
                  
 

KONFERENCJA  

WOLONTARIAT – DROGA DO ROZBUDZANIA POTRZEBY/PASJI 

POMAGANIA INNYM ORAZ KSZTAŁTOWANIA  

OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH POSTAW 

5 GRUDNIA 2019 ROKU 

ORGANIZATORZY 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY 

ODDZIAŁ OKRĘGOWY I MIEJSKI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI  

W LEGNICY 

ORAZ 

POWIAT LEGNICKI 

GMINA LUBIN 

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA AKADEMICKA” 

 

ZAŁOŻENIA I CELE KONFERENCJI 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony z inicjatywy ONZ od roku 1986, to 

święto wszystkich osób, które wykazują potrzebę bezinteresownego niesienia pomocy innym 

i angażują się w działania na rzecz tworzenia pozytywnych zmian społecznych. Wolontariat, 

realizowany współcześnie w różnych formach nabiera szczególnego znaczenia, jeśli 

realizowany jest we współpracy przez różne podmioty – instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe, świat biznesu oraz osoby prywatne. Tym właśnie instytucjom i osobom 

poświęcona jest ta konferencja. 

Najważniejsze cele, jakie przyświecają organizatorom wydarzenia:  

- promowanie i organizacja wolontariatu, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy nie 

posiadają jeszcze odpowiedniej wiedzy i wymagają ukierunkowania dla właściwej organizacji 

podejmowanych inicjatyw oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych; 

- podzielenie się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas działań zrealizowanych przez 

społeczność akademicką w ramach projektu „Pomagamy Rodakom na Ukrainie III -  

z pamięcią o poległych Kresowiakach”; 

- prezentacja działań Okręgowego i Miejskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

zrealizowanych w roku 2019; 

- uhonorowanie najaktywniejszych wolontariuszy.  

- umożliwienie społeczności lokalnej uczestnictwa w konferencji oraz części artystycznej. 

 

 

 



ODBIORCY KONFERENCJI 

Konferencja kierowana jest do wszystkich, którzy wspierają i angażują się w ruch 

wolontariacki: przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń, placówek oświatowych, firm odpowiedzialnych społecznie itp., które w swej 

działalności współpracują z młodymi i starszymi społecznikami oraz wolontariuszy – 

studentów, uczniów szkół średnich i podstawowych a także najmłodszych, którzy już od 

przedszkola kreują postawy godne naśladowania. 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr Małgorzata Buchla - PWSZ im. Witelona w Legnicy - buchlam@pwsz.legnica.edu.pl 

mgr Adam Kobel - legnicki oddział TPD - promocja.tpd@gmail.com 

dr Beata Skwarek - PWSZ im. Witelona w Legnicy - skwarekb@pwsz.legnica.edu.pl 

MIEJSCE KONFERENCJI 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Centrum Konferencyjno-

Widowiskowe, ul. Sejmowa 5A, sala E 2. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI: 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres Pana Adama Kobel: 

promocja.tpd@mail.com do dnia 2. grudnia 2019 r. 

HARMONOGRAM KONFERENCJI 

11:00-11:30    Rejestracja gości, prelegentów, uczestników, wydawanie materiałów    

                        konferencyjnych 

11:30-12:00    Inauguracja konferencji 

12:00-13:00    Wystąpienia: Podsumowanie działalności wolontariuszy TPD za rok 2019  

                        oraz realizacji projektu „Pomagamy Rodakom na Ukrainie III – z pamięcią  

                        o poległych Kresowiakach” 

13:00-13:30    Przerwa na kawę/herbatę 

13:30-14:30    Wręczanie dyplomów i wyróżnień dla najlepszych wolontariuszy 

14:30-15:00    Występy polskich wolontariuszy z kół TPD 

15:00-16:00    Koncert wolontariuszy ukraińskich 

 

http://www.imsbrno.cz/pl/konferencja/prelegenci-w-sesjach-plenarnych.html
http://www.imsbrno.cz/pl/konferencja/prelegenci-w-sesjach-plenarnych.html

