
saoránaigh"

Maoiníodh  an  tionscadal  «  Juniors  for  Seniors-active  Age  »  le  tacaíocht  ón  
Aontas  Eorpach  faoin  gClár  “Eoraip  do

Infheidhme  maidir  le  Snáithe  2  –  Beart  2.2  “Líonraí  Bailte”

Beart  2.3  "Tionscadail  na  Sochaí  Sibhialta"

Snáithe  1  -  "Cuimhniú  Eorpach"

Tá  6  imeacht  curtha  i  gcrích  laistigh  den  tionscadal  seo:

Cleachtais  Rannpháirteacha''Škofja  Loka,  an  tSlóivéin

Suíomh /  Dátaí:  Bhí  an  imeacht  ar  siúl  i  Škofja  Loka  (An  tSlóivéin),  ón  26  go  dtí  an  28  Meán  Fómhair  2019.

Cur  síos  gairid:

Bhí  an  ócáid  dírithe  ar  chleachtais  rannpháirtíochta.  D’fhreastail  ionadaithe  cathrach  agus  aoi  onóra  Ambasadóir  Albáin  
ar  na  cur  i  láthair  de  shamplaí  roghnaithe  de  dhea-chleachtais  rannpháirtíochta  agus  próiseas  céim  ar  chéim  conas  an  
buiséad  rannpháirtíochta  a  chur  i  bhfeidhm.

Imeacht  1  ''Cruinniú  Idirnáisiúnta  na  Méaraí  ar  an  ábhar  Forbairt  agus  Malartú

Rannpháirtíocht:  Bhí  50  saoránach  páirteach  san  imeacht,  lena  n-áirítear  24  rannpháirtí  ó  chathair  Škofja  
Loka,  an  tSlóivéin;  2  rannpháirtí  ó  chathair  Judenburg,  an  Ostair;  2  rannpháirtí  ó  chathair  Kÿszeg,  an  Ungáir;  2  rannpháirtí  
ó  chathair  Bad  Kötzting,  an  Ghearmáin;  2  rannpháirtí  ó  chathair  Chojna,  an  Pholainn;  4  rannpháirtí  ó  chathair  Sušice,  
Poblacht  na  Seice;  2  rannpháirtí  ó  chathair  Siret,  an  Rómáin;  2  rannpháirtí  ó  chathair  Rokiškis,  an  Liotuáin;  2  rannpháirtí  
ó  chathair  Rovinj,  an  Chróit;  2  rannpháirtí  ó  chathair  Meerssen,  an  Ísiltír;  2  rannpháirtí  ó  chathair  Maasmechelen,  an  
Bheilg.  Ghlac  2  ionadaí  ó  Sherborne,  an  RA  agus  3  ionadaí  ó  Sesimbra,  an  Phortaingéil  páirt  sa  chruinniú  freisin.  Rinne  
a  n-ambasadóir,  an  tUasal  Pëllumb  Qazimi,  ionadaíocht  don  Albáin.
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Imeacht  2  “Dúshláin  a  bhaineann  le  haosú  cáilíochta  seanóirí”Škofja  Loka,  an  tSlóivéin

Na  príomhdhúshláin  atá  romhat  

Roinnt  dea-chleachtais  maidir  le  dul  i  ngleic  le  dul  in  aois  i  do  bhaile

Rannpháirtíocht:  Bhí  95  saoránach  páirteach  san  imeacht,  lena  n-áirítear  61  rannpháirtí  ó  bhardas  Škofja  Loka,  an  tSlóivéin,  2  

rannpháirtí  ón  Bashkia  Kruje,  an  Albáin,  3  rannpháirtí  ó  Stadtgemeinde  Judenburg,  an  Ostair,  5  rannpháirtí  ó  Stadt  Bad  Kötzting,  an  

Ghearmáin,  3  rannpháirtí  ó  Bhun  Dobhráin,  Éire,  4  rannpháirtí  ó  Mesto  Sušice,  Poblacht  na  Seice,  4  rannpháirtí  ó  Bhardas  Rokiškis,  

an  Liotuáin,  4  rannpháirtí  ó  Kÿszeg  Város,  an  Ungáir,  3  rannpháirtí  ó  Orasul  Siret,  an  Rómáin,  6  rannpháirtí  ó  Vereniging  Meerssen,  

an  Ísiltír.

•

Dé  hAoine,  4  Meán  Fómhair:

Sa  chuid  dheireanach  den  chruinniú  idirnáisiúnta,  ghlac  rannpháirtithe  páirt  sa  cheardlann,  chuir  siad  smaointe  i  láthair  agus  rinne  

siad  moltaí  nithiúla  ar  conas  a  d’fhéadfaí  rannpháirtíocht  a  chur  i  bhfeidhm  agus  conas  a  d’fhéadfadh  sé  a  bheith  rathúil  do  dhaoine  

scothaosta  agus  do  dhaoine  óga  ina  bpobail  áitiúla.  Ar  chríochnú  na  gceardlann,  cuireadh  na  rannpháirtithe  ar  an  eolas  faoi  chúrsa  na  

n-imeachtaí  sa  todhchaí  agus  faoi  chlár  an  tionscadail  idirnáisiúnta  Eoraip  do  na  Saoránaigh,  a  chríochnóidh  le  heagrú  comhdháil  

idirnáisiúnta  in  Škofja  Loka,  i  mí  na  Bealtaine  2020.

Sa  chuid  tráthnóna  den  chruinniú,  phléigh  na  rannpháirtithe  an  t-ábhar  ar  díríodh  orthu  agus  rinne  siad  pleananna  maidir  le  heagrú  

agus  ábhar  na  gcéad  chruinniú  eile,  a  reáchtálfar  in  Judenburg,  Škofja  Loka,  Kÿszeg,  Kruja  agus  Bad  Kötzting.

