Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej
HIPOKAMP

Co możesz zaoferować
klastrowi od siebie?

Ekspercka wiedza i doświadczenie gerontologiczne/geragogiczne oraz:
edukacja i rozwój świadomości - wartość rozwoju “srebrnego rynku” bezpośrednie działania, kierowane do grup odbiorców 55+;
popularyzacja, wzmacnianie świadomości odbiorców i ich rodzin w
zakresie korzyści w obszarze ICT, dotyczących zdrowia, opieki i wspierania
osób niesamodzielnych i zagrożonych niesamodzielnością; działania
pobudzające własną aktywność i rozwój kompetencji oraz umiejętności
osób 55+ - korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań medycznych,
technologicznych, organizacyjnych, instytucjonalnych w obszarze “active
and healthy ageing”, w oparciu o dorobek Klastra i inne źródła krajowe i
międzynarodowe –także w środowiskach pozamiejskich.

Co chcesz osiągnąć dzięki
pracy w klastrze?

Dostrzegamy bariery w rozwoju „silver economy” i promocji działań
członków Klastra, co powoduje zmniejszenie efektywności ekonomicznej.
Konieczne jest:
Alfabetyzacja w obszarze zdrowia, nie tylko najstarszego pokolenia;
Rozwój umiejętności funkcjonalnych: czytanie i pisanie ze zrozumieniem
oraz interaktywnych – porozumiewanie się i wymiana informacji, a także
krytycznej ocenie informacji i właściwej reakcji (odbiorcy,
pacjenta/klienta).Mówimy o kompetencjach i konkretnych
umiejętnościach, koniecznych we współczesnym świecie w obszarze
zdrowia. Tych brakuje w szczególności najstarszej grupie wiekowej Polaków
( IT ). Oczekujemy współpracy przy wzmocnienia podstawowych procesów
świadomościowych i zmianie postaw, a więc trudnych i długotrwałych
działaniach, wymagających czasu (którego nie ma!).

Jakie jest osiągnięcie, którym
chcesz się pochwalić, a które
najlepiej definiuje to, co
robisz?

Promujemy innowacyjność i srebrną gospodarkę w oparciu o rzetelną
i zindywidualizowaną edukację oraz wielopłaszczyznowe działania
informacyjne i uświadamiające, wykorzystując przy tym sprawdzone i
efektywne narzędzia pracy w środowiskach lokalnych – miasto, małe
miasteczko, wieś. Opieramy się na gruntownej wiedzy gerontologów,
geragogów i psychogeriatrów. Wieloletnie doświadczenie pracy ze
środowiskami 50+ pozwala nam diagnozować potrzeby i stan wiedzy oraz
planować stosowne programy i działania interwencyjne. Współpracujemy z
Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz
Zakładem Andragogiki i Gerontologii Społecznej Wydziału Nauk o
Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Realizujemy projekty
międzynarodowe z Uniwersytetem Wysp Baleraskich w Palmie,
Uniwersytetem w Porto /partner w EIP AHA/ oraz Uniwersytetem w
Starthclyde w Szkocji.

of Citizens
Z jakimi podmiotami
Uniwersytet Medyczny, w szczególności partnerstwo i ścisłą współpraca w
początkowo chcesz nawiązać
ramach EIP AHA;
współpracę dzięki obecności w
klastrze?

Co jest Twoim zdaniem
najważniejszym celem
działalności klastra?

Wspieranie rozwoju szeroko rozumianej „srebrnej gospodarki”; włączenie
Klastra i jego członków w realizację projektów w obszarach zdrowia i
aktywnego starzenia się

Jakim obszarem
organizacyjnego
funkcjonowania klastra chcesz
się zajmować?

Upowszechnianie działań Klastra oraz istotnych dokonań jego członków w
formule działań bezpośrednio skierowanych do odbiorców; edukacja w
zakresie korzystania z rozwiązań- produktów, usług proponowanych przez
Klaster i jego członków

Grażyna Busse, magister pedagogiki w zakresie edukacji dorosłych i
gerontologii; absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego – podyplomowe studia Gerontologia
Społeczna; prezes stowarzyszenia ECIM HIPOKAMP; redaktor naczelna
społecznej Regionalnej Gazety Seniorów „My, M-Łodzi Duchem”; członek
Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego;
pomysłodawczyni i koordynator Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych
przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi; nauczyciel języka
niemieckiego

