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W Krakowie kilka tysięcy młodych ludzi jest wolontariuszami. To dla nich, a także dla tych,
którzy chcą zaangażować się w działania charytatywne w dniach 4-6 grudnia odbywają się
I Młodzieżowe Dni Wolontariatu: spotkania, warsztaty oraz szkolenia organizowane przez
różne jednostki.

Według informacji przekazanych przez szkoły i instytucje w Krakowie ponad cztery
tysiące młodych ludzi jest zaangażowanych działania z zakresu wolontariatu. Koła
wolontariacie funkcjonują w blisko 90 szkołach. Inicjatywy, w które angażują się
uczniowie, mają różnorodny charakter. Są to zarówno przedsięwzięcia realizowane w
danej szkole, jak też uczestnictwo w wydarzeniach o skali miejskiej czy
ogólnopolskiej.
- Młodzi ludzie szukają przestrzeni, w której mogą aktywnie działać. A praca
wolontariusza, to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić; to
zaangażowanie bez oczekiwania materialnego wynagrodzenia. Jestem dumny, że tak
wielu młodych krakowian wybiera aktywność charytatywną. I Młodzieżowe Dni
Wolontariatu są wyrazem uznania dla ich zaangażowania – mówi prezydent Jacek
Majchrowski.
Krakowskie Młodzieżowe Dni Wolontariatu to nowa inicjatywa, która młodym osobom
działającym charytatywnie umożliwia spotkanie i wymianę doświadczeń, wspiera
rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pozwala uczyć się pracy w grupie przy
realizacji inicjatyw społecznych, a także pokazuje, jak angażować się w wolontariat
lokalny.

Spotkania, warsztaty, szkolenia
Jak zorganizować imprezę charytatywną, jak zbudować dobry zespół, na czym polega
metoda streetwork, dlaczego kompetencje społeczne są ważne w nauce, pracy i
rozwoju osobistym a właściwe zdefiniowanie celu ma duży wpływ na osiągniecie
sukcesu? – to tylko wybrane tematy, którym będą poświęcone spotkania w ramach I
Młodzieżowych Dni Wolontariatu.
Do tego konsultacje w zakresie eurowolantariatu oraz warsztaty artystyczne, a nawet
seans filmowy. 4 i 5 grudnia w kilku lokalizacjach na terenie miasta odbędą się
spotkania, warsztaty oraz szkolenia zorganizowane przez różne jednostki. Będzie to
znakomita okazja dla młodych ludzi do nawiązania nowych znajomości oraz poznania
szerokiego wachlarza propozycji wolontariatu, w który można zaangażować się w
krakowskich jednostkach miejskich, organizacjach pozarządowych i prywatnych
przedsiębiorstwach.

Finał: „Twarze wolontariatu”
Finał przedsięwzięcia będzie miał miejsce 6 grudnia w Muzeum Inżynierii Miejskiej,
gdzie odbędzie się wydarzenie podsumowujące zatytułowane „Twarze wolontariatu”,

w którym wezmą udział uczniowie i opiekunowie szkolnych kół wolontariatu. Podczas
imprezy zaprezentowane zostaną dobre praktyki oraz obszary, w których młodzi
ludzie mogą podejmować działania na rzecz innych, a także odbędzie się debata
oksfordzka pt. „Wolontariat – altruizm czy egoizm?”.
I Młodzieżowe Dni Wolontariatu organizowane przez Wydział Polityki Społecznej i
Zdrowia UMK realizowane są w ramach programu „Młody Kraków 2.0”. Szczegółowy
program przedsięwzięcia oraz informacje o zapisach na poszczególne inicjatywy
można znaleźć na stronie internetowej mlodziez.krakow.pl.
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