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Szkolenie liderów i poszukiwanie wolontariuszy
W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 1-3 października zapanował
duch AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Liderzy wolontariatu i trenerzy programu wspomagającego
dzieci w nauce i w osiąganiu sukcesów, słuchali wykładów, brali udział w warsztatach
przygotowujących ich do pracy z wolontariuszami i z dziećmi.

Świeżo po powrocie jedna z liderek relacjonuje, to co działo się podczas szkolenia: Dobrze
zapamiętam szkolenie Akademii, bo dało mi silną motywację do działania. Dlatego że zajęcia
obejmowały wykłady z podstaw psychologii motywacyjnej i technik organizowania pracy lidera,
stworzyły mi realną możliwość, by lepiej poznać skuteczne drogi współpracy z innymi ludźmi.
Czekam na więcej!

Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa, organizuje i wspomaga pracę wolontariuszy z 14 miast w
Polsce, by w roku szkolnym 2010/2011 objęli oni pomocą ponad 1000 dzieci, które mają
trudności szkolne i materialne – w tym również w regionie Oświęcim.

Klub Wolontariusza z Liceum Konarskiego piąty rok z kolei działa w programie AKADEMIA
PRZYSZŁOŚCI i SZLACHETNA PACZKA i rekrutuje wolontariuszy do pracy.

W tym roku koordynatorka regionalna w Oświęcimiu awansowała trójkę wolontariuszy na
liderów: Benitę Busiek z 2e, Klaudię Domżał z 2f i Adama Chudego z 2i. Wzięli oni udział w
intensywnym szkoleniu, by poradzić sobie z zadaniami lidera podobnie jak ich koledzy i
koleżanki – studenci z Gdyni, Gdańska, Krakowa, Katowic, Sosnowca, Torunia, Lublina,
Sanoka, Warszawy, Kielc, Łodzi, Poznania, Wrocławia.

W czasie szkolenia zobaczyłam masę młodych ludzi, którzy są pełni energii i wiary, że mogą
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zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Kiedy przez trzy dni uczestniczyłam w wykładach, często
z przyjemnością odkrywałam, ile sama nauczyłam się do tej pory. Otaczała mnie atmosfera
optymizmu i jednomyślnego poczucia sensu, dzięki temu, co robi się wspólnie dla innych. –
opowiada wrażenia Benita Busiek.

Każdy, kto chce zostać wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI, by 1 raz w tygodniu przez 1
godzinę pomagać 1 dziecku w nauce 1 przedmiotu i osiągać sukcesy proszony jest o
zgłoszenie się pod adresem: justyna.m@wiosna.org.pl

Mądra pomoc dziecku w trudnej sytuacji szkolnej jest bezcenna. Dodatkowo można zdobyć
cenne doświadczenie, wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach i poznać ciekawych ludzi.
Uczniowie z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu i ze Szkoły Podstawowej w Rajsku
czekają na Twoją pomoc!
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