Issue 4 – September 2019

Platforms for Ageing Community Engagement – Exchange and Enterprise
Uppdatering av aktiviteter:

Var är vi nu?

I detta nummer:

Välkommen till nummer 4 av
nyhetsbrevet PLACE-EE. Vi
har gjort betydande och
spännande framsteg sedan
nummer 3 i februari 2019:
Den första serien med senioroch mellangenerationsworkshops har avslutats;
Deltagarna har deltagit i
PLACE-EE-certifieringsceremonier (beskrivs i detta
nummer);
Community Mapping Toolkit är
komplett och kan laddas ner
(se sidan 4 för mer
information); och
PLACE-EE: s transnationella
kulturarkiv kommer att vara
redo att visas i början av 2020.

Kommunala
Engagemangsledare
(CEOs) arbetar
tillsammans med
deltagarna för att samla in
och ladda upp innehåll till
online-arkivet;

Beskriver aktiviteter och
färdighetsutbyte som
inträffade under
workshops; och
Visa upp artefakter från
våra demonstrationsområden.

CEOs förbereder sig för
framtida workshops;

Kommande händelser:

➢ PLACE-EE Demonstration
och projektmöte, 17-18
Partners i Nordirlands
september 2019,
folkhälsoagentur planerar Fjarðabyggð, Island.

ett PLACE-EE-hackathon
➢ PLACE-EE Demonsteration,
(se kommande
17 oktober 2019, Limerick,
evenemang);
Ireland.

Fortsatt offentligt
➢ PLACE-EE Hackathon, 25engagemang och
26 januari 2020, Ulster
uppdateringar via sociala
University, Coleraine,
medier; samt äldre
Northern Ireland (se sid 4).
deltagare fortsätter att
öva sina IT-färdigheter.
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Fermanagh and Omagh District Council (FODC)
Sedan februari 2019 har FODC avslutat den andra fasen av workshops, inklusive
ytterligare en resa till Public Record Office i Northern Ireland (PRONI), en
studentutbildningsverkstad som drivs i samarbete med partners i Linking
Generations NI (LGNI) *, och ytterligare multigenerationella sessioner. Totalt
rekryterades 32 yngre och 37 äldre från detta område och en grupp deltagare
fortsätter att träffas i Derrylin för att diskutera lokal historia.
FODC: s VD Leza konsulterar för närvarande lokala seniorkluster för att förstå vilka
kurser de vill ha i framtiden samt möter andra lokala grupper för att leverera ITutbildning och minska social isolering. I nästa etapp av PLACE-EE planerar FODC
också att arbeta med grundskolor i två ytterligare områden i distriktet.

PLACE-EE participants in Dromore, County Tyrone

Historical artefacts in FODC

För mer information om LGNI: https://linkinggenerationsni.com/

Fjarðabyggð, Iceland

Personal artefacts shared

Deltagarna på Island
hade en trevlig tid att lära känna varandra och samlas för PLACEby participants
EE-workshops. De tyckte att upplevelsen var oerhört lärorik och de tyckte särskilt om att
upptäcka nya smarta telefonappar och diskutera familjehistoria tillsammans.
Äldre deltagare utforskade hur IT kan hjälpa dem i deras vardag och de tog med sig
kaffe, hembakat och en mängd föremål och personliga berättelser att dela med sig av.

PLACE-EE participants
in Fjarðabyggð
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Limerick City & County Council (LCCC)
Framgången med de första workshopen i Limerick har
fortsatt, med i genomsnitt 21 yngre och 23 äldre deltagare
som deltog i sexton workshops. Konversationsämnen
fokuserade på lokalt arv, kunskap och kultur, vilket
resulterade i att många berättelser, fotografier och
minnen delades mellan generationer. Deltagarna
diskuterade också hur föremål kan fångas digitalt för
onlinearkivet och de fortsätter att arbeta tillsammans för
att genomföra detta. För att komplettera PLACE-EEworkshops genomförde LCCC en serie IT-utbildningar för
äldre, som har varit mycket framgångsrika.

En PLACE-EE deltagare delade
en kulturell ägodel i Limerick

Alla deltagare och anordnare vid den sista intergenerationella workshopen i Limerick

Umeå University
Åsele Seniora I -grupp, samordnad av Q-Life Research
Group (www.qlife.se) och med stöd av Åsele kommun,
har fortsatt att träffas i Vuxenskolans lokaler för att
utveckla sina IT-färdigheter. De har också haft en utflykt
till Hembygdsområdet för att undersöka lokal kultur och
historia för onlinearkivet.
Umeå universitet har avslutat utvecklingen av PLACEEE Transnational Culture Archive och plattformen är nu
redo för innehåll som ska laddas upp från vart och ett
av demonstrationsområdena. Arkivet är redo att visas
online i början av 2020 och detaljer om hur du kommer
åt det kommer att inkluderas i nästa nummer av vårt
nyhetsbrev

Seniorernas besök på
Hembygdsområdet för att lära om
den lokala historiken
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Skellefteå kommun
Skelleftea Kommun har kört totalt elva workshops hittills
och lockat 25 yngre deltagare och 10 äldre (i
genomsnitt 8 äldre deltog i workshops). Deltagarna
fortsatte att testa Virtual Reality under sina möten och
studenter hjälpte de äldre med teknik i ett utsedd
"teknikhörn". De diskuterade också onlinesäkerhet och
lokal kultur och historia, ofta med fokus på den
regionala dialekten "bondska". Efter sista workshopen
firades det och alla uppskattade det.
En ingergenerationell workshop
i Skellefteå

Framgångsintyg
För att ladda ner PLACE-EE Community Mapping Toolkit och andra projektresultat,
besök "Outputs and Results" på PLACE-EEs webbplats (se detaljer på sidan 5).
För ytterligare information och uppdateringar om PLACE-EE-hackathon, se
"Händelser" på webbplatsen och följ PLACE-EE på sociala medier. Information om
webbplatsen och sociala medier listas på sidan 5.

PLACE-EE participants with their certificates of
achievement in FODC

PLACE-EE participants and facilitators at the
presentation of awards in Limerick, May 2019

För kännedom:
PLACE-EE-deltagarna firade sina framsteg och fick intyg under
presentationsceremonierna efter första serierna av workshops. Två studentvolontärer
i Limerick blev också erkända för sitt engagemang för PLACE-EE-projektet vid en
prisutdelning i maj 2019.
Alla fotografier från prisutdelningar och multigenerationsverkstäder kan ses på
webbplatsen under 'Outreach Groups' (webbplatsinformation på sidan 5).
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För vidare information
kontakta oss via:

Website:

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

Facebook:

fb.me/placeeeNPA

Twitter:

@place_ee

Email:

place-ee@ulster.ac.uk

 Issue 5 of the PLACE-EE newsletter
will be available in February 2020 

PLACE-EE has been funded by
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