Nový projekt “Najdi si svého dědečka a babičku“
děti baví
(upravený materiál - původní materiál - Krkonošský deník 6. 5. 2015)

Semily - S ojedinělým projektem přišli žáci Základní školy Ivana Olbrachta v Semilech.
Vloni před vánoci navštívili Dům seniorů s hudebním vystoupením, aby uživatelům
domova zpříjemnili adventní čas.

Nový projekt Najdi si svého dědečka a babičku děti baví Autor: Věra Nutilová

„Tři dívky osmé a deváté třídy se po koncertě daly do hovoru s obyvateli domova. Netrvalo dlouho a
oslovily mě, jestli by mezi staré lidi nemohly chodit častěji a dokonce, že by mezi staré lidi chtělo
docházet více žáků," připomíná ředitelka Domu seniorů Eva Štěpničková.

Netají se tím, že jí to upřímně překvapilo. Následovalo jednání s ředitelem školy. Výsledkem je, že
žáci sedmé, osmé a deváté třídy, kteří projevili zájem, pravidelně docházejí do domova mezi seniory.
A projekt jsme si nazvali „Najdi si svého dědečka a babičku". „Měly jsme trému, říkaly jsme si, jak
nás staří lidé přijmou. Ale jsou bezvadní, není to o tom, že by nechtěli komunikovat. Rodiče nás
v této aktivitě podporují a jsou rádi, že se svému okolí, v tomto případě starým lidem, snažíme
zpříjemnit život. A po každé návštěv je nám príma," přiznávají studentky.
„Moc ráda s nimi mezi staré lidi chodím, máme pokaždé nějaký námět na povídání nebo téma
jednoduše vyplyne z návštěvy," připojuje se učitelka Ivana Bělková. „Děvčata a kluci dokáží o jejich
životních příbězích přemýšlet, mají v plánu zpracovat literárně některý z jejich okamžiků života.
Vidím, že se s dědečky a babičkami nenudí a hlavně, chtějí sem docházet."
Na návštěvy se senioři moc těší, je to, jak mnozí připomínají, svěží vítr do všedních dnů. V domově je
pro tuto aktivitu určena sociální pracovnice Simona Šimková, je moc ráda, že tyto návštěvy seniory
natolik oslovily. „Nebudou to pokaždé jen chvíle vyprávění a povídání. Plánujeme vycházky na
zahradu nebo do okolí, děti se podle svých slov těší na to, až mnohé imobilní „babičky a dědy“
povezou na vozíku."
Jedním z těšících se dědečků je pan Hoffmann. „Tyhle děti si mě vybraly jako prvního! Stejně jako
další lidi z domova se vyloženě těšíme na čtvrtky, kdy sem mladá generace dorazí, to víte, starý
člověk potřebuje úsměv, dobré slovo. Je to forma úlevy, v domově máme veškerou možnou péči, ale
tyhle návštěvy jsou třešničkou na dortu."
Jak mi sdělila paní ředitelka, další akcí, do které se žáci po vzájemné dohodě s vedením školy zapojí,
bude výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí. „Cílem soutěže je nenásilnou formou přimět nejmladší
generaci k zamyšlení nad touto životní etapou a podporovat vztahy mezi generacemi."
Věra Nutilová
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