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Tytuł 
        Autor prezentacji 

Czy tylko opieka?  
Co możemy robić w ramach 
działalności pożytku publicznego – 
przykłady działań aktywizujących 
seniorów 
 
Anna Dolecka 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego 

Fundacja Rozwoju Dzieci  
im. J.A. Komeńskiego 

Nasze cele: 
−  zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dzieci 
−  zwiększanie szans edukacyjnych 
−  tworzenie najlepszych warunków do budowania 

poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, 
rozwijania samodzielności i kreatywności 

−  dla wszystkich dzieci od urodzenia do 10 roku życia 
−  współpracujemy z rodzicami, nauczycielami, 

organizacjami pozarządowymi, samorządami i 
instytucjami pomagającymi dzieciom, szczególnie na 
terenach wiejskich 
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Seniorzy dla najmłodszych 
Celem projektu było włączanie seniorów  
w lokalną ofertę opiekuńczo – edukacyjno – kulturalną   
dla małych dzieci. 
 
4 gminy: 
—  Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie) 
—  Piecki (woj. warmińsko-mazurskie) 
—  Cieszanów (woj. podkarpackie) 
—  Głuchów (woj. łódzkie) 
 
Czas trwania projektu: czerwiec-grudzień 2013  

Działania 
Szkolenia – stymulowanie rozwoju dziecka, opieka nad 
dziećmi, organizowanie zajęć z dziećmi, udzielanie 
pierwszej pomocy (50h, zakończone certyfikatem 
wolontariusza w zajęciach opiekuńczo edukacyjnych dla 
dzieci) 
Indywidualne spotkanie z doradcą – pomoc w 
wypracowaniu indywidualnego planu pracy z dziećmi 
Pakiet wolontariusza – materiały piśmiennicze, kredki, 
farby, zabawki, książki itp. 
Prowadzenie/pomoc w zajęciach dla dzieci – 
współpraca wolontariuszy z lokalnymi instytucjami np. 
przedszkolem, biblioteką, świetlicą, domem kultury itp. 
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Efekty 

Cekcyn 
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Efekty 

Cieszanów 
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Efekty 

Głuchów 
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Efekty 

Piecki 
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TOY – Starsi i młodsi razem 
Celem projektu było stworzenie możliwości 
kontaktu seniorów z małymi dziećmi w ramach 
różnorodnych aktywności  
Projekty pilotażowe w 3 gminach: 
−  Głuchów (woj. łódzkie) 
−  Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) 
−  Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie) 
 
Czas trwania projektu: 2012 - 2014 
 

Działania 
−  badania dotyczące znaczenia uczenia się i praktyk 

międzypokoleniowych, w których uczestniczą małe 
dzieci (0-8 lat) i osoby starsze 

−  analiza pozytywnych przykładów zaangażowania 
seniorów w uczenie się międzypokoleniowe i rodzinne 

−  przykłady dobrych praktyk dotyczących uczenia się 
międzypokoleniowego 

−  opracowanie modułów szkoleniowych i 
przygotowanie seniorów aktywnych w swoich 
społecznościach do prowadzenia działań o charakterze 
między pokoleniowym z udziałem małych dzieci 

−  pilotażowe działania międzypokoleniowe w 5 krajach 
europejskich w tym w 3 gminach w Polsce 
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Efekty 
13 projektów w 5 krajach europejskich 

Efekty 
Cekcyn 

63 dzieci (0-8 lat) - 37 dziewczynek i 26 chłopców  
18 seniorek (od 55 r. ż.) 
 
„Seniorki cały czas się uśmiechają podczas 

spotkań z dziećmi.” 
 
„Ja potrzebowałam dzieci, a dzieci potrzebowały 

mnie.” 
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Efekty 
Rawa Mazowiecka 

 
128 dzieci (0-8 lat) - 70 dziewczynek i 58 chłopców  
5 seniorek (od 55 r.ż.) 
 
„Seniorki mogły pokazać swoje mocne strony i to dało im 

bardzo dużo radości.” 
 
„Cieszę się, że mogłam pokazać dzieciom ubranka, które 

szyłam dla moich lalek. Przynajmniej nie siedzę sama 
w domu.” 
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Efekty 
Głuchów 

 
29 dzieci (0-8 lat) - 13 dziewczynek i 16 chłopców  
9 seniorów (od 55 r.ż.) – 8 seniorek i 1 senior 
 
„To miłe jak bardzo dzieci są zainteresowane naszymi 

doświadczeniami.” 
 
„Cała społeczność zebrała się razem świętując noc 
Świętojańską, bardzo nas to zbliżyło.” 
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Publikacje 



23.04.2015 

12 

Kontakt 
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego 
 
 
adolecka@frd.org.pl 
 
 
www.frd.org.pl 
 


