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PAŹDZIERNIK 2007 -
BIULETYN VII EDYCJI

PROGRAMU
„DOBRE POMYSŁY”

Zapraszamy do lektury....

W NEWSLETTERZE :

1. Relacja z projektu  grupy
„SEJMIK MŁODZIE śY
SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU
WIELU ŃSKIEGO”.

2. Relacja z projektu grupy
„FASCYNACI KUCHNI”

3. Relacja z projektu grupy
„ EMZETPE TEAM”

4. Relacja z projektu grupy
„NIEFORMALNA GRUPA
Z PIĄTKU CENTRUSIE”

5. Relacja z projektu grupy
„KLUB
MŁODZIE śOWEGO
WOLONTARIATU
PRZYMIERZA RODZIN”

6. Relacja z projektu grupy
„MŁODZIE śOWY
AMATROSKI TEATR
KAMERALNY”

WWW.PCYF.ORG.PL

Grupa : Sejmik MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Wieluńskiego
Miejscowość : Wieluń
Tytuł projektu : Skrzynka Poetycka

9 września na terenie miasta Wielunia ruszyła akcja „Skrzynka poetycka”.
Zanim jednak to nastąpiło zorganizowaliśmy kilka spotkań, podczas których
przydzieliliśmy zadania poszczególnym osobom uczestniczącym w projekcie. I
tak dzięki naszej zgranej grupie zostały zakupione skrzynki pocztowe.
Następnie przerobiliśmy je nieco na „skrzynki poetyckie”.

Kiedy tytułowe narzędzia projektu były gotowe do umieszczenia ich w
centralnych punktach miasta, postanowiliśmy poszukać pomocy w nadaniu
sprawie rozgłosu.
Patronami medialnymi projektu zgodzili się być: Radio Ziemi Wieluńskiej,
gazeta Kulisy Powiatu Wieluń - Wieruszów oraz Wieluńskie Forum
Dyskusyjne(www.wielun.biz).
Tak więc mieszkańcy Wielunia i okolic mogli o naszej akcji usłyszeć w radiu,
przeczytać w gazecie oraz dowiedzieć się ze strony internetowej.  Nadal
współpracujemy z wcześniej wspomnianymi mediami, które co jakiś czas
informują swoich odbiorców o „Skrzynce poetyckiej”.

Gdy projekt był juŜ dość znany, „skrzynki poetyckie” zajęły swoje miejsca w
róŜnych punktach miasta i znajdują się tam po dziś dzień.
MłodzieŜ wieluńska moŜe znaleźć je we wszystkich szkołach
ponadgimnazjalnych, w bibliotece miejskiej, w Bibliotece Powiatowej, w
MłodzieŜowym Domu Kultury itd.
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Obok wiszących skrzynek pojawiły się takŜe plakaty zawiadamiające, na czym polega akcja i zachęcające do wzięcia
w niej udziału. Ilość umieszczonych informatorów jest oczywiście większa od liczby skrzynek. Plakaty zawieszono
równieŜ w miejscach, gdzie nie ma „skrzynek poetyckich”. Wielunianie mają okazję, praktycznie w kaŜdej części
miasta, zobaczyć ogłoszenia formatu A3 bądź A4 promujące naszą akcję.

Spotkaliśmy bardzo miłych, Ŝyczliwych ludzi, podczas realizowania kolejnych zadań.  Wielu osobom spodobał się
sam pomysł powstania takiego projektu.  W kilku szkołach, dzięki poparciu dyrektorów, uczniowie mogli usłyszeć o
„skrzynce poetyckiej” przez radiowęzeł.

Jako członkowie SMSPPW osobiście motywujemy swoich znajomych do wrzucania kartek z wierszami.
Przekonujemy ich o oryginalności projektu i moŜliwości pokazania, często skrywanego w ciemnych szufladach
przez lata, talentu.

