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Nasz projekt to danie dla kilkunastu osób, bezpośred-
nich uczestników, choć pożywić się jego rezultatami 
może o wiele więcej!

Najważniejszą częścią są uczestnicy – seniorzy.  
Do sprawnego przeprowadzenia działań potrzebujemy 
grupy kilkunastu osób. Nasze działania skierowane są 
absolutnie do wszystkich, bez względu na umiejętności 
i kompetencje oraz czy mieli wcześniej do czynienia 
z filmem, fotografią, teatrem, literaturą, itp. czy nie. 
Technika wideo uczestniczącego bazuje na włączaniu 
wszystkich do wzajemnej wymiany i uczenia się od sie-
bie, nawet tak specjalistycznych zagadnień jak realizacja 
zdjęć filmowych czy rejestracja dźwięku. Dla niektórych 
to nowe podejście, ale dzięki niemu po pewnym czasie 
uzyskujemy bardzo zgraną grupę chętną do działania. 
Jedną z rzeczy wyróżniających cykl „Późne debiuty”,  
o czym powiedzieli nam sami seniorzy, jest indywi-
dualne i empatyczne podejście do uczestników dzięki 
któremu czują się autorami, a nie przedmiotem działań. 
Przekazujmy współodpowiedzialność za kształt projek-
tu samym uczestnikom a otrzymamy o wiele bardziej 
wykwintne, bogate i różnorodne danie!

zasoby potrzebne do realizacji inicjatywy 
Potrzebujmy:
▶ zespołu (przynajmniej 6 osób) składającego się  

z młodych, empatycznych i otwartych ludzi, którzy 
mają już doświadczenie w pracy techniką wideo 
uczestniczącego,

▶ wolontariuszy (2 osoby), którzy będą charakteryzo- 
wali się tymi samymi cechami,

▶ sprawdzonej receptury (scenariusz), która powstawała 
w wyniku indywidualnego doświadczenia, zagra-
nicznych kontaktów, pracy dydaktycznej i lektury 
literatury przedmiotu. 

▶ zewnętrznego wsparcia w postaci trenerów komunika-
cji i kreatywności, montażysty, kompozytora muzyki,

▶ dobrej sieci kontaktów z innymi organizacjami, 
instytucjami i środowiskami zajmującymi się szeroko 
pojmowaną pracą na rzecz osób starszych,

▶ partnera 
▶ niestety również trochę specjalistycznego sprzętu – 

czterech kamer (najlepiej lepszych modeli w segmen-
cie kamer konsumenckich), statywów, mikrofonów, 
rekorderów, komputerów i projektora.

działania krok po kroku
Wszystkie składniki łączymy ze sobą, z wyczuciem,  
w odpowiedniej kolejności i bez pośpiechu. Bardzo 
istotne jest by uczestnicy poczuli się bezpiecznie  
i „u siebie” gdyż tylko wtedy będą chcieli opowiedzieć 
swoje historie i je sfilmować.

Zaczynamy od umieszczenia informacji w różnych 
instytucjach skupiających i działających na rzecz senio-
rów. Następnie spotykamy się z grupą chętnych uczest-
ników, objaśniamy na czym będzie polegał projekt. Jako 
dobre wprowadzenie zaczynamy od warsztatu kreatyw-
ności i komunikacji by następnie przejść do właściwego 
warsztatu filmowego. Początkowo pracujemy raz w 
tygodniu po trzy godziny, przez dwa miesiące. Podczas 
tego czas uczymy się obsługi kamer, zasady realizacji 
zdjęć, pisania scenariusza, reżyserii i wielu innych. Roz-

mawiamy też o naszych doświadczeniach i historiach, 
które mogą stać się podstawą przyszłych filmów. Prócz 
trenera w warsztatach biorą w nich udział facylitatorzy 
i wolontariusze – osoby które w następnych etapach 
projektu będą pomagały realizować zdjęcia. Warsztaty 
cechują się dużą ilością praktycznych ćwiczeń. Po za-
kończeniu treningu uczestnicy dzielą się na cztery gru-
py w których wspólnie układają scenariusze krótkich  
filmów. Następnie ruszają w teren – do swoich rodzin, 
sąsiadów, społeczności, ulubionych miejsc – wszędzie 
tam gdzie mogą zebrać materiał na ciekawą historię. 
Gdy zarejestrują już całość, muszą ułożyć ją w gotową 
opowieść. Jest to czas kiedy z jednej strony przyjemnie 
jest spotykać się, najczęściej w nieformalnej atmosferze 
przy domowym cieście, a z drugiej kiedy trzeba dokonać 
trudnych wyborów odrzucając ujęcia, które nie wejdą 
do filmu. Na podstawie tak ułożonych list montażowych 
przygotowujemy gotowe filmy. Pozostaje ostatni etap – 
uroczysta premiera. Wszystkie filmy wyświetlamy w za-
pełnionej sali kinowej przy obecności rodzin, przyjaciół, 
przedstawicieli władz lokalnych i innych zainteresowa-
nych. Jest radość z dzielenia się owocami swojej pracy 
jak i mówienia o ważnych, lokalnych sprawach. Filmy 
umieszczane są na stronach internetowych, rozdawane 
zainteresowanym osobom i instytucjom oraz mediom.

czas 
Czas przygotowania najlepiej nieśpieszny. W naszym 
przypadku to od 1 października 2013 roku do 31 maja 
2014.

koszty
Budżet naszego projektu wyniósł 71 740 zł.

podsumowanie 
W rezultacie otrzymujemy bardzo udany projekt – 
zarówno dla nas, uczestników, społeczności lokalnej, 
jak i szerszego kręgu odbiorców. Przede wszystkim 
możemy poznać, dla niektórych będące egzotycznymi, 
problemy, radości i codzienność seniorów przedstawio-
ne na filmach. Jesteśmy dumni z pochwał płynących 
z zewnątrz – jako nagrody w konkursach, podczas 
relacji w mediach, a przede wszystkim bezpośrednio 
od uczestników. Nie bez znaczenia jest zdobyte przez 
nas doświadczenie i refleksje dotyczące propagowanej 
przez nas techniki audiowizualnej. Jednak największą 
satysfakcją jest to, że projekt ciągle żyje, że praktycznie 
wszyscy uczestnicy kontynuują z nami współpracę  
w kolejnych działaniach i że co raz częściej używają 
w kontekście Stowarzyszenia zaimka „my”, czując się 
współautorami jego osiągnięć. O to nam od początku 
chodziło.

kontakt
ul. Skaryszewska 6/17, 03-802 Warszawa
tel. 792 799 550
facebook.com/PracowniaFilmowaCotopaxi
e-mail: biuro@pracowniacotopaxi.pl

nazwa organizacji 
Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”

nazwa praktyki 

Późne debiuty na Targówku
Przepis na najlepszy projekt z zakresu edukacji nowych technologii 

w III edycji konkursu „Dojrz@łość w sieci” pod patronatem Prezydenta RP. 

Receptura bazuje na technice wideo uczestniczącego (Participatory Video), techniki która 

angażuje seniorów do przedstawienia ważnych dla nich tematów za pomocą filmu. 

Osoby chcące przygotować projekt według tego przepisu muszą mieć świadomość, że film 

jest tylko foremką – najważniejsza jest kompozycja składająca się z ciekawości człowieka 

i jego historii, dialogu i co najistotniejsze – współpracy, w tym międzypokoleniowej. 

Trudność przygotowania zależy od umiejętności chętnych po przepis sięgnąć, niemniej 

otwartość i empatia są ważniejsze niż „twarde” zdolności związane z filmem.
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SWARZEDZKISENIOR.PL powstawał od marca 2014 
roku i funkcjonuje nadal, choć początki jego tworzenia 
były trudne. W pierwszym etapie projektu było bardzo 
dużo chętnych seniorów, obecnie stronę prowadzą trzy 
wolontariuszki oraz administrator strony. Zanim utwo-
rzył się ostateczny zespół redakcyjny, seniorki przeszły 
szkolenia dotyczące m.in. redagowania stron, obsługi 
facebooka i praw autorskich. Najwięcej pracy poświę-
cono samej stronie: dobór koloru, układ, logo, tematyka 
i zakładki. Odbyło się w związku z tym wiele spotkań 
i dyskusji, aby strona stała się przejrzysta i czytelna. 
Każdy, bez względu na wiek, może teraz znaleźć dla 
siebie coś interesującego, a efekt końcowy jest zupełnie 
odmienny od początkowej wersji. 
Praca zespołu redakcyjnego polega przede wszystkim na 
uczestniczeniu w różnych imprezach, pisaniu relacji  

i robieniu zdjęć, które należy odpowiednio przygotować 
do zamieszczenia na stronie. Zespół redakcyjny prze-
kazuje relacje z lokalnych wydarzeń oraz działalności 
Klubów Młodych Duchem; zamieszcza informacje oraz 
ciekawostki z różnych dziedzin, skierowanych dla 
seniorów i społeczności lokalnej; zachęca do ciekawej 
lektury; umieszcza notatki nadesłane przez seniorów 
oraz prowadzi facebooka.  

koszty
wykupienie domeny i serwera na określony czas, zakup 
niezbędnych materiałów potrzebnych do redagowania 
strony (m.in. materiały biurowe, sprzęt typu: aparat, 
dyktafon, pendrive itp.), szkolenia oraz czas i praca 
wolontariuszy i administratora strony.

podsumowanie 
Rezultaty: stworzenie zgranego zespołu redakcyjnego, 
aktywizacja seniorów, poprawa przepływu informacji 
oraz docierania jej do większej liczby osób. Strona inter-
netowa wzmacnia w seniorach przekonanie, że będąc na 
emeryturze można być potrzebnym, nadal angażować się 
w sprawy społeczności lokalnej, a tym samym przeciw-
działać wykluczeniu społecznemu. Umożliwia pokazanie 
różnych sposobów działań, funkcjonowania, realizowa-
nia swoich pasji, dzielenia się z innymi doświadczeniami, 
przemyśleniami i informacjami. Pozwala na zawieranie 
nowych znajomości, spotykania się m.in. w obszarach 
kulturalnych, sportowych, kulinarnych, przeciwdziała 
obniżeniu wartości, promuje ideę wolontariatu oraz 
wymiany międzypokoleniowej. 

kontakt
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności 
Lokalnej w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. Piaski 4, tel. 61 651 05 84 
KRS 0000106943, NIP 7772655845
e-mail stowarzyszenia:  
stowarzyszenie.swarzedz@gmail.com,                                                 
e-mail redakcji: redakcja@swarzedzkisenior.pl

nazwa organizacji 
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu

nazwa praktyki 

Prowadzenie i redagowanie 
przez seniorów portalu 

internetowego dla 
społeczności lokalnej

Strona internetowa swarzedzkisenior.pl powstała w ramach projektu „Senior XXI wieku” 

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Ideą projektu było m.in. zwiększenie 

aktywności obywatelskiej, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób 55+ oraz 

budowanie świadomej społeczności lokalnej poprzez spotkania edukacyjne, Edukacyjną 

Kampanię Społeczną oraz stworzenie strony i uruchomienie portalu internetowego, 

prowadzonego przez samych seniorów.
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Do wolontariatu zaprosiliśmy seniorów powyżej  
60 roku życia. Są to zarówno mieszkańcy Poznania  
i okolic jak i osoby mieszkające w poznańskich 
Domach Pomocy Społecznej (DPS). Grupa wolontariu-
szy liczy około 30 członków. Ich rekrutację realizo-
waliśmy przez drukowane własnymi siłami ulotki, 
wysyłanie maili do Klubów Seniora, zaproszenia 
wystosowywane w trakcie imprez kierowanych  
do osób starszych oraz informacje wysyłane do lokal-
nych instytucji współpracującymi z seniorami.  
W zebranie grup wolontariuszy w DPS zaangażo-
waliśmy pracowników tych instytucji. Cały czas do 
wolontariatu dołączają nowe osoby. Nasze działania są 
coraz bardziej popularne, choćby poprzez informacje 
i fotorelacje umieszczane na stronie internetowej 
oraz wydawany przez naszą organizację Biuletyn 
Starszaka prezentujący wolontariacką pracę naszych 
wolontariuszy-seniorów.

zasoby potrzebne do realizacji inicjatywy 
Seniorzy wolontariusze - podczas spotkań realizowa-
nych co tydzień lub, w przypadku mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej, co miesiąc - wykonują piękne rze-
czy dla innych. Podczas realizacji zajęć wspierają nas: 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, pedagog  

i studenci kierunków pedagogicznych, uczniowie  
z zaprzyjaźnionych szkół. Zajęcia realizujemy w salach 
DPS lub sali w biurze Stowarzyszenia. Wykorzystujemy 
papier, kleje, ozdoby do papieru, słoiki, farby i inne 
podobne rzeczy powszechnie dostępne stosowane do 
pracy rękodzielniczej.

działania krok po kroku
▶ Najpierw wybieramy organizację / akcję w jaką  

chcemy włączyć naszych wolontariuszy.  
Weryfikujemy potrzeby odbiorców wolontariatu.  
Przykład: Fundacja Mam Marzenie poprosiła nas  
o przygotowanie świątecznych podarunków dla swoich 
darczyńców.

