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ROZPOCZNIJ PODRÓŻ DO WOLONTARIATU  

 
Zostań Wolontariuszem  

i wesprzyj instytucje pieczy zastępczej w opiece nad ich Wychowankami! 
 

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania otwiera rekrutację  
do III cyklu Projektu WROCŁAWSKA PODRÓŻ DO WOLONTARIATU. 

 
• Jeśli jesteś studentem/studentką lub słuchaczem/słuchaczką kierunków pedagogiki, 

psychologii, pracy socjalnej i służb społecznych, kierunków pokrewnych lub innych 
kierunków, zamieszkujesz we Wrocławiu, 

lub    
• ukończyłeś/łaś 50 rok życia, zamieszkujesz we Wrocławiu, masz wykształcenie lub/i staż 

pracy w kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, pracy socjalnej i służb społecznych i 
innych pokrewnych kierunkach. 

 Jeśli równocześnie: 
• chciałbyś/chciałabyś zdobyć doświadczenie i dodatkowe umiejętności, aby stać się 

profesjonalnym Wolontariuszem, 
• dysponujesz wolnym czasem w dni robocze i weekendy, 
• chciałbyś/chciałabyś podjąć działania na rzecz Wychowanków instytucji pieczy zastępczej 

to ten projekt jest właśnie dla Ciebie! 
  
Co zyskasz biorąc udział w projekcie? 
Zdobędziesz: 

• wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy 
z Wychowankami, 

• wiedzę i umiejętności niezbędną do pracy z dziećmi w zakresie budowania lub wzmacniania 
więzi w rodzinie zastępczej, Rodzinnym Domu Dziecka lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej, 

• doświadczenie w pracy z Wychowankami, 
• satysfakcję z pracy z Wychowankami. 

 
Poznasz: 

• swoje  predyspozycje zawodowe i umiejętności osobiste niezbędnych na rynku pracy, 
• specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

 
Oferujemy: 

• szkolenie BHP, 
• szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, 
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie badania predyspozycji 

zawodowych i umiejętności osobistych niezbędnych na rynku pracy, 
• warsztaty przygotowania podstawowego w obszarze kompetencji miękkich, 
• warsztaty treningu umiejętności wychowawczych, 
• podstawowe przygotowanie wg schematu szkoleń na asystenta rodzinnego, 
• bilet uprawniający do przejazdów środkami komunikacji miejskiej na czas udziału w 

projekcie, 
• zwrot środków za badania Sanepid-u. 
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Co będziesz robił/robiła jako uczestnik Projektu? 

• przez 10 miesięcy cyklu masz możliwość zdobywać doświadczenie spędzając czas z 
Wychowankami pieczy zastępczej, 

• pomagasz w wyrównywaniu braków szkolnych, organizujesz czas wolny Wychowanków, 
uczysz odpowiedzialności, samodzielności, wyznaczania celów i dążenia do nich, 

• pomagasz w adaptacji do nowego miejsca i w zrozumieniu nowych sytuacji życiowych. 
 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.podrozdowolontariatu.pl w zakładce REKRUTACJA 
przyjmujemy w siedzibie: 
 Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania,  
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław 
w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00 
 
 
Prosimy o  zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie z 03.05.2014r.  

Więcej informacji w Biurze Projektu: 
ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław 
tel. (71) 78 44 701, (71) 78 44 702 
fax. (71) 325 51 01 
czynne od 8.00 do 15.00 
koordynator.wpw@wcow.pl 
kierownik.wpw@wcow.pl 
 
www.wcow.pl  
www.podrozdowolontariatu.pl  
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