Projekt Planet Soen na Portugalskem
Bili smo navdušeni nad izvedbo dela, – faze projekta na Portugalskem v Viana do Castelo.
Koordinatorica projekta na Portugalskem ga. Marta nas je zanimivo vodila čez delavnice, ki so
nas navdihovale, energijsko, vsebinsko povezovale in utrjevale za skupno projektno delo.
Vsebine o finančni konstrukciji projketnega dela pa so bile s strani ga. Mariane zanimivo,
življensko podane, tako, da so se naši udeleženci: Andrej Cevzar, Barbara Užmah in Maruša
Kranjec popolnoma predali projektni ideji, zamisli in že iskali rešitve kako urediti finančno
konstrukcijo projekta, kaj vse urediti, skleniti kompromise, iskati dovoljenja, zavarovanja,
donatorska sredstva, kako zagotoviti trajnost projekta, našli so predvsem »eko – zelene ideje, cilje
in rešitve«. Mladi so »padli« v ta del projektnega dela in uživali v vseh delavnicah, samozavestno
predstavljali in zagovarjali njihove najbolše rešitve, ki jih vidijo v prihodnosti, - aktivni državljani
za socialno pravičnejšo družbo, za zelene nove tehnologije, za iskren odnos do novega razvoja
našega planeta.
Bila sem presenečena nad vsemi skupinami mladih udeležencev projekta, gimnazijkami iz
Poljske, Slovaške, udeleženci iz Portugalske, poleg smo imeli dijaka iz Capverdskih
otokov...iskreno razmišljam, - to so mladi za novi razvoj, mladi, ki že zdaj čutijo svoje poslanstvo
in si iskreno želijo pridobivati nove izkušnje in ta projekt jim nudi resnično najboljše izzive, povezovanje, izmenjavo, nadgrajevanje znanja angleškega jezika, iskanje rešitev za nov razvoj in
»reševanje« našega planeta.
Počutila sem se odlično, bila sem del čudovite družbe vodij, koordinatorjev iz Poljske, Slovaške,
Portugalske in čudovitih mladih udeležencev, ki, ne da so samo sposobni, so tudi odgovorni,
komunikativni, povezovalni, razumevajoči.
Iskreno sem hvaležna možnosti, da sem bila soudeležena, da imam to izkušnjo, da sem del tega
čudovitega projekta. Iskrena zahvala gre ga. Bredi Retuznik iz Razvojne agencije Kozjansko, ki je
naš Šolski center povabila k sodelovanju v projektu Planet Soen in vodji projekta ga. Moniki, da
delamo v čudovitem projektu z mladimi in se tudi dragoceno medgeneracijsko, medkulturno
povezujemo.
Iskrena hvala Mariana Marques, Marta Carvalho,Tomasz Moled,

ga. Tami iz Brazilije, prof. Iza Złonkiewicz iz Poljske.
Hkrati smo spoznali bogat delček portugalske kulture, dragocenega podeželja – vinogradi,
vinogradi... ob reki Douro in doživeli pristaniško mesto Porto, s portovcem in glasbo:
fado....in, da ne govorimo o vseh presenečenjih, ki so poskrbela za adrenalinska stanja...
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