Fundacja Czwarty Wymiar serdecznie zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia
udziału w ciekawym projekcie pod nazwą „Małe ojczyzny, wielkie serca – lokalny
wolontariat w działaniu”. Szukamy młodych, ambitnych osób, które interesują się i/lub już
aktywnie działają w wolontariacie i chcieliby w tej dziedzinie dowiedzieć się i podziałać
więcej i efektywniej.
Masz ciekawe pomysły na działania w swoim najbliższym otoczeniu, ale brakuje Ci
motywacji, nie wiesz jak zaangażować do tego znajomych i innych ludzi?
Czujesz w sobie potencjał do kierowania fajnymi projektami i zarażania swoją inicjatywą
innych?
Chcesz poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach?
Jeśli TAK to ten projekt jest właśnie dla Ciebie. ZGŁOŚ SIĘ do nas.
Twoim celem podczas realizacji projektu będzie zorganizowanie lokalnego wydarzenia w
swoim najbliższym otoczeniu (miejscowości, szkole, domu kultury). Będziemy Cię do tego
przygotowywać podczas 5 zjazdów warsztatowych, które odbędą się w weekendy co 1 lub 2
tygodnie od października do grudnia. Dowiesz się na nich, co to znaczy być liderem, jak
zabrać się za tworzenie swoim oddolnych inicjatyw, jak działa wolontariat oraz jak myśleć
bardziej kreatywnie. Dzięki temu być może otworzysz się na coś nowego w swoim życiu i
poszerzysz perspektywy. Będziemy pomagać i wspierać Cię na każdym etapie projektu.
Po skończonej realizacji projektów pojedziemy całą grupą do Warszawy na 2-dniową
wycieczkę.
Miejsce pobytu w trakcie wyjazdów warsztatowych:
Hotel Alumnat w Tykocinie, ul. Poświętna 1
www.alumnat.eu
Harmonogram zjazdów szkoleniowych:
12-14 października (piątek – niedziela) – zbiórka w piątek o godzinie 16.00 przy dworcu PKS
w Białymstoku
20 – 21 października (sobota – niedziela) – zbiórka w sobotę o godzinie 8.00 przy dworcu
PKS w Białymstoku
3 – 4 listopada (sobota – niedziela) – zbiórka jak wyżej
17 – 18 listopada (sobota – niedziela ) – zbiórka jak wyżej
1 -2 grudnia (sobota – niedziela) – zbiórka jak wyżej
8 grudnia (sobota) – uroczysta gala w Spodkach w Białymstoku
15-16 grudnia (sobota – niedziela) – wycieczka do Warszawy
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