


"Jakmile si vyslechnete příběhy někoho jiného, přestane vám být

cizí."

Tak by se dal shrnout náš dvouletý projekt, na kterém se podíleli starší lidé

z Haagu (Nizozemsko), Vídně (Rakousko), Prahy (Česká republika) a Lublaně

(Slovinsko). Projekt Sousedství snů se soustředil na stáří a stárnutí ve veřejném

prostoru a kultivoval sousedství, které umožňuje propojení a přínos napříč

generacemi. Starší lidé se setkávali, sdíleli své myšlenky a dobrou náladu,

vzájemně se posilovali, aktivně utvářeli a spoluvytvářeli své sousedství.

Novinky v projektu: publikace jsou k dispozici!

V tomto třetím čísle našeho zpravodaje vás s potěšením informujeme

o hlavních produktech projektu Sousedství snů: příručce "Příběhy ze

Sousedství snů", online sadě zdrojů a videích ze závěrečné akce.

Příručka "Příběhy ze Sousedství snů"

Tato příručka poskytuje přehled o dvou

letech projektu Sousedství snů. Vypráví

příběhy o spoluvytváření podpůrných čtvrtí.

Sepsali a sestavili jsme ji pro všechny, kteří

pracují se staršími lidmi a mají zájem společně

s nimi vytvářet podpůrné komunity. 

Nástroje a aktivity pro Sousedství snů

Naše online sada zdrojů představuje

praktické nástroje a aktivity vyvinuté a

vyzkoušené společně se staršími účastníky

projektu Sousedství snů. Cílem aktivit je

sblížit (starší) lidi, podpořit účastníky, aby do

projektu vnesli své nápady a perspektivy,

motivovat je k (znovu)objevování svého

sousedství a inspirovat je ke smysluplnému

propojení.

https://letokruh.eu/wp-content/uploads/2022/11/DLNBH_Prirucka_CZ.pdf
https://letokruh.eu/wp-content/uploads/2022/11/DLNH_ResourceKit_cz_final_compressed.pdf


Videa ze závěrečné akce projektu Sousedství snů

Pod heslem "Spolu jsme lepší" se 5. října

2022 zúčastnilo závěrečné akce projektu 40

účastníků. Byla to skvělá příležitost dozvědět

se, jak jsme umožnili podpůrným

sousedstvím, aby fyzicky i sociálně žila a

stárla spokojeně (a ve svém prostředí). Na

videa s prezentacemi se podívejte zde.

Zůstaňme v kontaktu & SEE U

Toto je poslední zpravodaj projektu Sousedství snů, ale s potěšením vás

informujeme, že naše webové stránky zůstanou online a budou obsahovat

všechny výsledky a výstupy našeho projektu. Neváhejte se na nás obrátit,

pokud budete potřebovat další informace nebo pokud se s námi budete chtít

podělit o své zkušenosti a nápady! 

  

S radostí vám také oznamujeme, že partneři projektu Sousedství snů budou

zapojeni do nového projektu programu Erasmus+: 

SEE U - Senior Explorers of Urban environments, který bude podporovat

starší lidi v tom, aby vytvářeli vlastní interaktivní prohlídky městských čtvrtí a

aktivně se zapojovali do dění ve svých komunitách. 

Kontakt: queraum. kulturní a sociální výzkum

Webové stránky projektu Sousedství snů:

získejte snadný přístup ke všem produktům

projektu! 

www.dreamlike-neighbourhood.eu

https://www.dreamlike-neighbourhood.eu/
https://www.dreamlike-neighbourhood.eu/
https://www.queraum.org/
https://www.dreamlike-neighbourhood.eu/


Pokud jde o zásady ochrany osobních údajů ... 

Chtěli bychom vám i nadále poskytovat aktuální informace o našem projektu. Budeme rádi, pokud budete

odebírat náš zpravodaj i dále.  

Zároveň vám připomínáme, že z distribučního seznamu se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na „odhlásit

se můžete zde“ (viz níže). Vaše osobní údaje budou poté smazány z našeho seznamu adresátů. Pokud si

přejete znovu dostávat informační bulletin Sousedství snů, budete se muset znovu přihlásit k odběru a

zadat své osobní údaje na adrese www.dreamlike-neighbourhood.eu. Stručně řečeno, ujišťujeme vás, že

s vašimi osobními údaji zacházíme s maximální pozorností a péčí. Pokud se o tom chcete dozvědět více,

najdete zde naše zásady ochrany osobních údajů.

S přáním všeho nejlepšího,

Partnerství SOUSEDSTVÍ SNŮ (DREAMLIKE NEIGHBOURHOOD)

Podpora Evropské komise při vydání této

publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu,

který vyjadřuje pouze názory autorů, a Komise

nenese odpovědnost za případné využití

informací v ní obsažených.
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Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily? 

To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde

https://www.dreamlike-neighbourhood.eu/
https://letokruheu.ecomailapp.cz/campaigns/render/8/dreamlike-neighbourhood.eu/disclaimer-und-policy/
https://www.letokruh.eu/
https://letokruheu.ecomailapp.cz/public/unsubscribe-test

