BIULETYN NR 2
PARTNERSTWO NAUKOWE GRUNDTVIG

RATUJMY NASZE DZIECI
Jest to drugi biuletyn napisany przez partnerów projektu, przedstawiający
najnowsze informacje o projekcie: RATUJMY NASZE DZIECI
 Spotkanie inaugurujące miało miejsce
w Iskenderun w Turcji
w styczniu 2014, po nim odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie
w Rzeszowie, w czerwcu 2014 roku. Pomiędzy tymi dwoma spotkaniami
wszyscy czterej partnerzy ciężko pracowali nad osobnymi jak
i wspólnymi zadaniami.
DRUGIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE
Drugie międzynarodowe spotkanie odbyło się w Rzeszowie, w dn. od
18 do 22 czerwca 2014 roku. Dwóch opiekunów i czterech uczniów z Wielkiej
Brytanii, dziewięciu partnerów z Turcji i ośmioro uczniów oraz trzech
nauczycieli z Grecji udało się do Polski. Polscy gospodarze zaprosili
ekspertów, aby rozmawiać na temat nałogów i ich zapobieganiu w Polsce.
Przygotowane zostały zarówno wykłady informacyjne, jak również warsztaty
praktyczne, w których wszyscy mieli okazję poznać wybrane techniki dramy
i działań z elementami arteterapii spośród metod zapobiegania narkomanii.
Wspólnym zadaniem czterech partnerów była prezentacja wyników badań na
temat narkomanii dotyczących osób niepełnosprawnych w ich krajach.
Po tym, każdy z partnerów przedstawił to, co zostało wykonane w ciągu
pięciu miesięcy między dwoma spotkaniami. A bardziej szczegółowo:

Tureccy partnerzy zaprezentowali stronę internetową, którą mieli
zaprojektować.
Wszyscy partnerzy zgodzili się wzbogacać ją i regularnie aktualizować.
Oficjalny adres strony internetowej: http://letssaveourchildren.org
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Polscy partnerzy przedstawili zaprojektowany przez nich komiks
napisany w języku angielskim. Zgodzono się, aby przetłumaczyć go na język
polski, turecki i grecki. Ponadto, przedstawiono szablon naszej partnerskiej
gazety. Wszyscy partnerzy postanowili napisać artykuły i wysyłać zdjęcia do
gazety.

Angielscy partnerzy przedstawili wytyczne i wskazówki dla
programu skutecznego zapobiegania narkomanii. Propozycje zostały zawarte
zarówno w treści i strukturze skutecznego programu zapobiegania. Wytyczne
mają być przestrzegane przez wszystkich partnerów przy projektowaniu
i planowaniu programów profilaktycznych w swoich krajach.

Greccy partnerzy zaprezentowali stronę i grupy, które stworzyli na
facebooku (Victoria Tsaroucha – RATUJMY NASZE DZIECI). Po drugie,
studenci przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w dwóch szkołach
dotyczących substancji uzależniających oraz wrażliwości nastolatków.
Ponadto, rozdano wszystkim członkom plakaty narysowane przez nich oraz
kopię opublikowanej przez nich książki z 12 opowiadaniami "Uratujmy
nasze dzieci od narkotyków".
Podsumowując, drugie spotkanie w Polsce było bardzo pozytywne.
Nasze następne spotkanie jest zaplanowane w Londynie w październiku.
PARTNERZY:
 BELEN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
Iskenderun, Turkey
 STOWARZYSZENIE ROZWOJU « P ITAGORAS»
Rzeszów, Poland
 ALFA REHABILITATION DAY CENTRE OF THE
ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
London, England
 THE DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION
OF FTHIOTIDA PREFECTURE
Lamia, Greece

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
POLSKA
PIOTR KRUPA
Stowarzyszenie Rozwoju “PITAGORAS”
35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 35/15
e-mail: stow.pitagoras@gmail.com
tel. +48 782 568 450
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GRECJA
VICTORIA TSAROUCHA
The Directorate of Secondary Education of Fthiotida Prefecture
85 Kyprou Street, Lamia, Greece, P.C. 35100
e-mails: victoria@lam.forthnet.gr
victoriatsarouha@yahoo.com
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