
Együttműködésben Alsómocsoládért, 
együttműködésben a jövőért!

SENIOR Közösségfejlesztés 



Milyennek látjuk az egy időseket?
fél a változástól,

képtelen lépést tartani a 
technológiával,

kedvetlen, 

ingerlékeny, 

bogaras, 

civakodó,

maradi, 

levert, 

gyenge fizikumú, 

magányos, 

bölcs,

türelmes,

„süti szagú”

sokat mesél,

van ideje ránk,

villámhárító,

aranyos,

mindent tud,

figyelmes,

mindig csinál 
valamit,



Ők nézhetnek-e magukra másképp a sikeres idősödés 
érdekében?

Mit kell ehhez tenni?
Alkalmazkodjunk a változásokhoz,

használjuk a képességeinket,

kíséreljük meg leküzdeni a gyengeségeinket, de elfogadni azokat, amelyeken 
nem vagyunk képesek változtatni,

őrizzük meg az önbecsülésünket,

„tartsuk életben a lángot” - továbbra is legyenek életcéljaink,

sajátítsunk el új ismereteket,

fogyasszunk tápláló ételeket, mozogjunk és eddzük a szellemünket is 

vegyünk részt minél több örömet, sikerélményt nyújtó tevékenységben!



Nézhetnénk-e mi másként őket?



Miért szükséges a nézőpontváltás?

Veszélyek:

Elöregedő társadalom

- társas kapcsolatok elgyengülése

- testi,- szellemi leépülés

- elmagányososdás

- életminőség romlása

A másik oldal:

 az idős ember tudása és tapasztalata 
felbecsülhetetlen értékű

szívesen önkénteskednek – ehhez elégséges idejük, 
energiájuk és kedvük is van

örömmel tanulnak és sajátítanak el új ismereteket

A 60 év felettiek az alapvetően fontos emberi és 
közösségi értékrend természetszerű „hordozói”

Alapcél, az aktív és minőségi időskor elérése , ezen túl aktivizálták és
szélesítették a résztvevők beszűkült kapcsolati hálóját, teret engedtek a
közösségformálásnak és érintkezési felületet teremtenek a szépkoruak és a
település többi korosztálya között.



„Napirend”
A szellemileg és testileg friss, vállalkozó szellemű otthonlakók elsajátították a
saját napirend kialakításához szükséges kompetenciákat, majd nem csupán
résztvevőként, hanem önkéntesként elesettebb társaik mellett segítőként is
megjelennek.



„Az vagy, amit megeszel”
Egészségtudatosságra nevelő szemléletformáló programelem.



„Sétálj az életedért”
Az időskorban is végezhető mozgásformák megismertetése, a
mindennapi élet részévé válása lehetőségének megteremtése.



„Beszélgetés a múltról”
Tartalmas közös szórakozást nyújtott, segít a mentális egészség
megőrzésében, a szépkoruak közösségbe vonásában, megmentik az
enyészettől a tájegység néprajzi kincsét is.



„Jeles napok”
A néphagyományok, megemlékezések közös felidézése és felelevenítése
előadások, közös sütés-főzés, kézműves foglalkozások, beszélgető körök
létrehozása által.



„Fogadd örökbe a Nagyit”
Foglalkozás sorozat, amely az idősek beszűkült kapcsolati hálójának
bővítését célozta meg.



„Élménytúrák” 
Szintén az elmagányosodás megelőzésében és a közösségbevonásban
jeleskedő programeleme az élményszerzés lehetőségén túl.



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!
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