▶ Zapraszamy na spotkanie seniorów i (jeżeli ma mieć 
ono charakter międzypokoleniowy) zaprzyjaźnioną 
młodzież ze szkół gimnazjalnych a także studentów – 
wolontariuszy. Spotkania trwają najczęściej około  
2 godzin, w tym czasie udaje się wytworzyć  
coś pięknego.

▶ Na początku każdego spotkania przybliżamy co 
będziemy wykonywać i dla kogo. Warto naświetlić 
naszym uczestnikom na jakie potrzeby ma odpowia-
dać ich działanie. 
Przykład: Zdecydowaliśmy się wykonać świąteczne 

świeczniki ze słoików i podarunki – ozdobne ramki i kartki 
wyklejane materiałem.

▶ Podczas pracy jesteśmy do dyspozycji wolontariuszy. 
Niektórym trzeba pomóc, inny mogą uczyć nasz swo-
ich wyjątkowych zdolności. Dbamy o dobrą atmosferę 
podczas spotkania, w miarę możliwości zapewniamy 
kawę i herbatę.

▶ Zawsze na koniec dziękujemy i umawiamy się na 
kolejne wspólne pomaganie.

▶ Po spotkaniu i wykonaniu pracy dokumentujemy 
przekazanie wytworów wolontariuszy konkretnej 
organizacji. Chcemy pokazać seniorom, że ich praca 
jest w dobrych rękach i będzie wykorzystana!

▶ Przygotowujemy fotorelację z wydarzenia i koniecznie 
publikujemy ją na stronie internetowej. Trzeba  
chwalić wolontariuszy ile się da.

czas 
Dla realizacji wolontariatu seniorów najwięcej czasu po-
trzebne jest na rekrutację uczestników. Warto spotykać 
się co tydzień z wolontariuszami, tak aby podtrzymać 
ich zaangażowanie.

koszty
Koszty zajęć są niewielkie, można z powodzeniem wy-
korzystywać materiały i zasoby jakie posiadamy w do-
mach. Zakupy papierów, klejów, farb i tym podobnych to 
koszt około kilkudziesięciu złotych na jedno spotkanie.

podsumowanie 
Wolontariat seniorów to dla Nich piękne doświadczenia 
bycia razem, bycia potrzebnym, spełnionym, pełnym 
satysfakcji i nowych umiejętności. To zyskane poczucie, 
że każdy jest ważny i każdy, niezależnie od swoich 
umiejętności i sprawności, może zrobić coś wielkiego.
Dla organizacji zajmującej się wolontariatem seniorów 
to sama radość z pracy z mądrymi, doświadczonymi 
osobami, od których tyle się można nauczyć!

kontakt
Stowarzyszenie CREO
Ul. Sienkiewicza 13/3, Poznań 
Tel: 61 22 675 30
www.centrumcreo.pl
www.facebook.com/centrumcreo

nazwa organizacji 
Stowarzyszenie CREO

nazwa praktyki 

Wolontariat nie ma 
ograniczeń wiekowych!

Stowarzyszenie CREO wierzy, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych. Ta wiara pozwala 

nam angażować seniorów – zarówno tych w pełni sił, jak i trochę mniej sprawnych – 

w czynienie dobra. Stworzyliśmy „Klub Starszaka”, w którym starsi mieszkańcy Poznania  

i okolic mogą realizować się jako wolontariusze. Do współpracy ze Starszakami zapraszamy 

także dzieci i młodzież. Dzięki temu organizowane przez nas inicjatywy wolontariackie  

mają charakter międzypokoleniowy.

Wspólne spotkania i poświęcenie swego czasu na pomaganie innym dają seniorom ogromną 

satysfakcję z bycia pożytecznym!
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W naszej inicjatywie, oprócz 7 terapeutów pracujących 
z seniorami w domach dziennego i stałego pobytu senio-
rów w Holandii, uczestniczyli także terapeuci pracujący 
z osobami starszymi w Domach Pomocy Społecznej  
w Nowej Wsi (Gm. Wronki) i Łężeczkach (Gm. Chrzyp-
sko Wlk.) oraz  3 pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Ostrorogu , 1 pracownik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej we Wronkach, a także 14 członków Klubu 
Seniora „Jaśki” z Ostroroga. Byliśmy bardzo usatysfak-
cjonowani, gdyż w nasze przedsięwzięcie licznie  
i chętnie zaangażowali się też wolontariusze.

zasoby potrzebne do realizacji inicjatywy 
W realizacji inicjatywy wzięły udział następujące osoby: 
Krystyna Kurowska (Klub Seniora „Jaśki” z Ostroroga) 
– organizator, Karolina Bloch, Karolina Stróżyńska-Ma-
tuszewska - współorganizator, Wiesława Kubaczewska– 
koordynator działań podczas wizyty studyjnej, dr Ewa 
Zasadzka i dr Agnieszka Neumann-Podczaska (Katedra 
Geriatrii i Gerontologii Uniwersytet Medyczny im.  
K. Marcinkowskiego w Poznaniu) – prowadzące panel 
dyskusyjny oraz warsztaty, Eliza Puk (Warsztaty Terapii 
Zajęciowej we Wronkach) – wolontariusz/tłumacz, 
Rafał Sierchuła – fotograf. Kurs I Pomocy dla seniorów 
przeprowadzili ratownicy z Polskiej Grupy Ratownictwa 
Medycznego z Piły. 

działania krok po kroku
▶ Dzień Pierwszy. Miejsce: Sala konferencyjna Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach. 
Uczestnicy: holenderscy i polscy terapeuci. 
Na pierwszy dzień wizyty zaplanowaliśmy prelekcję 
dr Ewy Zawadzkiej, która mała na celu wprowadzenie, 
szczególnie  naszych gości z Holandii, w zagadnie-
nia związane z sytuacją seniorów w Polsce, polityką 
senioralną, danymi statystycznymi, prognozami na 
przyszłość itp. Wykład zakończył się żywą i efektywną 
dyskusją. Dowód to najlepszy na to, że spotkanie  
w takim gronie było jak najbardziej potrzebne.  
W następnej kolejności odbyły się warsztaty. Uczestni-
cy podzielili się na zespoły i pracując, z dużym zaan-
gażowaniem, spisywali sprawdzone i wypracowywali 
nowatorskie metody, mające na celu zwiększenie 
aktywizacji zdrowotno – społecznej naszych drogich 
seniorów, jak również polepszanie ich psychicznej  
i fizycznej kondycji, za pomocą różnych form terapii. 
Po odczytaniu propozycji, zespoły były pod dużym 
wzajemnym wrażeniem, a wypracowane wnioski 
zostały „przetestowane” już kolejnego dnia. 

