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Podsumowanie programu
„Bądź na plus 60!” w Jaworznie
Dobiega końca projekt „Bądź na plus 60” realizowany w partnerstwie z miastem Jaworzno
przez jaworznickie stowarzyszenie „Nasza
Przystań”, które zostało beneficjentem rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys.
zł możliwe było przygotowanie i zrealizowanie
bogatej oferty edukacyjno - kulturalnej dla jaworznickich seniorów. Zadania zrealizowane
zostały w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30
listopada 2017 r.
Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Miasta:
Jaworzno stało się przykładem budowania
miasta otwartego na potrzeby i oczekiwania
osób starszych. Miasta, które rozumie i konsekwentnie realizuje politykę senioralną. Zrealizowany w naszym mieście program „Bądź
na plus 60!” to kolejny przykład naszej dobrej
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przyznane środki zostały przeznaczone na
realizację potrzeb jaworznickich seniorów m.in. wyjazdów do teatru,
bezpłatnych koncertów, organizację wydarzeń kulturalnych, zajęć artystyczno - manualnych, terapeutycznych i prozdrowotnych. Cieszę się,
że tak wiele osób skorzystało z przygotowanej oferty.

Oto efekty naszej wspólnej pracy:
Panel warsztatów i zajęć tematycznych:
Warsztaty ceramiczne:
•• techniki - z płata, z wałeczków.... lepienie,
•• relief: wklęsły i wypukły... zdobienia,
•• rysunek w glinie, glinki kolorowe, szkliwa ceramiczne,
•• efekty finalne: ceramiczne; rybki, ptaki, miseczki, łyżeczki,patery, deski
na sery, motyle, maselniczki, anioły.

Warsztaty malarskie:

Warsztaty taneczne:
•• zajęcia indywidualne i grupowe ( doświadczony instruktor),
•• profesjonalna strona merytoryczna i realizowany ważny aspekt – rekreacyjny,
•• efekt finalny: walc angielski, samba, cha cha cha, jive, polka,
•• cykl zakończony zabawą taneczną z poczęstunkiem i upominkiem dla
uczestników.

Trening pamięci, cykl spotkań terapeutycznych:
•• poprawa ogólnopojętej pamięci,
•• ćwiczenia koncentracji i zapamiętywania,
•• wyciszanie się za pomocą czynników relaksacyjnych.

Propozycje koncertowo – widowiskowe:

•• podstawy kompozycji rysunku,
•• perspektywa,światłocień i plastyka w rysunku,
•• analiza anatomiczna ludzkiego ciała,
•• analiza kolorystyczna,
•• ćwiczenia rozwijające wyobraźnię twórczą i przestrzenną,
•• rysunek ołówkiem i piórkiem- martwa natura w ołówku,
•• odtwarzanie: anatomia człowieka (oko), zwierzęta (konie), kwiaty, ptaki,
•• obrazy olejne – krajobrazy.

Warsztaty rękodzieła artystycznego:

Aktywizacja seniorów
W ramach projektu odbyło się wiele warsztatów i spotkań dla seniorów
60+ z naszego miasta. Projekt „Bądź na plus 60!” pozwolił stworzyć rozmaity wachlarz działań mających na celu integrację środowiska osób
starszych, aktywność fizyczną i kulturalną oraz poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowia. Zorganizowano wiele działań na rzecz poprawy jakości
i poziomu życia osobom w wieku powyżej 60 lat. Dotyczyły one uczestnictwa w życiu społecznym, budowy przyjaznego społecznego klimatu
dla godnego starzenia się oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.

•• występ duetu fortepianowo-saksofonowego „Classicpair” - Agata Hańko-Jakub Jarosz „Od Piazzoli do Paganiniego”- Centrum Kultury Teatr
Sztuk w Jaworznie,
•• występ formacji „Viva Flamenco”z Michałem Czachowskim w Młodzieżowym Domu Kultury im. „Jaworzniaków”,
•• Muzyka łączy pokolenia- „ Od Presleya do Liroya”- zabawy taneczne w sali
bankietowej „Szczakowiec”,
•• wyjazd na spektakl „Bulwar zachodzącego słońca” Billy’ego Wildera Teatr Rozrywki w Chorzowie,
•• konkurs piosenki wokalnej: „Śpiewać Każdy może” w Centrum Kultury
Teatru Sztuk z profesjonalnym jury, nagrodami i poczęstunkiem.

Profilaktyka zdrowotna:
Wykłady specjalistów (kardiolog, geriatra, diabetolog i dietetyk) w sali
audiowizualnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej:
•• edukacja zdrowotna wieku senioralnego,
•• dbałość o kondycję psychofizyczną,
•• zdrowe odżywianie.

Senior plus aktywność
W ramach zadania „Bądź na plus 60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów” zorganizowano wiele bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, licznych koncertów, zajęć z zakresu ceramiki, malarstwa,
rzemiosła artystycznego, fotografii, zajęć ruchowych oraz zajęć terapeutycznych w zakresie sprawności psychofizycznej i intelektualnej,
a także prozdrowotnej. Oferta skierowana była do 400 osób, w tym
do 50 osób z niepełnosprawnością.

•• absolutne podstawy fotografii – w pigułce,
•• kompozycja obrazu,
•• rodzaje światła i oświetlenia,
•• portretowanie fotograficzne- ćwiczenia w studio-portretowanie,
•• zajęcia w plenerze,
•• od koncepcji po produkcję - opracowanie koncepcji sesji finalnej do
kalendarza na 2018r.

•• instruktaż do materiałów rękodzielniczych i materiałów przeznaczenie,
•• farby i kleje - koncepcje ich wykorzystania,
•• technika decoupage ( ozdobne butelki),
•• tworzenie wyrobów z filcu - motywy zwierzęce i kwiatowe,
•• technika cotton balls (kule materiałowe z oświetleniem),
•• art recykling - wyroby papierowe,wiklinowe (kosze,wazony)- aspekt
ekologiczny!

Warsztaty fotograficzne:

Jaworznickie Obserwatorium Międzypokoleniowe - cykl spotkań
w Muzeum Miasta Jaworzna:
•• możliwość międzypokoleniowej prezentacji o różnorodnej tematyce,
•• wymiana doświadczeń i umiejętności na poziomie różnych pokoleń.

II edycja „Tygodnia Seniora”- możliwość przedstawienia szerokiej
społeczności dorobku i nabytych umiejętności beneficjentów programu „Bądź na plus 60”, wystawa prac z warsztatów tematycznych
w Miejskiej Bibliotece i namiotach wystawowych.

W trosce o bezpieczeństwo
i aktywizację seniorów
Efektywna współpraca Urzędu Miejskiego i Stowarzyszenia „Nasza
Przystań” zaowocowała efektowną realizacją projektu: „Bądź na plus
60 - jaworznicki program wsparcia dla seniorów”. Szlachetna idea ma
swoje źródło w rządowej koncepcji wsparcia seniorów.

Jaworznickie Obserwatorium Międzypokoleniowe
Cykl spotkań w Muzeum Miasta
Jaworzna było okazją do międzypokoleniowej prezentacji o różnorodnej tematyce oraz wymianie doświadczeń i umiejętności
na poziomie różnych pokoleń.
W ramach Jaworznickiego Obserwatorium
Międzypokoleniowego zrealizowano:

Od 25 września br. do 29 września br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie
zorganizował i przeprowadził trzy warsztaty o tematyce promującej aktywny tryb życia, zdrowe
nawyki żywieniowe. Zaprezentowano również
wykorzystanie nowych technologi (aplikacje mobilne) wspierające zdrowy styl życia. W ramach
spotkań odbyły się również konsultacje z dietetykiem i specjalistami w zakresie ochrony zdrowia.

Od 28 września br., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie wystawiono animacje muzyczną retro pt „Bodo Cafe”. Za sprawą barwnego i rozśpiewanego widowiska przenieśliśmy
się do lat 30-tych minionego wieku. Opowieść o niezwykłej postaci Eugeniusza Bodo, aktora,
piosenkarza, scenarzysty i producenta, przepleciona została niezapomnianymi szlagierami
- tangami, foxtrotami, walczykami, m.in.: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Sex appeal”
czy „Zimny drań”. Utwory usłyszeliśmy w wykonaniu artystów - śpiewaków i muzyków kameralnych, tworzących trzon zespołu TangoStan Quintet: Weroniki Kępki - mezzosopran, Łukasza Kostki - baryton, Agnieszki Dancewicz - skrzypce, Karola Grzeszczuka - akordeon, Justyny
Służalec - fortepian, Emilii Krzyżanowskiej - fortepian, Piotra Kucharza - kontrabas, Krzysztofa
Kołodzieja - gitara. Koncert poprowadziła Małgorzata Jeruzal.

Od 27 września br.,
w Muzeum Miasta Jaworzna odbywały się warsztaty
z integracji społecznej pn.
„Zdrowie seniora kluczem do
radości”. Celem warsztatów
było propagowanie zdrowego stylu życia. Warsztaty
przeprowadziła dr. n. med.
Agnieszka Jabłeka.

