
DĀRGAIS LASĪTĀJ,

Šajā zīnē mēs aicinām Jūs
iepazīties ar TIMELESS projekta
attīstību un kultūras mantojumu
dažādās Eiropas valstīs.

Urā, jo mēs satikāmies sniegotajā Rīgā
un ar jūtamu sociālo klātbūtni!
Protams, ne visi partneri varēja tur būt,
taču mēs ar visiem varējām uzturēt
kontaktus pateicoties “jaunajai
tehnoloģijai”. Tie, kas bija klātbūtnē
(priviliģētie) spēja domāt ārpus
rāmjiem un bija diezgan produktīvi.
Mēs pielāgojām savus domāšanas
“ietvarus” veidojot vārdnīcu ar mākslas
un kultūras jēdzieniem. Kā arī citiem
vārdnīcas vienumiem, kas attiecas uz
mūsu vecāko audzēkņu stāstiem par
kultūras mantojumu.

ZIEMĪGĀ PROJEKTA
STARPTAUTISKĀ TIKŠANĀS
RĪGĀ, JANVĀRĪ 2022

ZIŅOJUMS NO PROJEKTA
KOORDINATORA TURCIJĀ

Timeless projekts aizsākās 2019. gadā.
Kā plānots 2019. gada decembrī notika
pirmā tikšanās Reus, Spānijā. Taču
2020. gada Martā viss apgriezās kājām
gaisā. Mēs atklājām, ka darbs tiešsaistē
ir piemērots zināšanu vai
organizatoriskas informācijas
nodošanai, taču darbs tiešsaistē diez vai
ir radošs process, un projekti nav
projekti, ja tie nav saistīti ar pastāvīgu
radošo apmaiņu.
Projekts tika izstrādāts, organizējot 12
tiešsaistes tikšanās. Bija pieejami jauni
digitālie rīki, un mēs iemācījāmies tos
izmantot savā labā.

Negaidiet svarīgus izaicinājumus,
lai izmantotu to, kas jums jau ir
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Daudzas bezpeļņas organizācijas
nodarbojas ar finansējuma meklēšanu
un labprāt dalās ar saviem
vēstījumiem, aktivitātēm un vīzijām.
Kopš 2020. gada Erasmus Plus projekts
SYNOPSIS cenšas uzlabot līdzekļu
vākšanas prasmes organizācijām, kas
darbojas kultūras mantojuma nozarē.

Līdz ar kara situāciju Ukrainā,
DomSpain īpaši aktīvi cenšas atbalstīt
gados vecākus cilvēkus, kuri atbēga uz
Spāniju, meklējot patvērumu.
Organizācija izveidoja savākšanas
punktu un izmanto iegūtās zināšanas
par vecākiem cilvēkiem un to
vecumdienām, lai piedāvātu ļoti
praktiskas un nepieciešamas
aktivitātes. Jaunā prakse ienesīs  svaigas
zināšanas projektu partnerībā.
DomSpain uzskata, ka ir vajadzīga
izglītība, lai veicinātu informētību
katastrofālās situācijās.

EUROGEO koordinēja apmācību
kursu izstrādi brīvprātīgajiem, kultūras
mantojuma pārvaldītājiem un
organizācijām. Pirmie līdzekļu
vākšanas moduļi ir jau pieejami
tiešsaistē https://www.cultural-
storytelling.eu/.

Brīvprātīgie pavada vecākus cilvēkus
uz bezmaksas kultūras pasākumiem
Sofijas centrā. Iniciatīva ir daļa no
Credo Bonus Foundation projekta
ART WITHOUT AGE, kura mērķis ir
palīdzēt gados vecākiem cilvēkiem
iekļauties sabiedrībā. Desmitiem
brīvprātīgo pierakstījās, lai piedalītos
misijā "Laika varoņi – aizvediet
vecākus cilvēkus uz kultūras
pasākumu Sofijā". Gados vecāki cilvēki
ir gatavi būt daļai no sabiedrības, taču
viņiem trūkst informācijas un
kompānija.

ZIŅOJUMS NO BEĻĢIJAS

ZIŅOJUMS NO SPĀNIJAS

ZIŅOJUMS NO BULGĀRIJAS

Kultūras mantojums un līdzekļu
vākšana

Izglītība nemiera laikos

Brīvprātīgie pavada pensionārus 
 uz kultūras pasākumiem 

Vairāki cilvēki no visām vecuma
grupām, tostarp gados vecāki cilvēki,
saprata, ka digitalizācijai turpmākajā
dzīvē ir dažas vai pat vairākas
priekšrocības; kļuva skaidrs, ka
pārnesamās prasmes var un vajag
apgūt izglītības programmās. Usak
Universitātē vissarežģītākais
jautājums bija saistīts ar intelektuālā
darba ticamības pārbaudi. Mūsu
mācība no šiem diviem COVID
gadiem joprojām ir šāda: “Negaidiet
uz svarīgiem izaicinājumiem, lai
izmantotu to, kas jums jau ir.”



Uzrakstiet mums: Apmeklējiet mūsu socmedijus:

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

ZIŅOJUMS NO SLOVĒNIJAS

Kopā ir labāk. Projekta partneru
sadarbība ved uz jaunu studiju
ievirzi Slovēnijas Trešās Paaudzes
Universitātē

Šis Erasmus+ projekts apvieno piecus
apņēmīgus partnerus. (kvorums.
Kultūras un sociālā izpēte no Austrijas,
kā koordinatora). Dreamlike
Neighbourhood ideja projekta pamatā,
ir ļaut vecāka gadagājuma cilvēkiem
satikties un veidot tīklu, iepazīt vienam
otru atvieglotā izglītības procesā, un
aicināt pašus apspriest sev svarīgus
jautājumus par dzīvi un apkārtni.

Nodibinājums ZINI, tāpat kā citas
nevalstiskās organizācijas Latvijā,
pēdējos mēnešus ir veltījušas
inovācijām, pielāgošanās un
modernizācijas darbiem, lai ieviestu
tehnoloģiskos rīkus un uzrunātu gan
jaunos, gan vecākos izglītojamos.
Pandēmija ir pastiprinājusi
nevienlīdzību, jo īpaši
neaizsargātākajās kopienās. Dažas
kopienas ir cietušas divkārtīgi, jo tās
atrodas nelabvēlīgā situācijā, apgabalos
bez digitālā pārklājuma.
Nevalstiskajām organizācijām (tostarp
ZINI) ir nācies sevi izgudrot no jauna,
ātrā tempā, lai neatpaliktu no
jaunākajām norisēm. Viņu aktivitātes
ir pilnībā pārgājušas tiešsaistē, taču
ZINI ar prieku sveica TIMELESS
partnerus Rīgā uz priecīgu, klātesošu
un produktīvu starpvalstu tikšanos.

ZIŅOJUMS NO LATVIJAS

Eksistējam attālināti

Mūsu vecākie audzēkņi ir tikuši tālu.
Laikos, kad sabiedrības ilgtermiņa
jautājumi interesē visdažādākos
ekspertus, kuriem trūkst zināšanu par
gados vecākiem cilvēkiem, Slovēnijas
vecāko izglītojamo grupas nodarbojas
ar tādām tēmām, kā veco cilvēku
nostāja pret pilsētvidi un novecošana
ne vietā, bet sistēmā. Tiek veidotas
izstādes, filma, konferences, kā arī
pētnieciskais darbs. Vairāk lasiet:
https://www.vizijeso16.com/videoportr
eti-english

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