Ar  an  dara  lá  cuireadh  clár  mionsonraithe  na  5  imeacht  ar  fad  amach  anseo  leis  an  bpríomhóráid  “Dúshláin  aosaithe  i  mbailte  

Eorpacha”  isteach  do  rannpháirtithe.  Tar  éis  an  réamhrá  iomlánach  cuireadh  4  cheardlann  chomhthreomhar  i  bhfeidhm  do  gach  

spriocghrúpa  (oifigigh,  múinteoirí,  mic  léinn,  daoine  scothaosta).  Bhí  na  ceithre  cheardlann  bunaithe  ar  phríomhghnéithe:  Cur  i  

láthair  na  rannpháirtithe  An  staid  aosaithe  i  ngach  baile  (líon  agus  treochtaí)

Dhírigh  an  imeacht  i  Škofja  Loka  ar  réiteach  a  fháil  ar  na  dúshláin  a  bhaineann  le  dul  in  aois  daoine  scothaosta  trí  cheardlanna  

agus  trí  thaithí  agus  dea-chleachtais  a  mhalartú.  Cuireadh  an  clár  in  oiriúint  do  riachtanais  na  gceithre  spriocghrúpa:  oifigigh,  

múinteoirí,  mic  léinn  agus  seanóirí.

Ba  iad  méaraí,  leasmhéaraí  agus  stiúrthóirí  riaracháin  bhardasacha  ó  bhailte  nasctha  agus  comhpháirtíochta  na  príomhfhreastail  ar  an  

gcruinniú  idirnáisiúnta.  Tar  éis  an  cur  i  láthair  tosaigh  ar  ábhar  lárnach,  modhanna  agus  spriocanna  an  chruinnithe,  Raf  Terwingen,  Méara  

an  bhaile  nasctha  Maasmechelen,  Elke  Florian,  Leas-Mhéara  Judenburg  i  Styria  (An  Ostair),  agus  Janez  ÿerne  ó  Bhardas  Kranj  in  aice  

láimhe,  chuir  i  láthair  samplaí  roghnaithe  de  dhea-chleachtais  rannpháirtíochta.  Snáithe  coitianta  de  chleachtais  rathúla  éagsúla  is  ea  

muinín  a  chruthú  agus  a  chothú  a  neartaíonn  an  pobal  agus  comhar,  trí  chleachtais  atá  an-chuimsitheach  a  thabhairt  isteach,  a  fhéadfaidh  

gach  saoránach  a  úsáid,  atá  inbhuanaithe  agus  a  spreagann  comhar  (idirghlúine).

Déardaoin,  3  Meán  Fómhair:

•

Ag  ceardlann  na  Seanóirí  a  reáchtáladh  in  áitribh  na  hOllscoile  Poiblí  chuir  cainteoirí  i  láthair  staid  an  aosaithe,  na  príomhdhúshláin  

agus  na  cleachtais  is  fearr  ina  mbailte  mar  aon  leis  na  heagraíochtaí  sibhialta  a  bhíonn  ag  plé  le  daoine  scothaosta.  Sheol  cathracha  

rannpháirteacha  a  gcuid  ábhar  féin  agus  mhínigh  siad  a  dtuairim.  Cuireadh  na  hábhair  seo  i  láthair  agus  pléadh  iad  sa  cheardlann.

Bhí  an  chéad  lá  tiomnaithe  do  theacht  agus  lóistín  na  rannpháirtithe.  Chuir  na  rannpháirtithe  aithne  ar  lárionad  stairiúil  Škofja  Loka  le  

linn  turas  treoraithe  agus  cuairt  ar  oscailt  an  taispeántais  chultúrtha.  Críochnaíodh  an  lá  le  dinnéar  fáilte,  a  bhí  ina  dheis  iontach  chun  

ealaín  traidisiúnta  na  Slóivéine  a  thabhairt  isteach,  idirphlé  ilchultúrtha  agus  nascadh  i  measc  na  rannpháirtithe.

Sa  dara  cuid,  thug  an  dá  óstach  isteach  an  próiseas  céim  ar  chéim  agus  na  nósanna  imeachta  as  a  lean  tabhairt  isteach,  cur  

chun  feidhme  agus  feidhmiú/oibriú  an  bhuiséid  rannpháirtíoch  i  mbardas  Ajdovšÿina,  áit  a  bhfuil  obair  cheannródaíoch  déanta  ag  

na  fostaithe  sa  réimse  seo  i.  an  tSlóivéin.

•

Suíomh /  Dátaí:  Bhí  an  ócáid  ar  siúl  i  Škofja  Loka  (An  tSlóivéin),  ó  3/9/2020  go  5/9/2020

Cur  síos  gairid:

•
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Bhí  an  chéad  lá  tiomnaithe  go  príomha  do  theacht  agus  lóistín  na  rannpháirtithe  idirnáisiúnta  agus  a  gclárúchán.  Cuireadh  
tús  leis  an  searmanas  oscailte  le  ceolchoirm  iontach  pianó  a  thug  bean  107  bliain  d'aois;  luíonn  sé  go  hiomlán  le  téama  
an  tionscadail.  Chuir  ceannaire  na  scoile  Lutheran,  a  bhí  mar  shuíomh  na  gcruinnithe,  agus  ceannaire  an  eagraí  Cumann  
Nasctha  Bailte  fáilte  roimh  na  rannpháirtithe.  D’iarr  an  modhnóir  –  mac  léinn  óg  Ollscoile  ar  na  rannpháirtithe  iad  féin  a  
chur  in  aithne  gan  mhoill.  Thug  na  toscaireachtaí  freisin  na  bronntanais  sin  –  mar  ábhar  iontais  –  a  cuireadh  isteach  sa  
chomh-aireachta  taispeántais  an  lá  dár  gcionn.  Chríochnaigh  an  tráthnóna  le  dinnéar  fáilte,  a  bhí  ina  dheis  iontach  chun  
ealaín  traidisiúnta  Ungáiris  a  thabhairt  isteach,  idirphlé  ilchultúrtha,  agus  nascadh  i  measc  na  rannpháirtithe.

