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Sdílny generací, z.s.
Mezigenerační festival Sdílení
Spolková činnost
Oblast kultury
146 000 Kč
43 000 Kč
Generace se od sebe vzdalují mílovými kroky. Mladí lidé řeší jen oblečení
a mobily. Všichni důchodci poslouchají dechovku. Ale co když je to úplně
jinak? Opravdu se mladí lidé nemají od svých babiček a dědečků co naučit?
Jistěže ano. Ale musí se zklidnit, zpomalit, zaposlouchat se do úžasných
příběhů a znovuobjevit vlastní kreativitu a rukodělnou práci. A proč si senioři
myslí, že mladí o jejich dovednosti nestojí? Máme za sebou 13 workshopů,
které vedli senioři a které dokazují opak! Proto chceme uspořádat
Mezigenerační festival Sdílení.
Cílem je propojit generace mezi sebou, nabídnout lidem zábavné odpoledne,
kde se naučí něco o jiných generacích, podělí se o své dovednosti a pochutnají
si na zajímavých jídlech. Heslem festivalu je věta "Přijďte se inspirovat
a přijďte inspirovat!". Chceme, aby se senioři pochlubili mladým se svými
postupy v kuchyni, naučili je, jak si uplést šálu a jak připravit domácí bábovku.
A mladí zase ukáží babičce, jak surfovat na internetu a používat aplikace.
Jednodenní outdoor festival v Praze pro cílovou skupinu 15-90 let:
- s jídelními stánky s výtvory seniorských i mladých kuchařů a cukrářů
- s koutkem s moderními technologiemi, které si bude moci každý senior
vyzkoušet, a mladí dobrovolníci seniorům ukáží, jak se s čím zachází
- workshopy, na kterých starší generace předá svůj um mladým lidem
- součástí je výstava umělců napříč generacemi
Festival je pro návštěvníky zdarma. Dobrovolně mohou přispět na provoz
neziskové organizace Sdílny. Předpokládaná návštěvnost je 5.000 lidí.
Na městské části Prahy 3 úspěšně pořádáme naše kurzy už od února 2015,
konkrétně v ZŠ Jiřího z Poděbrad. Rádi bychom činnost rozšířili a na náměstí
Jiřího z Poděbrad uspořádali Mezigenerační festival, který do sociální
a mezigenerační komunikace zapojí obyvatele této městské části ve větším
rozsahu. Věříme, že na Praze 3 jsou aktivní lidé, kteří se do podobných akcí
rádi zapojí. Chceme primárně oslovit seniory žijící na Praze 3, rodiny s dětmi
a mladé lidi ze sociálně slabších rodin a nabídnout jim variantu volnočasové
aktivity, která se od ostatních svým smyslem odlišuje.
Spolek byl zaregistrován 9. prosince 2014.
Již v této době byla domluvena spolupráce s Jiřím Eichnerem, předsedou
senior spolku Stará garda při Asociaci kuchařů a cukrářů ČR, a to na celý rok
2015, přičemž bylo řádově počítáno s cca 10 workshopy vedenými přímo
panem Eichnerem.
V rámci projektu Sen-Sen - Senzační Senioři - jsme navázali spolupráci
s Kontem Bariéry.
Dále jsme se účastnili venkovního mezigeneračního festivalu „ZÁŘÍME aneb
Akčně Mezigeneračně“, který se konal v sobotu 12. září 2015, kde jsme ve
spolupráci se Starou gardou prezentovali činnost našeho spolku.
Dále jsme domluvili spolupráci se ZŠ Jiřího z Poděbrad z hlediska pronájmu
odpovídajících prostor pro pořádání workshopů a zajistili všechny potřebné
administrativní záležitosti spojené se založením spolku. Od 14. 2. 2015 do 31.
12. 2015 jsme na tomto místě uspořádali 13 kurzů vaření, na kterých se
vystřídalo přes 100 aktivních účastníků a o polovinu méně seniorů.

