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Relacja z wydarzenia: 

1. Członkowie grupy: 

● Jakub Mazur 

● Wojciech Janicki 

● Filip Bednarek 

● Oskar Turowicz 

● Julia Witt 

● Anastasia Isaienko 

2. Tytuł wydarzenia: 

• Dzień dobry pokolenia -> stwórzmy dialog! 

3. Termin realizacji: 

• Hrubieszów - 09.06.2022 r.  

4. Miejsce i adres wydarzenia: 

• Hrubieszów - ul. 3- go Maja 7 (Hrubieszowski Dom Kultury) 

5. Ile osób uczestniczyło w wydarzeniu (jeśli chcesz możesz opisać grupę, która dotarła): 

• Łącznie 58 uczestników_czek 

6. Cel(e) – czy udało się je osiągnąć: 

• Stworzenie platformy dialogu międzypokoleniowego poprzez organizację przestrzeni do spotkania i 

wymiany myśli mieszkańców Hrubieszowa. 

• Zwiększenie uczestnictwa w sprawach ważnych dla mieszkańców Hrubieszowa bez barier 

wiekowych, politycznych czy ideowych. 

• Stworzenie przestrzeni dla twórczego spotkania ludzi w różnym wieku, zachęcenie uczestników do 

otwarcia się na dyskusję. 

• Uświadamianie uczestników Sesji Dialogu o roli mieszkańców w życiu społecznym miasta. 

• Poprawa umiejętności prowadzenia dyskusji publicznych w oparciu o metodę World Café. 

Z pewnością wszystkie cele udało się osiągnąć. Atmosfera podczas wydarzenia wskazywała na spełnienie tego co 

zostało wyznaczone. Uczestnicy śmiało wypowiadali swoje myśli bez obaw. Uśmiechali się  i dobrze się bawili. 

Zniwelowaliśmy barierę  wiekową co było ważne przy dialogu pokoleniowym i słuchaniu swoich opinii na dany temat. 
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7. Krótki opis wydarzenia – co się udało, co się nie udało: 

Spotkanie pokoleń — utworzenie twórczej przestrzeni do spotkania ludzi w różnym wieku oraz zachęcenie 

uczestników do otwarcia się na dyskusje. Uczestnictwo młodzieży, dorosłych oraz seniorów w sprawach 

ważnych dla mieszkańców miasta i obywateli RP. Uświadamianie uczestników o ich roli w życiu społecznym 

miasta — o ich roli w procesie partycypacji. 

Planowane efekty Sesji Dialogu: 

1. Dzień dobry pokolenia — stwórzmy dialog to wydarzenie organizowane przez młodzież i instytucję kultury 

dla seniorów, dorosłych i młodzieży, aby uświadomić im znaczenie ról społecznych, w których występują. 

2. Moderatorzy nabędą lub poprawią swoje umiejętności moderowania dyskusji publicznych w oparciu o 

metodę World Café. 

3. Pokazanie roli partycypacji społecznej na skali małe vs duże miasta oraz uświadomienie — kto pełni 

najważniejsza role w tym procesie. 

4. Powstanie przestrzeń dla twórczego spotkania wielu pokoleń. 

5. Szansa na kontynuację sesji w innych tematach. 

6. Promocja Hrubieszowa jako miejsca przyjaznego partycypacji społecznej i wsparcia młodych ludzi w 

rozwoju. 

World Café jest metodą, która służy do prowadzenia dialog, dzielenia się wiedzą i kreatywnymi 

pomysłami, a nie do wypracowania konkretnych rozwiązań. Została wybrana do organizacji Sesji Dialogu, 

aby sprowokować spotkanie międzypokoleniowe i dyskusję, wejść na drogę procesu partycypacji. 

 

Podsumowując to nie widzę rzeczy która się nie udała.  

 

8. Czego nauczyliście się podczas realizacji wydarzenia:  

Nauczyliśmy się cierpliwości i tego, że warto słuchać. Moderatorzy nauczyli się skutecznej moderacji, nie 

zabierania przestrzeni oraz opiekowania się uczestnikami. Ja prowadząc warsztaty nauczyłem się 

przekazywać wiedze na dany temat.  

9. Dodatkowe informacje (jeśli chcecie dodać coś, czego nie ma powyżej):  