Suíomh/Dátaí:  Bhí  an  imeacht  ar  siúl  i  Kÿszeg,  san  Ungáir,  ón  26/08/2021  go  dtí  an  29/08/2021

Ag  ceardlann  an  Oifigigh  leagadh  béim  ar  dhea-chleachtais  i  ngach  riarachán  bardasach  ar  nós  bunú  comhairle  
shinsearach,  comhordaitheoir  sinsearach,  foirgnimh  idirghlúine  srl.  Seachas  dea-chleachtais  aithníodh  réitigh  
fhéideartha  eile  ar  nós  clóis  súgartha  ilghlúine  sna  pobail.  Bhí  cuid  amháin  den  cheardlann  tiomnaithe  d’fhadhbanna  
i  dtithe  scothaosta  i  ngach  bardas  a  aithint  agus  do  smaointe  nua  maidir  le  conas  gníomhaíochtaí  nua  a  thabhairt  
isteach  do  sheanóirí  i  bhfianaise  bhearta  sábháilteachta  corónach.  Ba  é  conclúid  na  ceardlainne  go  bhfuil  go  leor  
riarthóirí  bardasach  ag  tabhairt  aghaidh  ar  na  fadhbanna  céanna  agus  bheadh  sé  an-tairbheach  do  gach  baile  a  
bheadh  i  gceist  dá  mbeadh  a  rannóg  féin  ag  láithreán  gréasáin  oifigiúil  an  ghréasáin  baile  Douzelage  le  tionscadail  
agus  smaointe  le  go  bhféadfadh  pobail  eile  tagairt  a  dhéanamh  dóibh  sin.  samplaí  dea-chleachtais.

Dé  hAoine,  27  Lúnasa:

Cur  síos  gairid:

Dhéileáil  an  cheardlann  Múinteoirí  le  cás  an  aosaithe,  treochtaí  agus  polasaithe  agus  cleachtais  áitiúla  i  
mbailte  rannpháirteacha  i  bhfianaise  spriocghrúpaí  éagsúla  agus  é  mar  aidhm  eolas  a  fháil  ar  chásanna  agus  
ar  dhúshláin  éagsúla  agus  ar  chleachtais  reatha  sna  bailte  rannpháirteacha.

Chabhraigh  dhá  léacht  ghearr  leis  na  rannpháirtithe  téamh  suas,  agus  chun  dul  i  ngleic  leis  an  obair  ghrúpa.  Abairt  ghearr  
a  bhí  i  dteideal  na  chéad  léachta:  Beidh  tú  sean,  chomh  maith.  Thug  Claire  Strasbaugh  comhairle  ar  phleanáil  do  
chaighdeán  maith  saoil  ó  bhean  a  rinne  ceiliúradh  ar  a  breithlá  100  bliain  an  samhradh  seo.  Ina  dhiaidh  seo  thug  Anna  
Heitler  cur  i  láthair  thorthaí  an  cheistneora  ar  shocruithe  maireachtála  na  n-óg  agus  na  ndaoine  scothaosta.  D'fhreagair  
tuairim  is  600  seanóir  i  12  thír  an  ceistneoir  –  a  seoladh  chuig  na  bailte  comhpháirtíochta  leath  bhliain  roimh  an  imeacht.  
Tar  éis  na  léachtaí  bhí  ceardlanna  i  4  ghrúpa  measctha  (de  réir  aoise  agus  náisiúin).  Roinneadh  na  rannpháirtithe  i  4  
ghrúpa  arbh  fhéidir  –  más  féidir  –  ionadaíocht  a  dhéanamh  ar  gach  náisiún  i  ngach  grúpa.  Phléigh  an  chéad  ghrúpa  na  
nithe  seo  a  leanas:  Cad  is  maith  liom/nach  dtaitníonn  liom  faoi  dhaoine  óga/daoine  aosta.  Phléigh  an  dara  grúpa  na  
Steiréitíopaí  faoi  dhaoine  óga/seandaoine.  Phléigh  an  tríú  grúpa  na  nithe  seo  a  leanas:  Cad  é  an  bhfuil  mé/nach  bhfuil  
éad  orm  maidir  le  daoine  óga/aosta?  Phléigh  an  ceathrú  grúpa  éifeachtaí  maithe  agus  droch-iarmhairtí  na  paindéime  ar  
an  gcaidreamh  idir  daoine  óga  agus  daoine  scothaosta.

Dhírigh  an  t-imeacht  i  Kÿszeg  ar  chaidreamh  na  seanóirí  agus  an  teicneolaíocht  nua-aimseartha,  ríomhoideachas  na  
seanóirí,  athrú  oideachais,  taistil  agus  féidearthachtaí  cumarsáide.  Baineadh  úsáid  as  ceardlanna,  cur  i  láthair,  plé,  
malartú  taithí  agus  dea-chleachtais  agus  cuairteanna  staidéir  chun  ár  spriocanna  a  bhaint  amach.  Múinteoirí  agus  scoláirí  
a  bhí  sna  príomh-spriocghrúpaí,  ach  bhí  láithreacht  agus  dearcadh  roinnt  seanóirí  agus  oifigeach  tábhachtach  freisin.

Imeacht  3  ''Comhar  idirghlúine  agus  ríomhoideachas  do  sheanóirí''  Kÿszeg,  an  Ungáir

Tar  éis  na  gceardlann  agus  grianghraf  an  ghrúpa  lean  an  obair  ar  aghaidh  le  hagallamh  grúpa.  Bhí  grúpa  ilnáisiúnta,  
ilghlúineach  “aíonna”  agus  beirt  mhac  léinn  ardscoile  ón  Ungáir  ag  feidhmiú  mar  óstaigh  nó  agallóirí  sa  phlé  painéil,  
a  múnlaíodh  tar  éis  an  seó  cainte  Ungárach  Ridikül.  Tar  éis  an  tsampla  sin,  iarradh  ar  sheachtar  rannpháirtí  roimhe  
sin  páirt  a  ghlacadh  sa  chlár.  Ba  iad  na  hábhair  ná:  Cumarsáid

Déardaoin,  26  Lúnasa:

