
 

 
  

 

Akademia Młodzieżowego Wolontariatu to projekt skierowany do ludzi 

młodych, wchodzących w dorosłość w wieku 16-20 lat. Chcemy im pokazać, że warto 

angażować się w życie lokalnej społeczności, zachęcić ich do działania. W ramach 

projektu przeprowadzimy trzydniowe warsztaty dla 24 uczniów, podczas których 

uczniowie zdobędą ciekawe umiejętności dotyczące animacji czasu wolnego, 

samoorganizacji czy projektowania i realizacji własnych inicjatyw społecznych. 

Zwieńczeniem Akademii Młodzieżowego Wolontariatu, a zarazem sprawdzianem dla 

młodzieży będzie organizacja wydarzenia – Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. 

Uczestnicy warsztatów będą musieli zdobyte umiejętności podczas warsztatów –

wykorzystać w praktyce.   

 

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

gminy Włoszczowa, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego na zasadach 

konkursu wyłonimy 24 uczestników Akademii Młodzieżowego Wolontariatu.  

 

 

 



 

 
  

 

Przedmiotem konkursu, podczas którego wyłonimy 24 uczestników warsztatów, 

będzie opracowanie i zrealizowanie przez zespoły czteroosobowe materiałów foto 

lub video pod hasłem „Różne oblicza wolontariatu”. Materiały te mogą przybrać 

formę, np. sondy ulicznej, reportażu, wywiadu, transmisji z wydarzeń itp.  

 

 

 

 

 

Informacja o organizowanym konkursie,  szczegółowy regulamin i kryteria wyboru 

najlepszych prac prześlemy do każdej ze szkół ponadgimnazjalnych we Włoszczowie. 

Następnie uczniowie będą mieli czas na przygotowanie i złożenie prac  

w siedzibie Fundacji. Prace zostaną ocenione przez czteroosobową komisję 

konkursową. Do Akademii Młodzieżowego Wolontariatu zostaną zakwalifikowani 

autorzy 6 najwyżej ocenionych projektów. Dodatkowo – 3 zespoły, które przygotują 

najlepiej ocenione przez komisje konkursową prace, zostaną nagrodzone bonami 

podarunkowymi do sklepów EMPIK:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

Akademia Młodzieżowego Wolontariatu to trzydniowy cykl warsztatów, który 

przygotuje młodych ludzi do pełnienia roli wolontariusza, który ma realny wpływ na 

rozwój środowiska lokalnego.  

Warsztaty zakładają realizację 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych 

podzielonych na 5 bloków tematycznych (zgodnie z programem szkolenia), rozwijając 

w uczniach m.in: 

 zdolności kreatywnego myślenia,  

 umiejętności samoorganizacji i przedsiębiorczości 

 umiejętności animacji czasu wolnego dla różnych grup wiekowych, 

 umiejętność projektowania i realizacji inicjatyw społecznych 

 umiejętność pozyskiwania środków na realizację inicjatyw społecznych 

 umiejętność promocji inicjatyw społecznych 

 umiejętność godzenia różnych ról społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! ZAPEWNIMY MŁODZIEŻY PEŁNE 

WYŻYWIENIE, NOCLEG I TRANSPORT! 

 

 


