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Letnia Akademia PROJEKTORa, czyli o tym jak prof. Jerzy Buzek został
wolontariuszem.
Już po raz drugi prof. Jerzy Buzek wyruszy w podróż po Polsce, wraz ze
studentami prowadząc zajęcia dla uczniów i spotykając się z władzami
samorządowymi. „Wyruszając w wakacyjną podróż z profesorem Buzkiem chcemy
podkreślić rolę samorządów lokalnych i dyrektorów szkół w realizacji programu
„PROJEKTOR – wolontariat studencki”, a przez to ukazać rangę edukacji w rozwoju
społeczności lokalnej” – mówi Zdzisław Hofman, Kierownik Programu i prezes
Stowarzyszenia KLANZA.
Akcję Letnia Akademia Projektora po raz drugi organizuje program
„PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którego honorowym wolontariuszem jest
prof. Buzek. Program ten ma na celu wsparcie inicjatyw studentów na rzecz
uczniów z małych miejscowości, a podstawową formą jego działania są projekty
edukacyjne realizowane przez studentów na rzecz uczniów z małych miejscowości.
W ten sposób studenci docierają do najdalszych zakątków Polski ze swoją energią
i wiedzą, inspirując młodszych kolegów do rozwoju i poszukiwań. Począwszy od
2004 roku, Program poszerza swój zasięg, zwiększając ilość realizowanych
projektów. W poszczególnych latach ich liczba wzrastała od 300 w 2004 roku,
poprzez 622 w roku 2006, po 2189 w roku 2007. W bieżącym roku planuje się
osiągnąć poziom 3000 projektów.
Podczas uroczystej Gali Programu w 2006 roku prof. Buzek zadeklarował, że
on także zostanie wolontariuszem i wraz ze studentami przeprowadzi projekty
edukacyjne. Już w 2007 roku profesor wypełnił swą deklarację i wyruszył w podróż
po Polsce, wraz z wolontariuszami odwiedzając 19 miejscowości w 7
województwach, spotykając się z całymi społecznościami, władzami lokalnymi
i szkołami, inspirując do działania.
Tegoroczna akcja zostanie zrealizowana w dniach 23 – 27 lipca i obejmie
rejony południowo-zachodniej Polski. Profesor wraz z ekipą PROJEKTORA odwiedzi
grupy studentów realizujące zajęcia w dziesięciu miejscowościach województw
Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego.
Bieżące informacje o akcji dostępne są na www.projektor.org.pl.

