
Zostań Lokalnym Herosem i zmieniaj życie dzieci! :)
 Weź udział w rekrutacji Wolontariuszy do AKADEMII PRZYSZŁOŚCI!
 Więcej na: http://bit.ly/AkademiaWolontariat

Wolontariusze do Kolegiów Akademii Przyszłości przy Szkole Podstawowej nr 1 i 5 w Kartuzach
nadal poszukiwani!! Chętni, ciekawi, jak i wciąż niepewni, będą mieli okazję zadać pytania   oraz
rejestrować się  podczas nadchodzących dożynek wojewódzkich w Kartuzach, które odbędą się
już w niedzielę 22 września.

Wolontariusz Akademii to Lokalny Heros! Dlaczego? 

Bo to on dzięki swojej pracy z dzieckiem zmienia jego historię! 

Zostań Lokalnym Herosem i zmieniaj życie dzieci!

 Weź udział w rekrutacji Wolontariuszy do AKADEMII PRZYSZŁOŚCI!
 Więcej na: http://bit.ly/AkademiaWolontariat

JAK ZOSTAĆ SuperW?

1. Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl 

2. Przyjdź na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym koordynatorem 

3. Przyjdź na wdrożenie gdzie, przygotujesz się do pierwszych zadań SuperW 

4. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia 

5. Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać! 

Herosie, dołącz!

Nadaj nowy sens swojemu zaangażowaniu. 

Zostań Wolontariuszem i odmieniaj historie życia ludzi w potrzebie w swojej okolicy.

 Zgłoś się na www.superw.pl!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FAkademiaWolontariat&h=AT0UbA-tan1GddVs757_7c1bfUALlT6GRzcgdT9ZmR1WVhrZt6kRLOsefLozhLKeDUIZ-sjRPIJLDlpA5G7KqCzeR6Hy-srsZYZAUsysw46dpkOU7s3lp-t7WMP-Z4tBo4N7Cz73SSvczQDiqsTXvVY
http://bit.ly/AkademiaWolontariat
http://www.superw.pl/
https://www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-paczki?action=superw&place=textlink/


WPŁYW  –  Jako  SuperW  uruchamiasz  wielką  zmianę  w  życiu  dzieci,  które  tego  najbardziej
potrzebują. To, co robisz, ma wielki sens! Być może to Ty zainicjujesz najważniejszą zmianę w ich
życiu!

- Mogę naprawdę pomóc takiemu dziecku, jakim sama kiedyś byłam – mówi SuperW Dominika.

 Zgłoś się na www.superw.pl!

ROZWÓJ – Będąc SuperW zwiększasz swój potencjał, zdobywasz unikalne kompetencje cenione
przez  pracodawców:  planowanie,  komunikacja,  motywacja;  uczestniczysz  w  dedykowanych
szkoleniach ;)

- Chciałam zrobić coś wartościowego dla małych ludzi, którzy mnie otaczają – wyznaje SuperW 
Magda.

 Zgłoś się na www.superw.pl!

LUDZIE   -  Jako  SuperW  nawiązujesz  wartościowe  znajomości  z  ludźmi  angażującymi  się
społecznie, w tym z najważniejszymi osobami w Twojej okolicy, co może owocować wyjątkowymi
relacjami osobistymi, zawodowymi i biznesowymi 

- Bycie wolontariuszem Akademii bardzo mnie otworzyło, zdobyłam też kompetencje, które teraz
wykorzystuję i które mogę wpisać w CV – mówi SuperW Patrycja.

 Zgłoś się na www.superw.pl!

Zapraszamy 22 września do naszego stanowiska na dożynkach wojewódzkich w Kartuzach … 
zapytaj się .. może to coś właśnie dla Ciebie:)

http://www.superw.pl/
http://www.superw.pl/
http://www.superw.pl/

