USPOSABLJANJE: Medgeneracijsko
prostovoljstvo
Usposabljanje bo potekalo v torek, 11. februarja 2014 v Ljubljani.
Namenjeno je mladim prostovoljcem, ki sodelujejo v medgeneracijskih
ali drugih prostovoljskih aktivnostih s starejšimi.
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Ali ste vedeli?
Članice Mreže medgeneracijskih
programov imate možnost
objave novice o vaših programih,
dogodkih v novicah Mreže
medgeneracijskih programov.
Tako lahko dodatno prispevate k
promociji vaše organizacije.

Svoja obvestila lahko pošljete na
medgeneracijsko@filantropija.or
g.

Udeleženci bodo na usposabljanju:
• spoznali pomen medgeneracijskega prostovoljstva v družbi,
• razmišljali, kako zastaviti medgeneracijsko sodelovanje,
• raziskovali pomen opolnomočenja ter iskanja virov moči pri
posamezniku – uporabniku,
• pridobili komunikacijske veščine in spretnosti,
• se seznanili s primeri dobrih praks in načrtovali primerne aktivnosti.
Več informacij in prijavnica.

Novi medgeneracijski skupnostni centri

Zemljevid
medgeneracijskih
programov
Dobro leto po vzpostavitvi Mreže
medgeneracijskih programov
smo se odločili, da trenutne
članice izpostavimo na
zemljevidu, nove bomo dodajali
sproti.
Tako imenovano mapiranje je
namenjeno združevanju različnih
in raznovrstnih medgeneracijskih
programov na enem mestu ter
lažji izmenjavi znanj in izkušenj.
Več.

Januarja sta v okviru Slovenske filantropije začela delovati dva nova
medgeneracijska skupnostna centra. Poleg obstoječih centrov (v Murski
Soboti in Vipavi), so barve Slovenske filantropije odslej zastopane tudi v
Žalcu in Črnomlju. Prve aktivnosti se že dogajajo, otvoritvi sledita v bližnji
prihodnosti.
V hišah sprejemamo zainteresirane prostovoljce!
Vabimo vas, da se pridružite
Mreži medgeneracijskih
programov in pomagate širiti
dobre prakse.

Več.
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Da je skupaj lažje biti sam
V sklopu projekta HELPS je izšel zbornik Da je skupaj lažje biti sam:
zbornik prispevkov o (so)bivanju starejših, ki govori predvsem o
sobivanju in stanovanjskih skupinah starejših.

Citat meseca
"Želim postati most do
naslednje generacije." -- Michael
Jordan

Primeri dobrih praks
»To je področje, ki smo mu skozi delovanje svetovalnice namenili največ
pozornosti, hkrati pa nam je predstavljal največji izziv, saj t. i.
stanovanjske skupine starejših, kot jih poznajo v drugje, v Sloveniji še ne
obstajajo. Zato nas je še posebej zanimalo, kako bi takšne skupine
delovale v Sloveniji, kako jih sploh uvesti in kakšni ljudje bi v njih živeli. V
zborniku so poleg intervjujev z nekaterimi najvidnejšimi strokovnjaki s
področja socialnega varstva in oskrbe starejših, ki odgovarjajo na ta
vprašanja, predstavljeni tudi nekateri najzanimivejši prispevki, ki so jih o
svetovalnici in ideji sobivanja starejših spisali drugi, poleg tega pa smo v
njem predstavili nekatere uspešne tuje prakse sobivanja starejših, iz
katerih se lahko tudi pri nas veliko naučimo,« dr. Urban Boljka, strokovni
svetovalec v projektu HELPS.

Načinov za povezovanje generacij je veliko
V Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD) so organizirali Božično
tržnico iz druge roke. Posamezniki so lahko prinašali artikle, ki jih ne
potrebujejo več in jih na tržnici ponudili po simbolični ceni. Takšen
princip prodaje oziroma nakupovanja je socialno in ekonomsko
usmerjen, saj spodbuja zmanjšanje proizvodnje različnih stvari in
posledično tudi onesnaževanja okolja. Gre torej za ekološko usmerjeno
pobudo povezovanja različnih generacij.

Več.
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Mreža medgeneracijskih
programov je namenjena
predvsem izmenjavi znanj in
izkušenj različnih organizacij, ki
izvajamo medgeneracijske
programe.
Če bi tudi vi želeli z drugimi deliti
svoje izkušnje pri izvajanju
medgeneracijskih aktivnosti,
nam opis programa pošljite na
medgeneracijsko@filantropija.or
g. Za lažji opis vaših aktivnosti
smo pripravili poseben obrazec.

