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Uvod

 Pričujoče poročilo pripoveduje zgodbo 13 pilotnih akcij TOY, ki 
so se v letu 2014 odvile v petih evropskih državah. Njihov cilj je bil 
združiti mlajše otroke in starejše odrasle v plodnih medgeneracijskih 
dejavnostih, okrepiti družbene vezi in odpraviti stereotipe.

Akcije so vodile in podprle lokalne skupnosti, občine in izvajalci 
storitev za otroke in starejše odrasle. Med akcijami so šole, vrtci 
in domovi za starejše občane postali dostopni širšemu krogu 
prebivalcev. Zaradi pilotnih projektov TOY se je izboljšala njihova 
zmožnost povezovanja s širšo javnostjo in vrednost kot vir za celotno 
skupnost.

Prednosti za obe generaciji so se pokazale v boljšem medsebojnem 
razumevanju, obujenem zanimanju za lokalno kulturo in običaje in 
večjem sodelovanju v družbi.

Starejši odrasli so izjavili, da se jim je zaradi stika z otroki izboljšalo 
počutje, poleg tega pa jim je bilo podajanje svojega znanja in izkušenj 
otrokom v veliko zadovoljstvo.

Za prikaz uspešnosti pilotnih akcij TOY smo zbrali fotografije, risbe, 
videoposnetke in izjave sodelujočih. Vabimo vas k ogledu fotogalerij 
posameznih pobud in dejavnosti. Navajamo tudi kontaktne podatke 
lokalnih izvajalcev, na spletni strani projekta TOY pa si lahko ogledate 
tudi podatke o bodočih dogodkih in dejavnostih. Do vseh publikacij 
projekta TOY lahko prosto dostopate.
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V številkah

Skupaj otrok: 589 

16 otrok do 3. leta starosti
(9 deklic; 7 dečkov)
573 otrok med 4. in 8. letom starosti
(339 deklic; 234 dečkov)

Skupaj moderatorjev: 101

76 (polprofesionalnih) moderatorjev
(starih od 25 do 63 let)
25 upokojenih prostovoljcev
(starih od 50 do 80 let)

Skupaj starejših odraslih: 163 

55–74 let: 74 žensk in 14 moških
75 let in več: 58 žensk in 17 moških

Pogostost stikov med 
generacijama

Tedensko: 8
Mesečno: 4
Dnevno: 1

Teme

Učenje v naravi in na prostem: 35% 
Umetnost, kultura in ustvarjalnost: 65%

Skupno število otrok

0 – 3 leta

deklic ženskdečkov moških

55 – 74 let4 – 8 let 75+ let

Skupno število starejših odraslih 

4 mesečno

1 dnevno
8 tedensko
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Italija – Lecco

Skupaj stari in mladi: igra petih čutov

V maju in juniju 2014 so se zbrali malčki (dve- in triletniki) iz vrtca 
Asilo Nido Casa Vincenza in pet starostnikov (nad 80 let) iz dnevnega 
centra za ostarele Laser in si delili prostor, čas in znanje. S podporo 
dveh članov osebja so otroci in starostniki sodelovali v dejavnostih 
tako na prostem kot v zaprtih prostorih, ki so jih vsebinsko povezali 
in kjer so skozi igro spodbujali čute. Dejavnosti, kot so vrtnarjenje, 
kuhanje, slikanje, telovadba in igre, so se izkazale za izjemno 
priljubljene pri vseh udeleženih; v njih so vseskozi sodelovali isti 
otroci in starostniki. Skupaj so izkoristili čas, da so ustvarili močne 
vezi in se počutili sproščeno v družbi drug drugega. Pilotna akcija TOY 
se je zaključila z javnim dogodkom 30. julija, ki je bil tudi priložnost 
za deljenje prednosti medgeneracijskih praks s širšim krogom otrok, 
staršev, starejših in njihovih družin.

