
Projekt «Łączymy 
pokolenia»

KROS «Młodzieżowa Reformacja»



Hymn projektu

My - razem, wspólnie,
Idziemy do końca
Łącząc pokolenia

I unisono pukają serca
I  to jest nasza  

szczerość!



Cel projektu :

    Odbudować w 
społeczeństwie 

tradycje szacunku 

dla starszych 

przez młodych 

i łączności 
pokoleń.



Kierunki: 

1) Praca Klubowa
3 tereny klubowe
•)w. Kosmodemiańskiego
•)Dom Emerytów na Komsomolskiej
•)Dom Emerytów w Zielonogradzku



2)  Video - trend

Rodzinne video-archiwa dla starszych;
Klipy-audycje (wywiady z ciekawymi starszymi 

ludźmi);
Społeczna promocja tematyki ruchu.



3) Warsztaty
Unikalny trend! Cel — zabezpieczenie 
«sprzężenia zwrotnego», przekaz 
pozytywnych doświadczeń starszego 
pokolenia pokoleniu młodych. 
Sezonowe bale (doświadczenie tańców 

minionych lat!)
Warsztaty Kulinarne.
Wspólne marsze-defilady młodzieży z 

ludźmi starszymi
Kierunek rękodzielniczy (doświadczenie 

starszego pokolenia, z perspektywą 
organizacji wystaw, w tym także 
charytatywnych).

 



 

   4)  Organizacja obwodowych 
koncertów z okazji dnia starszego 
człowieka i różnych świąt.

    Występy na jednej scenie koncertowej młodzieży 
wspólnie ze starszym pokoleniem. Przygotowanie 
programów koncertów, próby przeprowadzane 
przez młodzież wspólnie ze starszym pokoleniem. 



5) Osobiste odwiedziny w 
domach samotnych starych 
ludzi



6) Uczestnictwo w obozach i 
spotkaniach młodzieży



Wsparcie finansowe

W 2011 roku projekt «Łączymy pokolenia» 
otrzymał wsparcie finansowe poprzez grant z 
Fundacji «Perspektywy narodowe» 
Międzynarodowego Forum «Bałtycki Artek»;

W 2012 roku projekt uzyskał finansowanie za 
pośrednictwem grantu z budżetu Obwodu 
Kaliningradzkiego



Efekty :
• Projekt realizowany jest już 3 lata
• Objął 800 starszych i 650 młodych ludzi
• Aktywnych : 45 starszych i 20 młodych ludzi
• Otwarto 3 klubowe placyki
• Przeprowadzono 30 spotkań klubowych młodzieży 

ze starszymi ludźmi
• Przeprowadzono miejski festyn z okazji Dnia 

starszego człowieka w 2011 roku (500 osób )
• Zorganizowano obwodowy koncert z okazji Dnia 

starszego człowieka w 2012 roku  (750 osób)
• Zorganizowano obwodowy koncert z okazji Dnia 

starszego człowieka w 2013 roku (500 osób)



Efekty :
Stworzono 10 rodzinnych videoarchiwów dla 

ludzi starszych
Umieszczono w sieciach społecznościowych  1 

klip socjalny
Opracowano 8 klipów-audycji
Publikacje w 4 – ch prasowych wydawnictwach 

massmediów



Partnerzy :

1. Centrum Rozwoju Wolontariatu «Волонтёр»

2. Obwodowa Rada Emerytów Областной совет 
ветеранов

3. Obwodowy Dom Emerytów

4. Stowarzyszenie Inwalidów

5. Kaliningradzkie Centrum Obsługi Socjalnej 
Ludności

6. Zwiazek «Odrodzenie»

7. Dom Starców w osadach Zaostrowie i A. 
Kosmodemiańskiego



  
Спасиб
о 

        за
 
вниман
ие!

Dziękuję 
za 

uwagę!
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