Rannpháirtíocht:  Bhí  90  saoránach  páirteach  san  imeacht,  lena  n-áirítear  51  rannpháirtí  ó  Kÿszeg  Város,  an  Ungáir,  5  
rannpháirtí  ó  bhardas  Škofja  Loka,  an  tSlóivéin,  4  rannpháirtí  ó  Stadtgemeinde  Judenburg,  an  Ostair,  5  rannpháirtí  ó  
Stadt  Bad  Kötzting,  an  Ghearmáin,  3  rannpháirtí  ó  Mesto  Sušice,  Poblacht  na  Seice,  3  rannpháirtí  ó  Bhardas  Rokiškis,  
an  Liotuáin,  2  rannpháirtí  ó  Tryavna,  an  Bhulgáir,  3  rannpháirtí  ó  Orasul  Siret,  an  Rómáin,  3  rannpháirtí  ó  Vereniging  
Meerssen,  an  Ísiltír,  4  rannpháirtí  ó  Zvolen,  an  tSlóvaic,  4  rannpháirtí  ó  Chojna,  an  Pholainn,  1  rannpháirtí  rannpháirtí  ó  
Holstebro,  an  Danmhairg  agus  2  rannpháirtí  ó  Agros,  an  Chipir.
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Dé  Sathairn,  28  Lúnasa:

D'oscail  Hannes  Dolleschall,  méara  Chathair  Judenburg,  Elke  Florian,  leas-mhéara  Chathair  Judenburg,  Thorsten  Wohleser,  comhairleoir  

cathrach  agus  eagraí  "Douzelage"  Judenburg,  Annigje  Krytbosch,  uachtarán  "Douzelage"  agus  Miha  Jese  an  chomhdháil. ,  eagraí  

"Sóisearaigh  do  Sheanóirí"  -  aosú  gníomhach.Daniel  Peter  Gressl  -  tionscnóir  an  Ö-Altra  Judenburg  -  comhairleoir  sláinte  uile-

chuimsitheach  agus  saineolaí  san  earnáil  chúraim,  mar  phríomhchainteoir.  ba  é  an  óráid  seo  "Dúshláin  Aosaithe",  áit  ar  cuireadh  i  láthair  
agus  ar  pléadh  treocht  forbartha  reatha  na  seanóirí.Go  háirithe,  tugadh  aghaidh  ar  riachtanais  altra  pobail  mar  a  thugtar  air.  Tar  éis  an  

óráid  cuireadh  3  cheardlann  i  bhfeidhm.

Chuir  an  clár  iomlán  ar  an  Satharn  leis  na  ceardlanna  agus  na  díospóireachtaí  ar  an  lá  roimhe  sin.  Thosaigh  sé  le  cuairt  ar  an  mbaile,  
ach  ar  bhealach  neamhghnách.  Ar  dtús,  labhair  roinnt  ball  de  na  “Darabonts” (comhlachas  stairiúil)  faoin  léigear  Turcach  (1532)  a  rinne  

Kÿszeg  clúiteach  ar  fud  na  hEorpa.  Ba  shampla  maith  é  freisin  de  chomhoibriú  na  mball  níos  sine  agus  na  mball  níos  óige,  toisc  go  bhfuil  

a  n-aois  idir  17  agus  81.

Dhéileáil  an  chéad  cheardlann  leis  an  staid  reatha  sna  cathracha  rannpháirteacha.  Áirítear  leis  sin,  go  háirithe,  moltaí  le  haghaidh  

feabhsúcháin  agus  na  constaicí  atá  ann  cheana  do  dhaoine  scothaosta  agus,  go  háirithe,  do  dhaoine  a  bhfuil  a  soghluaisteacht  

laghdaithe,  chomh  maith  le  samplaí  “dea-chleachtais”  ó  na  cathracha  rannpháirteacha.

Tar  éis  do  cheannairí  na  ngrúpaí  ceardlainne  achoimre  a  dhéanamh  ar  thorthaí  an  phlé.

Cur  síos  gairid:

24  Meán  Fómhair

Tar  éis  an  tsosa  caife  ba  é  an  chuid  dheireanach  ná  cur  i  láthair  gairid  ar  na  dea-chleachtais.  cleachtais  sna  réimsí  seo  a  leanas;  ag  

múineadh  TF  do  chuimsiú  sóisialta  na  ndaoine  sinsearacha,  folláine  fhisiceach  agus  mheabhrach  seanóirí  a  chothabháil,  cad  a  
fhaigheann  daoine  scothaosta  ó  dhaoine  óga  agus  vice  versa?  Iarradh  ar  chomhpháirtithe  aird  a  tharraingt  ar  na  modhanna  sin  nach  

bhfaca  siad  cheana  agus  ar  éirigh  leo  ina  gcomharsanacht.

Imeacht  4  “Soghluaisteacht  agus  Inrochtaineacht  do  Sheanóirí”  Judenburg,  an  Ostair

níos  luaithe  agus  anois;  Deiseanna  taistil  níos  luaithe  agus  anois.  Labhair  an  dá  thuairisceoir  Ungáiris,  Anna  Benedikti  agus  Hanna  

Andrasek  (an  bheirt  mhac  léinn)  le  haíonna  suimiúla  a  bhí  ag  teacht  ó  réigiún  geografach  agus  aoisghrúpa  éagsúla.

Rannpháirtithe:  Bhí  75  saoránach  ó  na  cathracha  rannpháirteacha  páirteach  san  imeacht;  40  rannpháirtí  ó  chathair  Judenburg/an  

Ostair,  16  rannpháirtí  ó  chathair  Skofja  Loka/an  tSlóivéin,  3  rannpháirtí  ó  chathair  Bad  Kötzting/an  Ghearmáin,  as  cathair  Bhun  Dobhráin/

Éire  2  rannpháirtí,  3  rannpháirtí  ó  chathair  Susice/  Poblacht  na  Seice,  4  rannpháirtí  ó  chathair  Rokiskis/An  Liotuáin,  4  rannpháirtí  ó  

chathair  Köszeg/Ungáir,  3  rannpháirtí  ó  chathair  Meerssen/Nederlands  Dhírigh  an  imeacht  i  Judenburg  ar  an  ábhar  "Soghluaisteacht  
agus  Inrochtaineacht  do  Sheanóirí".  Cuireadh  an  clár  in  oiriúint  do  na  spriocghrúpaí  oifigeach  (go  háirithe  polaiteoirí)  agus  seanóirí.