“Vsako srečanje je bilo 
poučno, potekalo je v mirnem 

vzdušju in seglo je do srca. 
Otroci so tako posebni in 

uživajo v teh dejavnostih.” 
Anna,79 let

“Poglej, tukaj je pa 
vrtec, kamor hodijo 

‘stare  mame’.”
Ricardo, 2 leti

“Moj sin prepozna pot do 

doma upokojencev in je 

ponosen, da je bil tam.”

Ricardova mama
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Italija – Paderno

Preživljanje časa in sanjarjenje: 
medgeneracijski poletni rekreacijski center

Poleti leta 2014 je center za starejše Hotel Adda gostil 
medgeneracijski poletni “tabor” za 25 starejših odraslih med 65. 
in 93. letom starosti in 57 otrok, starih od 3 do 9 let. Otroci so 
se udeležili tabora vsak delavnik od 8.30 do 17. ure. Cilj je bil 
spodbujati medgeneracijske odnose, odpraviti stereotipe in izboljšati 
medgeneracijsko solidarnost s pomočjo zabavnih dejavnosti, kot 
so slikanje, izdelovanje mozaikov, vodne igre, vrtnarjenje, nogomet, 
petje, vezenje, namizne igre, učne ure angleščine, plavanje, skupna 
kosila in izleti na kmetijo, v zabaviščni park, na tržnico in v knjižnico.

 “Poletni center se bo vsak 
čas zaprl. Kaj naj brez otrok? 

Bodo prišli kdaj na obisk?”
Amabile, 86 let

“Zmagali smo v 
nogometu, ker je 
bil Terenzio v naši 

ekipi.” 

Sokchea, 6 let

“Pravi moderatorji nismo 

bili mi, temveč otroci 

sami, ki so nas naučili, 

kako s starejšimi najti 

skupno točko na najbolj 

spontan, neprisiljen in 

čustven način.”

 Silvia Porta, moderatorka, 42 let

Kontaktni podatki
Alina Grieco, Retesalute – alina.grieco@retesalute.net
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Italija – Rim

Minidelavnica

Vsako leto se odvije Magnalonga, kolesarska tura po Rimu, ki je 
namenjena osveščanju o trajnostni mobilnosti, okoljskih vprašanjih 
in zdravi prehrani. To je skupino aktivnih starejših prostovoljcev 
spodbodlo, da so svojo ljubezen do kolesarjenja in veščine pri 
popravljanju koles delili s tretješolci iz šole Istituto Comprensivo 
Alberto Manzi. V sklopu treh delavnic, ki so se končale z dejansko 
Magnalongo, so se osemletniki naučili skrbeti za kolesa in zakrpati 
preluknjano zračnico. Poleg tega se je otrokom dvignila samozavest, 
postali pa so tudi bolj odgovorni in spoštljivi do starejših.

Kontaktni podatki
Alessio Di Addezio  - alessio.diaddezio@gmail.com
http://www.tavolarotonda.org/
http://www.magnalonga.net/

“Nekoč so stari starši bili 

družinski člani, na katere si se 

obrnil. To se je zdaj spremenilo, 

zato je neznanskega pomena, 

da jih pripeljemo v šolo in 

pustimo, da postanejo stari 

starši razredom. Presenetilo me 

je, kako zelo so jih spoštovali 

– verjetno bolj kot kogar koli 

drugega, odkar sem učitelj – kar 

je poskrbelo za čudovito in zelo 

posebno dinamiko.” 
Alessio, moderator, 35 let

“Naučil sem se, kako 
popraviti svoje kolo, 

še očeta bom naučil!” 

Davide, 8 let

“Bilo je lepo imeti otroke okoli sebe 
kot piščeta okoli koklje … Eden od 
njih je stopil do mene in mi rekel: 
‘Se spomniš lanskega leta? Skupaj 
sva vozila kolo!’ Bilo mi je v veliko 

zadovoljstvo!” 

Vincenzo, 74

“Nisem vedela, da so 

otroci včasih s kolesi šli 

zelo daleč! To je moralo 

biti razburljivo, ampak 

tudi težko.”

Valeria, 8
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“Dejavnosti smo oblikovali tako, 

da so spodbujale izmenjavo med 

starejšimi odraslimi in otroki, 

tako v organiziranih dejavnostih 

kot v bolj ‘prostih’ aktivnostih. 

