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Обща информация 
 
 
 
 
Мрежата EMIL продължава да привлича нови 
членове от цяла Европа и не само – от септември 
до края на 2013 към мрежата се присъединиха още 
37 нови членове. Освен това EMIL беше 
представена на последната конференция на ENIL – 
Европейската мрежа за интергенеративно учене. 
Двете мрежи търсят начини за ползотворно 
сътрудничество в бъдеще. 
 
 
Управителният комитет на EMIL обсъди в Гранада 
през есента на 2013 плановете за работа през 
следващата година. На тази среща беше 
използвана възможността за сътрудничество с 
екипа на проект ECIL и начертаването на стъпки 
към постигане на по-голяма устойчивост на 
резултатите от проекта. 
 
 
През последните няколко месеца управителният 
комитет на мрежата EMIL беше зает с определяне 
на наградите  по своята Европейска програма за 
интергенеративно учене. Номинираните за награди 
проекти в 5 различни тематични области може да 
намерите на уеб-страницата на EMIL.  

www.emil-network.eu 
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Информация от 
 
 

Великобритания 
 

Междупоколенческа мъдрост : 
 
Последните иновации в обучението водят до заетост чрез 
предприемачество. Като културно-социално предприятие, 
целящо доставянето на дигитални умения,  които дават 
възможност на  млади и по-възрастни граждани да 
подобрят уменията си за комуникация , за социално 
включване и по-голяма ангажираност към социални 
проблеми , Big Bang Lab предоставя иновативни 
програми за дигитално и медийно учене в социални 
жилища. Целта е постигане на разбирателство между 
поколенията чрез творческо споделяне на мъдрост под 
формата на онлайн видео платформа. Creative Generation 
е междупоколенчески аудиовизуален проект, разработен 
от Big Bang Lab, с цел създаване на връзки между 
общностите на живеещите в жилищните комплекси и 
квартали в Лондон . Creative Generation е опит да се 
възстанови чувството за нещо обичайно и по-добро 
взаимно разбиране между поколенията за изграждане на 
по-добро бъдеще.  

 
Нова книга – „Междупоколенчески знаимоотношения: 
Европейска перспектива в семейството и 
обществото” 
Взаимоотношенията между поколенията в семейството и 
обществото ще бъдат от решаващо значение за 
развитието на европейското общество, казват 
изследователи от университета в Люксембург. Тази книга 
запълва сериозна празнина в известните до сега 
изследвания. В книгата са включени материали на 
изследователи от различни европейски страни, като 
междупоколенческите взаимоотношения са представени 
от различна гледна точка. 
 
 
 
 
Поколенията работят заедно  
 
Тазгодишната Национална конференция Поколенията 
работят заедно ще се проведе в сряда, 19 март 2014, 
от 10 до 16 ч. в Macrobert Arts Centre, Университета в 
Стърлинг, Стърлинг FK9 4LA 
 
 
 
 

Проектът се финансира със средства на Европейската Комисия,      
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Информация от Словения 
 
Интергенеративна солидарност 
 
Институтът за социална защита на Република Словения 
публикува своето проучване Интергенеративна 
солидарност в общността: анализи и препоръки. 
Проучването не се отнася директно до междупоколенческото 
учене, а по-скоро до междупоколенческите взаимоотношения, 
сътрудничество и междупоколенчески практики, което има 
връзка с идеята на проект ECIL. 
Целта на проучването е анализ на ситуацията, възможности и 
нужди на междупоколенческата солидарност и по-точно тази 
солидарност в местните общности.  Идеята беше да се 
създаде основа за систематичен подход по отношение на 
междупоколенческите практики и подкрепа на 
междупоколенческата работа. 
Има разлика между солидарността и сътрудничество между 
поколенията. Солидарността се отнася до това, което ние 
даваме (време, знания, култура, работа, пари) на тези, които 
го нямат и се нуждаят от него. Сътрудничеството се отнася до 
обединяване на общите усилия за постигане на общи цели. 
 
 
Двадесет и четири съвсем нови междупоколенчески 
центъра в Словения 
Университетът „Трета възраст” планира създаването на 
секция за проучвания и развитие на междупоколенческо 
учене. 
 
Словенското правителство взе решение за насърчаване на 
обособяването на междупоколенчески центрове в рамките на 
вече съществуващи структури като центрове за обучение на 
възрастни, доброволчески организации и др. Бяха създадени 
и няколко съвсем нови центъра.  
 
Тези центрове ще работят по-скоро като общностни центрове, 
място за срещи и за различни организации. Има надежда, че 
този ангажимент на правителството може да продължи и на 
междупоколенческата практика ще бъде оказана подкрепа, 
състояща се в изследвания, консултации, образование, 
междупоколенческо обучение,  всичко отнесено към местните 
общности. 
 