Financování činnosti spolku bylo do poloviny roku 2015 zajištěno výhradně
vlastními prostředky členů spolku. Povinnost platit členské příspěvky nebyla
v letech 2014 a 2015 stanovena. V polovině roku 2015 jsme získali grant
České spořitelny na materiální zajištění projektu a na propagaci.
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Účelem projektu Sdílny generací je vzájemné mezigenerační sdílení znalostí,
zkušeností a dovedností se zaměřením na mezigenerační rozvoj a na
smysluplné naplnění volného času často odloučených lidí v důchodovém věku
a mladých lidí (s podporou mladých lidí ze sociálně slabých rodin), a to
prostřednictvím vzájemného sociálního kontaktu. Chceme tak nabídnout
alternativu k trávení volného času všech výše zmíněných skupin žijících na
území MČ Praha 3.
Cílem projektu je:
1) ukázat seniorům samým, že jsou pro společnost potřební i poté, co
dosáhnou důchodového věku. Věříme, že možnost někomu aktivně předávat
své zkušenosti a stýkat se s novými lidmi může mít velmi pozitivní vliv na
jejich psychický i fyzický stav.
2) nabídnout mladým příležitost naučit se nové dovednosti a získat zručnost.
Pod dohledem zkušených lidí si budou moci vyzkoušet nejrůznější aktivity
a osvojit si osvědčené postupy, to vše s minimálními náklady a v přátelské
atmosféře.
Naším záměrem je pořádat workshopy (takzvané Sdílny), které povede
vybraný senior ve spolupráci s pomocníky ze spolku – koordinátorem
a dobrovolníkem.
Hlavním obsahem projektu je organizace 14 workshopů, na kterých předávají
senioři své znalosti, zkušenosti a dovednosti mladým lidem a rodinám.
Témata workshopů jsou vaření, šití, pletení a kutilství. Sdílny jsou určené pro
zhruba 10 až 15 účastníků v délce trvání 2 - 3 hodiny. Lidé ze sociálně slabých
rodin mají svou účast zdarma, ostatní se podílejí pouze na nákupu surovin
a materiálů potřebných pro daný workshop.
Vztah projektu k městské Praha 3 je významná část v širším centru Prahy, kde žijí studenti, senioři
části Praha 3:
a mladé rodiny, zároveň se zde můžeme setkat s mnoha mladými lidmi ze
sociálně odloučených skupin. Proto jsme si tuto městskou část vybrali jako
svou základnu pro pořádání našich činností už od první myšlenky založení
našeho spolku. Na městské části Prahy 3 úspěšně pořádáme naše kurzy už
od února 2015, konkrétně v ZŠ Jiřího z Poděbrad. Rádi bychom činnost rozšířili
do více budov na Praze 3 a zapojili tak obyvatele této městské části ve větším
rozsahu. Věříme, že na Praze 3 jsou aktivní lidé, kteří se do podobných akcí
rádi zapojí. Chceme primárně oslovit seniory žijící na Praze 3 a mladé lidi ze
sociálně slabších rodin a nabídnout jim variantu volnočasové aktivity, která je
svou myšlenkou odlišná od klasických klubových činností.
Dosavadní
žadatele:

činnost Spolek byl zaregistrován 9. prosince 2014.
Již v této době byla domluvena spolupráce s Jiřím Eichnerem, předsedou
senior spolku Stará garda při Asociaci kuchařů a cukrářů ČR, a to na celý rok
2015, přičemž bylo řádově počítáno s cca 10 workshopy vedenými přímo
panem Eichnerem.
V rámci projektu Sen-Sen - Senzační Senioři - jsme navázali spolupráci
s Kontem Bariéry.

Dále jsme se účastnili venkovního mezigeneračního festivalu „ZÁŘÍME aneb
Akčně Mezigeneračně“, který se konal v sobotu 12. září 2015, kde jsme ve
spolupráci se Starou gardou prezentovali činnost našeho spolku.
Dále jsme domluvili spolupráci se ZŠ Jiřího z Poděbrad z hlediska pronájmu
odpovídajících prostor pro pořádání workshopů a zajistili všechny potřebné
administrativní záležitosti spojené se založením spolku. Od 14. 2. 2015 do 31.
12. 2015 jsme na tomto místě uspořádali 13 kurzů vaření, na kterých se
vystřídalo přes 100 aktivních účastníků a o polovinu méně seniorů.
Financování činnosti spolku bylo do poloviny roku 2015 zajištěno výhradně
vlastními prostředky členů spolku. Povinnost platit členské příspěvky nebyla
v letech 2014 a 2015 stanovena. V polovině roku 2015 jsme získali grant
České spořitelny na materiální zajištění projektu a na propagaci.

