Nature for Care, Care for Nature
Partneři dva roky spolupracovali na rozvoji programů ve svých zemích.
Pohled na to, jak nadšeně mladí i staří spolupracovali, nás přesvědčil, že
tento způsob učení je cenným příspěvkem k posílení sociální soudržnosti jako spojení smysluplného učení a
dobré zábavy.
Všichni partneři plánují další aktivity
s cílem zajistit udržitelnost našich
programů a přizvat ostatní, aby získali
více informací a přidali se k nám.

Tento projekt byl realizován za finanční
podpory Evropské komise.
Názory vyjádřené v této publikaci jsou
výhradně na odpovědnost autora a
Evropská komise ani osoby jednající
jménem Komise neodpovídají za použití
informací uvedených v této publikaci.
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Podnětem pro vznik projektu Nature for Care (NFC) je vzrůstající
nedostatek sociální soudržnosti v evropské společnosti a negativní
důsledky tohoto pro společnost jako celku. Pro rostoucí podíl starších
lidí to často znamená samotu a málo sociálních kontaktů, a zároveň pro
mladé lidi to znamená narůstající nespokojenost se společností, ve které
je nedostatečná participace a někdy i aktivní antipatie.
Cílem NFC je přispět k řešení tohoto sociálního problému
prostřednictvím spojování starších a mladých lidí dohromady na pozadí
témat, která se zabývají přírodou a životním prostředím.
NFC projektu podporovaného programem „EU LIFE Long Learning
Programme“ - se účastní ekologické organizace ze šesti evropských
zemí. Od ledna 2011 do prosince 2012 partneři společně pracovali na
vývoji mezigenerační učební činnosti při nichž se mladí lidé a senioři
společně dozvěděli o přírodě a jejich místním životním prostředí.
Celkem projekt vyvinul více než 60 činností, spolupracoval s 25 různými
skupinami škol, pečovatelských domů a klubů pro seniory. Veškeré
informace o projektu týkající se aktivit a obrazové dokumentace lze
nalézt na webové stránce projektu www.natureforcare.eu

Kromě rozvíjení aktivit se partneři také zavázali k výzkumu dopadů
mezigeneračního učení jak na mladé, tak i na seniory. Tento výzkum
podporuje naše původní cíle • že učení mladých a seniorů může mít přínos pro obě skupiny a
přispět k posílení sociální soudržnosti
• že pro mladé lidi to může zvýšit efektivitu jejich učení, změnit své
názory na starších lidí a také zvýšit kontakty mezi mladými a seniory
mimo školu
• že starší lidé mohou získat větší pocit sebevědomí, že se mladí lidé
mohou od nich učit se a mohou utvářet pozitivní názory mladých lidí
• že ostatní témata, jako je udržitelnost, historie, zeměpis, jídlo,
kultura, tvořivost, sport poskytují podobné výsledky, a mohou být
také použity v kontextu pro mezigenerační učení.

Jedním z hlavních dlouhodobých výstupů projektu je tato kniha, v níž
jsme zdokumentovali naše zkušenosti a také poskytování poradenství a
podporu pro školy, pečovatelské domy a další organizace. Kniha
obsahuje
• užitečné a praktické návody pro školy o tom, jak pracovat se seniory a
seznamuje s hlavními úskalími, kterým lze zabránit
• poradenství o tom, jak nastavit efektivní mezigenerační learningový
program
• přínosy mezigeneračních vzdělávacích programů
• teoretické zázemí vztahující se k mezigeneračnímu učení a sociální
soudržnosti
• příklady činnosti od každého partnera
NFC Projekt také umožňuje řadu doporučení pro zúčastněné strany
zapojené do vzdělávání a péče o seniory. Klíčovým doporučením je, že
pokud sociální soudržnost má být zlepšena, pak mezigenerační učení by
se mělo stát hlavním rysem školních programů a mělo by být začleněno
Ministerstvem školství do učebních osnov systematickým způsobem.

