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W niedzielę 7 lipca w Domu Strażaka w Kłodawie obyło się pierwsze spotkanie integracyjne dla
150 uczestników projektu „Inkubator Dojrzałego Mentora - inspiracje Babci i Dziadka integrują
młode pokolenie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

      

Dzieci, młodzież i seniorzy poznali główne założenia projektu, zakres programowy,  a także jego
cele, do których należą: zwiększenie wiedzy i podniesienie świadomości obywatelskiej dzięki
stworzeniu międzypokoleniowej platformy nabywania wiedzy  i wymiany doświadczeń,
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, promowanie edukacji i aktywnych
form życia wśród seniorów, dzieci i młodzieży oraz wzrost ich zaangażowania w rozwój
społeczności obywatelskiej, jak również promocja zasad współodpowiedzialności za życie i
własny rozwój bez względu na wiek.

  

Prezes Stowarzyszenia – p. Magdalena Bawej – prowadząca spotkanie integracyjne jako
wolontariusz - przedstawiła uczestnikom harmonogram zajęć oraz wyjazdów odbywających się
w ramach projektu. Zachęciła również uczestników projektu do współdecydowania 
o wszystkich działaniach podejmowanych w ramach jego realizacji zgodnie z zasadą
empowermentu, według której uczestnicy mają możliwość np. dowolnego dzielenia się na grupy
wg zainteresowań czy możliwości, ustalania terminów szkoleń i wyjazdów oraz miejsc
organizacji szkoleń. Podkreśliła, że projekt ma służyć powstaniu platformy w postaci Inkubatora
Dojrzałego Mentora, za pomocą którego zostaną stworzone warunki w celu promowania i
podtrzymania aktywności seniorów oraz jej rozwoju i wzrostu w następnych latach. Inkubator
pozwoli wytworzyć specyficzny mikroklimat do wymiany doświadczeń oraz integracji starszego
pokolenia z pokoleniem dzieci i młodzieży. Projekt ma być inspiracją dla uczestników do
odkrywania pasji i zainteresowań. Wspólna zabawa, ćwiczenia sportowe, zajęcia taneczne i
fitness, warsztaty komputerowe, hobbystyczne i ekologiczne, szkolenia 
z pierwszej pomocy, edukacji finansowej i zdrowego stylu życia z pewnością zintegrują
uczestników, dostarczą wielu pozytywnych emocji, rozwiną międzypokoleniową solidarność,
współpracę oraz pozwolą na wymianę doświadczeń i umiejętności. Pani Bawej przedstawiła
zebranym Partnerów projektu  oraz osoby zatrudnione w projekcie jako wykładowcy. 
W imieniu Partnerów wystąpił  Burmistrz Kłodawy p. Robert Olejniczak. Głos zabrał również p.
Włodzimierz Kowalczyk, który zachęcił uczestników projektu do czynnego spędzania wolnego
czasu. Po części organizacyjnej uczestnicy spotkania wspólnie bawili się do późnych godzin
przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

  

Mamy nadzieję, że niesamowita atmosfera i radość jaka panowała wśród uczestników
spotkania trwać będzie przez cały okres realizacji projektu i będzie zapowiedzią wielu nowych i
inspirujących doświadczeń zarówno dla dzieci, młodzieży jak i seniorów.
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