Stowarzyszenie Łowcy Marzeń,
projekt:

idea:
U doskonal anie
Miejsca
Zamieszkania

Wojewoda
Świętokrzyski

Cele projektu „Pomaluj mój świat”
1. Stworzenie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
2. Zmniejszenie zjawiska dewastowania murów budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej poprzez nielegalne tworzenie graffiti,
3. Wpajanie szacunku do mienia publicznego i poczucia odpowiedzialności
za krajobraz miejski,
4. Ograniczenie przestępczości pospolitej oraz zjawisk chuligaństwa
i wandalizmu,
5. Ochrona dzieci i młodzieży,
6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
7. Nauka zachowań społecznych, pracy w grupie, sztuki dyskusji.
Adresatami projektu jest młodzież w wieku od 13 do 21 lat, w tym
w szczególności wychowankowie świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych
działających na terenie Kielc. Młodzież ta wywodzi się z rodzin dysfunkcyjnych,
nie potrafi zorganizować sobie czasu wolnego, często tworzy nieformalne grupy
dziecięce reprezentujące postawy aspołeczne.

W polskich miastach, na każdym kroku, można znaleźć wiele
przykładów nielegalnego graffiti, które niszczy i szpeci mury. Prowadzi
to do wniosku, że niezmiernie ważne jest edukowanie młodzieży z zakresu
estetyki oraz wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń
publiczną. Dlatego z inicjatywy kielczanina Rafała Kowerskiego powstał
projekt, który ma na celu pokazanie młodym ludziom, iż można realizować
pasje artystyczne, rozwijać talent i upiększać najbliższe otoczenie
z poszanowaniem własności publicznej i prywatnej.
Jednym z najważniejszych celów projektu jest pokazanie młodym
ludziom, iż mają wpływ na to jak wygląda ich miasto i mogą kształtować
otaczającą ich przestrzeń. Realizacja projektu pozwoli rozwiązać
problem chaosu twórczego powstającego na osiedlowych i miejskich
powierzchniach ściennych. Inicjatywa Pomaluj Mój Świat została
założona jako nieformalna grupa wolontariuszy, obecnie znalazła
bezpieczną przystań w stowarzyszeniu „Łowcy Marzeń”. Do współpracy
dołączyła plastycznie uzdolniona kielecka młodzież, włączyły się firma
ZEMAX i Skład Budowlany ZACHĘTA, następnie dołączyły Fundacja
Kultury „Wici”, Wojewoda Świętokrzyski, Komenda Wojewódzka Policji
w Kielcach, Prezydent Miasta Kielce, Stowarzyszenie „Spektrum możliwości”.
Faktem jest, że ściany bloków, czy odrapane z tynku budynki
są wątpliwą ozdobą. Jednak gdy pokryją je barwne rysunki, od razu
nabierają estetyki. Zapewne ładniej wyglądają wielokolorowe obrazy, niż
puste, szare mury, które straszą przechodniów swoją brzydotą. Oczywiście
graffiti, ścienne freski, nie tylko nie powinny być wulgarne, ale również
nie powinny zawierać treści o charakterze faszystowskim, rasistowskim
i ksenofobicznym. Nie powinny umieszczane być także na obiektach
kultury dziedzictwa narodowego oraz miejscach ważnych dla społeczności
wielokulturowej.

Pierwszy projekt powstał w Kielcach przy ul. Jeziorańskiego na budynku poczty. Informacja
o tej akcji znalazła się w Teleexspresie.
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Bezpieczne Świętokrzyskie
Wspólnie z Prezydentem Miasta Kielce oraz Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach,
przeprowadzono konkurs pod nazwą „Bezpieczne Świętokrzyskie”, którego podstawowym
celem było propagowanie bezpiecznych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży. Konkurs
miał na celu pozyskanie nowatorskich i interesujących projektów oraz wykorzystanie ich jako
formy przekazu w działaniach profilaktycznych.

Eko sztuka miasta
Kolejnym zrealizowanym projektem była „Eko
sztuka miasta”.
Na zniszczonych elewacjach powstały murale
promujące ochronę środowiska i kontakt
z przyrodą. Projekt zrealizowaliśmy wspólnie
ze Stowarzyszeniem „Spektrum Możliwości”
i Urzędem Marszałkowskim Województwa
Swiętokrzyskiego.”
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Barwy Języka Polskiego
Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Spektrum Możliwości” pod nazwą „Barwy
Języka Polskiego”. Narodowe Centrum Kultury przyznało dotacje na zrealizowanie osiemnastu
grafik ściennych, promujących poprawną polszczyznę, w wielu miejscowościach województwa
świętokrzyskiego. W szkołach gminnych ogłoszony został konkurs na projekty grafik, które zostały
naniesione na elewacje wielu szkół. Najbardziej aktywna okazała się młodzież z Włoszczowy.”

Jammy
JAMMy graffiti & Street Art - jest to przeważnie długi mur, na którym miłośnicy tej
ulicznej sztuki mogą zaprezentować swoje umiejętności. Są to miejsca, gdzie uzdolniona
plastycznie młodzież może spokojnie malować, przez co narażone na zniszczenie elewacje
miejskie są bezpieczniejsze.
Jamm z okazji Dnia Matki

inne:

Cykliczne akcje
Cykliczne akcje to malowanie zaniedbanych elewacji szkół, przedszkoli, bloków mieszkalnych,
przystanków autobusowych, śmietników, bram kamienic itp.:

Inicjatywa:
Wydział Prewencji KWP w Kielcach

Opracowanie:
nadkom. Monika Wierzbicka z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach,
Rafał Kowerski

Zdjęcia:
Łukasz Wicher, Rafał Kowerski, Bartek Latosiński
Folder wydrukowano ze środków finansowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
w ramach programu „Razem bezpieczniej”.
www.pomalujmojswiat.pl
E-mail: pomalujmojswiat8@gmail.com