▶ Dzień Drugi. Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Łę-
żeczkach. Uczestnicy: holenderscy i polscy terapeuci, 
pensjonariusze. 
W następnym dniu odbyły się  zajęcia warsztatowe 

moderowane przez dr Agnieszkę Neumann – Podcza-
skę. W ich trakcie uczestnicy wymieniali się doświad-
czeniami w pracy z osobami starszymi oraz metodami 
stosowanymi w Holandii oraz Polsce. A było o czym 
dyskutować! Rozmawiano o punktach wspólnych,  
bo jak się okazało, nasze metody terapii, angażowania 
seniorów w życie tak długo, jak to tylko możliwe  
i sposoby ich aktywizacji, w niczym nie odbiegają od 
metod stosowanych w Holandii.  W drugiej części do 
pracy z terapeutami dołączyli pensjonariusze DPS-u. 
W bardzo ciepłej atmosferze wszyscy razem uczyli 
się, tworzyli, bawili się i poznawali nawzajem. Mimo 
obecności tłumacza,  kwestie językowe nie stanowiły 
żadnego problemu – język przyjaznych, pomocnych, 
międzyludzkich gestów jest w końcu zrozumiały dla 
wszystkich – łamie wszelkie bariery i jest wart więcej 
niż 1000 słów. 

▶ Dzień Trzeci. Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miasta  
i Gminy Ostroróg. Uczestnicy: na    terapeuci, członko-
wie Klubu Seniora „Jaśki” z Ostroroga. W dniu trzecim 
zaplanowaliśmy coś co ratuje życie, zdrowie i jest 
niezwykle ważne dla wszystkich, także, a może wręcz 
szczególnie, dla seniorów - Kurs Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej. Przeprowadzili go panowie ratow-
nicy z Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego z Piły. 
Na naszą prośbę, program kursu był przygotowany  
i dostosowany do możliwości seniorów, a część mery-
toryczna w sposób naturalny została połączona z zaję-
ciami praktycznymi.  Wszyscy zresztą bardzo chętnie 
się w tę część praktyczną włączyli i można śmiało 
powiedzieć, że uczyliśmy bawiąc, gdyż zdobywaniu 
wiedzy towarzyszyła pogodna, luźna atmosfera.

czas 
Wizyta Studyjna odbyła się w terminie 12-14 listopada 
2015r.

koszty
Wykład i warsztaty dla terapeutów tłumaczone na język 
angielski – 3150,00zł, Szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy – 850,00zł, Usługa fotograficzne – 
500,00zł, Specjalista ds. organizacji wizyty studyjnej 
– 500,00zł 

podsumowanie 
Na podsumowanie pragniemy podkreślić, że opisana 
powyżej wizyta była kolejnym etapem współpracy mię-
dzy Stowarzyszeniem Klub Seniora „Jaśki” z Ostroroga, 
Fundacją „Femina Project”, a Holendrami z Beverwijk. 
W głównej mierze nakierowanej na wieloaspektową 
współpracę seniorów i na rzecz seniorów, której najwięk-
szą wartością jest aspekt międzyludzki. W kontaktach 
z Holendrami tak my sami, organizatorzy, jak i seniorzy 
oraz wszystkie osoby zaangażowane w rozwój tejże 
współpracy, poznajemy się coraz lepiej, zawiązują się 
przyjaźnie, kontynuowane potem na rozmowach senio-
rów, np. za pomocą Skypa. I kto powiedział, że starsi nie 
nadążają za nowoczesnymi technologiami? My jesteśmy 
najlepszym przykładem na to, że jest wręcz przeciwnie! 
A wizytę tak my, jak i nasi holenderscy przyjaciele, uwa-
żamy za niezwykle udaną.
Realizacja niniejszego projektu była niezwykle cenna 
dla obu stron, rekomendujemy innym organizacjom 
pozarządowym pracującym z seniorami, stosowanie 
opisanych powyżej dobrych praktyk, jako ważny sposób 
na zdobywanie wiedzy i rozwój.

kontakt
Stowarzyszenie Klub Seniora „Jaśki”, 
64-560 Ostroróg, Wroniecka 14
Karolina Bloch, tel. +48 667 690 515

nazwa organizacji 
Klub Seniora „Jaśki” z Ostroroga

nazwa praktyki 

Wizyta studyjna 
dla terapeutów z Holandii 

pracujących z osobami 
starszymi

Na zaproszenie Klubu Seniora „Jaśki z Ostroroga, we współpracy z fundacją  

„Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet z Wronek, gościli u nas  terapeuci  

pracujący z seniorami w Beverwijk w Holandii. Spotkanie, w trakcie którego odbyła 

się seria ponadnarodowych warsztatów z polskimi terapeutami, miało również bardzo 

ciepły charakter międzyludzki – oprócz wymiany doświadczeń i wypracowywania nowych, 

zacieśnialiśmy też zwyczajnie więzy międzyludzkie.
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Uczestnikami inicjatywy były seniorki z niepełnospraw-
nością intelektualną, które mieszkają w domach wspól-
noty oraz seniorzy - wolontariusze, wywodzący się ze 
środowiska lokalnego - łącznie 7 osób. Seniorki z domów 
L’Arche od około 18-tu lat są wspierane przez wspólnotę 
i mają tu zapewnioną wszechstronną opiekę, ponieważ 
nie są zdolne do samodzielnego życia. Jedna z tych pań 
jest bardzo aktywna i ma wyjątkowe umiejętności ma-
nualne, a szczególnie zdolności wyszywania. Druga   
z kolei potrzebuje impulsów, które pobudzają ją do 
aktywności, ponieważ w ostatnim czasie pojawiły 
się u niej problemy zdrowotne i znaczne pogorszenie 
możliwości ogólnego funkcjonowania. Z drugiej strony 
zaproszono czworo seniorów wolontariuszy, którzy  
w większym lub mniejszym stopniu byli już zaangażo-
wani w działania artystyczne naszej fundacji. Dwoje  
z nich pierwszy raz usłyszało o L’Arche podczas nie-
dawnej zbiórki pieniędzy w lokalnej parafii i z miejsca 
zapragnęło udzielać się wolontaryjnie. Obecnie wszyscy 
seniorzy  nie są aktywni zawodowo i są w wieku eme-
rytalnym.

zasoby potrzebne do realizacji inicjatywy 
Głównym założeniem inicjatywy było stworzenie kartek 
okolicznościowych oraz świec dekoracyjnych. W tym 
celu niezbędny był zakup takich  materiałów jak: świece, 
kanwy, nici, mulina, igły, papier A4, papier artystyczny, 
farby akrylowe, farby w sprayu oraz wydruki solwento-

we. Zajęcia były prowadzone przez specjalistów, którzy 
mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie 
pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 
Terapeuci ci już od ponad 20 lat związani są z fundacją 
i doskonale znają naszą misję oraz charakter naszej 
działalności. Z racji tego, że w zajęciach brały udział 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebo-
waliśmy dwóch terapeutów. Do udokumentowania oraz 
zredagowania inicjatywy powołaliśmy osobę, która 
posiada największe doświadczenie spośród wszystkich 
pracowników naszej fundacji.

