Esboço do projeto - Rede de Competência sobre Solidão
A Rede de Competência sobre Solidão (‚Kompetenznetz Einsamkeit‘ KNE) trata das causas e
consequências da solidão e promove o desenvolvimento e intercâmbio de possíveis medidas
de prevenção e intervenção na Alemanha. Para este fim, a KNE combina pesquisa, criação de
redes e transferência de conhecimento.
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O projeto visa reunir o conhecimento existente sobre o tema da solidão, fechar lacunas no
conhecimento e incorporar os conhecimentos adquiridos na prática política e social. Desta
forma, o projeto persegue o objetivo geral de promover a solidariedade e a coesão social.
Numerosos atores já estão envolvidos na prevenção e no combate à solidão. A rede de
competência gostaria de reunir esses atores em uma rede aberta, constituída para um
propósito específico e em diferentes formatos de trabalho. O objetivo é assegurar o
intercâmbio de conhecimentos e informações e alcançar uma qualificação do discurso e um
maior entrelaçamento . O planejamento dos formatos de trabalho será baseado nos temas
prioritários "sociedade civil", "municípios" e "digitalização".
Na pesquisa prática, o foco está em identificar e investigar fatores que facilitam e dificultam
a prevenção ativa e o combate à solidão. Para este fim, as medidas existentes serão
sistematizadas com base em critérios e profissionais e os afetados serão entrevistados. Além
disso, o estabelecimento de um monitoramento relacionado ao tema ("barômetro da
solidão") é um objetivo do projeto. Em preparação para a pesquisa qualitativa e quantitativa
e sobre diferentes efeitos e aspectos da solidão, onze relatórios foram preparados por
especialistas.
O objetivo do pilar de transferência é divulgar as descobertas e os resultados do trabalho da
rede e da pesquisa da KNE. Para este fim, estão planejadas várias publicações, tais como
diretrizes teórico-práticas, documentos programáticos, relatórios de especialistas e de
pesquisas sobre a prática dos projetos. O site da Rede de Competência serve como uma
plataforma central, que contém diferentes formatos, tais como podcasts, publicações e
informações sobre eventos.
A Rede de Competência de Solidão funciona atualmente até o final de 2022 e há uma opção
de extensão pelo BMFSFJ para uma fase posterior do projeto até o final de 2024.

A "Rede de Competência em Solidão (KNE)" é implementada pelo Instituto de Trabalho
Social e Educação Social (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, ISS e.V.) e é financiada
e apoiada pelo Ministério Federal para Assuntos de Família, Terceira Idade, Mulher e
Juventude (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ).

