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• Jeśli ważne jest dla Ciebie dobro tych, których wspierasz
• Jeśli potrzebujesz inspiracji i praktycznych porad

• Jeśli chcesz zrozumieć co może przeżywać dziecko po traumie
• Jeśli chcesz wiedzieć jak lepiej pomóc młodzieży 

z trudnościami

mamy  dla  Ciebie  wyjątkową  propozycję  spotkania  z  pedagogiem  –  praktykiem,
wychowawcą na co dzień pracującym w ośrodku socjoterapii.

PO CO TO ROBIMY?

Regionalne Centrum Wolontariatu „CENTERKO” od 2008 roku działa  przy  Stowarzyszeniu
„Pomost” promując ideę wolontariatu jako aktywność dla każdego. Lubimy dzielić się wiedzą
na temat  wolontariatu oraz wspierać wolontariuszy i ich koordynatorów. 
Ważne jest dla nas inspirowanie i podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy po to, by ze swojej
działalności czerpali jeszcze większą radość i satysfakcję. 
Należymy  do  Sieci  Centrów  Wolontariatu,  posiadamy  statut  Regionalnego  Centrum
Wolontariatu i certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom – Dobry Wolontariat.

DLA KOGO?

Zapraszamy  wolontariuszy  oraz  wszystkie  osoby  współpracujące  z  dziećmi  i  młodzieżą  
po traumie, która ma trudności adaptacyjne, doświadcza konfliktu z prawem lub kontaktu 
z  substancjami  odurzającymi.   Spotkanie  dedykowane  jest  wolontariuszom,  liderom,
animatorom, na co dzień współpracującym z instytucjami i organizacjami z obszaru edukacji,
pomocy społecznej, profilaktyki. 

KORZYŚCI DLA CIEBIE

 Wiedza  –  dowiesz  się  jakich  emocji  najczęściej  doświadczają  dzieci  i  młodzież  
w związku z traumą w rodzinie np. sieroctwem emocjonalnym, patologią w swoim
środowisku.

 Inspiracja  –  to  czego  się  dowiesz  możesz  wykorzystać  na  co  dzień  w  swojej
działalności  wolontarystycznej  oraz  zawodowej.  Stworzymy  Ci  okazję  do  wymiany
doświadczeń oraz pokażemy terapeutyczne działanie wolontariatu. 



REGIONALNE CENTRUM 
WOLONTARIATU „CENTERKO”

90-408 Łódź, ul. Próchnika 7
tel.: 42 3070372, 513102508

kontakt@centerko.org  |  www.wolontariat.org.pl/lodz

 Praktyka  dla  Ciebie  –  zgłaszając  swoją  trudność  w  doświadczeniu  z  dzieckiem  
lub  młodzieżą  po  traumie  masz  szansę  poznać  metody  pracy  oraz  otrzymasz
wskazówki,  dzięki  którym  możesz  być  bardziej  skuteczny/a  we  wspieraniu  takich
osób. 

CO TO BĘDZIE?

Warsztat  będzie  miał  charakter  spotkania  łączącego  teorię  z  praktyką,  w  oparciu  
o  doświadczenia  zawodowe  prowadzącego.  Dominującym  elementem  będzie  dyskusja,
wymiana doświadczeń oraz wskazania nt. procedur zachowania się w sytuacjach zagrożenia.
Istotnym  punktem  będzie   wspólne  wypracowywanie  metod  i  działań  interwencyjnych  
w  sytuacjach  trudnych  podczas  wolontariatu  np.  prowadzenia  zajęć,  udzielania  pomocy
indywidualnej. 

GDZIE I KIEDY?

Warsztat odbędzie się  29.09.2017 (piątek) w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu
„CENTERKO” przy ul. Próchnika 7, I piętro, w godz. 16.00 – 19.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warsztat jest bezpłatny dla uczestników  

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem udziału jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go w terminie
do 27.09.2017 na adres: magda@centerko.org

PROWADZĄCY

Norbert  Podawczyk –  pedagog,  absolwent  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Łodzi,  od 2003 roku związany z  placówkami edukacyjno – wychowawczymi dla  dzieci  
i młodzieży. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Łaskiej, członek krajowego komitetu
Olimpiad Specjalnych. Założyciel i koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza „Wolontariat
ma sens” prowadzonego w MOS nr 2 w Łodzi. Jego motto to: „To nie my stworzyliśmy ten
świat, lecz to nam przyszło w nim żyć i to od nas zależy jaki będzie”. 

INFORMACJA

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Korczyk - Waszak: magda@centerko.org

mailto:magda@centerko.org

