Kiedy myślę o Młodych Orłach…

K

iedy myślę o Młodych Orłach widzę wypieki na twarzy, radosne oczekiwanie i wpatrzone we
mnie oczy: Ani, Idy, Zosi, Natalii, Ewy, Magdy, Karoliny, Kingi, Gabrysi, Kuby, Janka, Tomka, Mario,
Amadeusza, Mateusza, Dawida, Krzysia i całej reszty naszej wyjątkowej ekipy – młodych ludzi,
którym chce się angażować i poświęcać swój czas wolny dla drugiego człowieka. W roziskrzonych
oczach widzę niewypowiedziane jeszcze pytanie: Pani Maju, co tym razem ? :-)
W 2018 roku nasze działania skupiały sie wokół integracji międzypokoleniowej. Przełamywaliśmy
bariery i stereotypy związane z postrzeganiem młodzieży i ludzi starszych. Udowadnialiśmy, że
wspólne spotkania młodzieży z seniorami mogą przebiegać w bardzo przyjaznej atmosferze oraz
być inspirujące i satysfakcjonujące dla obu grup.
Nasze Młode Orły były wolontariuszami na warsztatach literackich „Ocalić od zapomnienia”. Raz
w miesiącu, w sobotnie przedpołudnia spotykali się z seniorami, którzy dzielili się z nami opowieściami i historiami ze swojego życia. Młodzi podjęli się nader trudnego zadania i wykonali przepiękne
ilustracje do usłyszanych i spisanych wspomnień. Mało tego, odwiedzali seniorów w ich domach,
sprawiając im ogromną radość wizytą, przywiezionym ciastem, niejednokrotnie upieczonym własnoręcznie, ale przede wszystkim gotowością do wysłuchania kolejnych opowieści czy wspólnego
przeglądania pamiątkowych fotografii, tudzież innych skarbów dawno niewyciąganych z szaf, jak np.
Książeczki Autostopowicza z 1967 roku! Dla młodego pokolenia była to cudowna podróż w przeszłość, a świat widziany oczami seniorów nabrał zupełnie innych barw. Starszemu pokoleniu spotkania z młodymi, którzy ich z przyjemnością i zaciekawieniem słuchali, dały poczucie, że ich historie
mogą inspirować, a oni sami są dla kogoś ważni.

K

olejną ważną akcją, w której Młode Orły biorą udział, to dzielenie się z seniorami swoją bogatą
wiedzą dotyczącą nowych technologii i sposobów nowoczesnej komunikacji. Mamy za sobą
kilka spotkań, podczas których młodzież opowiadała m.in. o tym jak założyć konto na Facebooku, jak przenieść zdjęcia z telefonu na laptopa lub pendriva, jak i gdzie można je szybko wywołać
oraz na co uważać w wirtualnej przestrzeni. Zaproponowana tematyka spotkała sie z entuzjastycznym przyjęciem ze strony starszego pokolenia. Będziemy mocno wspierać i kibicować naszym Młodym Orłom w tych działaniach, które uważamy za przydatne i nader wartościowe.

M

łode Orły zaangażowały się również w projekt pt. „Piękno bez granic. Poznań 2018”, który
swój finał miał na Scenie Głównej podczas targów Look&BeautyVision na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzięki niemu udowodniliśmy, że w każdym wieku można spełnić
swoje marzenia. a senior wcale nie znaczy gorszy. Na scenie można było podziwiać układy taneczne,
wykonywane wspólnie przez młodzież i starsze pokolenie jednocześnie, bawiących się m.in. przy
utworze zespołu Boney M „Rivers of Babylon” i dźwiękach modnego ,,Despacito’’ Luisa Fonsiego.
Najstarsza uczestniczka tego projektu – pani Danusia – w tym roku skończyła 83 lata!
Młodzież z pełnym zaangażowaniem przez kilka miesięcy ćwiczyła, uczyła się nowych kroków tanecznych i partnerowała seniorom! Nawiązały się przyjaźnie i grupy wsparcia. Ukoronowaniem rozlicznych prób i kilku pokazów był udział w wielkopolskim konkursie i przeglądzie artystycznym dla
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie, w którym nasi wolontariusze wraz z seniorami
w pięknym stylu wywalczyli pierwsze miejsce! Mam nadzieję, że staliśmy się wzorem do naśladowania i inspiracją dla przybyłych na to wydarzenie animatorów zajęć dla seniorów.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej szczegółów
na temat naszych relacji seniorami zapraszam do kliknięcia ten link:
https://www.youtube.com/watch?v=aO0jsXwWyLg
Dziś ,,Młode Orły’’ Fundacji Nigdy nie jest za późno
za swoje zaangażowanie, pomysłowość, atencję
i poszanowanie seniorów mianuję do tytułu Wolontariuszy Roku.
Ich działania są udokumentowane i możliwe do weryfikacji, praca godna podziwu!
Z wyrazami szacunku

Maja Stępień
Prezes Fundacji Nigdy nie jest za późno
Opiekun i trener Młodych Orłów
oraz nieco starszych wolontariuszy Fundacji Nigdy nie jest za późno

Zadania zrealizowane przez grupę wolontariuszy Młode Orły w 2018 roku:
• udział w międzypokoleniowych warsztatach i ilustrowanie wspomnień seniorów,
• odwiedzanie seniorów poza przestrzenia warsztatową,
• nawiązanie pozytywnych relacji i znajomości z seniorami,
• wspieranie seniorów w rozwoju osobistym poprzez ruch i taniec,
• wspieranie seniorów w rozwoju osobistym poprzez przekazywanie im wiedzy z zakresu nowych
technologii i kanałów komunikacji,
• budowanie swojej wartości jako wartościowej jednostki mającej wpływ na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości,
• inspirowanie rówieśników do podjęcia działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• kreowanie innowacyjnych i nowatorskich form spędzania czasu wolnego.

