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Misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest działanie
na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz
wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce.
Powstanie Fundacji stało się możliwe dzięki wyjątkowym dokonaniom Polsko-Amerykańskiego
Funduszu Przedsiębiorczości, pionierskiej inicjatywy Stanów Zjednoczonych, która promowała rozwój
przedsiębiorczości w wolnej Polsce. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w sposób elastyczny i otwarty.
Zamierza rozwijać partnerskie stosunki z organizacjami pozarządowymi, zarówno z tymi o utrwalonej
pozycji, jak i z nowymi, które wykazują inicjatywę i rokują nadzieje na przyszłość.
W 2003 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wraz z „Gazetą Wyborczą” zainicjowały program
„Wolontariat studencki”. Sukces edycji pilotażowej zachęcił Fundację do kontynuacji programu. Do końca
2005 roku w ramach „Wolontariatu studenckiego” przeprowadzono ponad 800 projektów edukacyjnych,
w których udział wzięło ponad 2000 wolontariuszy i blisko 600 szkół.
I stycznia 2006 roku rozpoczęła się III edycja programu. Realizatorem nowej edycji „Wolontariatu
studenckiego” jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
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Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA istnieje od 1990 roku
i jest kontynuacją kilku instytucji zainicjowanych przez dr Zofię Zaorską.
KLANZA to organizacja skupiającą osoby zainteresowane ożywieniem procesu
dydaktyczno-wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie aktywizujących
metod opartych na pedagogice zabawy.
KLANZA jest organizacją znaną na rynku edukacyjnym i kulturalnym w całej Polsce i poza
jej granicami. Siedziba Główna Stowarzyszenia mieści się w Lublinie. Na terenie całego kraju działa
15 struktur lokalnych i 7 placówek patronackich KLANZY. Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową
dla dorosłych, organizuje i prowadzi festyny i imprezy skierowane do dzieci, młodzieży, organizuje
konferencje, spotkania i targi metodyczne oraz proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy.
I stycznia 2006 roku Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA zostało realizatorem III edycji
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wolontariat studencki”.

III edycja programu
Polsko -Amer yk ańsk iej Fundacji Wolności „Wolontariat studenck i ”.
Program realizowany jest pr zez Polsk ie Stowar z yszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA.

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców jest głównym celem programu. Grupy studentów–
–wolontariuszy realizują przygotowane przez siebie zajęcia edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności
i zainteresowania dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Obecność studentów w szkole dostarcza uczniom
pozytywnych wzorców osobowych, stymuluje zainteresowanie rozwojem osobistym i dążenie do uzyskania
wyższego wykształcenia.

Studenci-wolontariusze uczestniczący w programie
lepiej poznają problemy lokalnych społeczności i ideę pracy dla dobra innych. Program promuje
postawy aktywne, jednocześnie umożliwiając studentom realizację swoich pasji i zainteresowań.
Grupy wolontariuszy, liczące od dwóch do pięciu osób, przygotowują, planują i realizują swoje autorskie
projekty edukacyjne. Udział w programie to dla nich szansa, by wykazać się zdolnościami twórczego
myślenia, umiejętnością pracy w grupie oraz koordynacji projektu. Organizatorzy zapewniają
wolontariuszom ubezpieczenie oraz zwrot kosztów podróży i zakupu materiałów dydaktycznych.

„Wolontariat studencki” jest atrakcyjną propozycją dla szkół
z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców, gdyż wzbogaca ich ofertę edukacyjną. W zależności
od potrzeb szkoły, wolontariusze mogą realizować swoje projekty podczas roku szkolnego, wakacji i ferii.
Nauczyciele poprzez pracę społeczną ze studentami zdobywają nowe doświadczenia zawodowe.

Konkurs „Wolę wolontariat”
ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych uczestników programu. Niezależne Jury
przyznaje nagrody w kategoriach: „Projekt”, „Reportaż”, „Szkoła”, „Uczelnia” i „Samorząd”. Konkurs propaguje
ideę wolontariatu wśród studentów oraz motywuje do aktywnego uczestnictwa w programie. Gala konkursu
jest okazją do spotkania się uczestników, przyjaciół oraz organizatorów programu.

Strona www.wolontariatstudencki.pl
to forum wymiany informacji pomiędzy organizatorami programu, wolontariuszami i szkołami. Na stronie
znajduje się baza projektów zgłoszonych przez grupy wolontariuszy oraz adresy szkół chętnych przyjąć
studentów. Powstaje swoista skrzynka kontaktowa, dzięki której obie strony mogą nawiązać współpracę.
Szkoła zaprasza wolontariuszy, udostępnia im miejsce do prowadzenia zajęć, służy pomocą merytoryczną
i organizacyjną. Studenci poprzez realizację projektów edukacyjnych sprawiają, że szkoła staje się ważnym
i atrakcyjnym miejscem dla społeczności lokalnej.
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