5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, z tej okazji BK UZ organizuje
Giełdę Wolontariacką, która odbędzie się 6 grudnia 2016r. w campusie B (al. Wojska
Polskiego 69), w holu budynku A-16 w godz. 9.30-12.30.
Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych
ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do
przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej
uwieńczeniem. Giełda Wolontariacka to okazja by przekonać tych nieprzekonanych, że warto
pomagać.
W Giełdzie Wolontariackiej udział wezmą:
Centrum Wolontariatu Caritas - do naszych zadań należy zarówno niesienie pomocy
osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność
charytatywną. Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie.
Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, ale pomagamy także seniorom,
uzależnionym, chorym.
Akademia Przyszłości - pomagamy dzieciom z trudnościami w osiąganiu lepszych wyników
w nauce oraz poznawaniu swoich mocnych stron. Jest to unikatowy program, w którym
konkretny człowiek otacza opieką konkretne dziecko. Celem rocznych zajęć z tutorem jest nie
tylko pomoc w nauce, ale przede wszystkim kształtowanie w dziecku postawy ciekawości
świata i otwartości na sukces. Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od diagnozy niepowodzeń
szkolnych ucznia.
Fundacja Dr Clown – umilamy czas chorym dzieciom przebywającym w szpitalach i
placówkach specjalnych organizując zespoły terapeutów "doktorów clownów", którzy w
kolorowych strojach i makijażu, obowiązkowo z czerwonym noskiem niosą małym
pacjentom wspaniałą zabawową terapię. Bawiąc likwiduje stres i napięcia spowodowane
nietypową i często bardzo trudną sytuacją chorego dziecka.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna propozycje poradni są adresowane do dzieci i młodzieży uczących się w Zielonej Górze, ich
rodziców i nauczycieli. Zgodnie ze Statutem Poradni oraz ze zróżnicowanymi potrzebami
środowiska oferowane są usługi: diagnostyczne, doradcze, profilaktyczne i terapeutyczne.
Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt – opiekujemy się porzuconymi zwierzętami, co
pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne, zapobiega dziczeniu, narastaniu agresji oraz
innym, nietypowym patologicznym zachowaniom, jak samookalaczenie, gryzienie łap, czy
maniakalne kręcenie się za ogonem.

