ПХВ програмата со нов рекорден број на проекти
Понеделник, 29 Април 2013

Во периодот од 18 до 21 април во центарот Солферино во Струга се случи
подготвителната работилница на ПХВ Колегиумот за евалуација на изработените мали
проекти за добробит на заедницата во текот на циклусот 2012/2013.

Во текот на истата покрај инструкторите на ПХВ колегиумот како гости присуствуваа и
претставници на ЦИР-а.

По завршувањето на ПХВ обуките во ООЦК младинците кои ги поминаа овие обуки имаа
период од три месеци во текот на кои поддржани од страна на своте дисеминатори
лоцираа ранливи категории на лица во своите заедници, ги истражуваа нивните
проблеми и потреби, анализираа на кој начин можат најсоодветно да помогнат, а својата
хуманост ја преточија во низа на креативни актиности за помош на избраните целни
групи, и сето тоа под темета “Препознавање на различносите”.

Младинците организираа голем број на хуманитарни забави, концерти, театарски
претстави, модни ревии, спортски турнири, тие изработуваа честитки, глинени
декорации, колачиња, цветови од хартија, и многу други прекрасни нешта се со цел да
помогнат некому.

Тие реновираа домови, поправаа кровови, донираа покуќнина, облека и храна, помагаа
за лекување на болни деца, градеа детски игралишта, описменуваа и помагаа при учење
на јазици, беа креативни, беа посветени и безгранично хумани.

Во текот на овој циклус сите младинци со здружени сили, работејки тимски, успееја да
израотат неверојатни 202 мали проекти за добробит на заедницата, нов рекорден број
на проекти во досегашното имплементирање на ПХВ програмата.

Оваа година ПХВ програмата е поддржана од грант на програмата Civica Mobilitas
имплементирана од страна на ЦИР-а и финансиси поддржана од Швајцарската агенција
за развој и соработка, застапувана од канцеларијата за соработка во Скопје.
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Оваа година во рамките на ПХВ програмата ќе се реализираат три финални
работилници во текот на месеците мај и јуни, на кои ќе бидат поканети 200 учесници
како претставници на најуспешните мали проекти.
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