PROGRAM SZKOLENIA
nt. Rozwiń skrzydła - wolontariat szkolny, lokalny i międzynarodowy.

Szkolenie dla
nauczycieli powiatów

polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego,
myśliborskiego, gryfickiego, łobeskiego, choszczeńskiego, m. Szczecin, m. Świnoujście

Miejsce szkolenia

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15

Liczba godzin

8

Cel ogólny szkolenia

Zwiększenie wiedzy z zakresu organizowania wolontariatu.

Cele szczegółowe

Program szkolenia

Prowadzący
szkolenie

 zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu;
 nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem pracą wolontariuszy;
 kształtowanie postaw do współpracy z wolontariuszami;
 poszerzenie wiedzy w zakresie aspektów prawnych dotyczących wolontariatu.
Moduł I: Istota wolontariatu w aspekcie prawnym.
 Definicja wolontariatu i charakterystyka wolontariusza, rola koordynatora.
 Aspekty prawne wolontariatu.
Moduł II: Wolontariusz.
 Rekrutacja wolontariuszy.
 Korzyści/dlaczego ludzie decydują się na wolontariat?.
 Motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.
Moduł III: Wolontariat międzynarodowy
 Analiza potrzeb i tworzenie planu wolontariatu w szkole i w środowisku lokalnym.
 Wolontariat międzynarodowy – EVS Erasmus +.
 Współpraca z Centrum Wolontariatu w Szczecinie.
Anna Biały – pedagog i kulturoznawca, absolwentka studiów doktoranckich
w Instytucie Pedagogiki US. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w programie „Aktywność Obywatelska” zrealizowała projekt twórczych
działań dziewcząt. Odbywała praktyki i staże: w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej,
Ośrodku Monar w Babigoszczy, Ośrodku Monar w Gaudynkach, w Socjoterapeutycznej
Świetlicy Środowiskowej, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym Kąt
w Warszawie. Ukończyła szkolenia: “Bringing creative solutions to local communities”,
Youth In action/ Service Civil International Chorwacja, “Podstawy arteterapii i treningu
twórczości”, “Design Thinking” PWC. Prowadziła projekt systemowy Klanzy.
Ma doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych
o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (Aktywna Książka, Forum Młodzieży). Od ponad
5 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze aktywności
obywatelskiej i kultury. Łączy wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki
i kulturoznawstwa w praktyce. Od 3 lat pracuje jako specjalistka ds. wolontariatu
w Regionalnym Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES. Prowadzi
warsztaty o wolontariacie oraz szkolenia z zarządzania wolontariuszami w szkole

i w organizacjach/instytucjach.
Katarzyna Michałek - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, filolog i pedagog,
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (warsztaty artystyczne, rajdy, inicjatywa
młodzieżowa). Osoba potrafiąca radzić sobie z trudnym klientem i w stresowych
sytuacjach. Komunikatywna, tolerancyjna i otwarta na potrzeby drugiego człowieka.
Ma doświadczenie jako koordynator pracy wolontariuszy europejskich w ramach
programów „Młodzież w Działaniu” i „Erasmus+ Młodzież”, koordynator programu
Starszy Brat - Starsza Siostra w Szczecinie oraz Pierwsza Pomoc w Lekcjach. Ukończyła
warsztaty i szkolenia: asertywność i empatia w pracy wolontariusza, asystent dziecka
pokrzywdzonego przestępstwem, animacja gier i zabaw, szkolenie dla mentorów
wolontariuszy europejskich. Od 5 lat prowadzi warsztaty o wolontariacie oraz
szkolenia z zarządzania wolontariuszami w szkole i w organizacjach/instytucjach.
Pracuje jako specjalistka ds. wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu przy
Stowarzyszeniu POLITES od 4 lat.