 

 
 

 

                   
 

www.ugr.es 
 

Информация от Испания 
 

Обучение на практици в областта на междупоколенческото 
учене в Испания: две инициативи на дневен ред 
 
Интересът към междупоколенческото учене изглежда все още е 
жив в Испания, което се доказва от две различни обучителни 
инициативи в тази област. 
От една страна на 24. февруари ще се проведе онлайн обучение 
на тема Квалификация на професионалисти в 
интергенеративната област. Това е третият път през 
последните две години, през които Университетът в Гранада 
организира това обучение от 350 часа, чиято цел е да 
подсигурява студентите с базови знания, умения и компетенции, 
необходими за работа в областта. До настоящия момент 30 
студенти са се регистрирали в този курс. 
От друга страна AUPEX (Association of Popular Universities in 
Extremadura) ще отвори за регистрация за второто издание на 
курса Qualification of Practitioners in the Intergenerational Field. 
Подобно на предната инициатива този курс е изцяло онлайн и се 
подкрепя от испанските организации, които бяха наградени  през 
2011 с първите награди ‘Better Together’ за междупоколенчески 
проекти в страната с особено добри резултати. 
 
Обучение за междупоколенчески услуги 
 
Conecta Joven е програма за обучение за оказване на услуги в 
междупоколенческата област, в която млади доброволци на 
възраст между 15 и 19 години се обучават за обучители по ИКТ 
на възрастни хора и подобряват своите професионални умения. 
 
Conecta Joven цели две неща. От една страна подкрепа на 
работата в мрежа на ниво общност чрез сътрудничество между 
образователни общности и местни асоциации, млади и 
възрастни. От друга страна програмата се опитва да се бори 
срещу социалното изключване чрез използване на дигитални 
устройства. През 2013 г., Conecta Joven направи важна иновация 
чрез Beca.Mos (Microsoft Office Specialist), нова схема за 
обучение, благодарение на която младите хора са обучени и са 
получили акредитация чрез международно признат сертификат 
без да заплащат нищо. Така Conecta Joven насърчава и 
подобрява пригодността за заетост на младите хора чрез 
включване, съпричастност и в съответствие с настоящата криза. 
 
Conecta Joven се ръководи от Esplai Foundation, подкрепяна от 
Microsoft и финансирана от INJUVE и Министерството на 
здравеопазването, социалните услуги и равнопоставеността. 
Това е държавна програма с широк обхват и беше организирана с 
активното участие на всички заинтересовани. 
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Информация от България 
 
 

Местната МИГ към община Ябланица стартира нов 
проект, финансиран от Социалния фонд - «Традициите – 
живо настояще и богато на възможности бъдеще». 
Основната цел на проекта е опазване на местното 
наследство. Ще бъдат проучени обичаи и дейности от 
миналото, детски игри и забавления, занаяти, легенди и 
предания, обичаи, празници, свързани с живота и 
топонимията на населените места на общината. 
Проучените и записани обичаи, празници и други дейности 
ще бъдат публикувани в книга и филмирани. Книгата и 
дискът с филмите ще се разпространяват в читалищата на 
територията. Основни участници в проекта ще бъдат 
читалищата, училищата, клубовете на пенсионерите, фирми, 
работещи в областта на туристическите услуги. 

Местните традиции, обичаи, дейности са освен възможност 
за възстановяване на местната идентичност и икономически 
ресурс, който би допринесъл за развитието на общината. 
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Информация от Швеция 
 
 
 
Радиопрограма за „дядо в училище” 
 
На 23 януари Шведското радио излъчи интервю с Петер 
Кувайа, който работи като „дядо в училище” в Стокхолм. По 
време на интервюто той говори за важността на 
привличането на повече възрастни хора в училищните 
дейности в шведските училища. 
 
Шведското радио е независим публичен некомерсиален 
медиен източник. Неговата мисия е да предоставя 
висококачествени програми на шведските граждани. 
Основната му цел е да излъчва програми за всички 
граждани на страната, независимо къде живеят и 
независимо от тяхната възраст, пол и културен бекграунд.  
 
Сред програмите на Шведското радио всеки може да 
намери нещо интересно за себе си. 
 
Истории за баба 
 
Да пишеш за възрастни роднини може да бъде прекрасен 
начин да се свържеш с предишни поколения и 
същевременно да научиш много за нечия история. Когато 
Сесилия Бюрсел започна да пише историята на нейната 
баба, тя успя да натрупа много личен опит.  
 
Началото на този проект беше поставен, когато Бюрсел 
получи стипендия от Стокхолмския работнически институт с 
цел проучване народното творчество. Резултатът беше 
книгата “Sagor om mormor” или Истории за баба. В нея става 
дума за живота на жените в северна Швеция през 20 –ти 
век. 
 
Следващият проект за книга в момента се разработва. Той 
ще се базира на колекция от различни истории на същата 
тема, но в по-широк контекст. Историите ще бъдат събрани 
във Вестерботен, известен като мястото в Швеция, където 
традиционно се разказват най-много истории устно. Това 
обикновено става на следобеден чай или кафе fika*, когато в 
кухнята се събират всички поколения от дома. 
 
 
 
* Fika е шведското понятие за следобеден чай или кафе със 
сладкиши, но става дума по-скоро за социални контакти, 
прекарване на времето заедно и много разговори. 
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Отговорен партньор за издаване на ECIL бюлетина – 
 

Сдружение „Поколения”, София 
 

www.generations-bg.eu 


