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Platforms for Ageing Community Engagement – Exchange and Enterprise
Vad är PLACE-EE?
I utgåva 1 beskrevs vårt
projektmål som att "utveckla
och genomföra lokalt
härledda hållbara lösningar
för att uppmuntra
internetanvändning och
personcentrerad e-hälsa".

Vart är vi nu?
Projektgruppen har
expanderat de senaste
månaderna, och inkluderat
gemenskapens
engagemangsansvariga på
var och en av de fyra
demonstrationsplatserna.

Denna utgåva:
Varje
gemenskapsansvarig
kommer att presenteras i
denna utgåva,
tillsammans med en
karta över deras
demonstrationsområde.

Vi föreslår att "ge möjligheter
till överföring av kunskap,
färdigheter och produkter i
vården till förmån för äldre
och deras samhällen".

Hur ska vi göra det här?
Genom en serie
tvärnenerations ”workshops”
som samlar unga och äldre
människor för att utveckla
IKT-färdigheter, förbättra
tillgången till tjänster och dela
med kulturarv och minnen.

PLACE-EE-partners och kollegor vid det senaste
tvåårsmötet i Limerick, september 2018
1

Issue 2 – September 2018

Ms Leza Cleary
Leza är gemenskapens engagemangsansvarig (CEO)
inom
gemenskapens
avdelningsavdelning
för
Fermanagh & Omagh District Council (FODC).
Hon är väl etablerad och känd inom samhället och har
tidigare arbetat som en gemenskapstjänsteman samt
har roller med samhällsorganisationer i Fermanagh och
Donegal.
För PLACE-EE-projektet kommer Fermanagh &
Omagh
District
Council
att
driva
släktforskningsverkstäder för att hjälpa äldre människor
att spåra sin familjehistoria såväl som att arbeta
tillsammans med lokala ungdomar genom skolor och
ungdomsklubbar. Dessa sessioner kommer att
användas för att informera skapandet av ett online arkiv
av kulturhistoria och individuella minnen.
"Jag ser fram emot att föra generationerna tillsammans för att dela historien och berättelserna från
lokalsamfundet och hjälpa de äldre deltagarna att utforska vad internet har att erbjuda ."

Fermanagh and Omagh, Northern Ireland
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Ms Guðrún Lilja Magnúsdóttir

Vår CEO på Island är Gudrun, har nyligen flyttat
med sin familj från huvudstaden Reykjavik till
Fjarðabyggð, efter att ha arbetat inom
filmindustrin under ett antal år. Hon är för
närvarande
inblandad
i
ett
antal
kulturhanteringsprojekt.
Det är hennes hopp att genom projektet PLACEEE projektkommunikationen ska öka och att
kunskap delas mellan olika generationer i
Fjarðabyggð och att deltagande möjligheter
kommer att utvidgas till att omfatta medlemmar
av flyktinggemenskapen.
.

"Vi hoppas att från detta projekt kommer vi att få en blomstrande social och kulturell
gemenskap och att detta kommer att öka tjänsterna för våra seniorer."
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Ms Jillian Robinson
Jillian ansluter sig till CEO för Limerick City & County
Council. Under sin tid som Public Interest
Development Officer har hon haft nära kontakt med
lokala samhällsgrupper och äldre medborgare för att
dela sin kompetens och lokalkunskap till ett antal
nyligen framgångsrika finansieringsansökningar med
inriktning på förnyelse av by och by.
Medborgare
från
alla
hörn
av
Limerick
demonstrationsområden har deltagit i "Engagemanst" veckor, varigenom den allmänna opinionen om olika
ämnen
och
projektidéer
samlas
via
generationsverkstäder, lyssna och lära sig samtal,
seminarier och gemenskapsrevisioner. Det är genom
denna samhällsengagemangsinriktning att en känsla
av bemyndigande främjas bland individer som bor
lokalt. Jillian reflekterar över de generationer som är
ett extremt positivt och roligt sätt att engagera både
äldre och yngre grupper inom samhället och
uppmuntra historia delning och kunskapsöverföring.
"Jag är väldigt exalterad att jobba som CEO på PLACE-EE och ser fram emot ett gränsöverskridande
utbyte av lärande och färdigheter bland konsortiet. Det är mitt hopp att genom detta projekt kommer våra
medborgare att känna sig engagerade och upphetsade över vad internet har att erbjuda och bemyndiga
framåt att använda det som ett verktyg som kommer att berika sina liv. "

Limerick, Ireland
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Ms Jenny Tingvall

Jenny är CEO i Skellefteå, Sverige. Hon arbetar för
närvarande på det offentliga biblioteket där hon är
ansvarig för "ICT-hörnet". Här möter hon äldre
människor som vill veta mer om att använda
smarttelefoner och surfplattor i deras dagliga liv,
vilket ger praktisk hjälp vid behov. Hon inbjuder
också representanter från en rad offentliga tjänster,
som banker och apotek, för att besöka de äldre
befolkningsgrupperna och diskutera eventuella
frågor eller oro som de kan ha.
Kåge, Sweden
Dessutom träffas Jenny varje vecka med en
grupp äldre i Kåge, en by 14 km från
Skellefteå. Tillsammans utforskar de byns
historia och jämför med hur det är idag, med
tanke på ämnen som sjukvård, arbete och
fritid, med avsikt att klargöra behoven och
tillgångarna i denna del av samhället.
Gruppmedlemmarna
är
angelägna
deltagare, som delar med sig av sin kunskap
i form av minnen, berättelser, gamla kartor
och fotografier för att bygga en bild av det
förflutna. Jenny njuter av dessa aktiviteter
lika mycket, eftersom hon har en bakgrund
med arbete inom kulturhistoria, både i
museum och arkiv, så workshopsna vädjar till
hennes passion och intressen. Vi ser fram
emot att utvidga denna entusiasm till PLACEEE-projektet!
"Det blir intressant att se resultaten från våra verkstäder, hittills har vi många historier och
minnen. Vår grupp äldre är också nyfiken på vad de andra grupperna arbetar med, och jag ser
fram emot att se vad som händer i verkstäderna när våra äldre träffas studenterna. "
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För mer information
kontakta oss via:

Website:

http://place-ee.interreg-npa.eu/

Facebook:

fb.me/placeeeNPA

Twitter:

@place_ee

Email:

place-ee@ulster.ac.uk

 Utgåva 3 i PLACE-EE-nyhetsbrevet kommer att
finnas tillgängligt i February 2019 

PLACE-EE har finansierats av
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