działania krok po kroku
1. Rozpoczęcie działań od zebrania informacji wśród 

znajomych na temat osób w wieku senioralnym w 
środowisku lokalnym i otoczeniu Fundacji L’Arche  
w Poznaniu;

2. Zaplanowanie i zorganizowanie spotkania w sali pra-
cowni zajęciowej fundacji; zakupienie i przywiezienie 
materiałów do wytwarzania wyrobów artystycznych; 

3. Zaproszenie wybranych osób na spotkanie; 
4. Spotkanie:

a) Przywiezienie uczestników projektu na miejsce 
spotkania;

b) Przedstawienie się, krótka rozmowa wspomagająca 
integrację inicjowana przez terapeutów;

c) Omówienie przez terapeutów poszczególnych 
etapów wykonania kartek i świec;

d) Podział seniorów na zespoły, przypisanie im kon-
kretnych zadań, przygotowanie stanowiska pracy, 
zgromadzenie przyborów i materiałów niezbęd-
nych do jej wykonania, pomoc terapeutów przy 
wykonywanej pracy;

e) wykonywanie kartek (cięcie kartonu za pomocą 
gilotyny, składanie kartek, wykonanie kartki 
świątecznej techniką napryskiwania – pryskanie 
farbą w sprayu, nakłuwanie kartek, wykonanie 
kartki świątecznej techniką haftu matematycznego 
– nakłuwanie oraz wyszywanie nićmi, wykonanie 
kartki świątecznej techniką haftu krzyżykowego  
użycie kanwy, nici, zarys wzoru).

f) wykonywanie świec (wybór, wycięcie oraz nakleje-
nie wzoru z wosku na świecę)

5. Zakończenie działania: ustna ewaluacja spotkania, 
weryfikacja wykonanej pracy, umówienie się na  
kolejne spotkanie, odwiezienie uczestników do 
domów.

czas 
Działania były prowadzone 12 listopada 2015 w godzi-
nach od 12:00 do 17:00

koszty
Koszty naszych zajęć są niskie i pozwolą zorganizować 
inicjatywę w oparciu o materiały, które znajdują się 

w warsztatach po wcześniejszych spotkaniach. Koszt 
spotkania to kilkadziesiąt złotych.

podsumowanie 
Osiągnięto wszystkie zakładane cele w projekcie. Udało 
się doprowadzić do spotkania oraz działań, na których 
zrobiono kartki okolicznościowe oraz świece dekoracyj-
ne. Uzyskano również niewymierne korzyści, takie 
 jak: odkrycie przez seniorów nowych form aktywno-
ści oraz radości z faktu, że czują się potrzebni, a ich 
praca jest ceniona i ważna. Obie strony otworzyły się 
na współpracę oraz przyjaźń. Z wyrażonych przez se-
niorów spoza wspólnoty opinii wynika, że spotkanie to 
dzięki współpracy oraz przebywaniu razem z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną było ubogacającym 
doświadczeniem. Seniorzy rozwinęli swoje umiejętności 
manualne. Wykonane kartki będą rozprowadzane  
wśród znajomych i będą dowodem dobrej współpracy 
seniorów wywodzących się z różnych środowisk. Będą 
zachętą dla innych seniorów na zaangażowanie się  
w podobne inicjatywy.

kontakt
Maciej Bajon, Tel: 501 866 777, 
maciej.bajon@larche.org.pl

nazwa organizacji 
Fundacja L’Arche Wspólnota w Poznaniu

nazwa praktyki 

 Piękna kartka od seniora
Fundacja L’Arche Wspólnota w Poznaniu prowadzi domy stałego zamieszkania dla dorosłych 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, wśród których są także osoby w wieku 

senioralnym. Fundacji zależy na ich społecznym zaangażowaniu w lokalnym środowisku. 

Głównym założeniem projektu było stworzenie inicjatywy, w którą zaangażowano seniorów 

z otoczenia wspólnoty oraz mieszkańców z niepełnosprawnością z domów Fundacji L`Arche. 

Działania, które będą kontynuowane w przyszłości, były realizowane poprzez zorganizowanie 

spotkania uczestników projektu w celu zapoznania się, integracji, nauki współpracy 

pomiędzy seniorami (także osobami z niepełnosprawnością intelektualną) oraz tworzenia 

konkretnych wyrobów artystycznych, takich jak: kartki okolicznościowe 

oraz świece ozdobne.
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Uczestnikami  zajęć artystycznych jest grupa  
20 seniorów powyżej 60 roku życia z terenu gminy 
Borne Sulinowo. Są w tej grupie członkowie Klubu 
Aktywnego Seniora AS funkcjonującego przy MGOPS 
Borne Sulinowo, słuchacze Borneńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, członkowie Związku Emerytów i Ren-
cistów oraz seniorzy niezrzeszeni. Uczestnicy projektu 
nie tylko bardzo chętnie biorą udział w organizowanych 
przez nasze Stowarzyszenie działaniach, ale chcą też 
zachęcić innych, mniej aktywnych seniorów, do peł-
niejszego włączania się w życie społeczne mieszkańców 
gminy. Projekt odpowiada na potrzeby seniorów.  Zaję-
cia w wymiarze 30 godzin poprowadzi doświadczony 
instruktor specjalizujący się w rękodziele artystycznym 
– przy wsparciu wolontariusza również specjalizującego 
się w tej tematyce. Spotkania grupy będą się odbywały  
w siedzibie Klubu Aktywnego Seniora AS w Bornem 
Sulinowie przy ul. Kruczkowskiego 5.  Do realizacji zajęć 
z techniki decoupage i ozdób z rafii zostaną wykorzy-
stane następujące materiały i narzędzia: kieliszki, farba 
biała akrylowa, lakier akrylowy błyszczący, stojaki na 
bombki i dzwonki, naklejki ozdobne, brokat sypki, klej 
do decoupage DALA 125 ml, papier ryżowy z wzorami 
i czysty, serwetki, spękania jednoskładnikowe, pędzle 

płaskie szerokie, nożyczki, farby akrylowe PHOENIX 
100ml, nożyczki tytanowe TitanPlus do decoupage, rafia 
naturalna, igły duże, wstążki ozdobne, dodatki ozdobne, 
klej magic  oraz bombki surówka – 60 sztuk, orzechy 
laskowe, słoiki – 25 sztuk, pistolet klejowy, klej silikono-
wy w laskach, nadruki ozdobne, papier ścierny, pędzle 
płaskie średnie, zawieszki.

