Zapojili jsme se do programu Mládež v akci
Dělat něco užitečného pro druhé lidi jsme se naučili i díky zapojení do
Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu EDIE. O našich aktivitách
v tomto programu jsme se v našich článcích již několikrát zmínili. Přemýšleli
jsme, jakým dalším směrem by se naše iniciativa mohla ještě rozběhnout. A
napadlo nás, že když Dětský domov se školou Veselíčko, který se stal naším
dočasným domovem, nemá tělocvičnu a vybavení pro venkovní sportovní vyžití,
mohli bychom napsat projekt na jeho vybudování. Ve spolupráci s našimi
vedoucími EDIE a zástupcem ředitele vytvořilo nás pět kluků neformální
skupinu a napsali jsme projekt do Programu Mládež v akci na vybudování
FITPARKU. Bude sloužit nejen nám, ale i ostatním klukům v domově, i těm, co
přijdou po nás. Taky plánujeme, že si budou do našeho FITPARKU chodit
cvičit i obyvatelé obce Veselíčko. Nás kluky čeká teď hodně práce, hlavně na
úpravě terénu. Už jsme vykopávali kořeny a ještě než přijede firma, která bude
stroje instalovat, musíme vykopat díry na stroje podle plánku, který nám
zpracovali. Musíme se do toho dát co nejdříve, protože doba trvání projektu –
budování FITPARKU - je od 1.8. do 1.12.2012. Tak se musíme snažit, ať to
všechno stihneme. Pracovníkům firmy budeme pomáhat i při instalaci strojů, a
potom nás ještě čeká úprava celého terénu. V neformální skupině je nás sice
jenom pět kluků, ale pracovat budou i ostatní kluci z domova. Jsme moc rádi, že
nám projekt vyšel. Už se těšíme, až budeme na strojích cvičit. A taky nás těší, že
můžeme udělat dobrý skutek.
Tento projekt bude realizován na finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jeho obsahem.
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