Neformalno interakcijo so 

zaznamovala močna čustva. 

Doživetje v skupnosti je 

spodbudilo to izmenjavo 

čustev, ne samo pri delu v 

skupini, temveč tudi v skupnem 

vsakdanu.”

Myriam Ines, moderatorka, 55 let

Italija – Orvinio

Kako lepo je z dedkom: okoljska vzgoja v 
naravnem parku

Projekt Che bello con il nonno! L’educazione ambientale in un 
parco naturale (Kako lepo je z dedkom: okoljska vzgoja v naravnem 
parku) želi otrokom približati okolje in jih spodbuditi k oziroma 
seznaniti z bolj trajnostnim načinom življenja. Ta pobuda je povezala: 
organizacijo pobudnico, moderatorje, univerzitetnega raziskovalca, 
učitelje, dva razreda osem- in devetletnikov, 12 starih staršev otrok 
in člane lokalne skupnosti. Center leži v osrčju naravnega parka v 
bližini Orvinia v osrednji Italiji. Raznolike dejavnosti so sodelujočim 
približale naravo in krajevne običaje, pripovedi starejših pa so obudile 
spomine na preteklost. Poleg oblikovanja novih odnosov med sicer 
oddaljenima generacijama so sodelujoči tudi poglobili razumevanje 
vrstnikov.

Kontaktni podatki
Marcello Mariuzzo  - mariuzzo@lunaria.org

““Všeč mi je bilo 
pripovedovati, kako sem 

preživljala otroštvo, in videti, 
kako pozorno so poslušali. 

Nikoli ne bom pozabila 
njihovih občutij, prišli so 
me objet. To bom imela v 

najlepšem spominu. Otrok 
nisem prej poznala, niso bili 

moja  vnukinja, ki jo vsak da n 
objamem. To so otroci, ki sem 
jih spoznala tu in ki jih sedaj 

nosim v srcu.” 
Maria, 78

“Za božič so doma pri mami Anni 
namesto igric, igrač in sladkarij 
dobili oreščke, fige, mandarine. 

Poslušala sem njihovo pripoved in 
si mislila, kako čudno!” 

Francesca, 8 let
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“Zelo rad slikam. In rad 
podarim sliko nekomu, ki mi je 

tudi nekaj naredil.”

Igor, 8 let

Nizozemska – Leiden

Young and Old Fit Together Like Two 
Pieces of a Puzzle

Osnovna šola Pacelli in dom za starejše občane Robijnhof v Leidnu 
stojita na nasprotnih straneh ulice. Oba sta drug drugemu in lokalni 
skupnosti navdušeno odprla vrata. In kaj je boljšega, kot razred 
sedem- in osemletnikov povezati s starejšimi v okviru skupnega 
umetniškega projekta. Najprej sta se obe skupini predstavili s kratkim 
videoposnetkom, zaradi česar je kasnejše srečanje bilo manj stresno, 
eden o drugem pa so postali tudi bolj zvedavi. Na podlagi podatkov 
iz posnetkov je vsaka skupina izdelala sestavljanke, za katere so 
mislili, da bodo všeč drugi skupini. Na koncu so se vsi skupaj srečali 
na družabnem dogodku, si izročili sestavljanke in se igrali. Vsi so bili 
zelo navdušeni, da so se končno srečali; otroci so premagali svojo 
sramežljivost, starejšim pa je dobro dela energičnost in družba 
mlajših otrok.

Kontaktni podatki
Ronald Jonkman  –  zonproducties@gmail.com

“Upam, da bodo otroci, ki 
nekaj delajo zame, našli 

veliko navdiha v moji sliki.” 
.ga van der Bijl, 94 let

“Vem, da mi nekdo dela 
sestavljanko. A to ni razlog, da se 

trudim, da bo lepa.” 

