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NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK – międzypokoleniowa integracja

W ramach wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w 2019 roku, dotyczących działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ jest
organizatorem cyklu międzypokoleniowych spotkań integracyjnych dla seniorów oraz dzieci i młodzieży – mieszkańców
powiatu radziejowskiego.
Realizowane zadanie publiczne przewiduje przeprowadzenie cyklu międzypokoleniowych zajęć w formie zajęć warsztatowych,
spotkań, plenerów, zajęć rekreacyjno-ruchowych pn. „NASZA MAŁA OJCZYZNA”, „WYGINAM CIAŁO ŚMIAŁO”, „JAK TO JEST
ZROBIONE”, „JEM CO WIEM”, w trakcie których te dwa pokolenia będą mogły przekazywać sobie nawzajem swoje
doświadczenia życiowe, swoją wiedzę i umiejętności. Planowane zajęcia mają m.in. umożliwić młodemu pokoleniu poznanie
historii swojej małej ojczyzny, jej tradycji i kultury w „żywym przekazie”. Ideą spotkań jest zbliżenie międzypokoleniowe i
ukazanie, że oba pokolenia mają sobie nawzajem bardzo wiele do zaoferowania.
Zadanie kierowane jest do uczestników różnych placówek opieki senioralnej i młodzieżowej, szczególnie jednak zapraszamy
do udziału tych naszych mieszkańców, którzy z takich form społecznej aktywności dotychczas nie korzystali i nie korzystają.
Pierwsze spotkanie zaplanowane jest już na czerwiec 2019 roku. Następne – w kolejnych miesiącach.
Dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ funduszy ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego – udział
w projekcie jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny.
Zachęcamy więc i zapraszamy do uczestnictwa w realizowanym przez naszą organizację projekcie „NAJTRUDNIEJSZY
PIERWSZY KROK – międzypokoleniowa integracja”
Bliższe informacje pod numerem tel.: 693 518 219. Zgłoszenia i zapytania kierować należy na adres e-mailowy:
chwytajdzien@protonmail.com
Prosimy również o uważne i systematyczne śledzenie stron internetowych Urzędu Gminy i Stowarzyszenia
CHWYTAJ DZIEŃ, gdzie zamieszczane będą na bieżąco wszystkie informacje dotyczące realizowanego projektu.
Zarząd Stowarzyszenia CHWYTAJ DZIEŃ
Zadanie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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