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O Stowarzyszeniu: 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA od 2012 roku aktywnie działa na rzecz integracji 

międzypokoleniowej młodzieży i seniorów. Zrealizowało już 6 edycji projektu Seniorzy i młodzi w 

twórczym działaniu w województwie mazowieckim. Grupy międzypokoleniowe m.in. tworzyły spektakle, 

filmy, organizowały wystawy, spotkania świąteczne i warsztaty. 

W Brzeźnie realizowaliśmy już z sukcesem ten projekt od 2017 roku, czego efektem były dwa spektakle 

Teatru Forum wystawiane w Brzeźnie oraz w Warszawie podczas Festiwalu Teatru Uciśnionych.  

Jesień 2019 roku to czas na kolejne wspólne międzypokoleniowe działanie! 

O projekcie: 

We wrześniu tego roku rusza kolejna edycja projektu Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu, do 

której zapraszamy ponownie młodzież i seniorów z gminy Goworowo.  

W tej edycji zapraszamy seniorów i młodzież do zorganizowania inicjatywy lokalnej dla swojej 

społeczności. Bazując na naszej dotychczasowej proponujemy, że takim działaniem może być 

międzypokoleniowa potańcówka andrzejkowa, wystawa zdjęć czy klip promujący społeczność. Będzie 

to wydarzenie przygotowane przez osoby uczestniczące w projekcie i otwarte dla wszystkich 

mieszkanek i mieszkańców Goworowa. O tym jaki rodzaj wydarzenia przygotujemy- zadecyduje grupa 

na pierwszych spotkaniach. W zależności od pomysłu grupy zapewniamy wsparcie w postaci 

warsztatów tematycznych. Np. jeśli grupa zdecyduje, ze będzie chciała przygotować wystawę zdjęć- 

przeprowadzimy warsztaty fotograficzne. Film- warsztaty filmowe itp. A może warsztaty z tworzenia 

kosmetyków naturalnych np. mydeł, które będą fantami na zorganizowanej przez grupę loterii 

charytatywnej? Jesteśmy otwarte na różne propozycje. Wszystko zależy od pomysłów i zainteresowń 

osób, które zgłoszą się do projektu   

 Rozpoczęcie projektu: 

W dniu 22 września br. W godz. 15:00-17:00 w świetlicy w Czerniu  odbędzie się pierwsze spotkanie 

międzypokoleniowe spotkanie otwierające projekt. Będzie to czas, podczas którego młodzież i seniorzy 

poznają się poprzez uczestnictwo we wspólnych działaniach (m.in. quizie międzypokoleniowym, 

prezentacji o zmianach pokoleniowych, warsztatach o komunikacji), ale również wspólnie spędzą czas 

przy grillu i muzyce. Porozmawiamy również o tym jakie inicjatywa dla społeczności lokalnej jest 

potrzebna w Goworowie oraz jakie zainteresowania i talenty mają uczestnicy grupy. 
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 Przygotowanie inicjatywy: 

Terminy spotkań podczas, których uczestnicy wezmą udział w warsztatach 

tematycznych i przygotowywać będą wspólne wydarzenie to:  

 

 12 października godz. 11:00-14:00 

 19 października godz. 11:00-14:00 

 26  października godz. 11:00-14:00 

 9 listopada godz. 11:00-14:00 

 23 listopada godz. 11:00-14:00 

 30 listopada – 7 grudnia- organizacja wydarzenia 

 

Spotkania będę odbywać się w świetlicy w Czerniu i w Brzeźnie. O dokładnym 

miejscu spotkań opowiemy na pierwszym spotkaniu  

 Zakończenie: 

Finał projektu będzie miał miejsce 12 grudnia br. w Warszawie, gdzie spotkają się wszystkie 

międzypokoleniowe grupy biorące udział w projekcie. Będzie to czas na świętowanie sukcesów, 

integracje z innymi i zbieranie pomysłów na dalsze międzypokoleniowe działania w gminach. 

Kogo zapraszamy do udziału w projekcie: osoby od 12 roku życia, młodzież, seniorów i seniorki  

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie? 

 Wzmocnisz relacje międzypokoleniowe- z osobami w innym wieku. Przekonasz się, że 

działanie z osobami w różnym wieku może dodać energii! 

 Będziesz miał możliwość realizacji własnego pomysłu na wydarzenie lokalne; 

 Zdobędziesz praktyczną wiedzę o tworzeniu i promowaniu wydarzenia dla społeczności 

– bliskich, sąsiadów i sąsiadek; 

 Odkryjesz swoją pasję, będziesz miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań dzięki 

udziałowi w warsztatach 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW BUDŻETU 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.  

Opinie osób uczestniczących w poprzedniej edycji projektu: 
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 Seniorzy o  młodzieży: 

„chcą razem z nami uczestniczyć w projekcie”, „są otwarci ,mają szczery kontakt z seniorami”, „chcą rozmowy”, 

„są empatyczni”, „aktywnie biorą udział w dyskusji ze starszymi i rozumieją ich problemy”, „mają dużą 

kreatywność”, „są mili i nie czułam, że jestem starsza”. 

 o tym, co dał osobom udział w projekcie: 

większą otwartość: („większą otwartość i wyrozumiałość dla osób starszych” „Otwartość i wyrozumiałość 

młodzieży”,” Otwartość na zmiany, umiejętność improwizacji”); 

zmianę przekonań („Problemy wszystkie mają wiele rozwiązań”, „siła tworzenia zawiera się w dialogu i w 

uważności na innych!”, „W rodzinie każdy jest ważny, ma swoje potrzeby i oczekiwania, oraz współpracy 

i pomocy”); 

ciepłe wspomnienia („Rodzinna atmosfera wspaniały klimat”, „Dużo radości ze spędzonego razem czasu”, 

„Miłą, ciepłą, rodzinną atmosferę”). 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do projektu do 16 września przyjmuje Ewelina Sadowska.  


