
 
Anotace:  

Festival OČIMA GENERACÍ -  

PUTOVÁNÍ  - aneb „Dědo, babi, pojďte s námi“   

Putování po významných místech regionu a hledání svým kořenů.  

Záměrem aktivity Putování, projektu Festival OČIMA GENERACÍ, je realizace komunitních mezigene-

račních akcí, které mají sloužit ke vzájemnému interaktivnímu setkávání generací a zároveň k  pozná-

vání regionální historie, zajímavých osobností, míst či událostí.  

Festivalové téma roku 2018 je "Mé kořeny". Každý z nás může své kořeny vnímat jinak. Pro někoho je 

to místo, kde se narodil nebo kde žije, pro jiného rodinné tradice, rodiče a prarodiče. Jiní vnímají své 

kořeny v historickém kontextu ve spojení s národností či národem, kulturou, dějinami, filosofií, život-

ním či společenským postojem, … 

PUTOVÁNÍ je komunitní aktivitou, která má za cíl objevovat, poznávat, seznamovat se, sdělovat i 

naslouchat. Její naplnění potřebuje zapálené jedince (děti, mládež a jejich vzdělávací či odborné ve-

doucí), kteří dané putování připraví. A následně potřebuje aktivní účastníky putování, kteří se stanou 

poutníky po místech nebo v čase v rámci jednotlivých akcí. Opět by účastníci – poutníci měli být z řad 

dětí, mládeže a jejich rodinných příslušníků (prarodičů či rodičů). Je také možnost propojit děti a mlá-

dež se seniory z klubů seniorů, seniorských skupin a domovů pro seniory (tzv. bez rodinné vazby).  

V rámci programu (programové náplně) by měli poutníci společně projít zajímavou trasu po různých 

pamětních či zajímavých místech svého města či obce. Zde se zajímavou formou seznámit s  výjimeč-

ností daného místa (atraktivity či události, tématu prohlídky) a případně si vyslechnout osobní zážitky 

žijících pamětníků, které se váží se k tomuto místu, např.  z dob jejich dětství. Toto putování mohou 

připravovat jak děti a mládež, tak mohou ke spolupráci přizvat seniory či střední generaci. Vhodná je 

spolupráce s institucemi regionu - knihovny, muzea, informační centra, aj. 

Je také možnost neputovat fyzicky, nýbrž pouze v čase - virtuálně, a to prostřednictvím připraveného 

tematického programu, který by zajímavým způsobem návštěvníkům akce představil zajímavou či 

významnou komunitní událost či osobnost. Toto představení může být realizováno jako dramatizace 

dané události, divadelní představení, vizualizací časosběrného materiálu (promítání filmů historických 

i nově vytvořených), fotografií, připraveného dokumentu, beseda s pamětníky, autorské čtení, aj. I 

tento formát by měl být realizován v mezigeneračním duchu. Toto virtuální pojetí putování může být 

realizováno také v místech, kde žijí senioři, a mohou se programu zúčastnit i senioři se sníženou mo-

bilitou - domovy seniorů, aj.) 

Cíle:  

- Rozvoj komunitního života napříč generacemi. Aktivní účast na mezigenerační akci zaměřené 

hlavně na děti, mládež a seniory. Je velice vhodné aktivně zapojit také mladé dospělé (dobro-

volnická práce) a střední generaci – rodiče.  

- Aktivizace dětí a mládeže - aktivní příprava akce ze strany dětí a mládeže. Je vhodné navázat 

spolupráci s komunitními organizacemi či institucemi. Aktivní zapojení seniorů a seniorských 

organizací na přípravě této akce je vítáno.   

- Seznámení se s regionální historií, významnými budovami a institucemi regionu, osobnostmi 

– propojení s prožitými osobními zážitky při přípravě či realizace dané akce. Vhodné zapojit i 

pamětníky, kronikáře, regionální umělce. 



 
 

- Danou aktivitou představujeme tvůrčí a sociální potenciál dětí a mládeže seniorům a zároveň 

aktivně zapojujeme seniory při přípravě a realizaci dané akce - aktivizace seniorů. Je zde pro-

stor ukázat, že senioři mají významné místo ve světě dětí a mládeže, a naopak.  

- Společné zážitky pomáhají sbližovat protipólové generace. Pomáhají seznamovat se 

s názorovými rozdíly a rozvíjejí schopnost vzájemné komunikace a akceptace (sdělujeme i na-

sloucháme).  

- Objevování různých forem vlastních kořenů je důležitou součástí nalézání vlastních hodnot a 

hodnotových žebříčků každého jednotlivce, bez ohledu na jeho věk. Tolerance a vzájemný  

respekt je nedílnou součástí komunitního života. 

- Rozvoj spolupráce různých komunitních organizací, institucí a jednotlivců, které následně 

mohou přejít v pravidelné aktivity, které obohacují komunitní a společenský život regionu.   

 

Projekt je možné realizovat ve třech základních liniích dle regionálních možností: 

1/ junioři-seniorům (děti a mládež připravují program pro seniory) - aktivizace dětí a mládeže 

2/ senioři-juniorům (senioři připravují program pro děti a mládež) - aktivizace seniorů 

3/ spojení obou variant do jednoho programu (na přípravě se podílejí aktivně všechny generace) - 

aktivizace dětí, mládeže i seniorů 

 

Tematické okruhy 

(Hledáme regionální příběhy míst a lidí. Odpovídáme si na otázku – Co chápu jako své kořeny?):  

 

1. Významná data v naší historii - osmičkové roky  - rok republiky 1918 a další významná výročí 

1938, 1948, 1968 

- hledáme významné  události a zajímavé osobnosti, příběhy z  těchto let. Je možné se sou-

středit jen na jedno výročí nebo udělat postupný průřez jednotlivými roky.   

 

2. Budovy, místa a jejich historie – objevování budov, míst ve spojení se zajímavými a historic-

kými fakty a osobnostmi. Mohou být i nová moderní místa, které slouží k zakořenění, zde žijí-

cích lidí. Poznáváme místo, kde žiji.  

 

3. Rodáci a pamětníci – putování za příběhy rodáků a pamětníků, získávání zajímavých a nových 

faktů z historie města, obce či z osobních životů zajímavých osobností, které region něčím 

obohatily. Porovnání jejich vnímání kořenů se svými vlastními. 

Výstup:  

V rámci této aktivity očekáváme od partnera – pořadatele Putování, že nám zašle zpracovaný výstup 

o realizaci této akce, a to v některém z uvedených formátu:  

1. Popis akce a fotodokumentace (vhodné zpracovat jako prezentaci nebo e-knihu)  

2. Popis akce a video  

3. Popis akce + fotodokumentace + video 

Součásti popisu by měly být zachyceny:  

- Příprava projektu – dokumentace předprodukční a produkční přípravy od prvopočátku vzni-

kající akce. 



 
- Realizace projektu – dokumentace vlastní akce. 

- Závěr; závěrečné pocity a názory účastníků i pořadatelů akce ve formě; čím pro ně tato akce 

byla, a zda jí a komunitní setkání u této příležitosti vnímají jako přínosnou, nebo co je zklama-

lo atd. Samozřejmě dokumentace přípravy akce, stěžejní produkční a programové body. 

Termín realizace projektu: 

1/2018   – vyhlášení projektu, komunikace s partnery, workshopy 

3/2018   – příjem přihlášek aktivních partnerů do 31. 3. 2018 

3–6/2018  - realizace projektů 

6-9/2018  – příjem závěrečných výstupů 

V případě zájmu o jiný termín realizace, a to v druhé polovině roku, je potřeba zkoordinovat tuto 

změnu s produkcí (např. z důvodu propojení PUTOVÁNÍ s výročním republiky, propojením s jinou 

významnou či tradiční mezigenerační či komunitní akcí v regionu, aj.). 

Vlastní akce a závěrečný výstup jsou sociální sondou o pojetí vlastních kořenů napříč generacemi a 

velice nás zajímá, jak je jednotlivé generace cítí a specifikují. 

Tématem Mé kořeny chceme napříč generacemi také ukázat, že si vážíme svého kulturního i historic-

kého dědictví, tradičních společenských hodnot a jsme ochotni i schopni si tyto hodnoty předávat a 

být za ně zodpovědni. Aktivní účastí deklarujeme, že jsme ochotni se vzájemně podporovat a pomá-

hat si, bez ohledu na to, na jaké straně životní osy se nacházíme.  

Důležitou součástí jednotlivých aktivit je aktivní mezigenerační komunikace a kooperace, jejíž nedíl-

nou součástí je nejen schopnost sdělovat, ale také naslouchat a učit se vzájemnému respektu a tole-

ranci, i přes mnohdy rozdílné názory a stanoviska, které se v širokém mezigeneračním spektru nachá-

zejí.  

Organizační: 

Přihláška k aktivní účasti partnera bude zasílána na požádaní mailem: info@ocimageneraci.cz do 

předmětu dejte Putování – název kraje. 

Každá akce získají své oficiální logo, grafickou šablonu pozvánky a plakátu, které vycházejí z manuálu 

aktivity.  

V případě, že se v dané obci či městě objeví více aktivních partnerů, doporučujeme propojení aktivit a 

aktivní spolupráci v daném regionu. Naše produkce, pokud bude ze strany partnerů o propojení zá-

jem, toto setkání zprostředkuje a bude vytvořeno regionální koordinační centrum. Toto je možné 

zrealizovat i ve spolupráci s úřadem obce či města. Propojování různých institucí a organizací v regio-

nech je velmi vítáno.  

 

V Praze 2. 1. 2018 

Ing. Eva Nytrová - ředitelka projektu OČIMA GENERACÍ 
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