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Domy wielopokoleniowe to miejsca, w których  
spotykają się ludzie. 

Czym są  
domy wielopokoleniowe?

W prawie każdej  
gminie w Niemczech 
znajduje się jeden dom 
wielopokoleniowy; łącznie 
jest ich 540. Ich celem jest 
umacnianie więzi oraz 
polepszanie kontaktu między 
sąsiadami. Nazwa domu 
odzwierciedla istotę projektu: 
ludzie w różnym wieku,  
z różnych kultur i religii 
spotykają się, rozmawiają 
ze sobą i aktywnie działają. 

Osoby, które w normalnych okolicznościach nigdy nie 
spotkałyby się ze sobą, spędzają wspólnie czas i kształtują 
więzi społeczne – podczas tandemów językowych, kursów 
gotowania lub popołudniowych zajęć. W ramach projektu 
AlphaDekade łącznie 170 domów wielopokoleniowych 
angażuje się w program rozwoju umiejętności czytania, 
pisania i liczenia u osób dorosłych.



Domy wielopokoleniowe są zaproszeniem  
skierowanym do wszystkich. 

Dzięki nieskomplikowanym i ogólnie dostępnym  
propozycjom spędzania czasu mile widziane są zwłaszcza 
te osoby, które są nowe we wspólnocie, nie mają śmiałości 
w nawiązywaniu kontaktów lub z różnych względów czują 
się wyobcowane. Przy kawie, podczas otwartego spotkania 
lub podczas rozmowy po kursie językowym można szybko 
nawiązać nowe kontakty.

Domy wielopokoleniowe dają możliwość zaaklimatyzowania 
się, oswojenia oraz dokonania nowych wyborów. Niezależnie 
od tego, czy chodzi o sąsiedztwo, o fazę przejścia ze szkoły do 
pracy lub przejścia z wykonywanej pracy w stan spoczynku 
czy może o nową sytuację życiową.

Tutaj można wziąć udział w oferowanych zajęciach lub 
realizować własne projekty. Można odkrywać w sobie  
nowe talenty, aktywnie się angażować i rozwijać. Domy  
wielopokoleniowe oferują wiele różnych możliwości spędzenia 
czasu, m.in. młodzieżowy zespół muzyczny, kursy literatury, 
popołudniowe zajęcia kreatywne, warsztat rowerowy.  
Projekty są tak różnorodne jak ludzie, którzy je organizują.

Kto może 
wziąć udział? 

1 Proszę odwiedzić stronę internetową  
www.mehrgenerationenhaeuser.de.

2 Proszę wpisać swój kod pocztowy w polu 
wyszukiwania.

3 Proszę wybrać dom wielopokoleniowy  
w swojej okolicy, aby uzyskać informacje  
o propozycjach spędzenia czasu oraz  
godzinach otwarcia.

W ten sposób znajdą Państwo dom wielopokoleniowy 
w swojej okolicy:

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de


Zmiany demograficzne stanowią duże wyzwanie  
dla gmin.

Nasze społeczeństwo się starzeje i staje się coraz bardziej 
kolorowe. Wszystkie domy wielopokoleniowe organizują 
swoją pracę tak, aby w jak najlepszy sposób sprostać 
lokalnym skutkom zmian demograficznych. Przejrzyście, 
kreatywnie i wspólnie z ludźmi.

W domach wielopokoleniowych potrzeby mieszkańców  
są niezwykle istotne: Czego Państwo potrzebują? Czego 
brakuje w Państwa miejscu zamieszkania? Jakich zmian  
i ulepszeń Państwo sobie życzą? Domy wielopokoleniowe 
mają na uwadze potrzeby ludzi i dają impuls do lepszej 
organizacji polityki socjalnej w danej gminie.

Co domy wielopokoleniowe 
dają gminom?

W 2006 roku Ministerstwo Federalne ds. Rodziny  
rozpoczęło promowanie domów wielopokoleniowych  
z ideą wcielenia koncepcji rodziny wielopokoleniowej  
w nowoczesne społeczeństwo. 

Od tego czasu dużo się zmieniło, ale idea jest nadal  
aktualna. Dziś wciela się ten projekt w życie łącznie  
w 540 gminach i dzielnicach. 

Domy wielopokoleniowe:  
Historia sukcesu



„Domy wielopokoleniowe to miejsce, w którym 
spotykają się ludzie – nieważne, skąd pochodzą i 
ile mają lat. Domy wielopokoleniowe angażują  
się w życie społeczne danej dzielnicy czy  
gminy. W tych domach każdy wie, czego inni 
potrzebują i jak się o nich zatroszczyć. Kiedy 
ludzie starają się dbać o innych, wzmacnia  
się więź społeczna w Niemczech. Wszyscy działa-
ją wspólnie. Pragnę podziękować  
wszystkim, którzy angażują się w projekt domów 
wielopokoleniowych, pragną coś zmienić, nauczyć  
się czegoś nowego oraz służyć radą i wsparciem”. 

Dr Franziska Giffey, Minister Federalny ds. Rodziny,  
Osób starszych, Kobiet i Młodzieży
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Wybiegamy w przyszłość

Domy wielopokoleniowe to centralne 
miejsca spotkań wszystkich pokoleń,  
w których kształtują się nowe formy 
współpracy w danej gminie.

Domy wielopokoleniowe są otwarte dla wszystkich  
i zapraszają każdego do wzięcia udziału w życiu  
społecznym wspólnoty.

Domy te wspierają gminy, które próbują sprostać 
wyzwaniom zmian demograficznych i wykorzystać 
szanse, jakie te zmiany za sobą niosą.
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