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Platforms for Ageing Community Engagement – Exchange and Enterprise
Uppdatering på aktiviteter: Vart är vi nu?

Denna upplaga:

Välkommen till utgåva 3 av
PLACE-EE-nyhetsbrevet. Vi
har gott om spännande
framsteg att rapportera:

I den här upplagan
avslöjas några viktiga
resultat
från
workshopen, inklusive
feedback från våra
deltagare (sid 2-4); och
vi välkomnar Lisbeth,
den nya gemenskapens
engagemangsansvarige
i Skellefteå (sidan 4).

Våra engagemangsförvaltare
har varit ute och engagerat
unga och äldre medborgare
att utveckla
samhällskoalitioner i det
egna område.
Vi har utvecklat ett antal
verktyg för att hjälpa
engagemang och
samhällsutveckling, som
kommer att presenteras i ett
kommande nyhetsbrev.
Både unga och äldre
deltagare har gått med i
PLACE-EE-projektet och
workshopen har börjat.

Alla demonstrationsområden
följer ett schema av
introduktionsarrangemang för
seniorer, och mellan
generationsutbildnings
verkstäder.
Våra EUengagemangsansvariga
levererar PLACE-EE-verktyget
och samlar in innehåll till det
transnationella arkivet.
Vi uppdaterar ofta våra
aktiviteter tillsammans med
relaterade artiklar och projekt i
sociala medier och webbsidor.
Se sidan 6 för detaljer.

Uppkommande
händelser:
➢Partner-möte
i
PLACE-EE,
mars
2019,
Enniskillen,
Nordirland.
➢ PLACE-EE Showcase
Event, mars 2019.
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Fermanagh and Omagh District Council
West Tyrone and Erne West
St Mary’s High School, Brollagh; St Aidan’s High School,
Derrylin; and St John’s Business and Enterprise College,
Dromore
Initiala verkstäder har startat i båda
områdena över Fermanagh och Omagh
Council regionen, och en grupp äldre
deltagare har besökt Nordens irländska
postkontor (PRONI). Totalt har 21 äldre och
14 yngre deltagare deltagit i samtal om
släktforskning, och de har använt tekniken
tillsammans för att hjälpa till med att hitta
relevant information. Positiv inledande
återkoppling har lovat workshops sociala
aspekter och vissa äldre deltagare har satt
upp e-postadresser och köpt iPads

Fjarðabyggð, Iceland
Breiðablik (Breidablik)
Verkmenntaskóli Austurlands
Mellan 10-15 äldre och åtta yngre deltagare har
samlats för att dricka kaffe med hemlagade bakverk
och diskutera lokala problem inom Breiðabliks
samfund och Island i allmänhet. Workshops har hjälpt
dem att utveckla sina IT-färdigheter och bli mer aktiva
på sociala medier, med några som anmälde sig till
Íslendinga-App, en populär smartphone App som
avslöjar familjeanslutningar mellan medborgarna.
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Limerick City & County Council
Newcastlewest
Desmond College, Newcastlewest
Limerick-medborgare
har
deltagit
i
workshops i PLACE-EE. I grupper mellan
28-37 äldre och 29 yngre personer har
deltagarna granskat potentiella hinder för
tjänster och bidragsgivare till social
utslagning inom deras samhälle, liksom
befintlig kunskap och attityder gentemot
varandra. Alla äldre deltagare har nu epostadresser och tillgång till Internet och är
glada att se deras digitala färdigheter
fortskrider.

Umeå University
Umeå and Åsele

Umeå University
"Senior-IT" -gruppen i Åsele har fortsatt att
träffas i biblioteket och samlar in material
om minen från när de var unga. De har
mest skrivit historier men har också spelat
in det talade ordet, ofta på den lokala
dialekten. Ett populärt ämne var hur jul
firades när de var unga. Denna grupp har
också fått möjlighet att prova VR och de
föreställde sig att de kunde besöka kända
platser med detta utan att behöva lämna
hem.

Vid Umeå universitet har arbetet fortsatt med utvecklingen av det transnationella
kulturarkivet. Den första versionen förväntas släppas snart och låter de olika regionala
grupperna och individerna ladda upp sina egna kulturmaterial i olika former samt
bläddra bland vad andra har bidragit.
3

Issue 3 – February 2019

Skellefteå kommun

Skellefteå and
Kanalskolan

Kanalskolan

Virtual Reality (VR) har varit en gemensam aktivitet
och samtal med unga och äldre deltagare i
Skellefteå. Tjugo unga och nio äldre har deltagit i
PLACE-EE-workshops, där de engagerade sig i VR
och diskuterade e-hälsovårdstjänster och
tillämpningen av teknik i äldre människors liv. De
har haft delaktighet i IT-kompetens, hjälper varandra
att komma åt digitala appar och tjänster, och de
äldre deltagarna har uttryckt en önskan att lära sig
mer om e-hälsa.

Ms Lisbeth Johansson
Vi välkomnar Lisbeth Johansson som ny CEO i Skellefteå.
Lisbeth har lång erfarenhet av att arbeta med äldre människor
och har under senare år specialiserat sig på demensvård, som
arbetar nära patienter, familjer och vårdpersonal för att
förbättra livskvaliteten och utbilda de som lever med och
hanterar tillståndet. Hon var inblandad i PLACE-EE: s tidiga
stadier och är angelägen om att lära sig hur projektet har
utvecklats.

"Jag tror [deltagarna] kan lära sig mycket av varandra och jag
förväntar mig att vi kommer att ha många roliga och
intressanta samtal i sessionerna".
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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 4 i PLACE-EE-nyhetsbrevet kommer att
finnas tillgängligt i September 2019 

PLACE-EE has been funded by
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