
 

 

Хочеш поєднати приємне з корисним, відвідавши 

наймальовничіше в Польщі містечко епохи 

Відродження над Віслою та одночасно збагатившись 

знаннями з прав людини. 

Запускаємо набір на Локальний тренінг для молоді 

(15-20 років) в рамах проекту " Волонтерство та 

освіта з прав людини як форма соціальної 

відповідальності ", що відбуватиметься в 21-25 

листопада 2022 року в м. Казімір Дольний (Польща).

Участь у заходах проекту - БЕЗКОШТОВНА. 

Що тебе чекає? 

п'ять днів зустрічей, заннять, навчання методами 

неформальної освіти; 

безпечний, вільний і фановий простір для твоїх ідей 

та потенціалу; 

нетворкінг та спілкування з однолітками; 

море натхнення, обговорень, інновацій та 

брейнстормів; 

можливість створити командний проєкт; 

 Подавайте заявку на участь до 14.11.22 

 
Наш проект: Волонтерство та  освіта з прав людини   як 
форма соціальної відповідальності.  
  Проект, спрямований на підтримку соціальної інтеграції 
молодих біженців та мігрантів шляхом залучення їх до 
різних форм волонтерства. 
А реалізація розроблених під час тренінгу волонтерських 
ініціатив продемонструє можливості залучення молоді до 
процесу прийняття рішень, які впливають на її життя, та 
розширить можливості для інтеграції молоді. 
  Успішні міні-проекти стануть гарним прикладом для 
інших молодих людей і будуть підтримані 
організаторами. 
 

 
 

 

Chcesz połączyć przyjemne z pożytecznym, 

odwiedzając najbardziej malownicze renesansowe miasto 

w Polsce - Kazimierz-Dolny i jednocześnie wzbogacając 

się wiedzą o prawach człowieka. 

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia Lokalne dla 

młodzieży (15-20 lat) w ramach projektu „Wolontariat i 

edukacja praw człowieka jako forma odpowiedzialności 

społecznej”, który odbędzie się w dniach 21-25 listopada 

2022 r. w Kazimierzu Dolnym (Polska) 

 Udział w  projekcie jest BEZPŁATNY. 

Co Cię czeka? 

pięć dni spotkań, zajęć, szkoleń z wykorzystaniem 

nieformalnych metod edukacji; 

bezpieczna, darmowa i fanowska przestrzeń na Twoje 

pomysły i potencjał; 

tworzenie sieci i komunikacja z rówieśnikami; 

morze inspiracji, dyskusji, innowacji i burz mózgów; 

możliwość stworzenia projektu zespołowego; 

Rejestracja przez link   

Zgłoś się do udziału do 14.11.22 

 
Nasz projekt: Wolontariat i edukacja praw człowieka jako 
forma społecznej odpowiedzialności. 
  Projekt mający na celu społeczną integrację młodzieży  
poprzez angażowanie ich w różne formy wolontariatu. 
A realizacja inicjatyw wolontariackich wypracowanych 
podczas szkolenia pokaże możliwości włączenia młodych ludzi 
w proces podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich 
życie i rozszerzy możliwości integracji młodzieży. 
  Udane mini-projekty staną się dobrym przykładem dla 
innych młodych ludzi i będą wspierane przez organizatorów. 
 

 

Fundacja Uniters                                        

 