Joyce, 9 let
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Nizozemska – Leiden

Vrtnarimo skupaj

 Poleti leta 2014 smo prazno parkirišče pred centrom Opaal v Leidnu 
spremenili v javen zelenjavni vrt. Otroci iz soseske so s starejšimi 
odraslimi iz okoliša posadili in začeli skrbeti za različne vrste zelenjave 
in cvetlic. Na pomoč so jim priskočili prostovoljec iz šolskega vrta 
Leiden in osebje organizacije Radius, ki si prizadeva za dobrobit 
starejših odraslih v Leidnu. Dobijo se vsak teden – gre za prijetna in 
aktivna srečanja, na katerih tako mladi kot starejši razvijajo vrtnarske 
veščine. Upamo, da bo projekt medgeneracijskega vrtnarjenja 
sčasoma v svoje vrste privabil še več članov skupnosti.

“Zdi se, kot da bi to 
delali vsak”

Olivia, prostovoljka

“Poglejte, kako 
srečni so.” 

ga. De Jong, 75 let

Eden od otrok me 
je vprašal s širokim 
nasmeškom: “Lahko 

prosim zalijem rastline?”
deklica, 6 let

Kontaktni podatki
Annet Gijsman - a.gijsman@radiuswelzijn.nl
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Poljska – Janisławice

Stari običaji – novo znanje

Glavni cilj pilotne akcije TOY v vasi Janisławice, ki jo je pripravila
razvojna skupina za lokalno skupnost, je bil vzpostavitev odnosov in 
tesnejših vezi med generacijami s pomočjo različnih večgeneracijskih 
dejavnosti s poudarkom na krajevnih folklornih običajih. Otroci iz 
vrtca in osnovne šole so skupaj s starimi starši pekli torte za veliko 
noč, krasili pirhe, likali in ožemali perilo ter izdelovali naglavne vence 
iz rož za poroke. Dejavnosti so se odvijale dvakrat mesečno od aprila 
do avgusta 2014. Poseben dogodek se je odvil 21. junija na kresno 
noč, ko so se vse tri generacije, stari starši, starši in otroci, zbrale na 
tradicionalnem pikniku za kres, odprtem za vso skupnost.

“Lepo je videti, da otroke 
zanimajo naše življenjske 

zgodbe.”
Maria, 67 let

“Peka velikonočnih 

piškotov je bila zelo 

zabavna.”

Iza, 7 let

“Celotna skupnost se 

nam je pridružila pri 

praznovanju kresa, 

to nas je povezalo.” 

Agnieszka, moderatorka, 40 let

11
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Poljska – Rawa Mazowiecka

Obrti za staro in mlado

Štiri vaške osnovne šole v Pukininu, Konopnici, Boguszycah in Stari 
Wojski so se povezale s krajevno knjižnico v Boguszycah in najmlajšim 
v vaseh (otrokom, starim od 4 do 9 let) omogočile, da se naučijo 
tradicionalnih obrti in iger od starejših odraslih v kraju. Skupaj so 
šivali, delali oblačila za punčke, dekoracije iz papirnatih prtičkov in 
se naučili nekaj tradicionalnih iger na prostem. Glavni cilj akcije je bil 
spodbuditi starejše, da postanejo dejavnejši v skupnosti, obogatiti 
učne procese tako starejših odraslih kot mlajših otrok in ohranjati 
lokalne ustvarjalne običaje.

“Veseli me, da lahko otrokom 
pokažem obleke, ki sem jih 
sešila za svoje punčke, vsaj 

ne ždim sama doma.”
Józefa, 81 let

““Starejši odrasli so 

lahko pokazali svoje 

veščine, kar jim je 

polepšalo dan.”

Małgorzata, moderatorka, 40 let

“Doma bom sešila obleke 
za svoje punčke,  tako 

kot nas je naučila gospa 

Józefa.”

Julia, 6 let
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Poljska – Cekcyn

Medgeneracijske umetniške delavnice

Številne krajevne skupine iz občine Cekcyn so se povezale, da bi 
starejše odrasle vključile v izvedbo ustvarjalnih dejavnosti za mlajše 
otroke v skupnosti. Dejavnosti, ki so se odvijale od začetka maja 
do konca avgusta 2014, so bile umetniške delavnice: nekatere za 
otroke do 3. leta starosti in njihove starše; druge za otroke med 4. in 
6. letom starosti ter za otroke, starejše od 6 let. Organizirali so tudi 
delavnice na prostem ter umetniške dejavnosti na raznih dogodkih v 
občini. Starejši in otroci še naprej iščejo priložnosti za srečevanje in 
zabavne dejavnosti. Skupno se je dogodkov udeležilo 63 otrok do 9. 
leta starosti in 13 starejših žensk (starih od 55 do 65 let). 

