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DZIAŁAJ LOKALNIE 2020
Wyzwalamy społeczną energię
Słowa nadziei
Od lipca do końca września br. Dom Kultury
w Zelowie realizował projekt Słowa nadziei
dofinansowany ze środków Programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”.

Pocztówki motywująco-inspirujące zostały
przekazane podopiecznym, wolontariuszom i
pracownikom Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Walewicach, Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie oraz emerytom, rencistom i pracownikom służby
zdrowia.

nizacji aktywności społecznej; jak również dla
osób, które poprzez rodzaj pracy, jaki wykonują,
są bezpośrednio narażone na wystąpienie
negatywnych skutków zdrowotnych.

Twórcy projektu wierzą, że Słowa nadziei dostarczą odbiorcom pozytywnych bodźców, wpłyną motywująco i inspirująco na ich
życie, a jednocześnie przywrócą wiarę w aktywność społeczną, zawodową, życiową.

M.D.

Projekt był adresowany do społeczności lokalnej Gminy Zelów. Polegał na opracowaniu
graficznym i wykonaniu 500 pocztówek ze
słowami nadziei i radości oraz dostarczeniu ich
osobom z różnych grup społecznych, najbardziej
odczuwających negatywne skutki epidemii. Kolorowe pocztówki edukacyjne trafiły do przedszkolaków z oddziału przedszkolnego i klasy „0”
Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie.

Paczki zawierające pocztówki i środki higieniczno-ochronne otrzymali również wybrani
przedsiębiorcy. W Domu Kultury zaprezentowana została wystawa eksponująca wykonane
pocztówki, udostępniona również w formie pdf
na stronie internetowej.
Głównym celem projektu było stworzenie
formy wsparcia dla osób najbardziej zagrożonych swoistym rodzajem wykluczenia,
spowodowanego niepewnością, lękiem, ograniczeniem możliwości spotkań i zmianą orga-
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