
W dniu 27 września o godzinie 17.00 zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego 

przedstawimy „Archipelag Pokoleń” – nasz najnowszy, bezpłatny kurs e-learningowy dotyczący 

współpracy międzypokoleniowej. 

W „Archipelagu” może wziąć udział każdy, kto interesuje się tą tematyką i chce działać lub działa już 

na rzecz innych ludzi – np. organizując spotkania, prowadząc dyskusje, zachęcając do wspólnego 

spędzania czasu. Poleca go szczególnie edukatorom, animatorom kultury, członkom uniwersytetów 

trzeciego wieku, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom bibliotek publicznych i 

domów kultury, społecznikom i wolontariuszom. I właśnie te osoby zapraszamy do udziału w 

webinarium! 

Podczas naszego internetowego spotkania: 

• dowiecie się, jaką wiedzę i umiejętności zdobędzie każdy uczestnik kursu;  

• przyjrzycie się, jak wygląda kurs: z jakich elementów i zadań się składa, ile czasu trzeba 

przeznaczyć na jego przejście, kiedy i jak się na niego zapisać;  

• przekonacie się, dlaczego warto prowadzić międzypokoleniowe działania. 

Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować: Rejestracja 

 https://dimpact.clickmeeting.pl/archipelag-pokolen/register 

Już od 10-ciu lat świat zmieniają ludzie z pasją. 

Seniorzy w akcji mają 10 lat! Wsparliśmy ponad 300 projektów w całej Polsce. 

Mamy dowody na to, że starsi i młodzi mogą wspólnie zmieniać świat. 

Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem w rozwijaniu działań międzypokoleniowych. 

 Seniorzy w akcji - inkubator + dotacje to ogólnopolski konkurs realizowany od 2008 roku przez 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu "Uniwersytety Trzeciego Wieku" Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

 

 



Sprawdźcie jakie niespodzianki z tej okazji przygotowaliśmy! 

   

„Archipelag Pokoleń” - nasz najnowszy, bezpłatny kurs e-learningowy dotyczący współpracy 

międzypokoleniowej, stworzony przez polskich i zagranicznych ekspertów. W kursie może wziąć 

udział każdy, kto interesuje się tą tematyką. W szczególności polecamy go edukatorom, animatorom 

kultury, członkom uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicielom organizacji pozarządowych, 

pracownikom bibliotek publicznych i domów kultury, społecznikom i wolontariuszom. 

  

ZAPISY NA KURS RUSZAJĄ 27 września!  

Więcej o kursie dowiesz się na webinarium. 

 

Kurs powstał w ramach dwuletniego partnerstwa strategicznego „Archipelag Pokoleń”, 

sfinansowanego w ramach Kluczowej Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. Stworzyły go trzy 

organizacje zajmujące się międzypokoleniowością: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Polska), 

Beth Johnson Foundation i Linking Generations Northern Ireland (Wielka Brytania) oraz Kreisau-

Initiative (Niemcy). 

 

 

 

12 października zapraszamy na konferencję "Archipelag Pokoleń. Świat zmieniają ludzie z pasją!". 

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy realizatorami międzypokoleniowych działań. W 

gronie animatorów i ekspertów przyjrzymy się dobrym praktykom i trudnościom w prowadzeniu 

http://e.org.pl/%E2%80%9Earchipelag-pokolen-zapraszamy-na-webinarium/


międzypokoleniowych inicjatyw. Będziemy rozmawiać o korzyściach i znaczeniu działań łączących 

pokolenia w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

>>> SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I ZAPISY NA KONFERENCJĘ <<< 

 

 

 

Ponadto mamy wspaniałą publikację stworzoną specjalnie na 10 lat Seniorów w Akcji oraz 

kompendium wiedzy w postaci modelowych projektów tego programu! 

 

http://e.org.pl/konferencja-archipelag-pokolen-swiat-zmieniaja-ludzie-z-pasja/


 

 

 


