Projekt
„Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa na rzecz ochrony
przeciwpożarowej”
zrealizowany w województwie podlaskim, w Białymstoku na przełomie lat 2012 i 2013.
Przeprowadzono go dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
Był on skierowany do 50 osób w wieku do 18 r. ż i po 60 r. ż. związanych z pożarnictwem.
Celem głównym projektu było stworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i
międzypokoleniowej osób starszych.
Cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie takich działań jak:
 Organizacja wigilijnego spotkania integracyjnego
 Organizacja konferencji „Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa
w pożarnictwie”
 Organizacja zawodów sportowych „Aktywny emeryt” – 3 dniowe, wyjazdowe zawody
sportowe.
Do realizacji powyższych działań zaangażowane zostały istniejące struktury (zarówno w
wymiarze organizacyjnym jak i wykorzystujące potencjał ludzki ) Podlaskiego Stowarzyszenia
Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak” (Lidera Projektu ), oraz Partnerów: KW PSP w
Białymstoku i Podlaskiego Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.
Poprzez współpracę międzypokoleniową, działania projektowe przyczyniły się również do
rozwoju umiejętności społecznych wśród młodszego pokolenia
W dniu 20 grudnia 2012 na terenie PSP w Białymstoku zorganizowano spotkanie wigilijne
dla uczestników Projektu. Był on pretekstem do podsumowania dotychczasowych
dokonań, okazją do zaciśnięcia współpracy międzypokoleniowej, konfrontacji i współpracy
dwóch pokoleń w kolejnej sferze życia społecznego i promocji działań projektowych.
Spotkanie uatrakcyjnił pokaz artystycznych zdjęć „Magia Podlasia” – prezentacja slajdów
z podkładem muzycznym.
Uczestnikom zapewniony został poczęstunek wigilijny i drobne upominki „gwiazdkowe” –
kalendarze na 2013 rok z logosami Programowymi.

W dniu 28 grudnia 2012 roku w Hotelu Zejer w Barszczewie, została zorganizowana
konferencja „Aktywizacja osób starszych oraz integracja międzypokoleniowa w
pożarnictwie”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, zaangażowanie organizacji
pożarniczych i instytucji lokalnych w problemy aktywizacji emerytów-strażaków oraz
współpracy międzypokoleniowej, upowszechnienie idei wolontariatu, promocja Projektu i
jego realizatorów.
Na konferencję zaproszono przedstawicieli instytucji związanych z pożarnictwem, w tym
PSP, OSP, MDP; samorządów lokalnych województwa podlaskiego, NGO, mediów lokalnych.
Na zaroszenie odpowiedziało blisko 80 osób.

Podczas spotkania zaprezentowano referaty m.in. dotyczące:
 działalności Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego - aktualne
działania organizacji pożarniczych jako inicjatyw społecznych
 działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim. - wolontariat
w pożarnictwie
 działań społecznych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP jako narzędzia
aktywizacji społecznej
 możliwości współpracy emerytowanych strażaków ze społecznymi organizacjami
 możliwości funkcjonowania i rozwoju Klubu „Gościnny Strażak”
 możliwości finansowania inicjatyw społecznych w Polsce.

W dniach 09-11 maja 2013 roku w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnym w Serwach
został zorganizowany wspólny wyjazd wszystkich uczestników projektu (50 osób)
„Aktywny emeryt”. Były to 3-dniowe zawody sportowe dla emerytów i młodzieży. Program
i regulamin zawodów powstał w oparciu o założenia spełnienia celów projektu: poprawa
aktywności fizycznej osób starszych oraz integracja międzypokoleniowa. Uczestnikom
zapewniono jednolite stroje sportowe oraz nagrody dla zwycięzców.
Odbyły się zawody m.in. w siatkówce, piłkarzyki olbrzymie, mini zawody strażackie,
największą popularnością cieszyły się zawody strzeleckie. Zorganizowano również spływ
Czarną Hańczą kajakami oraz wycieczkę rowerową przez Puszczę Augustowską.
Program uzupełniono o wycieczkę po Suwalszczyźnie.

Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach projektu potwierdziły ogromną
potrzebę organizacji podobnych inicjatyw i wysoka ocenę powyższego Projektu.

