Newsletter – Maj 2014
Witajcie,
Przed Wami majowe wydanie newslettera Projekt: Polska, a w nim informacje na temat nadchodzących wydarzeń.
Zapraszamy do lektury!

Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska w Poznaniu
Razem ’89 - obchody 4 - go czerwca. Toast pod Niespodzianką i Urny wolności
Kontener Wolności
Szkołomat – automat do wyszukiwania szkół
Hejtstop – wielkie zamalowywanie „hejtów” 24 maja
Warsztaty HejtStop
Idzie lato, idzie nowe – HejtStop na letnich festiwalach

Życzymy przyjemnej lektury!
Projekt: Polska

Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska w Poznaniu
W dniach 7 – 8 czerwca w Poznaniu odbędzie się Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska połączona z warsztatami ELF.
Wstępny program Rady znajdziecie na stronie Projekt: Polska.
Razem ’89 - obchody 4 – go czerwca. Toast pod Niespodzianką i Urny Wolności
4 czerwca już po raz szósty Projekt: Polska wzniesie toast za wolność pod dawną kawiarnią „Niespodzianka” w
Warszawie. Gośćmi spotkania będą Ludwika i Henryk Wujec oraz wszyscy, którzy razem z nami zechcą uczcić 25 – tą
rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce.
Tego samego dnia w kilkudziesięciu miastach polskich staną Urny Wolności. Odbędą się koncerty, happeningi i wiele
innych wydarzeń upamiętniających 25 – lecie wolności. Lokalne koła P: P w Koszalinie, Lublinie, Opolu, Poznaniu,
Przemyślu i Warszawie zaangażowały się w organizację wydarzeń związanych z obchodami 4 czerwca.
Kontener Wolności
W czerwcu, lipcu i sierpniu do 25 - ciu polskich miast przyjedzie Kontener Wolności. W Kontenerze artyści z łódzkiej
„Filmówki” nagrają „świadectwa wolności” z mieszkańcami odwiedzanych miast. Przestrzeń Kontenera zostanie
zagospodarowana przez współorganizatorów wydarzenia, którzy wypełnią ją według własnych upodobań.
Kontenerowi towarzyszyć będzie plenerowa wystawa Polskie Wolności. Pomysłodawcą wydarzenia jest Piotr Wójcik
z Fundacji Picture Doc a współorganizatorem Koalicja Razem ’89.
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Szkołomat – automat do wyszukiwania szkół
W maju 2013 roku rozpoczęliśmy projekt „Przejrzysta i otwarta szkoła – budowanie społecznej aktywności wokół
jakości edukacji”. Celem projektu jest udostępnienie rodzicom i uczniom informacji o szkołach podstawowych i
gimnazjach za pośrednictwem strony www.szkolomat.pl a w dłuższej perspektywie rozbudzenie dyskusji na temat
jakości polskiego systemu szkolnictwa. W planach mamy rozbudowanie strony o informacje obrazujące aktywność
szkół w rozwijaniu społecznych umiejętności uczniów.
We współtworzenie Szkołomatu może zaangażować się każdy z Was poprzez dodawanie zdjęć podstawówek
i gimnazjów z Waszej okolicy. Zdjęcia można dodawać przez formularz dostępny na stronie internetowej w każdej
„karcie szkoły”. Poniżej krótka instrukcja dodawania zdjęć:
1 - klikamy w ikonkę szkoły (znacznik szkoły); 2 – następnie w komunikat „więcej informacji o szkole”; 3 – wchodzimy
w zakładkę „zdjęcia” i 4 - dodajemy zdjęcie szkoły.
HejtStop – wielkie zamalowywanie „hejtów” 24 maja
Wielkie zamalowywanie „hejtów” to cykliczna akcja, której najbliższa odsłona odbędzie się już w najbliższą sobotę
24 maja. Będziemy zamalowywać w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi! W Łodzi naszym partnerem zostało
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
Zapraszamy wszystkich do udziału w sobotniej akcji HejtStop! Szczegóły wydarzenia znajdziecie na naszym
Facebooku.
Warsztaty HejtStop
Już w lipcu odbędą się pierwsze wewnętrzne warsztaty dla hejtstopowego zespołu. Uczestnicy warsztatów będą
mieli zapewniony nocleg z wyżywieniem i otrzymają zwrot kosztów podróży. Gwarantujemy wakacyjną atmosferę i
wspaniałą zabawę! Więcej informacji już wkrótce!
Idzie lato, idzie nowe – HejtStop na letnich festiwalach
Już po raz drugi HejtStop będzie gościł na letnich festiwalach muzycznych. To nie tylko okazja do promocji projektu
ale też szansa na dobrą zabawę i integrację członków, i członkiń Stowarzyszenia. Jesteśmy na etapie kompletowania
zespołu wyjazdowego na festiwale – wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Asią Grabarczyk
jgrabarczyk@projektpolska.pl, tel. 509368466.

Do zobaczenia podczas nadchodzących wydarzeń!
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