działania krok po kroku
Decoupage: Technika decoupage polega na zdobieniu 
różnych przedmiotów poprzez oklejanie ich ozdobnymi 
serwetkami lub papierem i pokrywaniu dużą ilością 
lakieru, tak by naklejone motywy nie były wyczuwalne 
pod palcami. Dodatkowo można ozdobić przedmioty 
brokatem, cieniować farbami, nanosić wypukłe reliefy, 
naklejać kokardki, cekiny i inne dodatki w zależności od 
pomysłu. Zdobienie bombek zaczniemy od ich zmato-
wienia i pomalowania podkładową farbą akrylową.  
Następnie w zależności od koncepcji – nakładamy  
spękania ozdobne i oklejamy wzorami z serwetek  
i papieru ryżowego. Kolejnym etapem jest cieniowanie 
i brokatowanie bombek. Na koniec nakładamy kilka 
warstw lakieru, a gdy bombka jest już ładnie wylakiero-

wana naklejamy ozdobne dodatki, napisy, kokardki itp.  
i zawieszamy na specjalnym stojaczku. Podobnie 
wygląda ozdabianie słoików. W tym jednak przypad-
ku wszystkie będą ozdabiane jednoskładnikowymi 
spękaniami ozdobnymi. W tym celu słoik najpierw 
pomalujemy ciemną farbą, potem nałożymy spękania, 
a następnie pokryjemy je farbą jasną. Na tak ozdobiony 
słoik przyklejamy wzory z serwetek i papieru ryżowego. 
Na koniec cieniujemy, kilkukrotnie lakierujemy, 
dodajemy ozdoby takie jak kokardki, sznureczki, guziki 
itp. Ozdabianie kielichów zaczynamy od oklejenia ich 
białym papierem ryżowym. Po wyschnięciu naklejamy 
wzory wycięte z serwetek i papieru ryżowego. Kolejnym 
etapem będzie brokatowanie i wielokrotne lakierowa-
nie. Prace kończymy przyklejając ozdobne dodatki  
i wkładając do środka świeczkę.
Ozdoby z rafii: Tworzenie ozdób z rafii polega na szyciu 
z niej różnych kształtów. Rafię nawleka się na igłę  
z grubym oczkiem i nią łączy się (szyje) wymyślone 
wcześniej kształty np. dzwonki i pokrowce na słoiki. 
Szyjąc dzwonek możemy formować go na dłoni lub dla 
ułatwienia użyć plastikowego wzoru dzwonka, wokół 
którego owijamy rafię i przyszywamy każde pasmo do 
siebie, aż do całkowitego pokrycia dzwonka rafią.  
Na koniec wyciągamy plastikowy wzór ze środka  
i mamy gotowy dzwonek. Wykańczamy go dodatkami 
takimi jak kokardka, sztuczne owoce, szyszeczki, ko-
raliki, itp. Serce dzwonka robimy z żołędzia, zawieszo-
nego w środku też na rafii. Gotową całość wieszamy na 
ozdobnym stojaczku. Podobnie tworzymy pokrowce na 
słoiki. W tym przypadku dodatkową ozdobą może być 
etykietka z napisem  np. suszone grzyby lub miód.

czas 
Działania będą realizowane w okresie od 26-10- 2015   
do 20-11-2015 r.

koszty
3.000 zł na zakup materiałów, narzędzi oraz wynagro-
dzenie instruktora zajęć

podsumowanie 
Dzięki realizacji niniejszego projektu 20 seniorów  
z gm. Borne Sulinowo  podniesie swoje kompetencje  
w obszarze aktywności społecznej i publicznej, zaprezen-
tuje wypracowane prace podczas zajęć artystycznych  
/30 godz./ z techniki decoupage i ozdób z rafii – zarówno 
na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia, ale rów-
nież w publikacji „Srebrnej Księdze Dobrych Praktyk”,  
do której dostęp poprzez stronę www.projektyobywatel-
skie.pl będą miały organizacje zajmujące się aktywizacją 
społeczną i obywatelską seniorów w całym kraju. 

kontakt
Stowarzyszenie Borneńskie Centrum Inicjatyw 
Społecznych ,,Universum”
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo
e-mail: bcisuniversum@wp.pl 
tel. 94 37331-83 lub 883 316 111

nazwa organizacji 
Stowarzyszenie Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum”

nazwa praktyki 

Zajęcia artystyczne seniorów 
z gminy Borne Sulinowo 

z techniki decoupage 
i ozdób z rafii

Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych  „Universum”  w ramach swojej działalności  

statutowej  od 2007 roku realizuje również  projekty na rzecz seniorów. Są to  m.in. plenery 

malarskie, zajęcia  fotograficzne, komputerowe, edukacyjne, muzyczne oraz wyjazdy 

do kina, teatru czy na basen. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia 

artystyczne, dlatego też na kartkach „Srebrnej książki dobrych praktyk” – nasi seniorzy 

chcieliby zaprezentować to, co najlepiej lubią robić tj. zajęcia z  techniki decoupage i ozdób 

z rafii. Będzie to bardzo dobra promocja najlepszych praktyk i działań z zakresu pobudzania 

aktywizacji obywatelskiej i społecznej seniorów  z gm. Borne Sulinowo oraz seniorów  

z innych regionów naszego kraju.
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Bezpośrednimi uczestnikami inicjatywy było 20 osób 
(kobiet/mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia 
zamieszkałych na terenie Jaworzna, woj. śląskie, zain-
teresowanych podniesieniem wiedzy w zakresie wyko-
rzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych 
w życiu codziennym, publicznym i społecznym poprzez 
uczestnictwo w kursach komputerowych.
Pośredni uczestnicy: 100 osób (kobiet/mężczyzn)  
w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkałych na tere-
nie miasta Sosnowca, woj. śląskie, zainteresowanych 
podniesieniem umiejętności obsługi komputera  
i Internetu poprzez samokształcenie z wykorzystaniem 
publikacji „Kurs komputerowy dla seniorów” w wersji 
elektronicznej.

zasoby potrzebne do realizacji inicjatywy 
▶ specjalista ds. organizacji wsparcia – rekrutacja 

uczestników/czek na kurs, wynajem pracowni 
informatycznej, , zakup artykułów spożywczych na 
poczęstunek dla uczestników kursu, zakup płyt CD, 
przygotowanie naklejek na płyty CD, nadzór nad 
prawidłowym oznaczeniem dokumentów powstałych 
w ramach inicjatywy (promocja i oznaczenia zg. z wy-

tycznymi), przekazanie publikacji  „Kurs komputero-
wy dla seniorów” dla przedstawicieli  Rady Seniorów 
Miasta Sosnowca

