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 Opis projektu
„Klucz do jutra” to program edukacyjny skierowany do dzieci
z rodzin zastępczych, a jego głównym celem jest umożliwienie
dzieciom doświadczenia własnego sukcesu poprzez pomoc
w nauce i rozwijanie samodzielności. Program nie mógłby istnieć
bez zaangażowania wolontariuszy. Zostań jednym z nich!
Jeśli masz doświadczenie w udzielaniu korepetycji, zdobyte umiejętności wykorzystasz pomagając
innym. Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z dziećmi, zespół Fundacji EY przygotuje Cię do tego.
Zanim rozpoczniesz pracę, weźmiesz udział w szkoleniu dotyczącym założeń programu, metod
pracy oraz motywowania dzieci i młodzieży do nauki. W trakcie roku możesz także w razie
potrzeby korzystać z konsultacji ze specjalistami (np. pedagogiem, psychologiem).
Szkolenie na II semestr obędzie się 8 lutego (sobota) w godz. 9:00-15:00 w biurze Fundacji EY
przy Rondzie ONZ 1.

 Zadania
Udzielanie korepetycji jednemu podopiecznemu z wybranego przedmiotu
Dojazd do domu podopiecznego - korepetycje odbywają się u ucznia
Udział w obowiązkowym szkoleniu wprowadzającym

 Ile czasu?
Korepetycje z uczniem obywają się raz w tygodniu i trwają 60-90 min. Każdy z wolontariuszy
pracuje z jednym podopiecznym

 Minimalny wiek wolontariusza
18 lat

 Dodatkowe wymagania
Otwartość na ludzi, odpowiedzialność, chęć do pracy z dziećmi i młodzieżą, wiedza pozwalająca na
pomoc w zakresie min. jednego z przedmiotów szkolnych na poziomie szkoły podstawowej i szkoły
średniej (również przygotowanie do matury).

 Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza
- Szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy dotyczące metod i technik pracy z uczniem, nauki
poprzez zabawę, efektywnej komunikacji, specyfiki pieczy zastępczej.
- Szkolenia dla wolontariuszy pogłębiające ich umiejętności przekazywania wiedzy, pracy
z dzieckiem/młodzieżą.
https://ochotnicy.waw.pl/twoje-menu/oferty/oferta/1370
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- Konsultacje ze specjalistami.
- Ciekawe, dodatkowe wyjścia integracyjne dla wolontariuszy i podopiecznych.
- Umowę wolontariacką, zaświadczenia i dyplomy potwierdzające udział w wolontariacie.
- Stałą opiekę koordynatora projektu i Fundacji EY.
Pozostało na zgłoszenie: Czas
Ofertę wybrało: 24

zgłoszeń upłynął

osoby

Miejsce wykonywania zadań:
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Śródmieście
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