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PRO KLUBY SENIORŮ
Už máte pocit, že jste ve svém klubu seniorů 
vyzkoušeli všechno? Opak je pravdou! Ještě 
jste nezažili báječné a překvapivé setkání 
„na živo“ v  jednom společném programu 
s teenagery! S naší pomocí je hravě zvládnete 
a jak praví mnohé zkušenosti, mohou se stát 
vaším oblíbeným programem s žáky osmých 
tříd nebo naopak malým rituálem, ve kterém 
budete „deváťáky“, společně se školou, 
„vyprovázet do života“.

Vyhlédnete si a  zkontaktujete školu ve svém okolí 

s nabídkou Mezigeneračního setkání. Nutně to nemu‑

sí být škola ve vaší obci. Spíše se doporučuje nějaká 

„přespolní“, aby na setkání bylo minimum osob, které 

se znají a aby také byla dodržena určitá anonymita 

a svoboda projevu, jak pro žáky, tak i pro seniory. Za‑

mluvíte sál KD, zasedací místnost MěÚ, OÚ, nebo sál 

komunitního centra.

PŘÍPRAVNÉ KROKY

Připravíte se tak, že jedno pravidelné setkání klu‑

bu seniorů věnujte tématu „Jak vnímám dnešního 

mladého člověka“. Nebojte se otevřeně povídat 

o tom, jak je vidíte dnes, jací jste byli vy v jejich věku 

a z čeho máte ve vztahu k nim obavy, nebo byste 

jim do života přáli.

V  den mezigeneračního setkání připravíte prostor 

(sál na obecním úřadě, v kulturním domě nebo místo 

vašeho pravidelného setkávání). Obstaráte pomůcky, 

určíte „moderátora“ setkání a připravíte drobné ob‑

čerstvení. Podrobný popis najdete v naší metodice1.

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ

Propojovovat společnost, vytvářet pro-rodinné 
klima a předávat s metodickou podporou ověřené 
tuzemské či zahraniční programy založené v du-
chu křesťanských a všeobecných hodnot je jedna 
z prioritních činností Národního centra pro rodinu. 

Mladí seniory potřebují…
… jejich zkušenosti,
nadhled, trpělivost,
i schopnost ocenit

Další informace  
a metodickou podporu získáte:
Národní centrum pro rodinu

 Průchodní 2, 602 00 Brno

 rodiny@rodiny.cz

 733 598 575

Projekt Setkávání generací č. j. JMK 31282/2022 byl 
realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje. 



Statistické údaje2 uvádí, že se děti a mládež budou spí‑

še častěji setkávat se seniory než se svými vrstevníky 

z důvodů stárnutí populace a demografických změn.

Řekneme ‑li slovo prarodič, kolik dnešních teenagerů 

si dokáže představit babičku a dědu, jejich laskavost, 

dobrotu, nadhled, povzbuzení, úsměv nebo nejlepší 

buchty na světě? V dnešní době to už nemusí být sa‑

mozřejmost. A vnímají své prarodiče teenageři jako 

seniory? Kým je pro ně senior/seniorka?

PRO ŠKOLY
„Okurkové“ období ve škole - to je přesně ten 
čas, kdy přemýšlíte, jak zaměstnat osmáky 
a deváťáky. Máme pro vás zajímavou nabídku!

Pro přípravu společných setkání si stačí vybrat 

předmět (dějepis, občanská výchova, rodinná vý‑

chova apod.) a věnovat třikrát po sobě asi 20 min. 

tématu stáří. Jak?

SETKÁVÁNÍ GENERACÍ

V první hodině brainstorming k otázce: „Kdo je pro 

mě senior?“ Druhá hodina myšlenky z esejů a třetí 

hodina diskuze o hodnotě, historii a současnosti ro‑

diny, zda a proč má smysl ji zakládat.

PŘÍPRAVNÉ HODINY

Setkání proběhne v mimoškolních prostorách, 

např. vsále KD, MěÚ, OÚ… Budete překvapeni mi‑

lými a silnými reakcemi obou skupin účastníků. 

Viz metodika1.

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ
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Senioři mladé
potřebují…

... jejich nadšení, 
přehled o novinkách, 

elán a odvahu

1 Brožury a letáky (rodiny.cz)
2 Věková struktura obyvatel ČR (eprehledy.cz)

Je možné vytvořit 
mezigenerační 

prostor?


