Co możesz zrobić dla innych i dla siebie??? Wybieraj!
Witam :-)
już siódmy rok angażuję się na rzecz dzieci i wolontariuszy, którzy pracują razem
w edukacyjnym programie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI autorstwa Stowarzyszenia
WIOSNA. To świetny i przemyślany program - mówię to jako
osoba, która uwielbia obserwować jak dzieci i wolontariusze stają się samodzielni, nawiązują
świetne relacje, widać owoce ich pracy, radość i świetne zrealizowane pomysły, a dzięki temu
mają szansę nie zostać w przyszłości moimi pacjentami/klientami lub klientami pośredniaków
;-)
osoba, która dobrze zna realia życiowe wielu ludzi
człowiek, który chce zamieniać ideały w czyn i pragnie porwać do tego innych
psycholog, trener umiejętności społecznych
Koordynator Regionalny AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w Oświęcimiu
oraz stary, ale jary wolontariusz :-)
Chcę Cię poprosić o wsparcie - może zapragniesz zostać Wolontariuszem – Tutorem dziecka
ze szkoły w Oświęcimiu lub Rajsku/ Liderem/ asystentem ds.PR/ asystentem
Trenera/rekruterem?
A może Darczyńcą, który chce ufundować dziecku indeks lub wpłacić choćby niewielką
kwotę (np.poprzez specjalny sms: AKADEMIA na nr 75465) na rozwój dzieci, wolontariuszy
i Akademii?
Może masz ciekawą pasję, studia, pracę, o których chciałbyś opowiedzieć dzieciom
i wolontariuszom, by zainspirować ich do działania, rozwijania się?
Może znasz kogoś, kto zechce wesprzeć nas w jeden z wymienionych powyżej/poniżej
sposobów?
A może po prostu powiesz innym osobom, że istnieje taki wartościowy i fantastyczny
program poprzez swój profil na portalu społecznościowym czy poprzez przesłanie im linku
do tej informacji?
A może masz jeszcze inny pomysł?
Zachęcam do poczytania o AKADEMII PRZYSZŁOŚCI na stronie
www.akademiaprzyszlosci.org.pl
lub na FB regionu Oświęcim
- czasem jeden lajk na Facebooku może zdziałać cuda!
- codziennie na Facebook'u AKADEMII w godz. 11:00-13:00 pojawia się post. Lajkujcie,
udostępniajcie, komentujcie.
- piszecie bloga, macie stronę internetową, macie znajomych - blogerów?
Zaproście ich do zainstalowania na swojej stronie specjalnego widgetu dzięki, któremu
czytelnicy będą mogli razem zbierać na Indeks Sukcesów dla konkretnego dziecka.

Zainteresowani? Napiszcie na: barbara.stachowicz@wiosna.org.pl. Zobaczcie kto już się
zaangażował.
- na stronie AKADEMII mamy swojego bloga - każdego posta możecie skomentować,
udostępnić na swoim profilu na Facebook'u, a przede wszystkim przeczytać. Jak ten, jeden z
ostatnich, o raporcie o dołowaniu i historii Jarka.
- mamy piękny spot Akademiowy z Szymonem Majewskim, małym Filipkiem i Janem
Peszkiem. Jest jeszcze wiele osób, które go nie widziały! Pokażcie go swoim znajomym i
rodzinie - chcielibyśmy, aby zobaczyło go co najmniej 200 000 osób!
A tu kulisy powstawania spotu:-)
http://www.eska.tv/program/weekend_z_jankesem/31/weekend_z_jankesem_akademia_przys
zlosci/2166
- a może potrzebujecie filmiku, który opowie jak działa AKADEMIA? Jankes z Radia Eska
opowiedział o co chodzi w AKADEMII.
Używajcie go jeśli chcecie komuś wytłumaczyć o co chodzi w naszym projekcie.
Sam/a wybierasz:
- krótkie i proste, ale ważne działanie - jak lajk lub pozytywny komentarz
- lub bardziej angażujące jak zostanie darczyńcą w celu wspomagania rozwoju konkretnego
dziecka (będziesz mieć informacje dotyczące postępów dziecka i wolontariusza)
- czy też "wyższa szkoła jazdy" - czyli zostanie wolontariuszem:-)
- lub pozostanie obojętnym i narzekanie, że w Polsce nic się nie da zrobić
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