TEMATY KONKURSOWE

1) WAKACJE / FERIE.
Jestem na wakacjach. Przyjeżdżam do małej miejscowości na trzytygodniowe wakacje.
Zastanawiam się, co oprócz plaży/ gór/ jezior/ lasów ma mi do zaoferowania ta miejscowość?
Zastanawiam się, czy będę mógł/mogła skorzystać z jakiejś ciekawej oferty instytucji publicznej…
2) SZUKAM PRACY.
Jestem osobą poszukującą pracy. Wiem, że coraz więcej ogłoszeń ukazuje się w Internecie, ale
nie za bardzo wierzę, że mogę znaleźć tam coś dla siebie. Dawno nie pisałam/pisałem swojego
życiorysu, zastanawiam się jak w ogóle zabrać się do tematu. W domu nie mam warunków, aby
spokojnie i w skupieniu rozpocząć poszukiwania. Zastanawiam się, gdzie w gminie mogę znaleźć
wsparcie?
3) COŚ DLA DOJRZAŁYCH.
Jestem osobą w wieku dojrzałym. W mojej miejscowości ciągle organizowane są wydarzenia dla
dzieci i młodzieży. Ostatnio również sporo dzieje się jeśli chodzi o seniorów. Ale ani jedno ani
drugie nie trafia w moje potrzeby i zainteresowania. Zastanawiam się, kto pomyśli o czymś
ciekawym dla osoby dorosłej, ale nie seniora…
4) PORADNICTWO PRAWNE.
Jestem prawnikiem. Chciałbym/abym świadczyć usługi doradcze pro bono, ale nie w moim
domu. Nie mam na to miejsca. Chciałbym/abym też, by ktoś za mnie prowadził listę chętnych i
ewentualnie grupował ich zapytania tematycznie, bym mógł/mogła udzielać porad kilku osobom
z podobnymi problemami.
5) ZDROWIE, AKTYWNY TRYB ŻYCIA.
Jestem osobą, która chętnie włączyłaby się w okołozdrowotne działania, dowiedziała się czegoś
o profilaktyce zdrowotnej, ale nie wyobrażam sobie, aby w tym celu iść do lekarza. Poszukuję
inspiracji do rozpoczęcia bardziej aktywnego trybu życia, zależy mi jednak aby nie działać
samotnie. Brakuje mi informacji o tym jak zacząć, być może ktoś w mojej miejscowości ma
podobne potrzeby? Marzę o regularnym uprawianiu niewymagającej dyscypliny sportu i zdobyciu
wiedzy na temat tego, jak o siebie dbać.
6) MNIEJSZOŚCI NARODOWE.
Jestem przedstawicielem/ką mniejszości narodowej, która od 10 lat zamieszkuje gminę. Nasze
dzieci chodzą do polskich szkół, znają polski lepiej od swoich rodziców. Nadal mam jednak
poczucie, że mieszkańcy naszej gminy mało wiedzą na temat naszej kultury, języka i miejsca
pochodzenia. Bardzo często kierują się stereotypami i niewłaściwie nas oceniają.
Chciałbym/abym to zmienić, aby społeczność naszej gminy była bardziej zintegrowana, ale nie
wiem gdzie się zgłosić i od czego zacząć.

7) WOLONTARIAT.
Jestem osobą aktywną i doświadczonym pracownikiem. W życiu nabyłem/nabyłam już wiele
różnych umiejętności, mam chęć dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Mogę poświęcić na to kilka
godzin w tygodniu. Wiele słyszę o wolontariacie, ale nie wiem kto mógłby mi pomóc w zostaniu
wolontariuszem/wolontariuszką, nie mam też miejsca ani sprzętu, dzięki którym wymiana
umiejętności mogłaby się odbywać.
8) COŚ DLA MŁODEGO CZŁOWIEKA.
Czy ktoś dostrzega młodych ludzi pomiędzy 16 a 30 rokiem życia? Zastanawiam się dlaczego
wszystko co się dzieje w mojej miejscowości dotyczy małych dzieci lub seniorów. Interesuje mnie
muzyka, film, komiks, dziennikarstwo… Od czasu do czasu chętnie spotkam się w fajnej
atmosferze, żeby pogadać, napić się kawy. Kogo interesują moje potrzeby?

