
Od wojny minęło wiele lat i żyje coraz mniej świadków tej tragicz-
nej historii. Pomysł „Pamiętamy – pomagamy” służy temu, by nie 
została zapomniana i nie była znana młodemu pokoleniu wyłącznie 
z podręczników.

Pomysł jest przeznaczony do realizowania przez szkoły. Składają się 
na niego spotkania przybliżające młodzieży temat nazizmu i zagro-
żeń, jakie współcześnie niesie, oraz wolontariacki system wsparcia 
dla seniorów, którzy osobiście doświadczyli koszmaru wojny.

Uczniowie i  uczennice najpierw poznają lepiej historię za pomocą 
specjalnych lekcji oraz rozmów z  ludźmi, którzy przedstawią im 
osobiste wspomnienia związane z tymi czasami. Potem młodzież or-
ganizuje spotkania z osobami starszymi, by rozpoznać ich potrzeby, 
i ustala zasady wsparcia. W ten sposób młodzi stają się np. instruk-
torami korzystania z  internetu, mobilnym seniorom towarzyszą 
w spacerach, pomagają przy robieniu zakupów itp. Wysłuchują też 
ich wspomnień i za ich zgodą je spisują. Starają się również zachęcić 
najbliższe otoczenie seniorów do różnych form wsparcia – odwie-
dzin, rozmów, pomocy w zakupach.

Szkolny system wsparcia dla seniorów pozwoliłby im zyskać konkretną 
pomoc w codziennych sprawach, ale też – dzięki kontaktom z młodzie-
żą – pomógłby zaspokoić dużo głębsze potrzeby, np. bycia wysłuchanym 
i docenionym.
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„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. 

Korzyści z organizowania wsparcia dla osób starszych mieliby też oczy-
wiście uczniowie i uczennice – są to np. możliwość poznania XX-wiecz-
nej historii wprost od jej świadków, wzrost poczucia sprawczości i bycia 
potrzebnym.

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


