Je hebt GUTS nodig om te leren,
het maakt niet uit hoe oud je bent!
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Wat?
GUTS heeft als doel sociale inclusie van jongeren en ouderen te verhogen. Door gebruik te
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maken van educatie en cultuur, en verder te bouwen op de sterktes en competenties van
beide generaties, wil het project solidariteit tussen beide generaties versterken. Omdat dit
geen evidentie is, zal GUTS een intergenerationeel, co-creatief leermodel ontwikkelen.
Verder zal GUTS aanbevelingen doen naar socio-culturele werkers, lokale en regionale
overheden. Deze aanbevelingen zullen gebaseerd worden op testcases, resultaten van
praktische workshops en onderzoek.

Hoe?
Het GUTS project zal 10 innovatieve, intergenerationele en co-creatieve leeromgevingen voor
jongeren en ouderen op poten zetten in 5 Europese landen. De leeromgevingen worden
ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Voor wie?
Doelgroep: Het project richt zich enerzijds op jongvolwassen, anderzijds op ouderen van 75
jaar of ouder (de ‘oudste ouderen’), oudere vrouwen en oudere migranten. Ook beleidsmakers en professionelen worden betrokken in het project.
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Realisatie en evaluatie
van de leergebieden

Resultaat

Handleiding voor professionelen,
aanbevelingen voor beleidsmakers

Leergebieden en principes van GUTS
Welke leergebieden gekozen worden, is afhankelijk van de deelnemende organisaties,
doelgroepen en de context van de deelnemende landen. De leergebieden zijn co-creatief en
cultureel en focussen speciﬁek op participatie van jongvolwassenen en ouderen.
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Personen die deelnemen aan de leergebieden van het GUTS project, worden aangemoedigd
om hun eigen doelstellingen en prioriteiten te stellen waar mogelijk.

Intergenerationeel
Mensen van alle leeftijden kunnen samen én van elkaar leren.

Culturele benadering
GUTS wil werken aan succesvolle en stabiele relaties met culturele organisaties en protagonisten in het veld van ‘leren op latere leeftijd’ om zo innovatieve leergebieden te kunnen ontwikkelen in een creatieve setting. De leergebieden die GUTS zal ontwikkelen, zullen gebruik
maken van verschillende manieren van artistieke expressie en benaderingen.

Inclusie
Het GUTS partnerschap organiseert co-creatieve, culturele, intergenerationele activiteiten
met als doel sociale inclusie en cohesie in onze vergrijzende samenleving te verhogen.

Gericht op de gemeenschap
GUTS heeft als doel om strategieën voor beleid m.b.t. educatie en training te implementeren
in een concrete lokale of regionale context.

Preventiegerichtheid
GUTS focust op leven volgens het principe ‘salutogenese’ (d.w.z. zoeken naar manieren om
gezond te blijven, om te gaan met ongewone situaties en hierdoor een sterkere persoon te
worden) – en opbouwen van sociale netwerken in de omgeving van de doelgroepen.

Transdisciplinariteit
Het samenwerken in de co-creatieve leergebieden is gebaseerd op de ervaringen en netwerken die opgebouwd zijn tijdens de ontwikkeling van de leerpartnerschappen. GUTS wil de
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ervaringen met potentieel verder te ontwikkelen.
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Innovatie
GUTS zet in op het gebruik van innovatieve benaderingen, concepten, evenementen en
methodes.
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