Kilka osób zaczęło juŜ obmyślać koncepcję wieczorku poetyckiego, mającego nastąpić po wydaniu tomiku. Pojawił
się pomysł zaproszenia znanego artysty – poety, pisarza,  czy teŜ aktora. Póki co nie jesteśmy w stanie
powiedzieć, kto będzie gościem wieczorku, ale pracujemy nad tym.

Podsumowując, realizacja projektu rozpoczęła się pomyślnie i toczy się równie dobrze. Myślimy, Ŝe efekty naszej
pracy będą bardzo „owocne”.
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Grupa : Fascynaci Kuchni
Miejscowość : Wieluń
Tytuł projektu : Specjały Europy

Witam!
Prace nad naszym projektem rozpoczęły się z lekkim poślizgiem, gdyŜ czekaliśmy na decyzję kierowniczki
warsztatów gastronomicznych. Musiała ona wyznaczyć nam dzień kiedy sala konsumencka będzie do naszej
dyspozycji. W końcu rozpoczęliśmy pracę. Zaczęliśmy od dokładnego ustalenia co na jaką "odsłonę" zakupić. W
dniach 18-21 września kupowaliśmy potrzebne sprzęty, materiały, surowce. Następnie 24 września rozpoczęły się
przygotowania i dekoracja sali. Jak wyszło oceńcie sami na zdjęciach. Dzień 25 września będzie tkwił nam długo w
pamięci, gdyŜ jest to dzień naszej pierwszej "odsłony". Jaką pierwszą "odsłoniliśmy" Kuchnię Grecką.  Wszystko
przebiegało pomyślnie. Na degustacji moŜna było spróbować:
- Horiatiki, czyli sałatka grecka
- Tzatziki, sos jogurtowo-ogórkowy z dodatkiem czosnku (ostry :) )
- i nasz specjał, którym była Polędwica a'la baranina na sposób grecki
W tle oczywiście grała muzyka grecka.  Podczas degustacji konsumenci wypełniali ankietę na temat potrawy którą
spoŜyli. Wynik ankiety przeszedł nasze oczekiwania, ponad 75% a nawet 80% osób było zadowolonych i nie moŜe
doczekać się kolejnej odsłony – kuchni francuskiej.
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Następna odsłona to Kuchnia Francuska, ale na początku muszę poinformować, Ŝe wystąpiły drobne komplikacje.
Nie jesteśmy do końca pewni czy będzie odsłona czwartej kuchni, gdyŜ nasze warsztaty gastronomiczne będą
remontowane i nie będziemy mieli gdzie tego zrobić. Ale moŜe się uda :D.

Tak więc Kuchnia Francuska. Odsłona nastąpiła w dniu 9. października. Wszystko przebiegało pomyślnie, oprócz
sufleta który nie mógł się utrzymać, ale to drobiazg, gdyŜ był bardzo smaczny. Na degustacji moŜna było
spróbować:
- Sałatkę nicejską
- Sałatkę surimi
- Sałatkę z wątróbką
- 4 rodzaje serów (3 pleśniowe 1 z koziego mleka)
- no i oczywiście za czym wszyscy czekali Ziemniaczki Dauphine, (jeŜeli

ktoś będzie chciał ich spróbować podczas szkolenia, chętnie zrobimy tylko
prosimy wcześniej poinformować)

Oto cytat jednej z gazet: "Goście warsztatów gastronomicznych zajadali się potrawami francuskiej kuchni,
przygotowanymi przez grupę "Fascynaci Kuchni" z wieluńskiego Zespołu Szkół nr 1. W stołówce ZS nr 1, przy
dźwiękach francuskiej muzyki, moŜna było zjeść sałatki, sery i specjalnie zapiekane ziemniaczki. Zadowolenia nie
kryli teŜ goście odwiedzający stołówkę."

