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Mērķi
Attīstīt inovatīvas metodes sociālās aprūpes centru darbiniekiem,
brīvprātīgajiem un pedagogiem.

Projekts
Projekta LABĀKIE DRAUGI (Erasmus + - KA2:
Stratēģiskā partnerība | Pieaugušo izglītība) mērķis ir
samazināt senioru izolētību izmantojot sociālās līdzdalības aktivitātes un to
iekļaušanu mūsdienu sabiedrībā, attīstot inovatīvas izglītības metodes un
apkopojot radošas spēles, kas veicina starppaaudžu komunikāciju un mācīšanos.
Sagaidāms, ka to senioru skaits, kas dzīvo vieni paši, pieeaugs, ņemot vērā Eriopas
sabiedrību demogrāﬁsko situāciju. Tādēļ vientulība var kļūt par nopietnu
veselības problēmu Eiropā - : un “Eidžisms” kļūs arvien nopietnāka problēma,
vispārpieņemts un būtisks rīks, lai cīnītos ar šo problēmu ir “paaudžu solidaritāte”.
LABĀKIE DRAUGI koncentrējas tieši uz šo faktoru un ir mērķēts samazināt senioru
izolētību un izslēgšanu no sabiedrības, veicinot izpratni par sociālo iekļaušanos un
dodot senioriem otro iespēju, piedāvajot jaunu veidu kā atkal dzīvot aktīvu
sabiedrisko dzīvi. Tajā paša laikā, nodrošinot mijiedarbību starp senioriem un
bērniem, starppaudžu solidaritāte pret eidžismu tiks popularizēta, izmantojot
jautras aktivitātes.

Samazināt senioru izolētību izmantojot sociālās līdzdalības aktivitātes
un to iekļaušanu mūsdienu sabiedrībā.
Uzlabot senioru ﬁzisko un garīgo veselību caur sadarbību ar bērniem.
Pilnveidot senioru mācīšanās procesu sadarbībā ar bērniem.
Popularizēt starppaaudžu attiecības, pārvarēt
steriotipus un veicināt starppaudžu solidaritāti
pret eidžismu, caur jautrām aktivitātēm.
Uzlabot bērnu pašapziņu un atbildības sajūtu
caur cieņu pret senioriem.

Rezultāti
Salīdzinošā izpēte un novērtējums par aprūpes
darbinieku un senioru pašreizējām vajadzībām:
esošo metožu, sociālās aprūpes darbinieku, sociālo darbinieku, senioru un
pedagogu vajadzību analīze, tai skaitā, labās prakses piemēri par vecāka
gadagājuma cilvēku un jaunākās paaudzes sociālo iekļaušanu un pedagoģisko
pieeju analīze
LABĀKIE DRAUGI Starppaaudžu mācību programma:
mācību programma sociālajiem darbiniekiem, sociālās aprūpes darbiniekiem
un brīvprātīgajiem, kas strādā ar senioriem, lai sekmētu viņu izpratni par
starppaaudžu mācīšanās nozīmi, kā aplūkot eidžisma problēmu un soļi
starppaudžu mācīšanās aktivitāšu bērniem un senioriem īstenošani
Palīglīdzekļi starppaaudžu mācību aktivitātēm
un sociālajai līdzdalībai
palīglīdzekļ ir īpašu materiālu kopums aprūpes darbiniekiem,
sociālajaiem darbiniekiem un pedogogiem, lai palīdzētu
īstenot starppaaudžu mācīšanās programmu starp vecāka gada gājuma
cilvēkiem (65+) un bērniem (4-5 gadi)
Projekta sasniegto rezultātu integrēšana
izmantojot Eiropas un nacionālās kopienas:
rakstiskas rekomendācijas vietēja un nacionāla mēroga aprūpes centriem un
bērnu aprūpes iestādēm, starppaudžu mācīšanās
programmas aktivitāšu īstenošanai

