Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů a dětí
na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání,
obohacování a vzájemné úcty.

www.mezi-nami.cz

www.facebook.com/mezinamiops

Pomáháme vytvářet pozitivní lidské vztahy
mezi zúčastněnými.

Předávání zkušeností seniorů dětem a
dospělým naplňuje přirozenou potřebu dětí
poznávat neustále něco nového.

Považujeme za důležité, aby se ti nejmladší
učili úctě a respektu ke stáří a aby senioři
mohli čerpat energii z radosti a živelnosti
těch nejmladších.

Program Povídej
Základem každého projektu je propojení MŠ a blízkého seniorského zařízení.
Mezigenerační setkání programu Povídej jsou organizována individuálně,
na míru konkrétní mateřské škole a seniorskému zařízení,
v návaznosti na jejich stávající aktivity a programy,
s přihlédnutím k možnostem dětí a seniorů ve spolupráci pracovníky.
Setkání probíhají jednou za 3 až 5 týdnů, dle domluvy všech zúčastněných stran.

Co nabízíme
Partnerství v oblasti mezigeneračních aktivit.
Inspiraci a předávání informací mezi těmi,
kde taková setkání probíhají.
Vyhledání a kontaktování vhodného zařízení.
Nastavení podmínek spolupráce.
Podporu při organizaci a zajištění setkání.
Poradenství v oblasti vhodných společných aktivit.
Databázi aktivit, která usnadňuje výběr vhodných
činností.
Zapojení do síťě zařízení, kde takováto setkání
probíhají ( k červnu 2017 počet 140 )

Program Přečti
Proškolení senioři se stávají pohádkovými
babičkami a dědečky a každý týden
docházejí na 20-30 minut předčítat do
mateřských škol.
Předčítání ve školkách posiluje
mezigenerační sdílení času, prostoru a
předávání hodnot v rámci komunity.
Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a
znalost jazyka a senioři mohou na oplátku
načerpat energii z radosti, upřímnosti a
úžasné vitality těch nejmenších.

Doplňková činnost
Tvořivé dílničky s pohádkovými babičkami a dědečky
Dílničky pro širokou veřejnost s babičkami a dědečky tak, aby si děti mohly strávit čas s
babičkou nebo dědečkem při společné výtvarné a rukodělné aktivitě vhodné pro
všechny generace.
Sousedé Plus
Spolupráce na dobrovolnickém mezigeneračním programu v rámci komunity
Výstavy, workshopy pro seniory, vzdělávací aktivity a další činnosti podporující
důležitost mezigeneračního dialogu

Kontakty
Mezi námi, o.p.s., IČ 022 67 217
sídlo: Nad Želivkou 903, 164 00 Praha 6
kancelář: Československého exilu 1888/4, 142 00 Praha 4
kontaktní osoba:
Simona Luczyová simona@mezi-nami.cz tel. 603 269 464
Fotografie z mezigeneračních setkání najdete na: http://www.mezi-nami.cz/album-akci/
https://www.facebook.com/mezinamiops
Profesionální fotografie zpracovává pro Mezi námi paní Veronika Rose www.veronika-rose.cz
Číslo účtu: 2727272727/0300 vedený u Poštovní spořitelny
Transparentní účet veřejné sbírky: 5151515151/0300
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