Oczywiście podczas degustacji konsumenci wypełniali ankietę. Wynik znów przeszły nasze oczekiwania, gdyŜ
prawie 90 % osób było zadowolonych i z niecierpliwością czeka na następna odsłonę. A kolejna to Kuchnia
Włoska.
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Grupa : EMZETPE Team
Miejscowość : Pstrokonie
Tytuł projektu : Nasz mały stadion

II etap realizacji naszego projektu przebiegał głównie pod hasłem „WIELKIE ZAKUPY”. W tym czasie za pieniądze
otrzymane w ramach dotacji zakupiliśmy:
- 18 kompletów strojów piłkarskich
- kosiarkę do trawy
- 2 siatki na bramki
- 3 piłki do gry w piłkę noŜną
- pompkę do pompowania piłek
- trawę
- nagrody dla zwycięzców przeprowadzonych konkursów
Poza zakupami moŜna juŜ powiedzieć, Ŝe prawie udało nam się zakończyć pracę nad samym boiskiem!!!
Wprawdzie musieliśmy czekać dłuŜej niŜ nam się wydawało na zadziałanie środka chwastobójczego:) ale kiedy juŜ
zadziałał z pomocą starszych mieszkańców, którzy udostępnili swoje maszyny rolnicze wyrównaliśmy cały plac gry.
W najbliŜszych dniach zamierzamy zasiać trawę i wkopać bramki. A później pozostaje nam juŜ tylko czekać do
wiosny, aŜ nasze boisko znowu zacznie tętnić Ŝyciem!!!

Poza zwykłą, cięŜką pracą (co jest naszym wielkim powodem do dumy) udało nam się zainteresować naszymi
działaniami „Nasze Radio” i z wielką radością informujemy, Ŝe o naszym projekcie dowiedziało się potencjalnie pół
miliona ludzi!!! (bo tylu potencjalnych słuchaczy ma ta rozgłośnia radiowa). Ponadto w jednym z regionalnych
tygodników prasowych ukazał się o nas artykuł:

„Spełniają marzenia”

Paweł Perdek

4,5 tys. zł dotacji na urządzenie boiska sportowego otrzymała  grupa młodzieŜy
z Pstrokoń w gminie Zapolice. Młodzi ludzie z  Pstrokoń wzięli udział w projekcie
pod nazwą "Dobre Pomysły", który organizuje i sponsoruje Polska Fundacja
Dzieci i MłodzieŜy oraz Fundacja "Pro Bono Poloniae".

Realizację projektu "Nasz mały stadion" rozpoczęliśmy na początku sierpnia.
Usunęliśmy juŜ większość krzaków i wycięliśmy trawę. Przed nami jeszcze
wyrównanie placu gry i zasianie nowej trawy. Pieniądze z dotacji przeznaczymy
między innymi na zakup kosiarki, strojów piłkarskich, siatek na bramki i kilku
piłek. W trakcie naszych prac, prowadzimy klasyfikacje na najaktywniejszego
pracownika. Dla młodszych kolegów ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt. "Twoje
wymarzone boisko" - mówi Łukasz Urbaniak, jeden z członków grupy.

Grupa "EMZETPE Team", bo taką nazwę przybrali ci aktywni, młodzi ludzie swój projekt realizuje do końca
października. Później trzeba będzie rozliczyć się z Fundacją z wydanych pieniędzy. Wierzą, Ŝe i z tym nie powinni
mieć problemów, bo równieŜ sami chcą się do tego przygotować.
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Na początku czerwca wraz z kolegą wzięliśmy udział w trzydniowym szkoleniu dla liderów wszystkich grup, które
otrzymały dotację na swoje projekty. Dostaliśmy tam dokładne wskazówki jak zrealizować nasze pomysły aby
zaprocentowały one w przyszłości, uczyliśmy się tam m.in. jak pracować w grupie, jak pozyskiwać pieniądze od
sponsorów, jak rozwiązywać albo najwaŜniejsze, jak pracować aby nie doprowadzać do powstawania konfliktów w
grupie. W połowie listopada wybieramy się na kolejne szkolenie, tym razem jego głównym tematem będzie
prawidłowe rozliczenie się z projektu - mówi Tomasz Woźniak, jeden z pomysłodawców projektu.

