
Cel, działania i rekomendacje Projektu 
Witold Toczyski 



Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej  
w dialogu międzypokoleniowym 

CELEM DZIAŁALNOŚCI 

MIĘDZYPOKOLENIOWEJ  

JEST UCZENIE LUDZI  

W CELOWEJ I PRZYNOSZĄCEJ TRWAŁE KORZYŚCI 
AKTYWNOŚCI  

PROMUJĄCEJ WIĘKSZE ZROZUMIENIE  

I SZACUNEK MIĘDZY  POKOLENIAMI 



Przestrzeń publiczna wspólnoty lokalnej  
w dialogu międzypokoleniowym 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA  

TO OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU  

DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, 

POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA  

I SPRZYJAJĄCY  

NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA  

TO OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU  

DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, 

POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA  

I SPRZYJAJĄCY  

NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH 



KLUCZOWE ZASADY  
W DZIAŁANIACH MIĘDZYPOKOLENIOWYCH 

• TRWAŁA WZAJEMNA KORZYŚĆ 

• UCZESTNICTWO 

• OPIERANIE SIĘ NA ZALETACH 

• DOBRE PLANOWANIE 

• PODSTAWA KULTUROWA 

• WZMACNIANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH  

       I AKTYWNE OBYWATELSTWO 

• WYZWANIA ZWIAZANE Z WIEKIEM 

• INTERDYSCYPLINRNOŚĆ 



PRAKTYCZNE DZIAŁANIA  MIĘDZYPOKOLENIOWE 
 

1. Wzajemne uczenie się  

2. Wzajemna pomoc i wsparcie 

3. Życie we wspólnocie 

4. Wspólne doświadczanie                                                                    

i tworzenie nowych obszarów współpracy 

5. Wspólna zabawa, gra i prezentacja 



MAKSYMY, SENTENCJE, INSPIRACJE (1) 
 

1. Myśl o wspólnych zainteresowaniach i 

motywacjach uczestników tak jakby nie mieli 

wieku i nie byli ukształtowani przez pokoleniowe 

stereotypy. 

2. Bądź katalizatorem, ale nie działaj samotnie. 

3. Zacznij od czegoś małego. 

4. Zdefiniuj zadania i cele, role i odpowiedzialność 

(wolontariusze/profesjonaliści), wymagania wobec 

planowanych prac oraz trwałe podstawy do 

rozpoczęcia programu. 

 



MAKSYMY, SENTENCJE, INSPIRACJE (2) 
 

5. Zaplanuj bardzo uważnie nawet najmniejszy 

detal, i bądź gotowy do improwizacji w 

ostatnich minutach 

6. Nie ma jednej, najlepszej metody pasującej do 

wszystkich sytuacji 

7. Zadaj pytania: „Co idzie dobrze?”, „Co nie 

idzie tak dobrze?” 

8. Zrób listę wszystkich środków, których 

potrzebujesz 

 

 



MAKSYMY, SENTENCJE, INSPIRACJE (3) 
 

9. Zwracaj uwagę na okazje stwarzane przez władze 

lokalne,  fundacje, programy narodowe i 

fundusze europejskie 

10. Stwórz własne źródła finansowania 

11. Poszerzaj sieć  kontaktów i partnerstwa 

12. Nie obawiaj się próbowania nowych                  

doświadczeń i podejść  

 

 

 



 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA  - REKOMENDACJE (1) 

 

 

 

 

1. Upowszechnianie  współpracy  i  wymiany  
doświadczeń między  organizacjami 
pozarządowymi 

2. Rozwój mecenatu samorządów terytorialnych – 
gminnego, powiatowego i regionalnego na 
rzecz dialogu i współpracy 

3. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
społecznej dla tworzenia i rozwoju przyjaznych, 
łatwo dostępnych przestrzeni do spotkań 
międzypokoleniowych i wymiany doświadczeń 
dla osób młodych i starszych. 



 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA  - REKOMENDACJE (2) 

 

 

 

 

4. Otwieranie uczelni wyższych i szkół na współpracę 
z organizacjami  seniorskimi stymulując działania 
na rzecz wspólnoty lokalnej 

5. Włączenie wspólnoty edukacyjnej rodziny-szkoły-
gminy w procesy budowania idei Małej Ojczyzny   

6. Wypracowanie  i  upowszechnienie  narzędzi  
wspierających  współpracę międzypokoleniową  z 
uwzględnieniem nowych metod: mentoringu, 
debat oksfordzkich i warsztatów integracyjnych 

7. Tworzenia nowych form integrowania    
społeczności młodych i seniorów                               
w wirtualnej sieci społecznościowej 


