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DEĞERLI OKURLAR,

Bu bültende, sizleri TIMELESS
projesindeki gelişmelerden ve
kültürel miras konularından
haberdar olmaya davet ediyoruz.

Yaşasın, Karlı Riga'da hazirun ile
toplandık. Elbette tüm katılımcılarla
bir araya gelemedik ama "yeni
teknoloji" sayesinde iletişimde
kalabildik. Orada olabilmiş olan
ayrıcalıklı grup alışılmışın üstüne çıktı
ve oldukça verimli çalıştı. Kültür ve
Sanat terimleri Sözlüğümüzü
oluştururken, yetişkin
öğrenenleriminiz kültürel miras
hikayeleri üzerinde çalışırken ve bu
hikayelerin içerisindeki kavramlar için
tanımlamalar yaparken düşünme
tarzlarımızı ve sınırlarımızı
değiştirdik.

2022 OCAK AYINDA KARLI 
BIR RIGA'DA 

ULUSLARARASI TOPLANTI
YÜRÜTÜCÜ KURUMUN
TÜRKIYE'DEN MESAJI

Timeless Projesi 2019 yılında başladı ve
ilk toplantısı planlandığı gibi Aralık
2019'da Reus şehrinde yapıldı. Ancak,
Mart 2020'ye gelindiğinde her şey bir
anda altüst oldu. Gördük ki bilgiyi
aktarma ve düzenleme konularında
gayet güzel işleyen online çalışma,
yaratıcı çalışmaya gelince o kadar da iyi
işlemiyor, ve eğer projelerde bu yaratıcı
fikir alışverişi sürekliliği olmazsa,
projeler proje olmaktan çıkıyor. 
Bu zorlu süreçte 12 çevrimiçi toplantı
düzenlendi ve yeni dijital araçlar
kullanıma girdikçe bunlardan nasıl
faydalanabileceğimizi öğrendik.

Üçüncü 
Bülten

Sahip olduğunuz imkanları
değerlendirmek için zorluklarla
karşılaşmayı beklemeyin



Birçok kar amacı gütmeyen kuruluş,
fon aramak ve mesajlarını, yaptıkları
faaliyetleri ve vizyonlarını
paylaşmakla meşgul. 2020'den bu
yana, SYNOPSIS adlı bir Erasmus+
projesi, bu kültürel miras
kuruluşlarında kaynak yaratma
becerilerini geliştirmek istiyor.

Ukrayna'daki savaşla birlikte
DomSpain, özellikle savaşın ortasında
kalan yaşlılar alanında aktif olmuştur.
Yaşlanıp uçup gidenlere ne oluyor?
Yaşlılar bir toplama noktası
oluşturuyor hem yaşlılardan hem de
yaşlılıktan gelme bilgilerini çok pratik
ve ihtiyaç duyulan faaliyetlerde
kullanıyorlar. Ayrıca yeni bilgiler de
ortaya çıkarıyorlar. Felaketlerle baş
ederken eğitime, barış için eğitime
ihtiyacımız var.

EUROGEO, gönüllüler, kültürel miras
yöneticileri ve kuruluşlar için bir
eğitim kursunun geliştirilmesini
koordine etmektedir. Bağış Toplama
ile ilgili ilk modüller artık çevrimiçi
olarak mevcuttur. Daha fazlasını
öğrenmek için https://www.culture-
storytelling.eu/ adresini ziyaret edin.

Gönüllüler, Sofya'nın merkezindeki
ücretsiz kültürel etkinliklerde yaşlı
insanlara eşlik ediyor. Bu girişim,
Credo Bonus Vakfı'nın yaşlıların dahil
olmasına yardımcı olmayı amaçlayan
ART WITHOUT AGE projesinin bir
parçası. Onlarca gönüllü, "Zaman
Kahramanları - Yaşlıları Sofya'daki
kültürel bir etkinliğe götürün"
misyonuna katılmak için kaydoldu.
Yaşlı insanlar toplumun bir parçası
olmaya hazırdırlar fakat bilgi ve
arkadaşlıktan yoksundurlar.

