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1. WPROWADZENIE  

Zorganizowane spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z jednej ze szkół podstawowych 

znajdujących się na terenie objętym działaniami rewitalizacyjnymi z projektem – m.in. 

przybliżenie działań podejmowanych, a także przedstawienie, czym zajmuje się Klub Seniora 

na co dzień, zintegrowanie młodego pokolenia ze starszymi osobami i wspólne obalenie 

mitów, które kojarzą się z seniorami. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu: Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian 

społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa 

Rozwoju – Modelowa rewitalizacja miast. 

2. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH 

Organizatorzy spotkania starali się dotrzeć z inormacją o wydarzeniu do kilku szkół podstawowch znajdujących 

się na obszarze rewitalizacji. W tym celu zwracano się bezpośrednio do dyrektorów szkół z zaproszeniem dzieci 

na warsztaty. 

W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych na świąteczne warsztaty w Klubie Seniora 

dotarło 37 osób (lista obecności znajduje się w załączniku nr 1). Byli to uczniowie klas 7B oraz 8A Szkoły 

Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie im. Elizy Orzeszkowej. 

3. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA 

 Spotkanie otwarte 

W ramach zadania 
Realizacja programu partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych z elementami 
edukacyjnymi 

Data spotkania 18 grudnia 2019 r. g. 12:00 – 13:40 

Miejsce spotkania Żyrardów, Klub Seniora, ul. Waryńskiego 1 

Uczestnicy Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Żyrardowie  

 

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczniów, opiekunów oraz osób zarządzających Klubem Seniora. 

Następnie Aleksandra Zimoch, założycielka Klubu, przybliżyła działania podejmowane przez seniorów 

uczęszczających do klubu i ich aktywności, m.in. wspólne lepienie pierogów, pieczenie ciast, przygotowywanie 

dawnych ozdób świątecznych na choinkę. Kolejną przemawiającą osobą była osoba reprezentująca firmę, 

organizatorka warsztatów, Agata Ponichtera, która krótko opowiedziała, w jakim celu uczniowie zebrali się w 

Klubie. W warsztatach wzięli udział także przedstawiciele Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju. 

Po części wprowadzającej, przyszedł czas na tworzenie świątecznych kartek 3D. Uczniom zostały rozdane 

wszystkie artykuły, które posłużyły im w tworzeniu kartek. Pomagała im w tym przedstawicielka Centrum 

Kultury, pani Monika Rosińska. Po wykonaniu kartek, dzieci mogły zabrać je ze sobą bądź zostawić je seniorom.  

Spotkanie przebiegało według poniższego scenariusza: 

 

 

Czas Temat 

12:00-12:05 Przywitanie 
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12:05-12:15 
 

Przedstawienie ogólnych informacji o Klubie Seniora, o jego uczestnikach oraz celu 
warsztatów 

12:15-13:20 

 
Rozdanie uczniom materiałów potrzebnych do wykonania świątecznych kartek 3D oraz 
wykonanie ich przez dzieci 

13:20-13:40 
 

Posprzątanie przez dzieci miejsc pracy, krótka rozmowa z osobą zarządzającą Klubem 
Seniora 

 

4. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 

 

Zdjęcie 1. Świąteczne warsztaty w Klubie Seniora 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 18.12.2019 r. 
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Zdjęcie 2. Świąteczne warsztaty w Klubie Seniora 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 18.12.2019 r. 

 

Zdjęcie 3. Świąteczne warsztaty w Klubie Seniora 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 18.12.2019 r. 
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Zdjęcie 4. Świąteczne warsztaty w Klubie Seniora 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 18.12.2019 r. 

 

 

Zdjęcie 5. Świąteczne warsztaty w Klubie Seniora 

Źródło: zdjęcie własne, wykonano 18.12.2019  


