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Z okazji roku wolontariatu  uczestniczyłyśmy  w dniach 19-20 maja  2011r.  

w konferencji, której tematem było „Jak mobilizować osoby 50+ do aktywnego działania  na 

rzecz  rodzin, seniorów, kobiet i młodzieży.   

Na wstępie  120 uczestników z kilku krajów m.in. Austrii,  Belgii, Chin, Holandii, Wielkiej 

Brytanii, Polski, Niemiec przywitała pani Karin Haist z fundacji „Körber-Stiftung. 

 Następnie słowa powitalne wygłosił Dyrektor Departamentu Dieter Hacker 

z Ministerstwa Federalnego dla Rodzin, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. 

 Pani prof. dr Ursula Lehr, przewodnicząca BAGSO miała bardzo ciekawe wystąpienie  

„Angażowanie czyni Dobro”. Z kolei prof. dr. Horst Opaschowski przedstawił nam wizję 

„Społeczeństwo jutro”. 

 Po czym zaczęła się najbardziej interesująca dla nas część konferencji, którą 

prowadziła  pani Patricka Munro  pt. „World Cafe”.  Oznacza to zaangażowany ruch, 

wykorzystanie potencjałów, gwarantowany udział w różnej działalności społecznej, nowe 

wezwania dla organizacji i społeczeństwa oraz efektywną komunikację.   

 „World Cafe” charakteryzuje się tym, że nie słucha się referatów, ale dyskutuje się na 

dane tematy przy czteroosobowych stolikach tzw. wyspach. Jedna z osób przy stoliku 

zapisuje myśli pozostałych dyskutantów, po czym następuje zmiana uczestników i dalsza 

dyskusja odbywa się przy innym stoliku na ten sam temat. Wnioski z dyskusji, zapisywane na 

kartkach, przykleja się na dużych tablicach w sali.  W przerwie każdy z uczestników 

konferencji mógł się zapoznać ze zdaniem innych. Efekt był taki, że w ciągu dwóch dni 

wszyscy uczestnicy poznali się nawzajem.  

Zaskoczyło nas, że w Niemczech istnieje przeszło 100 organizacji opiekujących się 

seniorami. Obecnych było wielu  młodych ludzi i dużo mężczyzn, czego u nas się raczej nie 

spotyka.  Młodzi i starsi pracują w ramach wolontariatu i sprawia im to dużą radość.  
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Wieczorem 19 maja zaproszono wszystkich uczestników do Centrum Spotkania 

Seniorów „Haus im Park”  dom fundacji Körber-Stiftung.  Na wstępie oprowadzono nas po 

obiekcie, który posiada wiele pomieszczeń do zajęć, rehabilitacji, basen, teatr z sceną na 200 

miejsc. Pokazano nam także, zbiór kaset z literaturą, które zostały nagrane przez seniorów  

z przeznaczeniem do wypożyczenia, zwłaszcza dla osób niewidomych.  

Również ciekawe były inne formy opieki nad seniorami.  Wolontariusze potrafili 

zachęcić seniorów do aktywnego życia np.:  

- gromadzą się w Domach Dziennego Pobytu gdzie malują, śpiewają, pracują na  

  komputerach, itp., 

- seniorzy pracują za zgodą Dyrekcji w świetlicach szkolnych, w przedszkolach  z dziećmi  

i  prowadzą różne  zajęcia   warsztatowe według własnych zainteresowań, a mężczyźni 

zastępują często dzieciom   ojca lub dziadka, którego dzieci nie mają. 

Zostałyśmy przez wszystkich uczestników bardzo serdecznie przyjęte i pytano nas jak  

wygląda praca z seniorami w Polsce. Zaproszono nas do nawiązania dalszej współpracy  

i mamy nadzieję, że nawiązane kontakty będą kontynuowane. 

  

  