Suíomh /  Dátaí:  Bhí  an  imeacht  ar  siúl  in  Judenburg  (An  Ostair),  ón  23  go  dtí  an  25  Meán  Fómhair  2021.

Tar  éis  lóin  leanadh  leis  an  obair  le  ceardlann  faoi  mhodhanna  oideachais.  Mar  réamhrá  nó  mar  réamhrá  roinn  Claire  Strasbaugh  an  t-

agallamh  lena  seanmháthair  100  bliain  d'aois  a  labhair  faoina  taithí.  Ina  dhiaidh  seo,  bhunaigh  na  rannpháirtithe  3  ghrúpa:  mic  léinn,  

múinteoirí,  eile  (tuismitheoirí,  seantuismitheoirí  etc.).  Eagraíodh  na  ceardlanna  i  3  sheomra  ranga  faoi  na  modhanna  oideachais  

athraitheacha  (Prúisis,  nua-aimseartha,  digiteach  etc.).

Tar  éis  an  cur  i  láthair  seo  thug  an  turas  treoraithe  tuiscint  ar  an  saol  i  mbaile  800  bliain  d'aois.  Ní  hamháin  na  foirgnimh  500  bliain  d'aois,  

ach  chuaigh  an  traidisiún,  an  margadh  onóra  i  bhfeidhm  ar  na  cuairteoirí  eachtracha.  Chláraigh  grúpa  eile  le  cuairt  a  thabhairt  ar  rothar  

ar  an  mbaile  agus  ar  a  thimpeall.  Idir  an  dá  linn  d’fhéadfadh  an  dá  ghrúpa  samplaí  a  fheiceáil  d’iarrachtaí  na  ceannairí  baile  iarracht  

cabhrú  le  daoine  scothaosta  le  bóithre  a  dheisiú,  cosáin  srl.

Chríochnaigh  an  turas  treoraithe  ag  an  bPáirc  Nasctha  Baile  –  nó  Páirc  na  hEorpa  –  áit  a  bhféadfadh  rannpháirtithe  a  fheiceáil  conas  a  

cheiliúrann  Kÿszeg  a  bhailte  comhpháirtíochta  iomadúla,  mar  a  chuireann  an  rialtas  áitiúil  agus  cumainn  chomhpháirtithe  an  bhaile  i  

láthair  na  saoránach  agus  na  gcuairteoirí.  Tar  éis  an  lóin  tugadh  na  rannpháirtithe  go  dtí  Músaem  an  Chuirtín  Iarainn  atá  ina  mhúsaem  

faoin  aer  le  codanna  den  Chuirtín  Iarainn  ar  taispeáint.  Chríochnaigh  an  lá,  agus  an  ócáid  iomlán,  le  léiriú  ilchultúrtha  de  ghrúpa  Ceoil  

Tíre,  agus  dinnéar  mór  mór.
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Imeacht  5,  Bad  Kotzing,  an  Ghearmáin

Tar  éis  an  bhricfeasta,  bhí  daoine  óga  ó  Bad  Kötzting  in  éineacht  leis  na  toscaireachtaí  chuig  an  ardscoil  áitiúil.

Rannpháirtíocht:  Bhí  53  saoránach  páirteach  san  imeacht,  lena  n-áirítear  4  rannpháirtí  ó  Judenburg,  an  Ostair,  5  rannpháirtí  ó  
Škofja  Loka,  an  tSlóivéin,  7  rannpháirtí  ó  Kÿszeg,  an  Ungáir,  20  rannpháirtí  ó  Bad  Kötzting,  an  Ghearmáin,  3  rannpháirtí  ó  Sušice,  
Poblacht  na  Seice,  3  rannpháirtí  ó  Rokiškis,  an  Liotuáin,  7  rannpháirtí  ó  Meerssen,  an  Ísiltír,  agus  3  rannpháirtí  ó  Bhun  Dobhráin,  
Éire,  1  rannpháirtí  ó  Altea,  an  Spáinn.

Thosaigh  an  clár  le  cur  i  láthair  thorthaí  an  cheistneora  ar  shocruithe  maireachtála  na  n-óg  agus  na  ndaoine  scothaosta.  Tar  éis  na  
torthaí  a  chur  i  láthair,  tugadh  cuireadh  do  na  rannpháirtithe  labhairt,  plé  a  dhéanamh  agus  trácht  a  dhéanamh  ar  na  torthaí.

Ag  an  tríú  ceardlann  roinneadh  an  dá  ghrúpa  fócais  “Oifigigh”  agus  “Sinsearacha”  ina  dhá  ghrúpa  oibre.

Bhí  oscailt  oifigiúil  na  hócáide  ar  siúl  sa  pháirc  i  mbaile  Bad  Kötzting  áit  ar  chuir  ceol  banna  práis  traidisiúnta  na  Baváire  fáilte  roimh  
aíonna  Eorpacha  in  aice  leis  an  "Ciorcal  Cloch  na  hEorpa"  mar  a  thugtar  air  le  roinnt  máirseálacha  traidisiúnta  ón  Bhaváir,  Boihéime,  
an  Ostair  agus  an  tSlóivéin. .  D’eagraigh  baill  na  comhairle  óige  an  oscailt  agus  chaith  siad  éadaí  traidisiúnta.  Pléadh  an  cogadh  
san  Úcráin  agus  na  dúshláin  atá  le  teacht  don  Eoraip  in  óráidí  tosaigh  na  bpríomheagraithe.  Tar  éis  na  n-óráidí,  bhí  deis  ag  na  
rannpháirtithe  smaointe  a  mhalartú  ag  fáiltiú  beag.

Pléadh  torthaí  na  gcathracha  aonair  rannpháirteacha  ó  cheardlann  1  agus  ó  shiúlóid  na  cathrach  ó  cheardlann  2  agus  díorthaíodh  
iarratais  shonracha  do  na  cathracha  aonair.

Dé  hAoine,  22.04.2022

Dhírigh  an  ócáid  i  Bad  Kötzting  ar  na  cineálacha  tithíochta  agus  bealaí  maireachtála  chomh  maith  leis  na  féidearthachtaí  a  
bhaineann  le  cónaí  le  chéile  i  gcathracha  comhpháirtíochta  na  hEorpa.  Cuireadh  i  láthair  freisin  tairiscintí  i  gcathracha  na  hEorpa  a  
chuireann  cómhaireachtáil  daoine  óga  agus  aosta  chun  cinn  agus  taispeánadh  samplaí  ó  chleachtas  go  díreach  ar  an  láthair  i  Bad  
Kötzting.

Tá  léacht  ullmhaithe  ag  gach  cathair  rannpháirteach  chun  na  críche  seo,  agus  tá  cur  i  láthair  na  gcathracha  aonair  faoi  iamh.

Déardaoin,  21.04.2022

Tar  éis  cainteanna  ag  am  lóin  faoi  na  cosúlachtaí  agus  na  héagsúlachtaí  san  Eoraip,  leag  na  toscaireachtaí  ó  na  cathracha  
comhpháirtíochta  amach  an  chéad  sampla  dea-chleachtais  in  Bad  Kötzting.  Is  teach  scoir  é  le  kindergarten.  Seanóirí

Nuair  a  tháinig  siad,  fuair  na  rannpháirtithe  go  léir  mála  faisnéise  ar  a  raibh  bileoga  faoi  áiteanna  suimiúla  a  chuir  an  tAontas  
Eorpach  chun  cinn  maidir  le  tuiscint  idirnáisiúnta  ar  an  teorainn  idir  an  Ghearmáin  agus  an  Seice  agus  ábhar  faisnéise  ón  ionad  
faisnéise  "Europe  Direct".

Rinneadh  an  dara  ceardlann  de  réir  an  phrionsabail  “foghlaim  trí  dhéanamh”.  Sainmhíníodh  ceithre  bhealach  ina  raibh  deis  ag  na  
rannpháirtithe  bacainní  a  shárú  iad  féin  i  gcathaoir  rothaí,  siúlóir,  stroller  agus  spéaclaí  a  úsáid  le  bheith  dall.  Tástáladh  samplaí  
dea-chleachtais  ó  chathair  ósta  Judenburg  agus  braitheadh  constaicí  dosháraithe.  Glacadh  an-dearfach  leis  an  gcur  chuige  dlúth  
seo  agus  bhí  sé  in  ann  an  topaic  thar  a  bheith  tábhachtach  a  dhéanamh  inláimhsithe  ar  bhealach  an-fhaisnéiseach  agus  ghin  sé  go  
leor  taithí  AHA!  Sna  babhtaí  plé  ina  dhiaidh  sin,  d’fhéadfaí  na  heispéiris  sin  a  mhalartú  agus  a  dhoiciméadú.

Ina  dhiaidh  sin,  roinneadh  na  rannpháirtithe  i  ngrúpaí  agus  pléadh  ceisteanna  ullmhaithe.  Seo  a  leanas  na  ceisteanna  a  léifidh  tú  ar  
dtús  agus  ansin  déanfaidh  tú  achoimre  ghairid  ar  na  freagraí  a  tháinig  chun  cinn  le  linn  an  phlé.

Suíomh /  Dátaí:  Bhí  an  ócáid  ar  siúl  i  Bad  Kötzting,  an  Ghearmáin,  ó  21/04/2022  go  23/04/2022

Cur  síos  gairid:

Chuir  na  toscaireachtaí  ó  na  cathracha  comhpháirtíochta  Eorpacha  na  tionscadail  agus  na  samplaí  is  fearr  de  chur  chun  feidhme  
rathúil  i  láthair  sna  cathracha  comhpháirtíochta  faoi  seach  i  láthair.  Cuireadh  torthaí  na  gcur  chuige  éagsúla  i  láthair,  pléadh  iad  
lena  chéile  agus  glacadh  leo  cheana  féin.
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Rannpháirtíocht:  Bhí  242  saoránach  i  gceist  leis  an  imeacht,  99  rannpháirtí  ó  chathair  Škofja  Loka,  1  rannpháirtí  ó  
Bashkia  Kruje,  4  rannpháirtí  ó  Stadtgemeinde  Judenburg,  an  Ostair,  9  rannpháirtí  ó  Stadt  Bad  Kötzting,  an  Ghearmáin,  4  
rannpháirtí  ó  Asiklkala  Kunta,  an  Fhionlainn,  6  rannpháirtí  ó  Douzelage  Bandoren,  Éire,  8  rannpháirtí  ó  Mesto  Sušice,  
Poblacht  na  Seice,  6  rannpháirtí  ó  Bhardas  Rokiškis,  an  Liotuáin,  7  rannpháirtí  ó  Koszeg  Varos  Onkormanyzata,  an  
Ungáir,  7  rannpháirtí  ó  Holstebro  Douzelage,  an  Danmhairg,  5  rannpháirtí  ó  Tryavna,  an  Bhulgáir,  6  rannpháirtí  ó  Orasul  
Siret,  an  Rómáin,  15  rannpháirtí  ó  Vereniging  Meerssen,  an  Ísiltír,  6  rannpháirtí  ó  Chojna,  an  Pholainn,  2  rannpháirtí  ó  
Agros,  an  Chipir,  4  rannpháirtí  ó  Rovinj-Rovigo,  an  Chróit,  6  rannpháirtí  ó  Sesimbra,  an  Phortaingéil,  5  rannpháirtí  ó  Altea,  
an  Spáinn ,  7  rannpháirtí  ó  Granville,  an  Fhrainc,  10  rannpháirtí  ó  Marsaskala,  Málta,  3  rannpháirtí  ó  Niederanven,  
Lucsamburg,  3  rannpháirtí  seangáin  ó  Oxelosund  na  Sualainne,  12  rannpháirtí  ó  Sherbourne,  an  Ríocht  Aontaithe,  3  
rannpháirtí  ó  Sigulda,  an  Laitvia  agus  4  rannpháirtí  ó  Turi,  an  Eastóin.

