
 

 

Děkujeme Nadaci Veolia a jejich projektu „Stále s úsměvem“ za podporu našeho projektu 
„Mezigenerační setkávání a společné volnočasové aktivity“. Tato podpora nám umožnila realizovat 
naší myšlenku mezigeneračních setkávání dětí z mateřské školky a našich seniorů s Alzheimerovou 
chorobou. Díky tomuto projektu, který probíhal od června 2017 do června 2018, jsme mohli nakoupit 
seniorům pomůcky na volnočasové aktivity (například flipchart, vyřezávací stroj bigshot, rám pro ruční 
tkaní, senzorické kroužky, omalovánky pro dospělé, knížka vzpomínání a procvičování paměti pomocí 
karet, interaktivní kalendář, senzorické hmatové pomůcky a další).  

Za podpory Nadace Veolia se setkávají děti a senioři v domově 
Medela na Ostravici 

V rámci projektu se nám také podařilo udělat pro seniory a děti jedno velké tematické setkání 
a to Dožínkové slavnosti. Program této krásné akce byl rozdělen na dvě části a to dopolední program 
v rámci mezigeneračního setkávání s dětmi z MŠ Janáčkova z FnO a odpolední pro seniory, rodinné 
příslušníky a přátele. Dopoledne děti a senioři tvořili obrázky pomocí razítek z brambor, zpívali, stříkali 
barvy na plátno a společně tak vytvořili krásný obraz. Po obědě následovalo čtení do ouška, kde 
pohádku předčítali pan Antonín s paní Boženkou a děti pozorně naslouchaly. Odpolední program 
zahájilo vystoupení dětského folklórního souboru Gruník s krátkým pásmem na oslavu podzimní 
sklizně. Všem se představení velice líbilo. K tanci a poslechu nám až do podvečerních hodin krásně 
hrál cimbálový spolek Slezan.  

S dětmi z MŠ Janáčkova z Frýdlantu nad Ostravicí a z MŠ Happy Day z Frýdlantu nad 
Ostravicí se setkáváme pravidelně. Za každou jejich návštěvu jsme nesmírně vděční a velice 
děkujeme nejen dětem, které k nám jezdí, ale také úžasným učitelkám, bez kterých by se to neobešlo.  

V těchto mezigeneračních setkáváních chceme pokračovat i nadále, jelikož v tom vidíme 
veliký smysl a potenciál. Přínos je jak pro děti, které se učí nenásilnou formou respektu a úcty 
k starým lidem, tak i pro naše seniory, které každé setkání nesmírně obohacuje a přináší radost a 
smích do jejich všedních dnů. Bezprostřednost dětí je natolik silná, že v lidech depresivně laděných 
vyvolává dojetí, v lidech imobilních snahu o sebemenší pohyb a v lidech nekomunikujících blažený 
úsměv. Naše společné aktivity jsou vždy naplněné emocemi, na které ještě dlouho po setkání 
vzpomínají všichni zúčastnění. 

 