▶ trener ICT – przeprowadzenie kursu komputerowego,
▶ dokumentacja inicjatywy i redakcja opisu - przygo-

towanie list obecności na kurs ICT, wydruk naklejek 
na płyty CD, nagranie 100 sztuk publikacji  „Kurs 
komputerowy dla seniorów” na płyty CD, wykonanie 
dokumentacji fotograficznej

działania krok po kroku
D.I.1 Internet dla aktywnych – 1 gr. x 10osób – 10 godzin 
lekcyjn. kursu (2 spotkania x 5godzin lekcyjn.)
Kurs przeznaczony dla osób znających zasady porusza-
nia się w sieci, posiadających własną pocztę e-mail oraz 
chcących korzystać z zaawansowanych usług oferowa-
nych przez Internet. Uczestnicy nauczą się jak dołączyć 
do społeczności Internetu; brać udział w dyskusjach, 
wyrażać swoje zdanie w komentarzach, jak znaleźć 
tanie wczasy, dowiedzieć się który lekarz jest najlepszy 
czy poznać opinie innych o używanym leku, kosmetyku 
czy innym produkcie oraz zakupy w internecie. Internet 
to także komunikacja. Dzięki poczcie elektronicznej  

i takim programom jak skype, czy gadu-gadu, ludzie 
stają się bliżsi, poszerza się grono znajomych. Dzięki 
Internetowi można stać się członkiem światowej spo-
łeczności dzięki czemu mamy możliwość ograniczenia 
poczucia izolacji i samotności. 
W programie kursu: Usługi internetowe wymagające 
logowania: fora, czaty, dyskusje. Korzystanie z zakupów 
i innych usług w sieci, zasady bezpieczeństwa, banko-
wość internetowa. Zakładanie i obsługa konta e-mail; 
kartki elektroniczne; przesyłanie linków; instalacja, 
konfiguracja i obsługa gadu-gadu; i skype’a; wysyłanie 
sms-ów 
D.I.2 Prezentacje multimedialne – 1 gr. X 10 osób – 10 godzin 
lekcyjn. kursu (2 spotkania x 5godzin lekcyjn.)
Kurs pomoże stworzyć piękną prezentację multimedial-
ną, atrakcyjną oprawę zarówno na potrzeby zawodowe 
(np. wykład) jak i prywatne (np. uroczystości rodzinne). 
Podczas zajęć uczestnicy/czki nauczą się tworzenia slaj-
dów zawierających teksty, elementy graficzne, zdjęcia, 
animacje. 
W programie kursu: Tworzenie slajdów; osadzanie i 
formatowanie tekstu i obrazów w slajdach; tworzenie 
standardowych i zaawansowanych animacji. 
Działanie II
100 płyt CD z nagranym podręcznikiem „Kurs komputerowy 
dla seniorów”
W ramach inicjatywy zostanie zakupione 100 płyt CD, 
na których zostanie nagrana publikacja  „Kurs kompute-
rowy dla seniorów” opracowana i wydana w wersji dru-
kowanej w ramach zrealizowanego projektu „Akademia 
Obywatelska 50+” w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy.
Publikacja „Kurs komputerowy dla seniorów” w wersji 
elektronicznej zostanie przekazany, w ramach dobrej 
współpracy, przedstawicielom Rady Seniorów Miasta 
Sosnowca w celu ich dystrybucji wśród seniorów z tego 
miasta. Będzie to jednocześnie element upowszech-
niania rezultatów zrealizowanego projektu na innym 

obszarze w zakresie włączania seniorów w główny nurt 
życia publicznego i społecznego poprzez ich edukację 
technologiczno – informacyjną.
Działania wpisują się w cel szczegółowy inicjatywy: 
włączenie seniorów w główny nurt życia publicznego 
i społecznego poprzez ich edukację technologiczno – infor-
macyjną.

czas 
Termin realizacji: 26.10.2015r. – 16.11.2015r.

koszty
wynagrodzenie trenera ICT: 2 400,00 zł.; wynajem 
pracowni komputerowej: 800,00zł.; zakup art. spo-
żywczych/ poczęstunek na kursie ICT/: 91,19 zł.; zakup 
płyt CD: 208,71zł.; specjalista ds. organizacji wsparcia: 
500,00zł.; dokumentacja inicjatywy i redakcja opisu:  
1 000,00zł. 

podsumowanie 
W wyniku realizacji inicjatywy:
▶ 20 osób miało możliwość uczestniczyć w kursie 

komputerowym na wyższym poziomie niż dotychczas 
i podnieść swoje umiejętności w zakresie korzystania 
z zasobów i możliwości internetu,

▶ 100 osób otrzymało bezpłatnie Publikację „Kurs kompu-
terowy dla seniorów” w wersji elektronicznej przekaza-
nej przedstawicielom Rady Seniorów Miasta Sosnowca,

▶ 20 uczestników kursu ICT
▶ 20 godzin szkolenia ICT
▶ 100 sztuk Publikacji „Kurs komputerowy dla senio-

rów” w wersji elektronicznej

kontakt
Zdzisława Garbat – 608 089 140

nazwa organizacji 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

nazwa praktyki 

Włączenie seniorów w główny 
nurt życia publicznego  

i społecznego poprzez ich 
edukację technologiczno –  

-informacyjną 
Wykluczenie cyfrowe dotyka głównie seniorów. Używanie nowoczesnych technologii 

w tym Internetu, komunikatorów internetowych może być ważnym elementem edukacji 

obywatelskiej i społecznej aktywności seniorów. Zasoby Internetu mogą być źródłem 

inspiracji zaangażowania w życie publiczne generacji 50+. Umiejętność korzystania z nowych 

technologii ułatwia komunikację, nawiązywanie nowych kontaktów oraz zmniejsza poczucie 

