Liderzy się szkolą
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W naszym regionie nie brakuje chętnych osób do bezinteresownej pomocy, które starają się to
robić profesjonalnie i we współpracy z innymi. Świadczy o tym szkolenie liderów Klubów
Wolontariusza, które odbyło się w dniach 27-28 października w Mszanie Dolnej. Szkolenie to
zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Wiosna” z Krakowa, a udział w nim wzięło 18
młodych ludzi, którzy w swoich szkołach założyli lub założą Kluby Wolontariusza. Warsztaty
prowadziła Ewelina Adamska, koordynator projektu, wspierana przez Annę Oskwarek,
przewodniczącą Klubu Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W piątek do późnych godzin wieczornych wolontariusze integrowali się, dyskutowali na temat
samego znaczenia słowa „wolontariat” i dzielili się swoimi doświadczeniami. W sobotę
natomiast przeszli szkolenie na temat wolontariatu w Polsce i na świecie, jego odmian i
aspektów prawnych, a także projektowali logo swoich Klubów i pisali plany pracy na bieżący
semestr.

Projekt ten początkowo przeznaczony był tylko dla szkół średnich, jednak gimnazjaliści również
wyrazili chęć brania w nim udziału. Uczestnikami szkolenia były delegacje uczniów z 6 szkół:
LO im. Konarskiego w Oświęcimiu (Natalia Moskwik, Kinga Goc i Katarzyna Stachura), LO w
Piekarach, Gimnazjum w Liszkach i kilku szkół krakowskich: LO Świętej Rodziny z Nazaretu,
Technikum Poligraficznego i Zespołu Szkół Łączności.

„Jestem zadowolona ze szkolenia. Moim założeniem była integracja między Klubami i szkołami
jako zalążek szerszej współpracy, i to się udało.” – podsumowuje wyjazd Ewelina Adamska.
Wolontariuszka z LO Konarskiego, Katarzyna Stachura, mówi: „Mam pozytywne wrażenia z
tego wyjazdu, atmosfera była bardzo miła i wesoła. Dowiedziałam się ciekawych rzeczy
dotyczących wolontariatu i poznałam tu fajnych ludzi, którym chce się coś robić, a to jest
dodatkowa motywacja do pracy”. „W lutym przyszłego roku odbędzie się kolejny, bardziej
metodyczny, etap szkolenia liderów, podczas którego będą uczyli się jak pisać wnioski i
projekty, by móc sięgnąć po fundusze na ich realizację np. ze środków unijnych” informuje
jedna z opiekunek Klubu Wolontariusza w Konarze – Justyna Mroczek.

Natalia Moskwik
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