Generationsmöten
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Generationsmöten i Centrum skapar möten mellan
människor i olika åldrar och sammanhang. Det ger
starkare gemenskap och större förståelse, vilket leder
till färre fördomar och ökad trygghet.

goteborg.se

På lika villkor
Ömsesidighet och respekt är grunden för de aktiviteter
som sker inom Generationsmöten.
Dina intressen
Vi arbetar med alla åldrar och har en bred syn på vad som räknas som
ett generationsmöte. Alla möten ska vara respektfulla och jämlika. Alla
utbyten bygger på ömsesidighet där varje deltagare är värdefull.
Möten ska inte forceras fram utan utgå från deltagarnas nyfikenhet,
intressen och engagemang.

Vi skapar förutsättningar
Verksamhetsutvecklarna, Lotta Lord och Drude Björningstad Quinones, har
till uppgift att se till att det finns förutsättningar för människor i olika åldrar
att mötas och få ett jämlikt utbyte av varandra.
Förhoppningen är att det ska leda till att människor upplever saker
tillsammans, är delaktiga och ges inflytande över sin stad.

Här sker möten
över åldersgränser
Volontärer
Volontärer i grund- och förskolan är vuxna
som fungerar som en extraresurs och finns till
för att stödja och hjälpa barnen och eleverna
på olika sätt.
Den som vill bli volontär bokas in på ett
lärakännamöte och en introduktionsutbildning.
Därefter placeras volontären utifrån sina önskemål
i en medverkande skolklass. Verksamheten bygger
på frivillighet och ingen ekonomisk ersättning är inblandad.

Kulturmöten
Kultur är ett berikande sätt att mötas över åldersgränserna. Genom att
skapa och uppleva tillsammans byggs broar och gemenskapen stärks.
Under rubriken kulturmöten samlas vi genom exempelvis poesi, teater,
film och musik.

Samhällsengagemang
Alla människor i olika åldrar och med olika erfarenhet kan bidra, alla mår bra
av att känna sig behövda och ses som värdefulla samhällsmedborgare.
Möten under rubriken samhällsengagemang kan till exempel handla om
diskussionträffar, folkbildning eller om att ställa upp som medmänniska.

Ta kontakt
med oss!
Vill du vara en del av Generationsmöten i
Centrum? Tveka inte att ta kontakt med
oss för att ta reda på vilka aktiviteter det
finns som kan passa dig.
Drude Björningstad Quinones
Lotta Lord
generationsmoten@centrum.goteborg.se