izolacji i wyobcowania szczególnie w okresach niedyspozycji zdrowotnych.
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Odbiorcami projektu są osoby, które ukończyły 60 rok 
życia, niepracujące, chętne by zdobywać nowe umiejęt-
ności i doświadczenia. Są to mieszkańcy Zabrza i okolic, 
którzy do tej pory swój wolny czas spędzali w domu, 
nierzadko w samotności. Beneficjenci projektu stanowią  
ponad 50- osobową grupę osób otwartych na nowe zna-
jomości i wyzwania. Wśród uczestników zajęć dominują 
kobiety, najczęściej gospodynie domowe i przedstawi-
cielki różnych zawodów. Są mamami i babciami, dlatego 
tak istotnym czynnikiem jest dla nich rozwój zainte-
resowań i podążanie za nowinkami technologicznymi. 
Spotkania, w których biorą udział traktują poważnie 
i odpowiedzialnie. Przygotowują się do każdych zajęć, 
chcą by widoczne były postępy w nauce kroju i szycia, 
tańca czy szydełkowania. 
Zajęcia w ramach funkcjonujących klubów odbywają 
się dzięki zaangażowaniu ze strony wolontariuszy, osób 
pracujących na rzecz Zabrzańskiego Stowarzyszenia 
Kobiet i ich Rodzin, instruktorów, a także dzięki zaanga-
żowaniu samych uczestników. Bywa, że liderem danego 
klubu zainteresowań jest uczestnik zajęć, który bardzo 
chętnie dzieli się z pozostałymi klubowiczami wiedzą  
i doświadczeniem. Tak właśnie działają kluby rękodzieła 
artystycznego, krawiectwa czy klub podróżników. 
Członkowie stowarzyszenia wzajemnie zarażają się 
swoimi pasjami. Niezbędne do przeprowadzenia zajęć 
materiały takie jak tkaniny, kordonki kupowane są z 
funduszy stowarzyszenia. Kluby organizują także akcje 
i wystawy, z których dochód jest przeznaczony na zakup 

potrzebnych akcesoriów. Ze środków pochodzących  
z programu szwajcarskiego zostały zakupione maszyny 
do szycia.  

zasoby potrzebne do realizacji inicjatywy 
▶ Kierownik produkcji – przygotowanie scenariusza, 

zorganizowanie spotkań i nadzór nad terminowością 
wykonania zdjęć do filmu, opracowanie tekstu dla 
lektora, odpowiedzialność za całość projektu

▶ Realizacja dziennikarsko-operatorska – wywiady  
i rozmowy  z uczestnikami projektu, wykonanie zdjęć 
do materiału filmowego, montaż zdjęć, wykonanie 
grafiki, udźwiękowienie filmu.  

działania krok po kroku
Uczestnicy projektu utworzyli kilkuosobowe grupy. 
Powstało 6 klubów seniora: rękodzieła artystycznego, 
krawiecki, malarski, podróżniczy, taneczny, sportowy.
Ze środków uzyskanych z programu ASOS zostały 
zakupione niezbędne narzędzia i materiały. Kupiliśmy 
maszyny do szycia, zaopatrzyliśmy się w kolorowe nici  
i tkaniny, kordonki i szydełka. Zaczęły powstawać 
pierwsze serwetki i rękawice kuchenne. W grupie prze-
ważali nowicjusze, którzy w szydełkowaniu stawiali 
pierwsze kroki. Zaledwie kilka osób dobrze posługiwało 
się szydełkiem. W miarę upływu czasu, manualne umie-
jętności seniorów były coraz większe. 

Tworzyli oni nie tylko proste wzory na obrusach  
i serwetach ale także ozdoby na choinkę czy prawdzi-
we obrazy. Po kilku miesiącach cyklicznych spotkań 
zgromadzono nie małą kolekcję artystycznych ozdób. 
Klubowicze zorganizowali swoją pierwszą wystawę,  
na którą zaprosili rodziny, znajomych oraz sympatyków 
stowarzyszenia. Wernisaż był okazją do zaprezentowa-
nia efektów swojej pracy.
Pomimo tego, iż realizacja projektu zakończyła się  
w 2013 roku, to seniorzy kontynuują swoje spotkania. 
Za własne pieniądze dokupują niezbędne do tworze-
nia rękodzieła materiały. Promują swoje działania, 
umieszczając informacje i zdjęcia na fanpagu. Angażują 
się społecznie, ucząc kolejne osoby niełatwej sztuki szy-
dełkowania. Klubowicze spotykają się raz w tygodniu 
na 2 godziny. Mają już na swoim koncie kilka udanych 
wystaw. Przed nimi kolejne wyzwania związane  
z doskonaleniem technik szydełkowania i tak zwanej 
frywolitki. 

czas 
Termin realizacji: od 26.10.2015 r. do 20.11.2015r.
Film „Carpe diem” powstawał w ciągu 21 dni. 

koszty
Koszty realizacji filmu wynoszą łącznie 5.000,00 zł.

podsumowanie 
Takie działania mają pozytywny wpływ na zdrowie 
psychiczne i fizyczne osób starszych, poprawia także  
ich samoocenę, co widoczne jest w filmie. Z filmu wyła-
nia się obraz ludzi zadowolonych, spełniających się  
i szczęśliwszych. Z opinii osób, które wypowiadają się  
w filmie wynika, że chętnie biorą one udział w zajęciach 
praktycznych. Spotkania są także okazją do dzielenia się 
radościami i smutkami dnia codziennego. W koleżan-
kach i kolegach seniorzy znajdują oparcie i zrozumie-
nie. Zdarza się, że podczas spotkań rozwiązują swoje 
problemy i wzajemnie motywują się do prowadzenia 
zdrowego trybu życia. Regularne spacery np. z kijkami 
na świeżym powietrzu czy długie wędrówki nie są już 
problemem. Zawiązują się znajomości i przyjaźnie. 
Wymiana doświadczeń powoduje, że seniorzy czują się 
potrzebni. Dzięki nowym umiejętnościom mogą skrócić 
spodnie, wydziergać ozdoby na choinkę czy przygoto-
wać dla bliskich własnoręcznie przygotowany prezent.  

kontakt
Daniela Bida – prezes Stowarzyszenia tel. 502 399 582

nazwa organizacji 
Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin

nazwa praktyki 

Film „CARPE DIEM”
 Celem projektu jest nagranie filmu ukazującego działalność Klubu Seniora działającego 

przy Zabrzańskim Stowarzyszeniu Kobiet i ich Rodzin. 

I Film pt.”Carpe diem” będzie ukazywał w szerokim kontekście działania prowadzone przez 

Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin na rzecz osób, które ukończyły 60 rok życia              

i są mieszkańcami Śląska. W ramach programów realizowanych przez Stowarzyszenie 

zostały utworzone kluby seniora-sekcje tematyczne, które mają aktywizować wspomnianą 

grupę społeczną i zachęcać ich do poszerzania swoich zainteresowań a także zdobywania 

nowych umiejętności. Realizator filmu odwiedził miejsca, w których odbywają się warsztaty                              

i spotkania, przeprowadził rozmowy z uczestnikami projektów a także koordynatorem.                       

Z powstałego obrazu wynika, że seniorzy skupieni wokół Zabrzańskiego Stowarzyszenia 

Kobiet i ich Rodzin są grupą aktywną, zintegrowaną i umiejętnie wykorzystują wolny czas  

na poszerzanie swoich horyzontów. Nie bez znaczenia jest fakt, że zajęcia odbywają się  

w miłej a nawet w wesołej atmosferze, co sprzyja poprawie samopoczucia seniorów.
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