UUTISKIRJE 2
Haastatteltavana Jim Soulsby , ForAge –verkoston alkuunpanija Leicesterin yliopistosta
Jim: Tärkein unelmani on, että ForAge jatkuu kolmen
vuoden periodin jälkeenkin, ja että pystymme luomaan
luotettavan,
kaikkien
ulottuvilla
olevan
internetpohjaisen tiedon jakamisen välineen eräänlainen eurooppalaisen ikäihmisten oppimisen
Googlen. Niinpä meidän on seuraavien kolmen vuoden
aikana tehtävä itsestämme tunnettuja ja kasvatettava
mukana olevien maiden määrää. Meidän on selvitettävä,
kuinka työtä voidaan pitää yllä ja tietenkin tuotettava
kaikki lupaamamme asiat.

Anna: Jim, mikä oli ForAge -hankkeen syntyidea?
Jim: Olen työskennellyt tällä alueella yli 25 vuotta ja
nähnyt sinä aikana monia hienoja, kekseliäitä ja
kiehtovia ikäihmisille tarkoitettuja oppimisohjelmia.
Niitä kaikkia ei pysty pitämään mielessään! Mielestäni
muidenkin ihmisten pitäisi saada tietää tehdystä työstä,
miten se tapahtui, mitä vaikeuksia ja onnistumisia
koettiin ja kuinka ikäihmiset otettiin mukaan
toteuttamiseen. On selvää, että vuosien mittaan moni
asia toistui. Harmittelin usein sitä, ettei kokemuksia
voitu kerätä ja käyttää uusien hankkeiden kehittelyssä –
ei vain tulevien ongelmien ennakoimiseksi vaan myös
kertyneen asian-tuntemuksen hyödyntämiseksi. Olen
aina uskonut, että yhteistyössä saadaan parempia
tuloksia ja tukea sille, mitä itse yritämme saavuttaa.
NIACE:n (National Institute for Adult Continuing
Education) työntekijänä tein töitä “Older and Bolder” –
hankkeessa, jossa yritin kehitellä hyvien käytänteiden
tietokantaa kootakseni kaiken sen, mitä minä ja
kollegani olimme havainneet tai mitä oli saatettu
tietoomme. Tarkoitukseni oli ottaa tietokanta Age
Platformin
jäsenien
käyttöön.
Lukuisissa
eurooppalaisissa
hankkeissa
olin
tutustunut
monenlaisiin koulutusohjelmiin eri puolilla Eurooppaa.
Kun keskustelin eurooppalaisten kumppaneiden kanssa
ja tein yhteistyötä Grundtvig -ohjelmissa ymmärsin, että
tilaisuus viime vuosien mainion työn kokoamiseen
todella on olemassa. Niin syntyi ForAge!
Anna: Mitä haluat ForAge -hankkeen saavuttavan
toteutusaikanaan?

Anna: Missä toivot ForAge-hankkeen olevan kolmen
vuoden kuluttua?
Jim: Olen varmaan jo vastannutkin tuohon. Kolmen
vuoden kuluessa meidän on tehtävä näkyviksi nyt
ulkojäseninä toimivien maiden määrä, kumppanien
kattavuus, tekemämme erilaiset kyselyt, luomamme
keskustelut ja toimintamme tulokset. Saavutuksemme
eivät ole vain numeerisia - ne ovat paitsi määrällisiä
myös laadullisia. Meidän täytyy pystyä osoittamaan
työmme vaikutukset - roolimme on oltava enemmän
kuin reaktiivinen, siis proaktiivinen - ennakoidessamme
ongelmia, tehdessämme kysymyksiä, kannustaessamme
tutkimusta, etsiessämme aineistoja ja relevantteja
tilastoja.
Anna: Miten verkostomme tulisi toimia paremman
näkyvyyden ja tehona saavuttamiseksi?
Jim: Olemme ainutlaatuisia ja sellaisina meidän tulee
pysyä. Meidän on näytettävä, että haluamme jakaa ja
tehdä yhteistyötä. Meidän on osoitettava muille
verkostoille, yhteisöille ja hankkeille, että ettemme ole
kilpailijoita vaan haluamme auttaa tietojen ja tulosten
levittämisessä ja vaikutuksien aikaansaamisessa. Meidät
tulee nähdä täydentävänä tekijänä ja myös ihmisten,
hankkeiden, sektorien, koulukuntien ja maiden
yhdistäjänä. Ja tietenkin meidän on vaikutettava
korvaamattomalta - maailma ei tule toimeen ilman
meitä!
Tärkein välineemme on verkkosivu, mutta meidän on
myös voitava hyödyntää omia verkostojamme,
kontaktejamme,
politiikan
tekijöitämme,
rahoittajiamme, kasvatuksen ammattilaisiamme ja
muita. Meidän on ajateltava ForAge -hanketta kaikessa
työssämme, eikä vain silloin, kun tuntuu olevan tarvetta
hankkeen mainostamiseen tai sen monenlaisiin tehtäviin
ryhtymiseen.
Anna: Kiitokset, Jim.
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