AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
szuka wolontariuszy w Oświęcimiu!

-Superman jest niemodny, teraz liczy się tylko Super Wolontariusz – grzmi Szymon Majewski.
-Podziwiam wolontariuszy – przyznaje Daria Widawska, aktorka, a olimpijczyk Tomasz Majewski
dodaje: -To zajęcie dla prawdziwych mężczyzn!
Po raz dziesiąty w Polsce, a po raz siódmy w Oświęcimiu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI poszukuje
wolontariuszy do pracy z dziećmi, które na co dzień słyszą „nie rokujesz”. Wyzwanie nie lada – w
całej Polsce czeka 1420 dzieci.
Wolontariusz, zwany w AKADEMII tutorem, pracuje z dzieckiem raz w tygodniu przez cały rok szkolny,
pomagając mu w pokonywaniu szkolnych trudności. Jak podkreśla Anna Wilczyńska, dyrektor
projektu,
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w potrzebie, które mimo młodego wieku, mają za sobą trudną historię. Dzieciom potrzebującym nie
tyle rzeczy, co człowieka, który w nie uwierzy. Tym człowiekiem jest właśnie wolontariusz.
Jednak AKADEMIA to nie tylko pomaganie dzieciom. To także niepowtarzalna szansa
na rozwój i zdobywanie nowych, cenionych na rynku pracy kompetencji. Nasi wolontariusze mogą
sprawdzić się jako liderzy, trenerzy, koordynatorzy ds. PR, czy rekruterzy – mówi Justyna Mroczek,
koordynator projektu w Oświęcimiu. Możliwości jest więcej – Tutorzy mogą angażować się również
w organizację imprez czy działania fundraisingowe – dodaje.
Kto może zostać tutorem w AKADEMII? Stawiamy głównie na studentów, którzy chcą dzielić się
swoimi pasjami, lubią stawiać poprzeczkę wyżej i nie boją się wyzwań – podkreśla Koordynatorka
projektu w naszym mieście.
Co o projekcie mówią sami tutorzy?
Dla mnie studia to nie tylko kolokwia, egzamin czy imprezy w akademikach. To czas szeroko pojętego
rozwoju. W AKADEMII mam poczucie, że rozwijam swoje umiejętności. Oprócz tego spotykam
fantastycznych ludzi i wiem, że wykorzystuję ciekawie czas. Do tego dochodzi poczucie, że mądrze
pomagam. Czego można chcieć więcej? – pyta z uśmiechem Michał, wolontariusz AKADEMII.
Jak zostać tutorem?
1. Tutorem może zostać każdy student lub licealista. Wystarczy wejść na stronę
www.akademiaprzyszlosci.org.pl.
2. W zakładce Zostań Tutorem należy wypełnić formularz aplikacyjny.
3. Wypełniając formularz należy wybrać dogodny termin na rozmowę rekrutacyjną
z koordynatorem regionalnym/rekruterem.

Można się również zgłosić po szczegółowe informacje do gabinetu pedagoga/psychologa i
zapytać o opiekuna Klubu Wolontariusza „Konar” - podpowiada asystent ds.PR i liderka Karolina
Sutkowska.

