
„Muzeum z  dostawą do domu” to rozwiązanie, które opiera się 
na idei towarzyskich spotkań animatorów z  osobami starszymi 
oraz tworzeniu lokalnych przydomowych „muzeów wspomnień”. 
Muzeum byłoby oparte na wspomnieniach, osobistych przedmiotach 
i  pamiątkach – fotografiach, dokumentach, listach, pocztówkach, 
ubraniach, meblach. 

W pomyśle „Muzeum z dostawą do domu” kluczowe jest o stworzenie 
sieci animatorów, którzy są gotowi odwiedzać starsze osoby pamię-
tające czasy II wojny światowej i budować z nimi ich własne muzeum 
domowe. Muzealne zbiory, opracowane w formie filmu, słuchowiska 
czy wystawy, animatorzy aranżowaliby następnie w przestrzeni pu-
blicznej, aby jak najwięcej mieszkańców mogło zapoznać się z histo-
rią życia seniora. Wystawie mogłyby towarzyszyć spotkania otwarte 
i działania sąsiedzkie.

Dzięki zaangażowaniu w  tworzenie domowego muzeum seniorzy 
zyskają nowe znajomości i  zostaną włączeni w  życie społeczności 
lokalnej. Rozmowy z  animatorem i  praca nad zbiorami będą też 
sprzyjać poprawie koncentracji i  pamięci, sprawią też, że seniorzy 
poczują się docenieni i ważni dla innych.  
 

Ludzie starsi bardzo by chcieli mówić o przeszło-
ści, ale nie zawsze są wśród nich osoby, które mają 
czas lub ochotę ich wysłuchać. Przyświeca mi cel, 
aby odpowiedzieć na ich potrzebę bycia usłysza-
nym i dowartościowanym 
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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. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym pomyśle? Wejdź na stronę:     
https://www.inicjatorpomocy.pl/blog/muzeum-z-dostawa-do-domu


