Fundacja szuka wolontariusza do Programu pomocy dla działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji
Polski po 1945 r. dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020, Edycja 2017.

Rozwiń swoje pasje – zostań naszym wolontariuszem.
Interesujesz się tematyką historii najnowszej? Szukasz pomysłu na siebie, a może potrzebujesz inspiracji? Trafiłeś
w dobre miejsce. Nasze działania skierowane są do studentów wszystkich kierunków, uczniów wszystkich typów
szkół i seniorów, a w szczególności osób pełnoletnich. Jeśli jednocześnie studiujesz historię, albo politologię i
specjalizujesz się w historii najnowszej, umożliwimy Ci zebranie materiału, w szczególności w postaci wywiadów,
do Twojej pracy dyplomowej.

W tym projekcie:
1. Dowiesz się jak zbudować wywiad otwarty oraz częściowo ustrukturyzowany i w jaki sposób go przeprowadzić,
korzystając z bezpłatnego szkolenia z zakresu oral history. Będziesz miał również okazję sprawdzenia zdobytej
wiedzy w praktyce. Po szkoleniu wcielisz się bowiem w rolę dziennikarza historycznego, który będzie miał okazję
przeprowadzić wywiady ze świadkami historii – działaczami opozycji antykomunistycznej, które zgromadzone
będą w powstającej w tym celu bibliotece cyfrowej.
2. Skorzystasz z tygodniowego szkolenia wyjazdowego, które odbędzie się jesienią w całorocznym ośrodku
wypoczynkowym w Jastrzębiej Górze. Tym samym będziesz miał niepowtarzalną okazję do zgłębienia wiedzy na
temat oral history, i przeprowadzenia kolejnych wywiadów. Dodatkowo, towarzysząc bohaterom z podziemia
niepodległościowego będziesz poznawał lokalną tradycję, historię i kulturę.
3. Będziesz miał możliwość zebrania materiału źródłowego do Twojej pracy dyplomowej, w szczególności w
postaci wywiadów oraz zapewnimy Ci bezpośredni kontakt z działaczami opozycji antykomunistycznej.
4. Zdobędziesz cenne
międzypokoleniowych.
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U nas wszyscy wolontariusze uczą się pracy w zespole, dzielą się swoją pasją i zdobywają ogromne doświadczenie,
nabywając wiele cennych kompetencji. W czasie naszych projektów wolontariuszom na podstawie pisemnej
umowy o wolontariat zapewniamy zwrot kosztów przejazdu, diety oraz zakup materiałów niezbędnych przy
realizacji projektu.
Więcej informacji znajdziesz na: www.wspolnotapokolen.pl lub na Facebooku.

Wypełniony formularz prześlij pod adres info@wspolnotapokolen.pl, skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub
telefoniczną.
Czekamy właśnie na Ciebie!
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