Kaj to je, hiša sadežev družbe?
SADEŽI DRUŽBE je projekt ustvarjanja in krepitve vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje v
strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelj projekta je prostovoljsko delo mladih za
starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, s povezovanjem šol in društev upokojencev. V projekt
so vabljene tudi vse ostale organizacije, ki že izvajajo različne medgeneracijske projekte.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva skupaj z Zvezo društev upokojencev
Slovenije že od leta 2006 koordinira projekt Sadeži družbe. Namen projekta, v katerega se je ob
njegovem osnovanju aktivno vključil tudi takratni predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek,
je spodbujati medgeneracijsko sodelovanje, in sicer s povezavo osnovnih in srednjih šol z društvi
upokojencev in drugimi prostovoljskimi organizacijami ter društvi, ki vključujejo starejše.
Sodelujejo osnovne in srednje šole, dijaški domovi, mladinske in študentske organizacije, društva
upokojencev in druge prostovoljske organizacije, ki vključujejo starejše. Pridružijo se lahko starši s
spodbujanjem otrok k prostovoljskemu delu s starejšimi ter starejši, ki živijo doma, s povezovanjem z
lokalnimi društvi upokojencev in drugi, ki želijo s prostovoljstvom soustvarjati boljšo družbo.
Šole, ki so del Sadežev družbe že več let opažajo pozitivne spremembe, ki se kažejo v:
- Večji povezanosti z lokalno skupnostjo.
- Vključenim učencem se viša samopodoba, postajajo bolj odgovorni in izgubljajo predsodke do
starejših.
- Med prostovoljce se uspešno vključujejo tudi učno manj uspešni učenci.
Vsaka šola se vključi v projekt z medgeneracijskimi aktivnostmi, preko katerih povezuje mlade in
starejše ter spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in prenos znanja med generacijami. Aktivnosti se
zaradi različnih potreb in možnosti v lokalnem okolju razlikujejo od šole do šole. Najpogosteje se
izvajajo medgeneracijske delavnice, obiskovanje osamljenih starejših na domu in pomoč pri manjših
opravilih, akcije pomoči starejšim v lokalni skupnosti … Aktivnosti pogosto potekajo ob sodelovanju z
lokalnimi društvi, v katere so vključeni starejši prostovoljci (Društva upokojencev, Rdeči Križ, Karitas
…).
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota je bila z otvoritvijo leta 2009 prvi medgeneracijski skupnostni
center v Sloveniji, ki je omogočal sodelovanje med
generacijami preko vsakodnevnih organiziranih
aktivnosti. Center je organiziran kot skupek prostorov,
ki so opremljeni za izvedbo različnih delavnic: učna
kuhinja, računalniška delavnica, mojstrska in šiviljska
delavnica, dnevni prostor, ki je namenjen tudi varstvu
otrok, mladinska soba, v kateri prostovoljci izvajajo
učne pomoči, v paviljonu, ki je prizidan starejšemu
objektu pa je tudi prostor, ki je namenjen izvajanju
različnih delavnic. Hiša ima dvigalo, ki omogoča dostop
tudi gibalno oviranim posameznikom. Velik vrt s
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sadnim drevjem nudi prostor za izvajanje različnih delavnic na prostem: obrezovanje dreves in
urejanje zeliščnega vrta, otroci pa lahko ustvarjajo tudi v peskovniku
Po zgledu prve Hiše Sadeži družbe v Murski Soboti in po pozitivnih izkušnjah ter odzivih se je januarja
2013 odprl medgeneracijski center v Vipavi, ki se nahaja v središču Vipave v prostorih »Stare šole«.
Vir: http://www.filantropija.org/default.asp?FolderId=231
Vir:http://www.filantropija.org/default.asp?FolderId=232
Vir: http://www.filantropija.org/default.asp?FolderId=241
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