OFERTA DLA SZKÓŁ
ROK SZKOLNY 2019-2020

Szanowni Państwo,
W imieniu Starostwa Powiatowego w Piasecznie serdecznie zapraszamy do udziału Państwa szkoły
w nowym, unikalnym projekcie skierowanym do uczniów, na temat niesienia pomocy
wolontariackiej. Projekt będzie polegał na organizacji spotkań dla uczniów w formie informacyjnej
oraz warsztatowej na terenie Państwa szkoły. Spotkania będą prowadzone przez koordynatorkę Bazy
Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego Panią Edytę Banasiewicz, która na co dzień spotyka się z
tematem potrzeb ludzi (dorosłych i dzieci) chorych, niepełnosprawnych, ludzi starszych, zagrożonych
wykluczeniem. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawami wolontariatu - przybliżenie wiedzy
na temat istoty wolontariatu, wymagań stawianym wolontariuszom, ich praw i obowiązków oraz
miejsc, w których wolontariusze mogą działać Przede wszystkim jednak poprzez warsztaty chcemy
odkryć wspólnie z uczestnikami pokłady ich empatii, poruszyć zasoby młodych ludzi, którymi mogą
dzielić się z innymi, pogłębić świadomość o tym jak bardzo pozorne są różnice pomiędzy ludźmi, że
znacznie więcej ludzi ze sobą łączy aniżeli dzieli.
Zakres tematyczny warsztatu:
•
•
•
•
•
•
•
•

promocja idei wolontariatu;
zachęcenie młodzieży do bezinteresownej pomocy na rzecz innych osób;
uczenie otwartości, życzliwości, systematyczności, bezinteresowności oraz otwartości
koleżeńskiej;
uwrażliwienie na potrzeby, cierpienie, samotność ludzi żyjących wokół nas;
umiejętność radzenia sobie z problemami i wyzwaniami;
zawieranie nowych przyjaźni;
utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy;
promocja Powiatowej Bazy Wolontariatu Piaseczno.

Formy warsztatów do wyboru:
1. FORMA WARSZTATOWA – obszerny zakres tematyczny realizowany poprzez aktywne
zaangażowanie uczniów; forma ta umożliwi zdobycie wiedzy o wolontariacie i pogłębienie wiedzy
o sobie samym poprzez udział w formach interaktywnych. Zajęcia dla jednej klasy (20-30 osób).
Czas trwania 2 godz. lekcyjne.
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2. FORMA WYKŁADOWO/WARSZTATOWA – w części wykładowej młodzież dowie się o różnych
formach wolontariatu, o tym czym jest wolontariat, dlaczego warto się w niego zaangażować.
W części warsztatowej, wspólne odpowiemy sobie na kilka ważnych pytań dotyczących nas
samych. Zajęcia dla dwóch klas (50-60 osób). Czas trwania 1 godz. lekcyjna.
3. FORMA WYKŁADOWA – informacja o wolontariacie, różnych jego formach oraz wartości ach
jakie ze sobą niesie. Zajęcia dla około 100 osób, bez modułu warsztatowego. Czas trwania 1
godz. lekcyjna.
W przypadku każdej formy spotkań istnieje możliwość umówienia dwóch bloków zajęć jednego dnia
(kilka godzin lekcyjnych bezpośrednio po sobie).
Szkoły zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt:
Koordynatorka Powiatowej Bazy Wolontariatu, Pani Edyta Banasiewicz
e-mail: wolontariat@piaseczno.pl, tel.: +48 515 025 900
Miejsce wymagane do realizacji warsztatów: sala na parterze budynku wyposażona w rzutnik,
komputer, przy grupie powyżej 25 osób wskazany mikrofon. Osoba prowadząca spotkania porusza się
na wózku, prosimy zatem o pedagoga odpowiedzialnego za realizację spotkań w szkole o pomoc w
przemieszczaniu się po szkole i podczas warsztatów/wykładów.

Informacje o Bazie Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego
Baza Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego powstała w lutym 2019 r. z myślą o osobach
potrzebujących pomocy drugiego człowieka. Naszym celem jest łączenie osób potrzebujących pomocy
z osobami, które taką bezinteresowną pomoc mogą nieść.
Powiat Piaseczyński nie świadczy usług wolontariatu w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 roku, nie ponosi też odpowiedzialności za jakość
świadczonej pomocy oraz za działania i zaniechania osób, które nawiązały kontakt za pośrednictwem
bazy udostępnianej przez Powiat.
Baza ma jedynie charakter informacyjny, jest odpowiedzią na kierowane przez mieszkańców pytania
o możliwości uzyskania wsparcia lub też udzielania pomocy.
Aby dołączyć do Powiatowej Bazy Wolontariatu Piaseczno należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
i podpisany skan przesłać na adres mailowy: wolontariat@piaseczno.pl lub dostarczyć go do
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.
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