Déardaoin,  25  Lúnasa

Tháinig  an  clár  chun  críche  tar  éis  an  dinnéir  nuair  a  chuir  na  daoine  óga  ó  Bad  Kötzting  tráth  na  gceist  Eoraip  
sainfhorbartha  i  láthair.  Chuir  na  ceisteanna  casta  faoin  Aontas  Eorpach  dúshlán  na  n-aíonna,  a  ghlac  páirt  le  díograis  
mhór.

Seoladh  oifigiúil  an  chruinnithe  ghinearálta  i  Sokolski  dom  i  Škofja  Loka,  áit  ar  osclaíodh  taispeántas  na  gcomórtas  
grianghraf  Douzelage  roimhe  seo.

Suíomh /  Dátaí:  Bhí  an  ócáid  ar  siúl  i  Škofja  Loka  (An  tSlóivéin)  sa  lárionad  cultúrtha  Sokolski  dom,  i  Gymnasia  Škofja  
Loka,  agus  ionad  óige  Rdeÿa  ostriga  ó  25.8.-28.8.2022

Dé  Sathairn,  23.04.2022

Dé  hAoine,  26  Lúnasa

Cur  síos  gairid:

Clár  deonach  breise  a  bhí  sa  chlár  ar  an  lá  seo,  a  d’eagraigh  daoine  óga  chathair  Bad  Kötzting  den  chuid  is  mó.  Le  linn  na  
dtairiscintí,  rinne  na  cairde  Eorpacha  smaointe  a  mhalartú.  Tháinig  strainséirí  ina  gcairde  trí  ghníomhaíochtaí  
comhpháirteacha.  D’fhéadfadh  na  toscaireachtaí  nach  bhfuil  fágtha  fós  rogha  a  dhéanamh  idir  trí  rogha  fóillíochta:  Cuairt  
ar  an  SPA  AQACUR,Siúl  ar  Bhealach  an  Phláinéad  le  cuairt  ar  ár  Réadlann  Geodasaí  i  Wettzell,Siúl  ar  an  sliabh  
“Kaitersberg”.  Sa  tráthnóna,  beidh  na  toscaireachtaí  cuairt  ar  an  Casino  stát-reáchtáil  i  Bad  Kötzting.

Eagraíodh  an  clár  cruinnithe  oideachais  le  foireann  de  mhúinteoirí  Scoil  Ghramadaí  Škofja  Loka.  Theastaigh  uainn  ár  
gcleachtais  scoile,  eagraíochtaí  neamhrialtasacha  áitiúla  a  roinnt  lena  ngníomhaíochtaí  éagsúla  agus  ar  deireadh,  iarradh  
ar  na  haoi-mhúinteoirí  ó  26  tír  an  AE  a  gcuid  samplaí  de  chomhar  na  n-óg  agus  na  dúshláin  nua  a  mbíonn  siad  ag  déileáil  
leo  a  roinnt.  Eagraíodh  roinnt  ceardlann  ag  Scoil  Ghramadaí  Škofja  Loka  áit  a  raibh  muid

agus  cónaíonn  leanaí  le  chéile  anseo  agus  saibhríonn  siad  a  chéile.  Ina  dhiaidh  sin  cuireadh  tuairiscí  stairiúla  an  
chartlannaí  le  turas  gairid  cathrach.

Bhí  clár  na  n-imeachtaí  trí  lá  dírithe  ar  chruinnithe  agus  ceardlanna  deighilte  ar  na  trí  shuíomh  do  na  trí  ghrúpa  
rannpháirtithe:  Oifigigh,  Múinteoirí,  agus  Mic  Léinn.  Cuireadh  ceardlanna  na  ngrúpaí  go  léir  i  láthair  freisin  do  Sheanóirí.  
Le  chéile  –  trí  chonclúidí  an  tionscadail  idirnáisiúnta  ‘Sóisearaigh  do  Sheanóirí  –  Aosú  Gníomhach’  a  chur  i  láthair  –  
rinneamar  iarracht  freisin  teacht  ar  réitigh  ar  dhúshlán  comhaimseartha  eile:  conas  comhar  gníomhach  a  bhunú,  a  
chaomhnú  agus  a  neartú  idir  daoine  óga  agus  daoine  scothaosta!  Ba  iad  na  príomhábhair/na  príomhdhúshláin  a  bhain  leis  
na  tionscadail  ardcháilíochta  seo  ná:  r-oideachas  na  seanóirí,  iompar  (poiblí/inrochtana),  inrochtaineacht,  agus  dálaí  
maireachtála  do  sheanóirí  agus  don  aos  óg.  Bhíomar  ag  lorg  réitigh  trí  lionsa  na  gceithre  fhócasghrúpa:  oifigigh,  múinteoirí,  
mic  léinn  agus  seanóirí.

Imeacht  6  Conclúidí  deiridh  an  Tionscadail  agus  Chruinniú  Ginearálta  Chomhlachas  na  mBailte  Eorpacha  
“DOUZELAGE”,  Škofja  Loka,  an  tSlóivéin

Ag  deireadh  lá  na  ceardlainne,  thug  na  rannpháirtithe  cuairt  ar  an  bhfoirgneamh  "Sinocur"  mar  a  thugtar  air  (ionad  spá  
agus  coiscthe  nua)  Chuala  na  haíonna  léacht  spéisiúil  ón  Ollamh  Dr  Wühr  ann  faoin  tairiscint  sláinte  uathúil  do  na  
cónaitheoirí  agus  cuairteoirí  na  cathrach.
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Ar  deireadh,  bhí  am  ann  do  na  haoi-mhúinteoirí  a  gcleachtais  áitiúla  a  chur  i  láthair.  Thuig  muid  go  dtugann  gach  baile  (agus  dá  réir  sin)  

gach  scoil  le  cabhair  ó  eagraíochtaí  neamhrialtasacha  áitiúla,  bardais,  agus  freisin  go  náisiúnta  trí  raon  leathan  gníomhaíochtaí,  

tionscadail  agus  cláir  éagsúla  cúram  gníomhach  do  dhaoine  scothaosta.

