Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach
Skawińskich NGO oraz o możliwości
wolontariatu?
Skontaktuj się z nami!
Centrum Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Skawinie:
+48 12 277 00 03
cop@gminaskawina.pl
#miastootwartenaNGO
www.gminaskawina.pl/

SKAWIŃSKIE
NGO
Poznaj nas bliżej!

Działanie realizowane jest ze środków Gminy Skawina

Czym są i czym się zajmują
skawińskie NGO?

Nie masz z czym wyjść? Wyjdź z inicjatywą
i zostań WOLONTARIUSZEM!

Organizacje pozarządowe, czyli NGO (non governmental organisation) - to między innymi stowarzyszenia,
fundacje, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich.
To ani nie firmy, ani nie urzędy. Służą wspólnym celom,
są niezależne i prowadzone przez zwykłych ludzi.
Każdy ma możliwość założyć swoją organizację
pozarządową lub dołączyć do istniejącej.

Wolontariat to bezinteresowna, świadoma, społeczna
i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz
innych ludzi. Wolontariuszem może zostać każda
osoba, która chce pomagać z potrzeby serca
i bez wynagrodzenia. To praca na rzecz organizacji,
instytucji lub osób indywidualnych wykraczająca poza
relacje koleżeńsko-rodzinne.

W Skawinie działa ponad 90 organizacji pozarządowych.

Wolontariat może mieć różne formy i dotyczyć różnej
tematyki. Wolontariat to na przykład:

Czym zajmują się skawińskie NGO? Wspierają dzieci,
młodzież, dorosłych, seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Dbają o środowisko, o historię, sztukę
i tożsamość. Rozwiązują problemy życia codziennego,
pomagają rozwijać talenty i realizować pasje, łączą
ludzi wokół wspólnych spraw i celów. Biorą sprawy
w swoje ręce, aby aktywnie działać na rzecz całej
skawińskiej społeczności

· organizacja wydarzeń sportowych, kulturalnych,
konferencji i różnych eventów
· pomoc w prowadzeniu zajęć i warsztatów
np. dla dzieci
· spędzanie czasu z osobami z niepełnosprawnościami
czy osobami starszymi
· pomoc osobom chorym i potrzebującym, organizacja
akcji charytatywnych
· udział w prowadzeniu stowarzyszeń i fundacji
np. praca biurowa czy pomoc w organizacji kampanii,
projektów
· e-wolontariat, czyli różne działania realizowane za
pośrednictwem Internetu, np. wyszukiwanie informacji,
tworzenie i prowadzenie stron internetowych, projektowanie grafik i wiele innych

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Baza skawińskiego wolontariatu!
Dołącz do nas!
Każdy może zostać wolontariuszem! Często nie wiemy
czy coś potrafimy lub czy posiadamy odpowiednie
umiejętności. To właśnie dzięki działaniom wolontariackim możemy się sprawdzić, zdobyć nowe doświadczenia i poszerzyć swoje kwalifikacje i umiejętności!
Korzyści z działalności wolontaryjnej jest wiele!
Sprawdź w naszej bazie:

