Зміст проекту - Мережа компетенцій «Самотність»

Мережа компетенцій «Самотність» (МКС) займається вивченням причин і наслідків
самотності та сприяє розробці та обміну можливими заходами профілактики та
інтервенції в Німеччині. Для цього МКС поєднує дослідження, мережевий зв’язок та
передачу знань.
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Мета проекту — об’єднати наявні знання про самотність, усунути прогалини в знаннях і
застосувати отримані знання в політичній і соціальній практиці. Таким чином, проект
переслідує головну мету - сприяння солідарності та соціальній єдності.
Численні актори* вже працюють над запобіганням самотності та борються з нею.
Мережа компетенції хоче об’єднати цих учасників у відкриту мережу, яка матиме свої
цілі та складатиметься з різних форматів роботи. Мета полягає в тому, щоб забезпечити
обмін досвідом та інформацією, а також кваліфікувати дискурс і досягти більшої
взаємодії. Планування форматів роботи базується на таких основних темах як
«громадянське суспільство», «муніципалітети» та «оцифрування».
У практичних дослідженнях увагу зосереджено на виявленні та дослідженні
сприятливих і гальмівних факторів у активній профілактиці та боротьбі з самотністю. З
цією метою наявні заходи систематизуються відповідно до критеріїв і практик*, а тих,
хто постраждав, опитують у якісних інтерв’ю. Крім того, одним із завдань проекту є
створення тематичного моніторингу («барометр самотності»). Готуючись до якісного та
кількісного дослідження, а також до дослідження щодо різних ефектів та аспектів
самотності, науковці підготували одинадцять експертних звітів.
Метою трансферу є поширення знань і результатів роботи мережі та досліджень МКС. З
цією метою планується видати різноманітні публікації, такі як теоретико-практичні
рекомендації, аналітичні документи, експертні звіти та звіти з практичних досліджень.
Веб-сайт мережі компетентностей служить центральною платформою, яка розроблена
з використанням різних форматів, таких як подкасти, публікації та інформація про події.

Мережа компетенцій «Самотність» наразі діятиме до кінця 2022 року, а Федеральне
міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини може
продовжити його діяльність для наступної фази проекту до кінця 2024 року.
Мережа компетенцій «Самотність» (МКС) реалізується Інститутом соціальної роботи та
соціальної освіти (ISS e.V.) і підтримується та фінансується Федеральним міністерством у
справах сім’ї, людей похилого віку, жінок та молоді (BMFSFJ).
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