ZAPRASZAMY SZKOŁY Z WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO
ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 36
TEL. 41 362 14 12
KONTAKT@CENTRUMWOLONTARIATU.EU

Spotkania dla Uczniów

Prowadzimy szkolenia dla uczniów z
zakresu :
Podstaw wolontariatu - szkolenia bezpłatne
dotyczące :
aspektów prawnych,
korzyści płynących z wolontariatu,
funkcjonowania Szkolnych Klubów
Wolontariatu

Czas trwania : 45 min. lub 90 min.

KONTAKT : Magdalena Buczyńska:
TEL. 41 362 14 12
kontakt@centrumwolontariatu.eu

SZKOLENIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
DOSTOSOWANE DO POTRZEB SZKOŁY

Proponowane tematy szkoleń :
• Podstawy wolontariatu i aspekty prawne
• Koordynowanie pracy wolontariuszy
• Podstawy komunikacji w pracy z
wolontariuszami
• Wolontariat w szkole – nowelizacja
Ustawy Prawo Oświatowe
• Pozyskiwanie funduszy na projekty
międzynarodowe
• Partycypacja uczniów w zarządzaniu
szkołą
• Samorząd szkolny- szkoła demokracji i
działania
• Szkolenie z zakresu kompetnecji
miękkich
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania
cyberprzemocy
Negatywne konsekwencje fake newsów
Negatywne skutki stereotypów
Dodatkowo możemy dopasować treści
szkolenia do
potrzeb grupy.
Wykorzystywane metody :
• Prezentacje
• Praca w grupie
• Dyskusja

KONTAKT: : Magdalena Gwóźdź
TEL. 41 362 14 12
kontakt@centrumwolontariatu.eu
Cena szkolenia : 350 zł,
Czas trwania: 6-7h

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności, to inicjatywa której
celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań
ułatwiających i zachęcających obywateli do
systematycznego

oraz

długoterminowego

angażowania się w wolontariat. Program jest
skierowany
wolontariatu,

do

organizacji,

wolontariuszy

koordynatorów
oraz

otoczenia

wolontariatu.
Regionalne Centrum Wolontariatu wraz
z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu jest
regionalnym operatorem Korpusu Solidarności..
Prowadzimy

szkolenia

dla

wolontariuszy,

koordynatorów wolontariatu i organizatorów
wolontariatu. Oferujemy szkolenia podstawowe
i rozwijające z zakresu : podstaw wolontariatu,
koordynatora
oceny 360.

dobrego lidera czy Feedback i

Kontakt : Magdalena Gwóźdź
tel. : 41 362 14 12 :
kontakt@centrumwolontariatu.eu

Wyjazdy zagraniczne

W

Regionalnym

Centrum

Wolontariatu

prowadzimy spotkania informacyjne dotyczące
działania

Europejskiej

Sieci

Informacji

Młodzieżowej Eurodesk. W ramach tego
programu - odpowiadamy na pytania prowadzimy lekcje europejskie - pomagamy w
poszukiwaniu partnerów - koordynujemy sieć
lokalnych

punktów

Eurodesku.

Ponadto

chętnie odpowiemy na pytania dotyczące
wymian międzynarodowych i szkoleń. Służymy
radą

w

przypadku

chęci

pozyskania

stypendiów, wyjazdów na staże, praktyki i
studia.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem
międzynarodowym napisz do nas :
erasmus@centrumwolontariaru.eu lub
zadzwoń : Marika Prucnal : TEL. 41 362 14 12

EUROPEJSKI KORPUS
SOLIDARNOŚI

Europejski

Korpus

umożliwiająca
doświadczenia

Solidarności

młodzieży
w

to

inicjatywa

zdobycie

wolontariacie

lub

KE

ciekawego

pracy.

Projekty

wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość
wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą.
Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby
społeczne, przyczyniają się do wzmacniania społeczności i
jednocześnie

umożliwiają

wolontariuszom

zdobycie

praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji
niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju
osobistego,
zawodowego.

społecznego,

obywatelskiego

oraz

Jeśli jesteś zainteresowany
projektem międzynarodowym
napisz do nas :
erasmus@centrumwolontariaru.eu
lub zadzwoń : Paulina Foksa,
Barbara Biskup
tel. : 41 362 14 12

Erasmus +

Erasmus+ to program UE wspierający
kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w
Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld
euro umożliwi ponad 4 mln Europejczyków
studiowanie, odbywanie szkoleń i
zdobywanie doświadczenia za granicą.
Oferta Erasmusa+ jest skierowana do
szerokiego wachlarza organizacji, w tym
uczelni wyższych, organizatorów
kształcenia i szkolenia, ośrodków
analitycznych, instytucji badawczych.
Erasmus +, to program, który promuje
wartości tolerancji i wielokulturowości w
środowiskach lokalnych.
Chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania
dotyczące Programu oraz jego pozytywnych
aspektów.