Sukces, jakim niewątpliwie było zakwalifikowanie projektu "Nasz mały stadion" do konkursu oraz otrzymanie dotacji
stało się sporym bodźcem dla młodych mieszkańców Pstrokoń. JuŜ teraz zapowiadają, Ŝe na pewno będą próbowali
swoich sił w innych programach.

 Niedawno został ogłoszony kolejny program "Równać Szanse". Naszym marzeniem jest tym razem zorganizowanie
cyklu projekcji filmowych dla wszystkich mieszkańców. Wierzymy, Ŝe tak jak tym razem uda  się nam napisać dobry
projekt i otrzymamy dotację - mówi Tomek, który razem ze swoimi przyjaciółmi udowodnił, Ŝe biorąc sprawy we
własne ręce moŜna realizować marzenia.

Źródło : http://www.7dni.nasze.pl/test3/news.php?id=3579

Ponadto w trakcie przeprowadzania wywiadu do „Naszego Radia” zostaliśmy zainspirowani przez
Pana redaktora aby spróbować załoŜyć stronę internetową, i tak z wielką dumą zapraszamy na:
www.emzetpe.tnb.pl - wprawdzie nasza strona jest cały czas w budowie, ale powoli zaczyna nabierać
poprawnego wyglądu. JESTEŚMY NAPRAWDĘ SZCZĘŚLIWI z tego co juŜ udało nam się zrobić.
Pozdrawiamy!
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Grupa : Grupa Nieformalna z Piątku Centrusie
Miejscowość : Piątek
Tytuł projektu : Ekologiczny plac zabaw dla dzieci

Przedstawiamy relację fotograficzną jaką otrzymaliśmy od grupy.
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Grupa : Klub MłodzieŜowego Wolontariatu Przymierza Rodzin
Miejscowość : Rawa Mazowiecka
Tytuł projektu : Plenerek

Do dziś (20.10.07r.) zgodnie z harmonogramem prac zakupiliśmy i posadziliśmy część roślin. Oczywiście ostatniej
czynności towarzyszyła wspaniała zabawa. Była dyscyplina, ale takŜe duŜo uśmiechu i Ŝartów. Wszyscy świetnie się
bawili. Była nas grupka 13 osób. Podzieliliśmy się na trzy mniejsze zespoły i zaczęliśmy wspólne sadzenie.
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Grupa : MłodzieŜowy Amatorski Teatr Kameralny
Miejscowość : Kliczków Mały
Tytuł projektu : Na tropach historii śladami ciekawych  miejsc i niezwykłych ludzi mojej okolicy

Przedstawiamy fotorelację jaką otrzymaliśmy od grupy.

Jeszcze przed zakupem konsultowaliśmy nasz wybór odnośnie krzewów, kwiatów i drzewek z radnym naszego miasta,
panem Piotrem Kwaśniakiem, który wie co nieco o roślinach. Pozostało nam jeszcze parę sadzonek do zakupienia i
wkopania. Obecnie rozglądamy się za płotem i czekamy na stoły.
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Dziękujemy wszystkim grupom, które nadesłały materiały ze swoich projektów do Biuletynu „Dobre

Pomysły”. JeŜeli i Wy chcecie by informacje o Waszych działaniach dotarły do  innych uczestników

Programu przesyłajcie do nas zdjęcia, relacje lub filmy na adres b.sulek@pcyf.org.pl lub

m.szczesniak@pcyf.org.pl. Następny deadline to 20 listopada !!!

Będziemy czekać takŜe na Wasze zdjęcia ze szkoleń w ramach Programu, które odbędą się w dniach

5-7.11.2007 oraz 8-10.11.2007.

Pozdrawiamy

Bartek i Marcin


