WROCŁAWSKA PODRÓŻ DO WOLONTARIATU
Trwa rekrutacja do trzeciego cyklu Projektu „Wrocławska Podróż do Wolontariatu”. Realizuje go
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania (WCOW) w imieniu Gminy Wrocław.
Celem projektu jest rozwój wolontariatu wspierającego działania wrocławskich instytucji pieczy
zastępczej na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu wychowanków będących w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, Rodzinnych Domach Dziecka i rodzinach zastępczych.
Aby móc rozpocząć tę wyjątkową podróż należy być studentem (szczególnie kierunków pedagogiki,
pracy socjalnej i służb społecznych i pokrewnych), mieszkającym we Wrocławiu. Do projektu są także
zaproszeni wrocławianie, którzy ukończyli 50 rok życia.
Szukamy ludzi odpowiedzialnych, empatycznych, gotowych zrozumieć, wysłuchać, wykazać się
kreatywnością. To projekt dla osób, które chcą zdobyć nowe doświadczenia, ale również dla takich,
które dopiero rozpoczynają przygodę z wolontariatem. Udział wolontariuszy w Projekcie to
niesamowita możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z wychowankami pieczy zastępczej. To
możliwość spełnienia się, to radość dzielenia się swoimi pasjami, zainteresowaniami, to świadomość,
że dzięki mnie druga osoba może zrobić krok do przodu, krok w kierunku zmiany choćby części
swojego życia. Oprócz wielu szkoleń i wsparcia mentorów, wolontariusze zyskują ponadmaterialną
korzyść. To dzięki ich pracy młody człowiek, któremu życie wywróciło się do góry nogami przez
zaniedbanie swoich rodziców, może na nowo uwierzyć, że warto wziąć życie w swoje ręce i zawalczyć
o marzenia.
Gdy pytamy wychowanków, co daje im uczestnictwo w projekcie, zazwyczaj odpowiadają, że cieszą
się, że mają „taką” Ewelinę, Angelikę czy Rafała, którzy są dla „nich”. To bardzo ważne, by mieć blisko
siebie osobę, która wysłucha, pomoże, która poświęci swój czas dla drugiego człowieka.
Wolontariusze poprzez indywidualne i grupowe spotkania z wychowankami wpływają na ich rozwój
społeczny i poznawczy. Rozmowy, wyjścia do muzeum, czy teatru, pomoc w nauce, wyjazdy
turystyczne, to nieoceniona pomoc studentów będących uczestnikami Wrocławskiej Podróży do
Wolontariatu. Każdy cykl projektu trwa 10 miesięcy. W tym czasie wolontariusze otrzymują wsparcie
w postaci szkoleń przygotowujących do pracy z młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej. Są to
szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, pomoc doradcy zawodowego, szkolenie podstawowe na
asystentów rodziny czy trening umiejętności wychowawczych, jak również pierwsza pomoc
przedmedyczna i BHP.
Formularz zgłoszeniowy do III cyklu Projektu jest dostępny na www.podrozdowolontariatu.pl.
Czas trwania projektu październik 2014- lipiec 2015r.
Więcej informacji w Biurze Projektu w godzinach czynne od 8.00 do 15.00:
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław, tel. (71) 78 44 701, (71) 78 44 702, fax. (71) 325 51 01
koordynator.wpw@wcow.pl, kierownik.wpw@wcow.pl
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