
 Poznaj jeden ze zwycięskich pomysłów wybranych w konkursie „Inicjator PoMocy”                                         

Pomysł polega na współpracy seniorów pokrzywdzonych przez 
nazizm i wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii przy 
stylizacji i renowacji mebla. Inspiracją do pracy nad meblem są opo-
wieści i zdjęcia z życia seniorów z czasów ich młodości.

„Majstersztyk” to pomysł na integrację młodzieży z  seniorami, 
w której wspólne tworzenie stylizowanych mebli jest pretekstem do 
spotkania i  wsłuchania się w  historię życia osób starszych. Każdy 
zbudowany mebel pozostawia widzialny ślad zawiązanej między 
pokoleniami relacji. To świadek ich rozmów, współpracy, uczenia się 
od siebie, zawiązywania przyjaźni.

Pomysł odpowiada na potrzeby seniorów, którzy pragną dzielić się 
z  innymi swoim życiowym doświadczeniem, a  jednocześnie uczy 
młodzież wchodzenia w relacje społeczne.

Praca nad meblem sprawia, że osoby starsze czują się ważne, potrzeb-
ne i  wysłuchane. Rozmowa o  młodości seniora, jego przeżyciach, 
przemyśleniach i  trudnych doświadczeniach związanych z  wojną 
może dać wytchnienie i ulgę. 

Wykonanie wraz z  młodzieżą mebla z  historią przynosi seniorom 
nowe kontakty i  relacje, poprawia samopoczucie, a  także zwiększa 
poczucie sprawczości i bycia kimś ważnym dla innych. Efekty wspól-
nej pracy dają z kolei podstawę do dumy.

Na czym polega pomysł

Jakie korzyści przynosi pomysł

 Autorki pomysłu:  Aleksandra Mueller i Dorota Półtorak-Sieg 

Majstersztyk



„Inicjator PoMocy”
Konkurs „Inicjator PoMocy” jest częścią projektu „PoMoc. Działając razem, możemy więcej” realizowanego 
przez Fundację Stocznia na zlecenie Fundacji EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość). W konkursie 
szukaliśmy nowatorskich pomysłów na poprawę jakości życia oraz wsparcie i wzmocnienie osób pokrzyw-
dzonych przez nazizm. 

Fundatorem konkursu jest Fundacja EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość). 
Pamiętając o ofiarach nazizmu, Fundacja EVZ od 20 lat działa na rzecz promowania praw człowieka i porozu- 
mienia międzynarodowego. Jej działalność jest wyrazem nieustającej politycznej i moralnej odpowiedzial-
ności państwa niemieckiego za szkody wyrządzone w skutek nazizmu. 
Więcej na www.stiftung-evz.de.

Realizatorem konkursu „Inicjator PoMocy” jest Fundacja Stocznia. 
Od ponad 10 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywa-
teli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy innym organizacjom i instytucjo- 
m lepiej planować i prowadzić ich działania społeczne.
Więcej na www.stocznia.org.pl. 

Prawdziwa wartość „Majstersztyka” nie tkwi 
w nowej odsłonie stolika, szafki, krzesła, ale w re-
akcjach, jakie one wywołują u osób, które je two-
rzą, czyli seniorom i młodzieży

Aleksandra Mueller  
i Dorota Półtorak-Sieg

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym pomyśle? Wejdź na stronę:     
https://www.inicjatorpomocy.pl/blog/majstersztyk