Jeśli jesteś zainteresowany projektem
międzynarodowym napisz do nas :
erasmus@centrumwolontariaru.eu lub zadzwoń :
Marika Prucnal : TEL. 41 362 14 12

Wolontariusze zagraniczni w placówkach
edukacyjnych

Co oferujemy?
- warsztaty dla młodzieży
- zajęcia dla dzieci
- spotkania dyskusyjne
W roku szkolnym 2019/2020
pięciu wolontariuszy : z Wielkiej
Brytanii, Turcji, Hiszpanii i Włoch
będzie odwiedzać placówki
edukacyjne w całym regionie

Oferujemy warsztaty dla różnych grup wiekowych.
Wolontariusze zagraniczni prowadzą zajęcia o :
- dialogu kultur,
- prawach człowieka,
- tradycjach różnych krajów.

Jak zorganizować lekcje z wolontariuszami?
- Wolontariusze prowadzą zajęcia
dla 15-30 osób, mogą też wystąpić
na konferencji czy apelu szkolnym.
Jeśli jadą poza Kielce preferujemy
co najmniej 2 godziny lekcyjne
-

Nauczycielka/

Regionalnym

nauczyciel

Centrum

powinien

Wolontariatu

skontaktować
i

ustalić

się

z

szczegóły

dotyczące dojazdu i tematu zajęć

Czego potrzebujemy?
Wolontariusze potrzebują wsparcia w dotarciu na miejsce z
Kielc: informacji o busach/pociągach i odbioru z dworca
Technicznie potrzebujemy ostępu do laptopa i rzutnika; czasem
także głośników. Koordynatorka projektu potrzebuje informacji
o ilości godzin lekcyjnych, wieku uczestników warsztatów,
specjalnych potrzebach

koordynatorka projektu
wolontariatu zagranicznego:
barbara.biskup83@gmail.com
692 291 612

Przystanek Młodych

Wszystkich uczniów oraz
nauczycieli zapraszamy na cykl
bezpłatnych zajęć językowych
przeprowadzanych
przez wolontariuszy EVS. Zajęcia są
prowadzone metodami edukacji
pozaformalnej. Podczas spotkań
wolontariusze opowiadają o
kulturze
i tradycjach kraju pochodzenia.
Kontakt : Paulina Foksa :
TEL. 41 362 14 12
kontakt@centrumwolontariatu.eu.eu
FB : www.facebook.com/PrzystanekMlodych/

Przeciwdziałanie dyskryminacji i
łamaniu praw człowieka

Organizujemy szereg spotkań
dyskusyjnych i akcji
przeciwdziałający łamaniom praw
człowieka tj. festiwal filmów
dokumentalnych WATCH DOCS,
happening One Billion Rising,
Maraton Pisania Listów, Żywa
Biblioteka czy warsztaty
międzykulturowe. Prowadzimy
także seminaria młodzieżowe o
przeciwdziałaniu dyskryminacji, a
także o dialogu kulturowym.
Przeprowadzamy także dodatkowe
spotkania dla uczniów o tematyce
różnorodności i przeciwdziałania
stereotypom.

Kontakt : Barbara Biskup
tel. 41 362 14 12
BARBARA.BISKUP83@GMAIL.COM
ul. Żeromskiego 36 25- 370 Kielce

Wsparcie merytoryczne

Masz pytania?
Chętnie na nie odpowiemy
Wspieramy zarówno
koordynatorów szkolnych kół
wolontariatu jak i uczniów, którzy
chcieliby rozpocząć wolontariat w
swojej szkole

Służymy radą
w następujących kwestiach
-

aspekty prawne wolontariatu
prawa i obowiąki wolontariuszy
wolontariat w szkole
praca z wolontariuszami
zarządzanie projektami

Kontakt : Magdalena Gwóźdź
tel. 41 362 14 12
kontakt@centrumwolontariatu.eu
ul. Żeromskiego 36 25- 370 Kielce

Kim jesteśmy?

Naszą misją jest Misją Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielce jest
inspirowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej i wolontariackiej na
rzecz rozwoju społeczeństwa. Nasze działania realizujemy w duchu
dialogu, kierując się zasadami poszanowania praw człowieka,
zrównoważonego rozwoju i ideą dobra wspólnego.
Regionalne Centrum Wolontariatu jest jedną
z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych
w regionie. Pośredniczymy między organizacjami
potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami,
które tej pomocy pragną udzielić. Przedsięwzięcia
Centrum mają bardzo szeroki zakres - pd działań
lokalnych po międzynarodowe.
Nasz główne działania opisują 3 filary :
Wolontariat, Strefa Młodych, Aktywność
Międzynarodowa.

Kontakt : tel. 41 362 14 12
kontakt@centrumwolontariatu.eu
ul. Żeromskiego 36 25- 370 Kielce

