
 

       
 
 
 
 
Od września do grudnia 2015 r. rybnicka biblioteka będzie uczestnikiem projektu 
akcja: e-motywacja - seniorzy rock'ują, której koordynatorem jest  
Fundacja Orange. 
 

 

Cel projektu akcja: e-motywacja  

Celem projektu jest  aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym  

i społecznym. Uczestnicy akcji: e-motywacji zostaną zaproszeni do udziału  

w przygodzie z odkrywaniem…siebie! Dodamy odwagi i uzupełnimy zapasy energii 

przydatne do życia aktywnego i spełnionego. Zaprosimy seniorów do spotkania "tuż 

za rogiem" - w przyjaznej atmosferze publicznej biblioteki. Wspólnie zmotywujemy 

się do działania! 

Naszym sprzymierzeńcem będą Internet oraz nowe technologie, które wykorzystamy 

jako narzędzie do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych.  

Za pośrednictwem Internetu połączymy się z placówkami zgłoszonymi do projektu  

i goszczącymi w nich seniorami. Spotkamy się 6 razy - przy "kawie"  

i w inspirującej atmosferze - dwa razy w miesiącu (8. i 22. października, 5. i 19. 

listopada oraz 3. grudnia). Osoby zebrane w bibliotekach, a także innych ośrodkach 

biorących udział w projekcie, wspólnie obejrzą transmitowane przez nas spotkania 

online, będą miały możliwość zadania pytania gościom transmisji i wymienią się 

między sobą własnymi pomysłami na aktywność w sile wieku! Stałym gościem każdej 

transmisji, pełniącym rolę doradcy i komentatora, będzie psycholog oraz miłośnik 

sportów ekstremalnych - Tomasz Kozłowski 

  



Tematyka i bohaterowie spotkań online 

Pierwsze spotkanie online odbyło się w połowie września i wyjątkowo było 

adresowane do koordynatorów projektu po stronie placówek. Ta organizacyjna 

wideokonferencja uświadomiła odbiorcom, że świadomość bycia lokalnym liderem i 

wiara we własne możliwości to cechy szczególnie ważne i potrzebne w tworzeniu 

atrakcyjnej oferty edukacyjno- kulturalnej w swojej dzielnicy, miasteczku czy wsi. 

Celem spotkania było wzmocnienie samoświadomości lokalnych liderów na temat 

roli, którą odgrywają w swojej społeczności oraz zachęcenie ich do aktywnego 

działania na rzecz osób starszych nie tylko w ramach projektu ale także po jego 

zakończeniu. 

  

Pięć kolejnych spotkań adresowanych będzie do osób starszych, a także innych 

grup, które zainteresowane będą tematyką transmisji. Wywiady online będą miały 

charakter inspirującej rozmowy z elementami warsztatowymi.  

 Bohaterami spotkań będą osoby znane i mniej popularne… ale równie aktywne! 

 

Temat najbliższego internetowego spotkania, które odbędzie się 8 października, 

brzmi: ,,Razem możemy więcej”. Porozmawiamy o współpracy i podejmowaniu 

nowych wyzwań… grupowo - bo tak może być raźniej!  

Gościem specjalnym tego jesiennego webinarium będzie aktorka teatralna i filmowa -

 Pani Emilia Krakowska. 

  
 


