Přínosy a dopady mezigeneračních
aktivit na seniory a děti
„Setkávání různých generací jsou jednou z věcí, které dnešní
společnosti chybějí a jejichž nedostatek nás postihuje více, než si
uvědomujeme.

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro
období let 2013 až 2017
 Motivovat mateřské, základní a střední školy a knihovny ke každoročnímu otevření
jednoho dne zaměřeného k dialogu o stáří
 Vyhlašovat umělecké a literární soutěže pro základní a střední školy, základní
umělecké školy, střediska volného času, dětské domovy a další instituce a organizace
na témata spojená se stářím a mezigeneračním dialogem
 Podpořit realizaci projektů na poskytování kurzů počítačové gramotnosti poskytnuté
seniorům žáky základních a středních škol a prostřednictvím knihoven
 Při zvyšování úcty ke stáří, dialogu a spolupráce mezi generacemi zohledňovat při
realizaci jednotlivých aktivit znevýhodněné a zranitelné skupiny seniorů (např. oběti
totalitních režimů, osamocených seniorů aj.)
 Podpořit rozvoj multigeneračních center poskytujících zázemí pro setkávání
napříč věkovými a sociálními skupinami, které zprostředkovávají vzdělávací,
zájmové a další aktivity a služby

Demografický vývoj stárnutí a dopad na společnost
•

•
•

Demografické studie uvádějí, že míra závislosti u starších lidí bude v roce 2050 až
ztrojnásobená oproti nynější situaci. Což znamená, že na necelého 1,5 člověka v
ekonomicky aktivním věku bude připadat jedna osoba starší věku 65 let, to je
významný rozdíl v porovnání s rokem 2003, kdy připadalo cca 5 osob v
ekonomicky aktivním věku na jednoho člověka ve věku nad 65 let. Mladé generace
se tak budou muset potýkat např. s očekávanými většími výdaji, které v roce 2050
mohou dosáhnout až hranice 15 % HDP, na starobní důchody. Avšak zvýšení
veřejných výdajů bude nutné např. ve zdravotní péči a v jiných oblastech.
Občané ve věku 65 let a více budou do roku 2060 představovat téměř 30 %
populace EU.
Mezinárodní zkušenosti se shodují, že nové generace se dožívají stáří ve
stále lepší kondici, ale stále většího osamocení.
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• Izolace a vyloučení
• Sdílení vědomostí (senioři pomáhají psát dětem
dopisy, děti pomáhají seniorům pracovat s
internetem)
• Mezigenerační solidarita (zachycuje samotu
starých lidí, staří nerozumějí mladým, mladí si
neumějí představit situaci ve stáří)
• Mezigenerační vzdělávání (rozmanitost
vzdělávání, vzdělávání pro všechny věkové
skupiny)

• Mezigenerační bydlení (v současnosti dětí žijí
většinou daleko od rodičů, kontakty s rodiči jsou
málo časté, myšlenka bydlení dvou generací –
mladých rodin a seniorů).

Co bylo „startovačem“ vzniku Komunitního centra
Klementinka
• Rozdíly mezi generacemi narůstají. Šance na jejich tvůrčí spolupráci
klesají. Potřeba podpory solidarity stoupá. Vzájemná péče a porozumění
jeden druhému je bezednou studnou živé vody a příležitostí pro dialog všech
generací.
• Generace si jsou stále vzdálenější. Doba početí prvního dítěte se neustále
zvyšuje. Za posledních 20 let v průměru o 5 let. Ženy i muži se často stávají
rodiči ve věku, kdy se jejich rodiče stávali prarodiči.

• Vznikají “mezigenerační rozdíly v jedné generaci”. Zvyšuje se rozptyl
věku rodičů dětí narozených ve stejném roce. Některým je 20 let, některým
40. V každé větší skupině dětí můžete mezi jejich rodiči nalézt rozdíl celé
jedné generace.
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• Změny jsou rychlejší a hlubší. Mění se prostředí a mění se i naše chování
v něm. Jako děti byly dnešní prababičky ohromeny televizí, dnešní babičky
barevnou televizí, dnešní rodiče bohatstvím programů v televizi… dnešní děti
už televize nezajímá. Zajímá je obrazovka jako prostředek pro ovládání
(virtuální, sociální, …) reality. Zatímco tři generace televizi používaly stejným
způsobem (sledováním, co se v ní děje), ta další má radikálně jiný přístup
(spoluvytváří to, co obrazovka ukazuje).
• Dnes spolu žijící generaci jsou si mezi sebou vzdálenější než všechny
spolu žijící generace v minulosti.
• Základem mezigenerační spolupráce napříč všemi kulturami byla rodina.
Dnes už ne.
• Mezigenerační spolupráce ztratila svého přirozeného nositele a tvůrce.

Co bylo „startovačem“ vzniku Komunitního centra
Klementinka
• Všechny dnešní generace žijí více v institucích než v rodinách. Děti tráví
více času se svými učiteli než rodiči, dospělí se svými kolegy než partnery, starší
lidé s ostatními staršími lidmi ve formálních i neformálních komunitách.
Budoucnost mezigenerační solidarity bude proto převážně realizována ve
spolupráci v institucích.
• Budou se muset řešit situace, které se týkají jich obou, příslušníků dvou
generací, případně v zájmu generace třetí, nejmladší. Předpokladem
nekonfliktního dialogu mezi příslušníky různých generací je vědomí, že jsme
každý vyrůstal ve velmi odlišném prostředí. Není třeba zkoumat, které je “to
správné”, protože naše původní prostředí už stejně neexistuje, nikdy se nevrátí.
Můžeme si proto navzájem bezpečně nabízet inspiraci a hledat spolu způsob, jak
se podpořit navzájem. Při takovém hledání se můžeme vzájemně poznávat,
navzájem se přijímat a podporovat. Základem dobrého soužití různých generací
je jejich dialog.
•

Převzato z blogu Nikol Kristek
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• ŽIJEME V DOBĚ, KDY SI MEZIGENERAČNĚ NEROZUMÍME?

V ŠATNĚ PO VÍTĚZNÉM ZÁPASE:
Místo oslav zlaté medaile upřednostní mladá
generace kontrolu svého profilu na sociálních
sítích.

?????????

Kurz sebeobrany

Babičky hlídají děti maminkám při školení

Programy se musí propojovat tak, aby zaujali velkou věkovou
skupinu, někdy je věkový rozdíl i 70 let

Nedílnou součástí je dobrovolnictví

A setkávání…

Děkuji za pozornost
Ivo Rašín
www.klementinka.cz
www.sskolemb.cz

https://www.facebook.com/klementinkamb.cz/

