
PREZENTACJA ZREALIZOWANYCH PRZEZ SENIORÓW
INICJATYW LOKALNYCH

W ramach projektu „Lubelscy seniorzy działają lokalnie” powstały Senioralne
Grupy Działania, które przygotowały i zrealizowały 3 inicjatywy skierowane do
społeczności lokalnej. Seniorzy uczestniczący w projekcie zostali podzieleni na
3 grupy dziesięcioosobowe. Każda grupa miała możliwość zakupienia
materiałów potrzebnych do wykonania inicjatywy. Wybór tematu i sposobu
przeprowadzenia inicjatywy zależał od samych seniorów.

■ Inicjatywa I – Lublin – pamięć o lubelskich obywatelach.

Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na potrzebę
zachowywania pamięci o wybitnych mieszkańcach Lublina.

W ramach przygotowań seniorzy zebrali stare pocztówki związane ze znanymi
postaciami Lublina. W tym celu odwiedzili lokalne muzea i instytucje zajmujące
się zbieraniem dokumentacji fotograficznej. Następnie odbyło się spotkanie
z seniorką zajmującą się historią Lublina. Na spotkanie zostali zaproszeni
seniorzy - mieszkańcy Lublina. Po przedstawieniu historii Lublina i jego
wybitnych mieszkańców uczestnicy projektu przeprowadzili konkurs wiedzy
o Lublinie dla przybyłych gości wykorzystując zebrane wcześniej, stare
pocztówki i zdjęcia.

Podczas spotkania zawiązały się grupy, które opracowały trasę spaceru po
lubelskich cmentarzach, na których spoczywają wybitni mieszkańcy Lublina.

Na zakończenie inicjatywy Senioralna Grupa Działania przeprowadziła
zaplanowany spacer po lubelskich cmentarzach. Uczestnicy projektu i goście
zapalili znicze na wszystkich odwiedzonych grobach.
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■ Inicjatywa II – Adoptuj książkę.

Celem inicjatywy była promocja czytelnictwa wśród mieszkańców Lublina,
a szczególnie osób starszych.

Podczas przygotowań Senioralna Grupa Działania wykonała ulotki dotyczące
zbiórki książek i rozdała je zaprzyjaźnionym seniorom. Następnie zorganizowała
dla nich spotkanie dotyczące historii i przyszłości czytelnictwa. Na spotkanie
każdy jego uczestnik przyniósł książki „do adopcji”.

Następnie uczestnicy projektu przeprowadzili akcję rozdawania książek na
jednej z ulic Starego Miasta Lublina. Wcześniej rozdali ulotki na głównym
deptaku Lublina zapraszające na to wydarzenie. Wiele osób wzięło książki i wy-
raziło chęć uczestnictwa w kolejnej akcji.
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■ Inicjatywa III – Ocalić od zapomnienia. Historie prawdziwe.

Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na potrzebę
zachowywania pamięci i ocalenie od zapomnienia historii życiowych indywi-
dualnych mieszkańców Lublina.

W ramach przygotowań seniorzy zebrali stare zdjęcia związane z ich indywi-
dualnymi historiami, które zdarzyły się im w Lublinie. Z zebranych zdjęć przygo-
towali prezentację.

Następnie zorganizowali spotkanie dla seniorów mieszkających w Lublinie.
Każda osoba uczestnicząca w spotkaniu zobowiązana była do przyniesienia
pamiątki, z którą wiąże się jakaś ważna dla niej historia.

Podczas spotkania uczestnicy projektu przedstawili swoje historie związane
z ich starymi zdjęciami. Goście opowiedzieli własne historie związane z przy-
niesionymi pamiątkami. Większość opowiedzianych historii dotyczyła ważnych
dla miasta wydarzeń historycznych.

Na zakończenie inicjatywy Senioralna Grupa Działania założyła księgę
pamiątkową, w której spisała opowiedziane historie.
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