Tabela 4. Uczenie się w społeczności, działanie i przestrzenie – wyniki projektu
No.

Rozpoznane
problemy/przeszkody/potrzeby

Zalecenia/sugestie dotyczące zmian

1

W publicznym dyskursie starsze osoby
są często przedstawiane jako
brzemię/ciężar

Nieoceniony wkład osób starszych jako "agentów postępu" w szerszą
społeczność powinien zostać doceniony i nagrodzony w lokalnych
społecznościach (poprzez nagrody, zachęty finansowe dla organizacji,
zaproszenia na imprezy z okazji świąt państwowych i innych,
zaproszenia na imprezy kulturalne i inne imprezy społeczne ). Wkład
ten ma formę stowarzyszeń zarządzających starszymi osobami,
organizacji charytatywnych, UTW, innych organizacji pozarządowych,
akademickich i wolontariackich, które niekoniecznie są związane
wyłącznie ze starszymi osobami, projektami pomocy wzajemnej
między osobami starszymi, wzajemną pomocą i szeroko zakrojonym
wolontariatem. Sytuacje, w których trzecie pokolenie zapewnia
wsparcie i opiekę czwartemu pokoleniu, pod każdym względem, w
szczególności praca kobiet jest nieoceniona.

Znacznie rzadziej są przedstawiani jako
"AGENCI POSTĘPU" i szanowani za ich
nieoceniony wkład w rozwój
społeczności.

Znajdź możliwości identyfikacji udziału starszych mężczyzn w
społeczności, np. za pośrednictwem centrów pobytu dziennego
emerytów; tworzenia znaków na budynkach czy w miejscach, w
których ludzie budują lub tworzą lub wykonują swoją codzienną pracę.

2

3

Brak programów i działań
społecznościowych zorientowanych na
mężczyzn

DZIAŁANIA I STYL ŻYCIA w pierwszych
dwóch fazach życia określają
aktywność i styl życia na trzecim i
czwartym etapie życia.
.

Znajdź możliwości gromadzenia historii życia starszych mężczyzn w
swojej społeczności i sposobu, w jaki ją stworzyli.
Programy społecznościowe zorientowane na mężczyzn mogą pomóc
mężczyznom w utrzymaniu znaczących działań i ról, które rozwinęli
przez całe życie. Jest to ważne dla ich tożsamości, dobrego
samopoczucia i zdrowia psychicznego.

Ruch „Męskich warsztatów” jako jeden z najbardziej uznanych praktyk
programów społecznościowych dla mężczyzn i ich osiągnięć, powinien
być szeroko promowany wśród starszych mężczyzn; we współpracy z
gminami tego rodzaju praktyki mogą być wprowadzane i wspierane
(także finansowo).
Reasumując, społeczności lokalne powinny opracować bardziej
demokratyczne i partycypacyjne procesy angażowania starszych osób
w konsultacje i inne praktyki, które umożliwiłyby im wnoszenie wkładu
w społeczność (w tym pracę, sprzątanie i inne działania społeczne),
które nie musiałyby oddzielone od reszty społeczeństwa.
Badane osoby starsze w Słowenii, które były już aktywne w
dzieciństwie (jeśli były w ten sposób wychowywane i zachęcane przez
rodziców) również były aktywne. Rozmówcy mieli również bogatą
historię życia, wykazywali większe zaangażowanie, krytyczne myślenie
i oceniali swoje życie jako satysfakcjonujące. Tacy mężczyźni są często
aktywni przez całe życie i są zatrzymani jedynie przez chorobę lub
śmierć.

Kapitał społeczny i kulturowy na pierwszych dwóch etapach życia
wydaje się mieć zasadnicze znaczenie dla jakości życia w wieku
dorosłym, a dokładniej w wieku podeszłym, podobnie, jak uważamy
wykształcenie ma znaczenie w wieku starszym (patrz zalecenie nr 9,
tabela 2.C. 2). Programy uczenia się przez całe życie świadczone przez

4

Brak informacji o tym jak i gdzie mogą
starsi dorośli działać oraz że są
potrzebni - lepsza organizacja zajęć dla
osób starszych

instytucje edukacyjne i (nieformalne) programy nauczania powinny
rozwiązywać złożone problemy nie tylko tych dotyczące aspektów
edukacyjnych, ale także działań społeczności i programu
podkreślającego znaczenie kapitału społecznego i kulturalnego w
pierwszych dwóch etapach życia dla aktywnego starzenia się i
długowieczności
Działania i usługi dla osób starszych (Kluby Seniora, UTW, ośrodki
międzypokoleniowe, domy dla osób starszych itd.) powinny być
połączone, skoordynowane i ulepszone w celu lepszej integracji,
współpracy i dostępności dla wszystkich osób starszych (również dla
mężczyzn, oraz zwolnione z opłat). W ten sposób władze lokalne
powinny zapewnić odpowiednie udogodnienia (większość organizacji
uwzględnionych w badaniu dysponowało nieodpowiednimi, zbyt
małymi i / lub wymagającymi zapłaty udogodnieniami, które nie mogły
rozwinąć się i stać się aktywnymi społecznościami) oraz
współfinansowanie działań i usług, które obecnie są zależne od
biurokratycznych wymogów i zaproszeń do składania ofert
(publicznych i europejskich) i rynku.

Upewnij się, że niezbędne informacje zawsze docierają do grupy
docelowej, określając kanały odpowiednie dla grupy (bezpośrednia i
indywidualna komunikacja jest preferowana jako pierwszy krok dla
starszych osób ze słabym kapitałem społecznym, ale mogą być
również przydatne inne kanały informacyjne). Zobacz także zalecenie
nr. 8 w tabeli 1.C.2 i zalecenie nr. 6 w tabeli 3.C.2
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Przestrzenie starszych dorosłych są
często słabo oznaczone, często
niewidoczne i w jakiś sposób ukryte,
niewidoczne dla członków społeczności
Zaniedbany wkład społeczny
Wyrażona chęć przekazywania wiedzy,
umiejętności, historii życia

6

Angażowanie starszych mężczyzn

Powinno się, właściwie oznaczyć wszystkie organizacje zajmujące się
starszymi osobami dorosłymi oraz te, które są przyjazne dla osób
starszych.
Strategie powinny być przygotowane do transferu wiedzy, praktyk,
umiejętności i kompetencji dla przyszłego pokolenia, które jeszcze nie
posiada tych umiejętności i kompetencji, ani świadomości znaczenia
pracy i solidarności w służbie społecznej oraz świadomości społecznej,
także na temat, że obecne pokolenie starszych dorosłych posiada już
w dorobku swoje aktywne życie zawodowe.
Zorganizuj odwiedziny / wyjazdy interesujące przede wszystkim dla
mężczyzn - np. targi techniczne, muzea, kolekcje zabytkowych
pojazdów lub podobne.
Jednym z możliwych sposobów angażowania starszych mężczyzn jest
oferowanie im tymczasowych mini zadań. Na przykład jest mniej
kobiet, które mają prawa jazdy w porównaniu do starszych mężczyzn
we wschodniej Estonii. Zadania związane z transportem mogą być
pierwszym krokiem do zaangażowania się w istniejące
przedsiębiorstwa.

