ZOSTAŃ klimaTYcznym WOLONTARIUSZEM!
w projekcie edukacyjno – informacyjnym „Zielony Klimat”.

OPIS PROJEKTU:
KlimaTYczny WOLONTARIAT! jest częścią kampanii edukacyjno - informacyjnej „Zielony Klimat”,
realizowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt zakłada kompleksową edukację
ekologiczną mieszkańców stolicy oraz osób przebywających w mieście w związku z organizacją w
dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie globalnego forum poświęconego światowej polityce
klimatycznej - COP 19.
W ramach projektu planujemy przeprowadzić 140 warsztatów dla uczniów i nauczycieli warszawskich
gimnazjów. Celem zajęć jest edukacja ekologiczna młodzieży w tym popularyzacja wiedzy o wpływie
zmian klimatycznych, zagrożeniach i skutkach na codzienne życie, wzrost poziomu świadomości
ekologicznej młodzież oraz kształtowanie i promocja postaw proekologicznych. Realizacja warsztatów
opierać się będzie na rozgrywce specjalnie opracowanej gry planszowej.
Działania te pozwalają zwrócić uwagę nie tylko na ogólną potrzebę wprowadzania systemowych
zmian dla ochrony środowiska, ale także na wskazanie potrzeby zmian w codziennym zachowaniu
mieszkańców miasta oraz promowanie różnorodnych możliwości przeciwdziałania zmianom klimatu.
WOLONTARIAT:
Dołącz do zespołu klimaTYcznego WOLONTARIATU! w ramach projektu „Zielony klimat”!
Jeśli chcesz działać, lubisz nowe wyzwania, masz zdolności komunikacyjne i animacyjne, a
dodatkowo lubisz grać w planszówki to oferta dla Ciebie!
Kogo poszukujemy:
•

Wolontariuszy edukatorów do prowadzenia warsztatów poświęconych tematyce globalnego
ocieplenia oraz działaniom zapobiegających zmianom klimatu, opartych o grę ekologiczną dla
młodzieży gimnazjalnej.

Wymagania:
•

Obowiązkowość

•

Pełnoletniość (ukończony 18 rok życia w dniu składania formularza rekrutacyjnego)

•

Dyspozycyjność ok. 7 godzin w tygodniu (przybliżony czas trwania dwóch warsztatów) od
poniedziałku do piątku w godzinach 8 -15

•

Obecność na szkoleniach (w dniach 5-9 październik, jeden dzień weekendowy, dwa dni w
tygodniu ok. 13 godzin)

•

Chęć do pracy :)

Mile widziane:
• Wcześniejsze doświadczenie w realizacji warsztatów i/lub pracy z młodzieżą, zaangażowanie
w działalność społeczną
ZE SWOJEJ STRONY OFERUJEMY:
•
•
•

•
•
•
•
•

darmowe przejazdy komunikacją miejską podczas udziału w projekcie,
ubezpieczenie NNW,
przygotowanie do podjęcia obowiązków w postaci szkoleń min. z metod warsztatowych,
tematyki ochrony środowiska i zmian klimatu oraz kompendium wiedzy zawarte w podręczniku
wolontariusza,
pakiet wolontariusza (identyfikator, koszulkę i torbę),
zdobycie doświadczenia w pracy w dużym projekcie, w gronie zaangażowanych i pełnych
pasji osób,
rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji: pracy w zespole, komunikacji, animacji zajęć
elastyczne godziny pracy,
fantastyczną atmosferę.

Wolontariusze, w zamian za okazane wsparcie, otrzymają od nas:
•
•
•
•

gadżety
certyfikat
niespodziankę ☺
niezapomniane wspomnienia!
Jeśli jesteś zainteresowany - ZGŁOŚ SIĘ! - Czekamy na Ciebie!

1. Pobierz i wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY
2. Prześlij go na adres : wolontariat@um.warszawa.pl do 20 września 2013 r.
3. Czekaj na maila z zaproszeniem na rozmowę, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
do 28 września 2013 r.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do wolontariatu podejmuje organizator.
Więcej informacji o projekcie na stronie:
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/aktualnosci/inne/zosta-klimatycznym-wolontariuszem-w-projekcieedukacyjno-informacyjnym
lub na facebooku
https://www.facebook.com/pages/Klimatyczny-wolontariat/176947245823672?ref=hl
Projekt klimaTYcznego WOLONTARIATU! koordynowany jest przez Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy
ZAPRASZAMY !!!

