşağıdan yukarıya sivil toplum-kamu
ortaklıklarının kurulmasını destekler. Kuruluşun uzun
zamandır yaşlılarla çalışma konusunda tecrübesi var. SIE,
farklı alanlarda kıdemli gönüllülerle birlikte projeler
gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen faaliyetlerin bir parçası
olarak, www.ecosynergy50+.com web sitesi oluşturuldu.
www.sie.org.pl
Polonya'da en iyi uygulama örnekleri için, Varşova'daki
Międzypokolenium Etkinlik Merkezi'ndeki bir toplantıda
projenin ilk toplantısı sunuldu. Bu merkez, Varşova
sakinlerinin farklı nesiller arasında ve sivil toplum
örgütlerinin eylemlerinin ve girişimlerinin desteklenmesi için
ve diyalog başlatmanın ve güçlendirmenin ilginç bir
örneğidir. Burada bireysel hareket etmek için de
"Nowolipie" gibi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.
Varşova'nın nasıl değiştirileceği hakkında konuşabilirsiniz.
Konuklar, merkezde çalışan kişilerin profesyonelliğinden ve
projelerinde yaş ve eğitimden bağımsız olarak yerel
topluluğu harekete geçirdiler.
(https://senioralna.um.warszawa.pl/camnowolipie)

Finlandiya; Tidetila

Ortaklar, üç yıl önce bir grup genç tarafından kurulan UNIQ
spor kulübünde bir araya geldi. Vatandaşlık bütçesinin ilk
yılında desteklenen girişim, ilginç bir spor eylemi haline
geldi: kulüpte çocuklar, gençler ve yetişkinler için
düzenlenen aktiviteler var ve yaşlılara yönelik sınıfları ise
gelecek planlarında. Toplantıda, ortak ülkelerde benzer
kulüplerle işbirliği kurma olanakları tartışıldı.
http://uniqfightclub.pl/;
https://www.facebook.com/uniqfightclub/;
https://www.instagram.com/uniq_fight_club/

Bilgi teknolojisi ve bahçecilik iki tematik alanda sınıflar,
kurslar ve atölyeler düzenler. En gençlerden yaşlılara kadar
her yaştan gruplar için uyarlanmışlardır. Yaşlılar ile işbirliği
kuruluşun faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır - bunlar
sadece eğitimin alıcıları değil aynı zamanda kampanyalara
aktif katılımcılardır ve gönüllüler. www.tiedetila.fi

Kraliyet Sarayı balo salonunda "İklim için Gazeteciler"
yarışmasında ödüller verme vesilesiyle düzenlenen galaya
proje ortakları da katıldı. Üzerinde birçok önemli kelime
vardı - herkes iklim değişikliğinin bir gerçek olduğunu ve
onları durdurmanın modern uygarlığın tartışılmaz bir görevi
olduğunu vurguladı. https://www.ekos.org.pl/

Günlük yaşama aktif katılım için yaşlılara yardım etmek
amacıyla Dijital dünya sayesinde akıllı telefonlar ve tablet
kullanma üzerine eğitimler verir. Buna örnek olarak, günlük
yaşamda tablet kullanmak veya sosyal medya kullanmak
gibi BIT kursları düzenliyor. MobilEducation tarafından
kullanılan uygulamalar ve diğer araçlar yaşlıların
ihtiyaçlarını karşılar. www.mobileducation.se

Proje ortakları ayrıca Varşova şehrini gezme imkanı buldu.