Chuir  Miha  Jese,  príomh-bhainisteoir  tionscadail  chomhpháirtí  an  tionscadal  i  láthair  na  rannpháirtithe  (óg  áitiúil  agus  daoine  scothaosta)  

agus  d’inis  sí  faoi  sheisiúin  éagsúla  i  gcathracha  eile  a  bhí  ar  siúl  le  linn  an  tionscadail  seo.  D'inis  Merja  Palokangas  Viitanen,  Eero  Ala-

Heikkilä  agus  Saimi  Vesterinen,  comhaltaí  de  thoscaireacht  Asikkalas  2022  Deuzelage  faoina  dtaithí  ag  na  seimineáir  agus  na  cruinnithe  

in  Skofja  Loka.

Ba  é  Dé  hAoine  an  lá  ba  dhéine  maidir  le  gníomhaíochtaí  Chruinniú  na  nÓg.  Bhí  an  chéad  chuid  de  na  gníomhaíochtaí  ar  siúl  ag  MKC  

Pri  rdeÿi  otrigi.  Chun  tús  a  chur  leis  chuireamar  aithne  ar  a  chéile  trí  roinnt  cluichí  briseadh  oighir  le  go  mbeimis  níos  suaimhneas  agus  

níos  eolach  ar  a  chéile.  Ina  dhiaidh  sin  bhí  cur  i  láthair  álainn  ar  na  toscairí  ón  mBulgáir,  a  thaispeáin  dúinn  go  beacht  conas  a  chinntíonn  

siad  cómhaireachtáil  iontach  idirghlúine  agus  aosú  gníomhach.  I  ngrúpa  labhair  muid  ansin  faoi  ár  dtaithí  féin  agus  dea-chleachtais  sa  

réimse  sin.  Tar  éis  na  gceardlann  agus  lón  níos  déanaí,  bhí  roinnt  gníomhaíochtaí  suaimhneacha  againn  –  ceardlanna  lámhcheardaíochta  

ag  Center  DUO  do  ghrúpa  amháin  agus  eitpheile  trá  don  ghrúpa  eile.

Tar  éis  taithí  agus  conclúidí  an  tionscadail  a  chur  i  láthair,  pléadh  na  rannpháirtithe.

Sa  phlé  a  lean  tháinig  sé  chun  solais  go  bhfuil  na  cleachtais  chéanna  á  roinnt  againn  go  léir  a  bheag  nó  a  mhór  agus  muid  ag  caint  ar  

ghníomhaíochtaí  tras-ghlúin  i  mbailte  éagsúla  Douzelage.

Suíomh /  Dátaí:  Asikkala,  An  Fhionlainn  16.9.2022

Dhírigh  ceann  dár  gceardlanna  ar  oidhreacht  chultúrtha  áitiúil  (maisiú  croíthe  aráin  mheala).  Shocraigh  muid  cuireadh  a  thabhairt  do  

shaineolaí  ar  ár  ndéagóirí,  an  Dr.  Žan  Lep,  Institiúid  Oideolaíochta  Liúibleána,  a  d'ullmhaigh  léacht  do  rannpháirtithe  EM:  Ba  cheart  dúinn  

labhairt  faoi  na  súmálaithe.  Bíonn  na  rannpháirtithe  uile  ag  múineadh  i  meánscoileanna,  rud  a  chiallaíonn  go  bhfuil  na  fadhbanna  céanna  

againn  go  léir  ós  rud  é  go  bhfuil  daoine  óga  a  rugadh  i  ndiaidh  2000  (ie  na  súmálaithe)  araon  ar  fud  na  hEorpa.

Cur  síos  gairid:

Cuireadh  tús  leis  an  Satharn  le  Escape  city  –  eagrán  Škofja  Loka,  a  bhí  ina  bhealach  iontach  chun  aithne  a  chur  ar  an  mbaile  ina  dhiaidh  

sin  d’fhreastail  na  rannpháirtithe  ar  ghníomhaíochtaí  fóillíochta  éagsúla  a  d’eagraigh  an  páirtí  óstach.  Bhí  clabhsúr  oifigiúil  na  hócáide  ar  

siúl  tráthnóna  Dé  Sathairn  ag  dinnéar  mór  mór,  áit  a  bhfuair  na  rannpháirtithe  go  léir  teastais  rannpháirtíochta.

pléadh  go  leor  féidearthachtaí  atá  ag  scoileanna  san  AE  agus  iad  ag  labhairt  faoi  dhaoine  scothaosta:  tionscadail  scoile  éagsúla,  obair  

dheonach  i  bpobail  áitiúla  agus  in  institiúidí  baile  do  dhaoine  scothaosta,  agus  gníomhaíochtaí  éagsúla  ina  n-ionaid  phobail  áitiúla.

Ócáid  bhreise  SÓISEARAÍ  DO  SHINSEARACH  -  SEISIÚN  TIONSCADAIL  GHNÍOMHACH  AOSAITHE  IN  ASIKKALA

Rannpháirtithe:  1  rannpháirtí  ó  chathair  Škofja  Loka,  20  rannpháirtí  ó  chathair  Asikkala

Ar  an  taobh  eile  de,  chuir  ENRanna  na  Slóivéine  (Ionad  Chumann  na  bPinsinéirí  Škofja  Loka,  an  tIonad  Oideachais  Aosaigh,  agus  cinn  

eile)  a  scéimeanna  áitiúla  agus  náisiúnta  ar  chóras  institiúideach  cúram  scothaosta  na  Slóivéine  agus  ar  thacaíocht  idirghlúine  do  dhaoine  

scothaosta  agus  saorálaithe  i  láthair.

Chríochnaigh  clár  an  lae  le  seisiún  Coiteann  sa  Cinema  Sora  áit  ar  cuireadh  conclúidí  deiridh  an  tionscadail  i  láthair  agus  ar  pléadh  iad  le  

hoifigigh  na  rannpháirtithe  uile,  le  múinteoirí,  leis  an  óige,  le  roinnt  ambasadóirí  de  chuid  bhallstáit  an  AE  ionadaithe  ó  eagraíochtaí  

sinsearacha  na  Slóivéine,  agus  le  haíonna.

Dé  Sathairn,  27ú  Lúnasa
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