Projekt pt.: „Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Studenckie Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy wraz z
Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki
serdecznie zaprasza studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii
do uczestnictwa w warsztatach:

„Prowadzenie imprez rodzinnych - partycypacja społeczna”
w ramach projektu pt.: „Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy z zakresu pracy z grupą
i kluczowych umiejętności z zakresu partycypacji społecznej.
Terminy realizacji:

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 16:00-20:00
w systemie 4 spotkania po 4 h (w sumie 16 godzin).
Planowany termin rozpoczęcia warsztatów dla I grupy: 05.03.2018 roku (poniedziałek).
Terminy uruchamiania kolejnych grup zostaną podane po skompletowaniu chętnych i
mogą ulec zmianie w zależności od preferencji grup.

Miejsce realizacji:

siedziba PSPiA KLANZA Oddział Białostocki: Białystok, ul. Witosa 15 B lok. 12
(miejsce dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową)

Osoba prowadząca:

Jarosław Jatel - pedagog, profilaktyk, animator kultury, ale przede wszystkim artysta
kabaretowy i nie mała (195 cm wzrostu) osobowość sceniczna. W swojej wieloletniej
karierze prowadził wiele imprez, zarówno małe festyny jak i Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
Zasady Pedagogiki Zabawy w teorii i praktyce, różne sposoby animacji grupy,
tworzenie scenariuszy imprez, angażowanie społeczne.

W programie:

Jak się zgłosić?
Formularze zgłoszeniowe oraz zaświadczenia o pracy z rodziną należy wysyłać na adres: e-mail:
rmw.klanza@gmail.com do dnia 23.02.2017 do godz. 16.00. Osoby, które prześlą formularz, zostaną powiadomione
o zakwalifikowaniu do 25.02.2018 r. e-mailem lub za pomocą SMS. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze
PSPiA KLANZA przy ul. Witosa 15 B lok.12 lub pod nr tel. 85 65 10 449 lub kom. 795 154 129.
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!
Przewiduje się utworzenie i przeszkolenie 8 grup po 15 osób w okresie marzec 2018 r. - marzec 2019 r.
Zakłada się zaangażowanie uczestników w organizację imprez rodzinnych na terenie gmin objętych projektem
z udziałem środowisk lokalnych oraz prace wolontarystyczne w organizacjach partnerskich. Warunkiem
uczestnictwa w warsztatach jest zobowiązanie do zrealizowania 10 godzin wolontariatu w wybranej
organizacji/instytucji w ciągu 3 miesięcy od zakończenia części teoretycznej szkolenia.
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Zachęcamy do podjęcia wolontariatu w organizacjach realizujących projekt: Fundacji Dialog, Federacji Organizacji
Pozarządowych Miasta Białystok, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie DROGA, CARITAS Archidiecezji Białostockiej,
Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia ELEOS oraz Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział

