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14 marca w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie odbędzie si ę konferencja 
"Wolontariat w szkole" obj ęta honorowym patronatem wojewody mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego. Wydarzenie inauguruje realizacj ę projektu szkoleniowego 
"Wykwalifikowana kadra systemu o światy gwarancj ą rozwoju ucznia” 
adresowanego do nauczycieli z Mazowsza zainteresowa nych anga Ŝowaniem swoich 
uczniów w działania społeczne. Podczas konferencji zarówno praktycy, jak i 
badacze szkolnego wolontariatu przedstawi ą wielowymiarowe korzy ści płyn ące dla 
wszystkich zaanga Ŝowanych – szkoły, wolontariuszy i społeczno ści lokalnej, a tak Ŝe 
podziel ą się swoim bogatym do świadczeniem w jaki sposób organizowa ć i rozwija ć 
wolontariat w szkole we współpracy z jej najbli Ŝszym otoczeniem.  
 
"Wykwalifikowana kadra systemu oświaty gwarancją rozwoju ucznia" to dwuletni projekt 
realizowany na Mazowszu przez warszawskie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Inaugurująca projekt konferencja będzie składała się z części wykładowej  
i panelu dyskusyjnego skoncentrowanego na rozwijaniu szkolnego wolontariatu z 
lokalnymi partnerami, zarządzaniu grupą szkolnych wolontariuszy i prawnych aspektach 
wolontariatu w szkole (szczegóły w programie).  
 
"Wolontariat dzieci i młodzieŜy to lekcja odpowiedzialności i wychowania w trosce o innych 
i poszanowaniu drugiego czlowieka. To budowanie społecznego kapitału, który będzie 
owocował. Dziecko, które teraz angaŜuje się np. w pomoc młodszym uczniom swojej 
szkoły albo odwiedza pobliski Dom Pomocy Społecznej, uczy się, Ŝe moŜe coś zdziałać, 
Ŝe warto pomagać i Ŝe coś od niego zaleŜy. Jest spora szansa, Ŝe takŜe w dorosłym Ŝyciu 
będzie się angaŜować. Dlatego warto, aby wolontariat znalazł miejsce w polskim systemie 
edukacji" - mówi zaangaŜowana w projekt Agata Poczman z warszawskiego Centrum 
Wolontariatu.  
 
Po konferencji, do końca 2013r. 160 nauczycieli z całego Mazowsza objętych zostanie 
wsparciem szkoleniowym poświęconym takim zagadnieniom jak: organizacja i rozwój 
wolontariatu w szkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym, rola wolontariatu w 
kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz praca metodą projektu. Uczestnicy 
projektu otrzymają takŜe publikacje dotyczące wolontariatu w szkole. 
 
Program i formularz zgłoszeniowy na konferencję, a takŜe dokumenty rekrutacyjne dla 
zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach moŜna znaleźć na stronie internetowej 
projektu: http://www.wolontariat.org.pl/szkola.  
 
 
Kontakt dla mediów: 
Agata Poczman 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
ul. Nowolipki 9b 
00 -151 Warszawa 
tel. /+48 22/ 635 27 73 w. 22 
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