“Potrebovala sem otroke in 
oni mene.” 
Rozalia, 66 let

“Starejšim gospem 

se kar smeji, ko se 

igrajo z otroki.” 

Felictya, 64 let

“Všeč mi je, ko nam gospa 

Rozalia bere knjige.” 

Filip, 4 leta

Kontaktni podatki
Anna Dolecka adolecka@frd.org.pl
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Portugalska - Aveiro

Medgeneracijska knjižnica igrač: 1, 2, 3... 
Igrajmo še  enkrat!

V centru Paróquia São Pedro de Aradas v Aveiru so storitve za 
otroke in starejše odrasle običajno v različnih stavbah. V okviru 
pilotne pobude TOY je 88 otrok iz vrtca, starih od 3 do 6 let, prišlo 
na obisk k starejšim v domu za starejše občane in se z njimi igralo 
in ustvarjalo igre. 15 starejših odraslih med 76. in 94. letom starosti, 
vključenih v projekt, so otroci obiskali v skupinah po 20 otrok. 
Dejavnosti so vključevale namizne igre, kot so domine, sestavljanke 
in fizične aktivnosti. Otroci so starostnike naučili uporabljati tablico 
(tj. veščine informacijsko-komunikacijske tehnologije), starejši odrasli 
pa so otrokom pokazali bolj tradicionalne igre. Poleg tega sta se obe 
generaciji zabavali in imeli dobre priložnosti za učenje.

“Imamo jih radi, ker so 
‘bodoči odrasli’ in je dobro 

zanje, da pridejo v stik s 
starejšimi in tako dobijo 

dobre nasvete in lep zgled.”
António Bartolomeu, 90 let

“Starejši so mi všeč. Naši 
prijatelji so kot naši stari 

starši, ker se z nami 
igrajo in kaj počnejo z 

nami.” 

Margarida Ferreira, 6 let

Kontaktni podatki
Susana Passos,  lpameliamadail.geral@gmail.com

“Medgeneracijske 
dejavnosti so priložnost 

za vse sodelujoče, 
da izkusijo vzdušje 
vzajemne pomoči 

s solidarnostjo, 
radodarnostjo, ki goji 

hvaležnost.”  

Susana Passos, moderatorka, 38 let
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Portugalska - Aveiro

Recepti z nasmehom

»Recepti z nasmehom« je medgeneracijska pobuda socialnega centra 
Azurva v Aveiru, ki zagotavlja prostore in storitve za mlajše otroke 
in starejše odrasle. V okviru pobude so starejši odrasli preživljali 
čas v vrtcu, skuhali svoje najljubše jedi in pripravljeno hrano delili 
z večjo skupino otrok v vrtcu med malico. Na podlagi spominov in 
zgodb v zvezi s kuharskim izročilom so sestavili tudi knjigo receptov. 
Obe skupini je skupinsko kuhanje navdihnilo, doživetje pa so želeli 
ponoviti. Skupno je sodelovalo 45 otrok, starih od 3 do 6 let, in 8 
starejših žensk med 63. in 95. letom starosti ter vzgojiteljica v vrtcu. 
Poleg tega so udeleženke starejše generacije imele priložnost 
pomembno prispevati h kulturni dediščini mlajše generacije.

“Povabilo sem sprejela, ker 
menim, da lahko otroke 

česa naučim, staro znanje 
mojih staršev. Moj recept 
je tak, kot ga je poznala 

moja mama, in danes ni več 
takih.”

Rosa Cândida, 66 let

“Nam bodo starejši spet 

pomagali pri kuhanju?” 

Simão, 4 leta

“Zelo lepo je videti 
otroke in starejše, 

srečne zaradi te 
pobude.”   

Sofia Vieira, moderatorka, 42 let

Kontaktni podatki
Sofia Vieira, geral@centrosocialazurva.org 
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Španija - Lleida

Potovanje v času: igre nekoč in danes

Medgeneracijski projekt, ki ga je organiziral igralni center Balàfia, 
je povezal otroke in starejše odrasle z izmenjavo tradicionalnih 
in sodobnih iger. Aprila in maja 2014 je 56 sodelujočih, dečkov in 
deklic ter moških in žensk, starih od 3 do 82 let, obiskalo Muzej 
tradicionalnih iger v Campu in sodelovalo v delavnicah, na katerih so 
prišli v stik s starimi igračami, kot so punčke iz cunj in frnikole. Starejši 
odrasli so otrokom pokazali, kako igrati tradicionalne igre, otroci pa 
so razložili, kako igrati nekatere moderne igre, kot so konstrukcijske 
igre, namizne igre, pesmi in zgodbe. Projekt je uspešno dosegel 
zastavljene cilje, otroci in starejši odrasli so se radi učili in igrali skupaj 
– in se medtem učili o izkušnjah v življenju drug drugega. Zmanjšali 
so se negativni stereotipi o posameznih starostnih skupinah, 
povečalo pa se je medsebojno spoštovanje med generacijama.

“Bila je zelo pozitivna 
izkušnja, ki je igralnemu 

centru pokazala novo 
perspektivo; ta projekt 
ga je napolnil z novimi 

močmi. Starejši so bili zelo 
zagnani; vsi smo se naučili 
novih veščin. Občutili smo 

veliko ljubezni in želimo 
nadaljevati s projektom.” 

Christine, 63 let

“Zelo lepo se počutim, da 
sem lahko te ‘male lepe 

trenutke’ delila z otroki.” 

Carmina, 63 let

“Nobenega dedka 
nimam, sedaj jih 
imam pa veliko.”   

Cataline, 4 leta

16



17

Španija - Lleida

Govorjeni ples Mavrov in kristjanov

Glavni cilj projekta je bil ohranjanje kulturne dediščine mesta z 
medgeneracijskim umetniškim projektom. V sklopu projekta smo 
obudili tradicionalni ples in predstavo Ball parlat dels moros i 
cristians. Skupino 36-ih otrok in starejših odraslih, starih od 4 do 
70 let, je vodil gledališki režiser. Skupaj so raziskovali kulturne in 
zgodovinske okoliščine igre, napisali so besedilo, ki so ga otroci 
prilagodili za vrstnike, izdelali kostume in na koncu tudi uprizorili 
predstavo. S sodelovanjem v tem ustvarjalnem projektu so sodelujoči 
usvojili nekatere gledališke veščine, skupna odgovornost pa je 
pomagala zmanjšati negativne stereotipe in povečala medsebojno 
spoštovanje med generacijama.

“Čudovita izkušnja je 
bila. Odkar sem vdova, 

preprosto moram 
sodelovati v tovrstnih 

pobudah, saj je to za nas 
(starejše) motivacija za 
vsakdan. Nisem vedela, 

da se starejši radi igrajo in 
našemijo.”

Pepita, 69 let

“Izvajanje pilotnega 
projekta TOY je bila 
čudovita izkušnja.

Vsi (strokovnjaki, otroci 
in starejši) smo se naučili 
ceniti in spoštovati drug 

drugega in uživati v 
medsebojnem učenju. 

Še naprej moramo 
vlagati v tovrstne 
medgeneracijske 

dejavnosti, saj bogatijo 

našo skupnost.”

Alba, moderatorka, 25 let

“Nisem vedela, 
da se starejši radi 

igrajo in našemijo.”   

Nada, 4 leta

Kontaktni podatki
Blanca Moreno Pena – bmoreno@paeria.cat
http://educacio.paeria.cat/lleida-educa/als-ciutadans-i-
ciutadanes/toy-together-old-young/toy-together-old-young
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Partnerji

Pridruženi partnerji

www.toyproject.net


