Konkurs „Nasze Równać Szanse”
w Programie „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
prowadzonym przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

WZÓR
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Nazwa organizacji:

Fundacja Równać Szanse

2. Miejscowość:

Słoneczne Łąki

3. Nazwa zrealizowanego projektu:

„Młodzieżowa motywacja do działania”

4. Nazwa i edycja konkursu, z którym projekt był zrealizowany:
Regionalny Konkurs Grantowy RS 2017

5. Tytuł pracy konkursowej:

„Historia młodzieży, która już w siebie wierzy”

6. Forma pracy:
Zdjęcia

7. Kategoria konkursowa:

My i Nasze działania w Równać Szanse

8. Krótki opis pracy (do 2000 znaków ze spacjami), oddającym najważniejsze
założenia projektu.
Zdjęcie nr. 1

Na zdjęciu widzimy Karola, który razem Karoliną i Kornelią, malują ławkę z
palety. Ławka została wykonana przez pozostałych uczestników projektu
„Młodzieżowa motywacja do działania” i jest elementem wyposażenia

stworzonego przez nich Klubu Młodzieżowego. Powstanie tego klubu było

inicjatywą i potrzebą lokalnej młodzieży, dlatego też z dużym zapałem zabrali

się do tworzenia takiego miejsca. Udało mi się przekonać dyrektorkę biblioteki,
aby udostępniła jedno z pomieszczeń biblioteki na stworzenie Młodzieżowego
Klubu. Następnie z pomocą rodziców i lokalnych przedsiębiorców

wyremontowali przestrzeń i zorganizowali huczne otwarcie. Aktualnie klub jest
miejscem spotkań, działań i inspiracji lokalnej młodzieży.

Zdjęcie nr.2 (przykładowy opis dla kategorii: My i nasze działania)

Zdjęcie przedstawia całą grupę młodzieży z projektu „Młodzieżowa motywacja

do działania” w czasie wspólnego pieczenia babeczek. Po wspólnej dyskusji na
temat ulubionych przysmaków, młodzież wybrała 10 przepisów i poprzez

głosowanie wybrała 5, na podstawie których przygotowała babeczki. Wspólna

praca była świetną okazją do integracji i sprawdzenia się w nowych rolach takich
jak: operator piekarnika, mistrz wałka do ciasta czy ekspert do spraw obsługi
miksera. Babeczki szybko zostały zjedzone, a wspólnie spędzony czas
zaowocował owymi pomysłami i umiejętnościami kulinarnymi.
Zdjęcie nr. 3

Zdjęcie przedstawia Kasie, Basie i Joasie w czasie warsztatów plastycznych z
lokalnym artystą. To właśnie po tych zajęciach dziewczyny zaczęły się coraz

bardziej interesować plastyką, sztuka i grafiką komputerową. Jeszcze w czasie

realizacji projektu „Młodzieżowa motywacja do działania” zajęły się całą oprawą

graficzną projektu: robiły zdjęcia, przygotowały plakat na zakończenie projektu,
a w czasie lokalnego festynu zorganizowały malowanie buziek dla dzieci. To nie
koniec ich artystycznych działań, dziewczyny chętnie angażują się w różne

inicjatywy lokalne i są w trakcje przygotowywania wystawy fotograficznej. Śmiało
można powiedzieć, że projekt rozwinął w nich nową pasję.
Zdjęcie nr. 4
Zdjęcie nr. 5
…

9. Oświadczenia.
W imieniu organizacji zgłaszającej pracę w konkursie oświadczamy, że:
a. posiadamy prawa autorskie do nadesłanych prac,

b. posiadamy zgody osób pojawiających się w pracy konkursowej na

wykorzystywanie ich wizerunku oraz danych osobowych w celach związanych
z Konkursem,

c. znamy i akceptujemy Zasady Konkursu.

/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji/

