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2. STRESZCZENIE PROJEKTU
W ramach realizacji naszego projektu chcemy współpracować ze społecznością lokalną,
mamy na celu wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój kapitału społecznego członków
wspólnoty lokalnej, zwłaszcza osoby 60+, chcemy również zaprezentować mocne strony
naszej szkoły, w nowym terenie dzielnicy III (od września 2016 r. szkoła ma nową siedzibę
na ul. Miechowity 6), a tym samym wypromować szkołę, zwiększyć świadomość społeczną
uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów. Nasze działania kierujemy do szeroko pojętej
grupy społecznej ludzi 60+, mieszkających na Olszy, Rakowicach i Prądniku Czerwonym.
Naszym założeniem jest integracja międzypokoleniowa młodzieży w wieku szkolnym i osób
60+, bogatych w doświadczenie życiowe, wiedzę, mądrość i pasje. Rezultatem naszego
działania będzie wypracowanie form wspólnej działalności uczniów i seniorów oraz
osiągnięcie efektów synergii i podwyższenie poziomu wiedzy mieszkańców i społeczności
lokalnej.

3. CZAS REALIZACJI PROJEKTU - Od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Nasz projekt głównie będzie realizowany w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w
Krakowie, ul. Miechowity 6, chcemy zaprosić do uczestnictwa w nim również nauczycieli,
rodziców, dziadków i babcie naszych uczniów, a także zainteresować nim wszystkich
Krakowian.
5. OPIS PROBLEMÓW I POTRZEB
Nazwa projektu: ,,Apetyt na działanie” zakłada wspólne działania podejmowane przez
uczniów naszej szkoły i seniorów. Chcemy, aby nasza szkoła była otwartym i partnerskim
miejscem dla całej społeczności lokalnej. Problemy, które chcemy rozwiązać przy pomocy
projektu to przede wszystkim zaangażowanie społeczności lokalnej, integracja uczniów i osób
starszych. Pokazanie na podstawie przekazywanych umiejętności, że jesień życia może być
kreatywna i twórcza. Przełamanie stereotypów społecznych, że młodzież jest dziś tylko bierna
i nie ma żadnych zainteresowań. Tym samym zaangażować do działania w projekcie
uczniów, nauczycieli, rodziny naszych uczniów. Mamy również potrzebę przygotowania się
do twórczego przeżywania i zrozumienia problemów wieku dojrzałości, na podstawie wiedzy
i doświadczenia naszych odbiorców, których celem jest także kreatywne przeżywanie starości
i organizowanie sobie czasu na emeryturze.
6. ODBIORCY PROJEKTU
Nasza grupa docelowa to seniorzy, w liczbie 30 osób i uczniowie ZSPS, w liczbie 30 osób.
Odbiorców projektu pozyskamy dzięki współpracy z PAL (Programem Aktywności Lokalnej
– na Olszy), Parafią Najświętszego im. Maryi i Księdzem Józefem Dyrba oraz z Fundacją
HITA im. Heleny i Tadeusza Augustyn w Krakowie. Czynnikami łączącymi te grupy jest
chęć integracji naszej młodzieży z różnymi grupami wiekowymi, współpraca
międzypokoleniowa, wymiana doświadczeń, wspólne pasje np. gotowanie, przepisy
kulinarne, pokazy kulinarne, informatyka oraz otwartość naszej młodzieży na potrzeby innych
ludzi.
7. CELE PROJEKTU
- integracja międzypokoleniowa uczniów ZSPS i osób 60+
- współpraca i integracja z odbiorcami naszego projektu
- wymiana wiedzy i umiejętności, wzajemne uczenie się
- pozyskanie i zaangażowanie członków społeczności lokalnej
- zaangażowanie uczniów w realizację projektu
- promocja szkoły w społeczności lokalnej
- podwyższenie poziomu wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń dla seniorów i uczniów
- wypracowanie koncepcji networkingu.
8. NOWATORSKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU
Nasz autorski projekt jest bardzo innowacyjny, ponieważ szkołę umieszcza w społeczności
lokalnej, jako miejsce otwarte i przyjazne seniorom. Dodatkowo chcemy zaprezentować się
odbiorcom naszego projektu, pokazując mocne strony szkoły i duży potencjał uczniów. Nowe
metody, które chcemy wykorzystać to networking.
9. DZIAŁANIA PODJĘTE W PROJEKCIE, ZASOBY

Działania, które chcemy podjąć ilustruje logo naszego projektu. Chcemy, aby nasza szkoła
była miejscem otwartym i partnerskim dla osób 60 + i stanowiła przestrzeń do budowania i
tworzenia więzi międzypokoleniowej.
10. ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU
Przez realizację projektu wzbogacimy wiedzę, doświadczenie całej społeczności szkolnej.
Nauczymy się współpracy z seniorami 60+. Nasza szkoła będzie rozpoznawalna jako miejsce
przyjazne i otwarte dla ludzi starszych. Pozwoli to dostrzec uczestnikom, że pasje,
zainteresowania i umiejętności są wartością, którą warto się dzielić Nasz projekt jest
długofalowy i tak naprawdę kończy się w grudniu 2017 r. Po jego zakończeniu chcemy dalej
kontynuować działania i współdziałać z seniorami, poszukując cały czas nowych form
współpracy.

