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   vize a cíle projektu  



Mezigenerační vztahy jsou obrazem stavu společnosti. Psaná i nepsaná pravidla a zvyklosti v mezigenerační komunikaci se předávají z generace na generace po celá 
tisíciletí. Ať si to již uvědomujeme nebo ne, naše vzorce chování přenášíme na následné generace, děti a mládež. Těmi předávajícími  jsme my  jednotlivci, rodiny, 
společenstva, vzdělávací, kulturní, správní  i politické instituce, jejichž jsme součástí. My nastavujeme systém, co jsme či nejsme ochotni a schopni akceptovat či  
tolerovat. Lidská společnost je dynamická, stále se měnící a technologicky se rozvíjející, ale nastavení vnitřních morálních a etických hodnot je postaveno                         
na zkušenostech přežití druhu, kulturním dědictví, osobních postojích k jednotlivci a jednotlivce k okolí. Snažíme se rozvíjet lidskou společnost na humanitních 
základech, ale díky civilizačnímu rozvoji dochází k izolaci a sociálnímu vyčlenění jednotlivců i generačních skupin.  Ocitli jsme se v epoše, kdy se jednotlivé generace 
bohužel dostávají do konfrontace, odcizení a nehledají to, co je může vzájemně sblížit a pochopit. Klasické pojetí rodiny se rozpadlo a tradiční rodinné hodnoty, které 
byly po staletí základním společenským stavebním kamenem, přestaly existovat. Bohužel moderní konzumní společnost, v našich podmínkách, nedokázala vytvořit a 
specifikovat hodnoty nové. Je pouze na nás, zda dokážeme vytvořit generačně harmonickou společnost třetího tisíciletí a zda vrátíme v naší společnosti rodinným 
hodnotám jejich význam a budeme je i nadále aktivně realizovat.  
 
Jsme přesvědčeni, že nastavování pravidel direktivním způsobem a memorováním je v rámci budování mezilidských vztahů ve společnosti i rodině neefektivní, a ve 
svém důsledku se nedosáhne harmonického soužití postaveného na úctě a akceptaci.  Věříme, že rozvojem celospolečenských aktivit, v rámci kterých mohou jednotlivé 
generace vzájemně tvůrčím způsobem neformálně komunikovat a představovat vnímání svého života včetně jeho hodnot, můžeme ukázat model vzájemné akceptace, 
přirozeného vnímání přínosu a potřeb jednotlivých generací v rodině i ve společnosti. Naší snahou je představit pozitivní hodnocení jednotlivých generačních rolí bez 
rozdílu fyzických a psychických dispozic jednotlivých členů napříč generacemi, bez pocitu, že jedna doplácí na druhou. Pouze symbiotické mezigenerační soužití ve svém 
důsledku přináší pozitiva jednotlivcům i celé společnosti. Učí pocitu zodpovědnosti za druhé, nejen v kruhu vlastní rodiny.  
 
Festival OČIMA GENERACÍ je celorepublikovým kulturním počinem, jehož záměrem je vytvoření neformální platformy mezigeneračního setkávání se a vzájemné 
pozitivní komunikace. Propojení kulturních, vzdělávacích, sociálních institucí a komunit v regionech, v jistém časovém intervalu interaktivními programy, vytváří prostor 
i čas, v rámci kterého můžeme sdělovat i přijímat, tvořit, bavit se i vychovávat. Můžeme nenásilnou formou vytvářet kulturní a etické hodnoty, které se s časem 
přetransformují v nepsaná pravidla pozitivně rozvíjející mezigenerační vztahy.  Cílem je nejen poukázat na problémy, se kterými se jednotlivé cílové skupiny nebo 
regiony potýkají, hlavně na způsoby a formy, kterými lze dosáhnout porozumění a představit pozitivní vzory mezigenerační akceptace. 
Jako komunikační jazyk je využíváno umění ve všech svých formách. Uměním tvoříme, uměním komunikujeme, uměním se ovlivňujeme.  
 
Hlavním cílem je, v jednom čase a v jednom prostoru k sobě přivádět zástupce různých generací a společně tvořit, být a sdílet. Tady a teď jsme spolu, hovoříme, 

nasloucháme si, navzájem se bavíme, sdílíme zážitky a pocity. Vytváříme svět vzájemné mezigenerační tolerance a respektu.  

 

 

 

 



Cíl projektu  

- podpora a rozvoj konstruktivní a pozitivní mezigenerační komunikace  
- představení problematiky mezigeneračního soužití, snaha o vyvolání zájmu o tuto problematiku a její řešení nejen u veřejnosti, ale i u institucí 
- představení, definování a pochopení generačních rolí v průběhu lidského života z pohledu jednotlivce, rodiny a společenské akceptace 
- podpora kultury a umění, volnočasových aktivit, sociálně prospěšných projektů zaměřených na mezigenerační soužití  

- podpora komunitních aktivity se zaměřením na mezigenerační komunikaci 

- představení organizací a jednotlivců, kteří v rámci práce s dětmi, mládeží a seniory propojují myšlenku mezigeneračního soužití, akceptace a pochopení - 
důraz je kladen na jejich společenské ocenění a předávání  zkušeností prostřednictvím pozitivních vzorů 

- podpora regionálního rozvoje v oblasti sociální problematiky, vzdělávání a kultury s přímou podporou domácího cestovního ruchu  

- netradiční festival umění a kulturně-společenských regionálních aktivit, spojený s atraktivním doprovodným programem  -  vytvoření celorepublikovou síť 
těchto akcí 

- podpora realizace aktivit, které budou sloužit k pravidelnému vzájemnému setkávání se různých generací nad rámec Festivalu 
 

Předpokládaný přínos projektu:  

- vznik celorepublikové aktivity s velmi silným společensky zaměřeným tématem - mezigenerační vztahy 

- sdílení společenských a rodinných hodnot, v kontextu rozvoje mezigenerační tolerance a akceptace 

- podpora volnočasových aktivit, regionálního umění, vzdělávacích a sociálních aktivit 

- rozvoj regionálních komunitních aktivit 

- formát akce vybízí k opětovné a pravidelné návštěvě kulturních a vzdělávacích institucí regionu 

- využití i netradičních míst k umělecké prezentaci a programu - zvýšení jejich návštěvnosti zajímavou interaktivní akcí 

- představení organizací a jednotlivců, kteří jsou svou činností v oblasti mezigeneračního soužití přínosem pro region a mohou být inspirací pro ostatní - 
ocenění jejich práce 

 

Závěr:  

Věříme, že jen pravidelná a aktivní vzájemná komunikace zástupců jednotlivých generací a celých rodin, dokážou změnit zaběhlé stereotypy a zabránit zhoršování se 
trendů mezigeneračního soužití. Ukázky pozitivních příkladů vzájemné akceptace, pomoci a porozumění jsou tím, co dokáže změnit způsoby myšlení jednotlivců a jejich  
přístupu ke svému okolí. Formování nálad, pohledů, etických a morálních hodnot je dlouhodobým a systematickým procesem. Jeho výsledky se objevují po 10-20 letech 
i delším časovém úseku. Ale přesto, nebo právě proto je potřeba o těchto principech jednat, poukazovat na problematiku a představovat kvalitní lidská a společenská 
řešení. Věříme, že se Festival OČIMA GENERACÍ stal již tradiční komunitní aktivitou, plnou umění, krásy a porozumění, která šíří a uvádí v život myšlenky vzájemné 
mezigenerační akceptace a úcty napříč celou společností.  


