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Archipelag Pokoleń. Wolontariat 55+. Dołącz do nas!
____________________________
Masz 55 lat lub więcej? Interesujesz się kulturą, zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie?
Lubisz działać i dyskutować z ludźmi w różnym wieku? Chcesz razem z nami wspierać aktywne
uczestnictwo osób starszych w kulturze i życiu społecznym? Chcesz wyjść z domu, poczuć się
potrzebnym i zaangażowanym? Zostań wolontariuszem/ wolontariuszką* Towarzystwa Inicjatyw
Twórczych „ę” i współpracujących z nami instytucji kultury. Świat zmieniają ludzie z pasją! Twój czas,
pomysły i umiejętności pomogą nam szerzej i skuteczniej działać.
Współpracując z nami:
- poznasz ciekawe działania międzypokoleniowe prowadzone w całej Polsce;
- spotkasz liderów 60 +, którzy aktywnie działają na rzecz swoich miejscowości;
- poznasz ciekawych ludzi i nieoczywiste miejsca na mapie kulturalnej Warszawy, dowiesz się, jak
działają warszawskie instytucje kultury
- poznasz „od kuchni” metody pracy i zespół Towarzystwa „ę”, jako wiodącej organizacji realizującej
działania kulturalne i międzypokoleniowe w całej Polsce;
- weźmiesz udział w wykładach i dyskusjach wokół nowych zjawisk w kulturze i zmian we
współczesnym świecie.
Uczestników „Archipelagu Pokoleń” włączymy w przygotowanie:
- tekstów i materiałów informacyjnych o naszych działaniach,
- ogólnopolskiego spotkania rad seniorów i przedstawicieli samorządów,
- warsztatów dla liderów działań międzypokoleniowych,
- warsztatów dla pracowników instytucji kultury, które chcą rozwijać działania międzypokoleniowe,
- a także w bieżące działania edukacyjne warszawskich instytucji kultury – wokół wystaw, spektakli,
festiwali filmowych etc.
Na zgłoszenia czekamy do 9 października. Planujemy zebrać grupę ok 10-15 wolontariuszy.
Zakładamy współpracę dopasowaną do indywidualnych zainteresowań i możliwości czasowych w
okresie X-XII 2016 z możliwością kontynuacji wolontariatu i udziału w spotkaniach Archipelagu w 2017.
Jak się zgłosić?
Napisz do nas na adres: maria.klaman@e.org.pl lub zadzwoń – 22 396 55 16 (19) i umów się na
indywidualną rozmowę/spotkanie lub przyjdź na otwarte spotkanie informacyjne w Warsztacie na pl.
Konstytucji 4. Terminy: 21 IX,28 IX w godzinach 12.00-14.00 i 16.00-18.00 oraz 5 X w godzinach
14.00-17.00.
Zapraszamy szczególnie osoby 55+, które się wahają. Nie są pewne, czy Archipelag to będzie dla nich
ciekawa propozycją, ale chcą spróbować czegoś nowego, przyjrzeć się z bliska działaniom
społecznym.
Wsparcie rówieśników
Ważnym wsparciem dla nowych wolontariuszy będą osoby 55+, które uczestniczyły już w działaniach
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„Archipelagu Pokoleń” i aktywnie angażują się w życie kulturalne Warszawy, współpracują jako
wolontariusze m.in. teatrem TR, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowym, festiwalem
filmowym Millennium Docs Against Gravity, inicjują własne działania kulturalne.
Oto jak uczestnicy „Archipelagu” wspominają swój udział w projekcie:
„Nie byłam pewna czy Archipelag jest dla mnie, czy mogę się do czegoś przydać. Nic wielkiego sobie
nie obiecywałam. Poszłam, aby nie zwariować z nadmiaru czasu. Pierwsze spotkania, wykłady,
dyskusje – obudziły we mnie chęć działania. Spotkałam wielu wspaniałych młodych ludzi i rówieśników.
Teraz wiem, ile mogę zrobić, ile umiem, ale najważniejsze jest to, ile nowych rzeczy się uczę.” (Basia)
„Ważnym przesłaniem Archipelagu Pokoleń jest dla mnie to, aby wyjść do ludzi, spotykać się,
dyskutować, działać. Nie zalegać na kanapie przed telewizorem, nie rezygnować ze wspólnoty z grupą
rówieśniczą, nie odcinać się od tej „okropnej” chociażby z tego powodu, że różnej od nas młodzieży.”
(Elżbieta)
„Zajęcia Archipelagu poszerzyły moją wiedzę na temat współczesnego świata. To był bardzo silny
bodziec intelektualny. Co ciekawe, moje rozmowy z dziećmi się zmieniły – odnaleźliśmy wspólną
płaszczyznę zainteresowań, która prowokowała do rozmów i dyskusji. Co więcej, odkryłam w sobie
duszę społecznika, zrobiłam kilka projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.” (Ania)
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Archipelag Pokoleń rozwijamy od 2012 roku we współpracy z Instytutem Stosowanych Nauk
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i wybranymi warszawskimi instytucjami kultury,
klubokawiarniami. Z działań Archipelagu skorzystało blisko 90 osób 55+. Poprzez udział w wykładach,
warsztatach, dyskusjach i poprzez współpracę z teatrami, muzeami – inspirujemy do otwartego
myślenia o współczesnym świecie i kulturze. Pokazujemy osobom dojrzałym, że warto angażować się
w życie społeczne Warszawy. Wspieramy instytucje kultury w docieraniu i angażowaniu do wspólnych
działań dojrzałych Warszawiaków.
Coraz odważniej zmierzamy w stronę utworzenia międzypokoleniowego centrum wolontariatu w
kulturze, współtworzonego przez starszych i młodych mieszkańców Warszawy i partnerskie instytucje
kultury.
Wesprzyj nasze działania, dołącz do nas!
www.e.org.pl
www.archipelagpokolen.pl
* Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę
na rzecz dobra wspólnego, na rzecz osób indywidualnych spoza rodziny, grona przyjaciół. Z
wolontariuszami podpiszemy porozumienia wolontariatu. Towarzystwo „ę” pokryje koszty
ubezpieczenia NNW, ewentualnych podróży wolontariuszy. Osoby 55+ nie ponoszą opłat za udział w
rozwojowych warsztatach czy wykładach, koszty te pokrywa Towarzystwo „ę”.
Projekt „Archipelag Pokoleń. Wsparcie wolontariatu osób 55+” jest finansowany ze środków m. st.
Warszawy.
fot. K.Pacholak
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