BELÇIKA'DAN BIR MESAJ

İSPANYA'DAN BIR MESAJ

BULGARISTAN'DAN BIR 
MESAJ

Kültürel miras ve bağış toplama

Barış için eğitim

Gönüllüler emeklilere kültürel
etkinliklerde eşlik ediyor.Yaşlılarda dahil olmak üzere her yaş

grubundan daha fazla insan anladı ki
dijitalleşme ileri yaşlarda az yada çok 
 bazı avantajlara sahip. Aktarılabilen
her bilgi ve becerinin eğitim
programlarıyla öğrenilebileceği ve
öğrenilmesi gerektiği ortaya çıkmış
oldu. Proje özelinde Uşak Üniversitesi
olarak karşılaştığımız en zorlayıcı
eylem fikri çıktıların güvenirliğinin
kontrol edilmesi aşamasıydı. Kendi
adımıza Covid ile geçen 2 yıldan
sonra çıkardığımız ders: "Sahip
olduğunuz imkanları değerlendirmek
için zorluklarla karşılaşmayı
beklemeyin."



Contact us: Find us on social media:

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

SLOVENYA'DAN BIR MESAJ

Birlikte daha iyi.
Proje ortaklarının işbirliği,
Slovenya U3A'da yeni bir çalışma
yönelimine yol açıyor.

Bu Erasmus+ projesi kendini adamış
beş ortağı bir araya getirmiştir. (Proje
Yürütücüsü Avusturya'dan queraum.
Cultural and social research). Rüya gibi
mahalleleri projenin temeline
yerleştiren fikir, yaşlıların bir araya
gelip bir ağ kurmasını ve elbette
kolaylaştırılmış bir eğitim sürecinde
birbirlerini tanımalarını sağlamaktır,
Bittabi yaşlılar kendi yaşamları ve
yaşam alanları ile ilgili  sorunlarını
komşularıyla da  tartışacaklar.

Letonya'daki diğer tüm STK'lar gibi
Zini de geçtiğimiz ayları teknolojik
araçların uygulanması ve hem genç
hem de yaşlı öğrenenlere ulaşmak
üzere yenilenme, adaptasyon ve
modernizasyon çalışmaları ile geçirdi.   
Pandemi adaletsizliğini en çok
savunmasız gruplar üzerinde gösterdi.
Bazı ülkeler dijital kapsama alanının
dışında olmaktan dolayı çifte cezaya
çarptırıldı. Zini de dahil STK'lar hızlı
gelişmelere ayak uydurmak ve çağın
gerisinde kalmamak için kendilerini
yeniden keşfetmek zorunda kaldılar. 
 Aktivitelerinin çoğu çevrimiçine
dönüştü. Fakat, ZINI Timeless proje
ortaklarını Riga'da keyifli ve bir o
kadarda verimli bir ulus ötesi toplantı
kapsamında bir araya getirebildiği için
çok çok mutlu.

LETONYA'DAN BIR MESAJ

Uzaklara gitmek

Yaşlı öğrencilerimiz şimdiye kadar çok
yol kat ettiler. Uzun ömürlü toplum
konularının yaşlı insanlar hakkında
bilgisi olmayan çok çeşitli uzmanların
ilgisini çektiği zamanlarda, Sloven
yaşlı öğrencilerden oluşan gruplar
inzivaya karşı yaşlıların kentliliği,
yerinde yaşlanma, ancak bir sistem
içinde yaşlanma gibi konularla
ilgilenmektedir. (sergiler, bir film,
konferanslar ve ayrıca araştırma
çalışmaları üretiliyor).        
 Daha fazla bilgi için:
https://www.vizijeso16.com/videoportr
eti-english

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

