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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

предлагаме Ви да прочетете за
развитието по проекта "TIMELESS" и за
културното наследство.

Ура! Най-накрая се срещнахме в отрупаната в
сняг Рига! Разбира се, не всички партньори
имаха възможността да присъстват, но
въпреки това поддържахме връзка с тях,
благодарение на "новите технологии". А тези,
които бяха на мястото на срещата, можеха да
помислят извън рамката и да бъдат доста
продуктивни. Изменихме нашите "мисловни
рамки", като създадохме Речник с понятия за
изкуство и култура и други речникови
елементи, приложими към историите за
културното наследство, разказани от нашите
по-възрастни ученици.

СНЕЖНА ТРАНСНАЦИОНАЛНА
СРЕЩА В РИГА, ЯНУАРИ 2022

ПОСЛАНИЕ ОТ  ТУРСКИЯ
КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА

Проектът "Timeless" стартира през 2019.
Първата среща се проведе по план- в Реус през
декември 2019г. Въпреки това, през март 2020
всичко се обърна с главата надолу. Открихме,
че работата онлайн е уместна за предаване на
знания или организационна информация, но
не е особено гъвкава. Това не е творчески
процес и проектите не са проекти, щом не се
основават на постоянен творчески обмен.
Проектът се разви в 12 онлайн срещи.
Създадохме нови дигитални инструменти и се
научихме как да ги използваме в наша полза.

БЮЛЕТИН
ТРЕТИ

Възползвайте се от това, което имате,
вместо да чакате да ви предизвикат, за да

го направите



Много организации с нестопанска цел се
занимават с търсене на финансиране и
начини да споделят своите послания,
дейности и възгледи. От 2020г, проект по
Еразъм плюс, наречен "SYNOPSIS" се стреми
да подобри уменията за набиране на средства
в тези организации за културно наследство.

С войната в Украйна, DomSpain бяха
изключително активни сред възрастните
хора, попаднали в това бедствено положение.
Какво се случва с тези, които са на възраст и
отпътуват надалеч? Те създадоха събирателен
пункт и използваха знанията си за
възрастните хора и старостта, за да ги
приложат в много практични и необходими
дейности. Също така, те предаваха нови
знания за партньорството. Имаме нужда от
образование за мир и образование, когато
трябва да се справяме с катастрофи.

EUROGEO координира разработването на
обучителен курс за доброволци, мениджъри
на културното наследство и органиизации.
Първите модули за набиране на средства вече
са достъпни онлайн. За да научите
повече,посетете https://www.cultural-
storytelling.eu/ 

Доброволци придружават възрастни  хора на
безплатни културни събития в центъра на
София. Тази инициатива е част от проекта
ИЗКУСТВО БЕЗ ВЪЗРАСТ на фондация Credo
Bonus, чиято цел е да помогне на възрастните
хора да останат включени в обществото.
Десетки доброволци се записаха за участие в
мисията на „Time Heroes – Заведи възрастните
хора на културно събитие в София“.
Пенсионерите са готови да бъдат част от
обществото, но им липсва необходимата
информация и компания.

ПОСЛАНИЕ ОТ БЕЛГИЯ 

ПОСЛАНИЕ ОТ ИСПАНИЯ

ПОСЛАНИЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

Културно наследство и набиране на  средства

Образование за мир

Доброволци придружават пенсионери
на културни събития

Все повече хора от всички възрастови групи,
включително по-възрастните, разбират, че
дигитализацията в по-късен период от
живота си има своите предимства; изясни се,
че уменията, които могат да се предават,
могат и трябва да се учат в образователни
програми. Най-трудният въпрос в "Usak
University" беше свързан с проверката на
достоверността на интелектуалните
резултати. Поуката, който си извлякохме от
тези две години на  COVID остава:
"Възползвайте се от това, което имате, вместо
да чакате да ви предизвикат, за да го
направите"

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


Contact us: Find us on social media:

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

ПОСЛАНИЕ ОТ СЛОВЕНИЯ

Заедно сме по-добри.
Сътрудничеството на партньорите по
проекта води до нова учебна ориентация в
словенския U3A

Този проект по Еразъм+ обединява петима
отдадени на работата партньори (кворум
Културни и социални изследвания от Австрия
като координатор). Главната идея на
Dreamlike neighbourhoods, която е в основата
на проекта, е да даде възможност  на
възрастните хора да се срещат едни с други, да
си създадат мрежа и да се опознаят по  време
на образователния процес. Разбира се, всичко
това е улеснено за тях, но въпреки това те ще
обсъждат проблемите си относно живота и
обкръжението си.

Фондацията "Zini", подобно на всички други
неправителствени организации в Латвия,
използва последните месеци за обновяване,
адаптиране и модернизиране, внедряване  на
технологичните инструменти и за да достигне
както до млади, така и до по-възрастни учащи.
Пандемията разкри неравнопоставеността
най-вече в уязвимите общности. Някои
общности бяха двойно по-възпрепятствани,
поради липсата на цифрово покритие в
районите им. Неправителствените
организации (включително ZINI) трябваше да
се върнат на "тепиха", за да бъдат в крак с
новостите. Това се случваше с неравномерни
темпове. Техните дейности се проведоха
изцяло онлайн, но "ZINI" бяха щастливи да
приветстват партньорите от "TIMELESS" в
Рига за една весела и продуктивна
транснационална среща лице  в лице.

ПОСЛАНИЕ ОТ ЛАТВИЯ

Преминаване в дистанционен вариант?

Нашите по-възрастни ученици са изминали
дълъг път. Когато проблемите на
дълголетното общество са от интерес за най-
различни експерти, които нямат познания за
възрастните хора, словенските групи от по-
възрастни учащи се занимават с различни
теми. Някои от тях са пенсиониране
(съответно изолиране) срещу приобщаване на
възрастните; остаряване на място, както и в
система от пространства (правят се изложби,
филм, конференции, както и научни
изследвания). Прочетете повече тук:
https://www.vizijeso16.com/videoportreti-
english 

https://eutimeless.info/en/contact
https://www.facebook.com/timelesslearning/?ref=page_internal
https://www.vizijeso16.com/videoportreti-english

