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Poziom trudności

W SKRÓCIE

Ciekawostka

Z kim współpracować?

INFORMACJE

Zapuszczanie korzeni, łącząc ogrodnictwo i projektowanie,
pomaga stworzyć międzypokoleniową przestrzeń komunikacji. Głównym działaniem są warsztaty dla dzieci i seniorów. Choć na pierwszy rzut oka polegają na praktykowaniu i przekazywaniu wiedzy na temat pielęgnacji roślin,
to ich najważniejszym owocem jest nawiązywanie bliskich
relacji oraz dzielenie się pasją i doświadczeniem.

Seniorzy i dzieci zaprzyjaźnili się ze sobą tak bardzo, że
pozostawali w kontakcie również poza warsztatami w ramach projektu. Rezydenci domu opieki z radością przyjęli
m.in. zaproszenie na szkolny koncert od swoich młodych
znajomych i wspominali to później jako wyjątkowe,
wspaniałe wydarzenie.

Poszukując seniorów chętnych do udziału w projekcie,
zajrzyj do domu opieki dla osób starszych. Ważne, by było
tam odpowiednie miejsce na poprowadzenie warsztatów
– sala, a także dziedziniec lub taras, na którym będziecie mogli ustawić większe skrzynki. Grupę młodszych
uczestników zbierz spośród uczniów jednej ze szkół
podstawowych.

Liczba organizatorów: 2 osoby

jAK TO ZROBIĆ?

WaŻNA WSKAZÓWKA

Do udziału w projekcie zaproś grupę zainteresowanych tematem ogrodnictwa: dziesięcioro
seniorów i tyle samo dzieci ze szkoły podstawowej, których następnie połączysz w mieszane
pary. Na początek spotkania możesz organizować w domu zamieszkiwanym przez seniorów. Jeśli
będziecie pracować w pomieszczeniu, zadbaj wcześniej o jego zabezpieczenie, np. rozkładając na
podłodze grubą folię.

Zainteresowanie tematem i chęć wspólnej zabawy
w ogrodnika przyjmij jako główne kryterium rekrutacji
uczestników. To pomoże zintegrować grupę i stworzyć
naturalne więzi oparte na wzajemnej ciekawości, wymianie wiedzy i doświadczeń.

Przygotuj doniczki i skrzynki na stołach. Zamiast tych kupionych w sklepie, możesz też użyć
obciętych plastikowych butelek albo zbudować drewniane skrzynki na wysokich nóżkach z kółkami.
Będzie można je swobodnie przemieszczać bez potrzeby dźwigania i schylania się, a to ważne
ułatwienie dla starszych osób.
Podczas pierwszych warsztatów pozwól każdej z par dziecko-senior zadecydować o tym, jakie
rośliny będą sadzić. Miej w zanadrzu kwiaty i to, co jadalne: koper, pietruszkę, cząber, bazylię,
pomidorki koktajlowe, dynie, patisony, sałatę lub słoneczniki. Zachęć starszych uczestników do
opowiadania o swoich doświadczeniach i dzielenia się wiedzą z dziećmi, ale też zadbaj, by w każdej
parze obie strony aktywnie uczestniczyły w pracy. Każdą z zasadzonych roślin warto oznaczyć
tabliczką lub chorągiewką z jej nazwą.
Kolejne regularne spotkania będą okazją do pielęgnowania, podlewania i obserwowania wzrostu
sadzonek. Każda z par ma troszczyć się o swoje rośliny – wspólna opieka będzie okazją do budowania poczucia odpowiedzialności, ale przede wszystkim czasem na kolejne rozmowy, uczenie się,
wzajemne słuchanie i współpracę.
Cykl spotkań możesz zamknąć wspólnym zbieraniem plonów w ramach otwartego świętowania
„dożynek”. Jeśli uczestnicy zechcą kontynuować prace, w kolejnych edycjach możesz skonsultować się z władzami dzielnicy i wyjść z działaniami w przestrzeń miejską – na klomby albo do parku.
Niektóre z roślin wyhodowanych w doniczkach i skrzynkach możecie wysadzić w różnych miejscach
miasta, upiększając jego tereny zielone i zachęcając mieszkańców do zadbania o swoje otoczenie.

Liczba uczestników: 10 seniorów
i 10 dzieci
Czas trwania: 5 miesięcy
Wymagane materiały / sprzęt*:
skrzynki i doniczki, ziemia, sadzonki
i nasiona, rękawice ogrodowe lub
gumowe w małych i dużych rozmiarach, narzędzia ogrodnicze, tabliczki
do podpisywania roślin

zespół

promocja
Częścią projektu realizowanego w Rydze były również
trzy wystawy: „Przeszłość”, „Teraźniejszość” i „Przyszłość”,
prezentujące historię ogrodów w mieście, międzypokoleniowe relacje i seniorów w działaniu, a także wizje
przyszłych rozwiązań dla terenów zielonych.
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