Poszukujemy otwartych i odpowiedzialnych ludzi chętnych do włączenia się
w szeroko rozumiane działania WOLONTARIATU – w tym zwłaszcza
WOLONTARIATU STUDENCKIEGO.
Oferujemy możliwość zdobycia cennego i ciekawego doświadczenia
w pracy z dziećmi i z młodzieżą z Polski i z zagranicy, jak również możliwość
uczestnictwa w całorocznych programach.
PROSIMY O NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ
NA ADRES:
Lokalny Punkt Informacyjny “Wolontariat Studencki”
Gimnazjum Publiczne w Wieprzu, 34-382 Bystra, ul. Szkolna 800
lub elektronicznie: gimnazjum@konto.pl
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE Z NOWYMI
WOLONTARIUSZAMI PLANOWANE JEST W STYCZNIU 2008r.
O dokładnym terminie oraz miejscu spotkania – zainteresowani studenci zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną.
W ramach spotkania przewidziane są:
- warsztat integracyjny oparty na metodach klanzowych
- spotkanie z obecnymi wolontariuszami, którzy opowiedzą o swoim udziale w Programie
- prezentacja dokonań Programu: pokaz fotografii, filmów z projektów wakacyjnych oraz innych akcji
- zapisy na warsztaty (specjalnie przygotowane dla nowych wolontariuszy).
Serdecznie zapraszamy!

Propozycje współpracy w ramach następujących przedsięwzięć:
1. Działania lokalne - całoroczne działania edukacyjne, sportowe, artystyczne, promujące
aktywny styl życia z dziećmi i młodzieżą. Szczegóły są dostępne m.in. na stronie
internetowej programu wolontariat studencki:

http://wolontariatstudencki.pl
2. Projekty wakacyjne - akcja letnia - trwająca od 20 czerwca do 30 września 2008r.
Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w całym
kraju /czyli nad morzem, w górach i nad jeziorami/ w oparciu o programową zasadę
“Czas wolny spędzam przyjemnie i łaczę go z czymś bardzo pożytecznym”.
3. Projekty systematyczne – realizacja od 1 października do połowy czerwca roku
następnego. Realizacja projektów na terenie placówek szkolnych
w całym województwie śląskim oraz na terenia województwa małopolskiego.
Program Wolontariat studencki “zatrudnia” wolontariuszy zgodnie z
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawą

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ W WOLONTARIAT?:
● praca wolontariusza jest niezbędna do pokonania wielu trudności w organizowaniu
wielkich dzieł na rzecz innych w kraju i poza granicami,
● różnorodność prac wykonywanych w ramach wolontariatu daje nowe kwalifikacje,
konkretne umiejętności, które mogą być bardzo przydatne w codziennym życiu jak
i w pracy zawodowej wolontariusza,
● istnieje możliwość uzyskania uprawnień i odbycia szkoleń rozwijających konkretne
umiejętności wolontariusza.

