
„Sport education” – Wolontariat Europejski

Sport Education to projekt krótkoterminowego wolontariatu, który odbędzie się w Drawsku Pomorskim od maja do lipca 2013r. 
Udział wezmą˛ wolontariusze z Francji i Hiszpanii w łącznej liczbie 4 osób. Głównym celem wolontariatu jest organizacja czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami. Organizowane zajęcia łącza˛ sport z edukacja˛, naukę z zabawa˛ oraz 
teorię z praktyka˛. Czwórka wolontariuszy zdobędzie wiedzę z zakresu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, pozna atrakcyjne 
formy i metody przekazu oraz idee˛ edukacji pozaformalnej. W ramach EVS podjęte zostaną działania promujące UE oraz wolność, 
szacunek  i  tolerancję  poprzez  organizacje  Klubu  Europejskiego,  Happeningu  Tolerancji  i  Turnieju  Piłkarskiego  przeciwko 
rasizmowi.  Nasz  projekt  umożliwi  dialog międzykulturowy  pomiędzy  wolontariuszami,  a  społecznością˛  lokalną.  Wolontariusze 
będą doskonalić język angielski, będą uczyć się języka polskiego oraz poznają polska˛ kulturę˛, zwyczaje i obyczaje. Projekt Sport 
Education przyczyni się do przeciwdziałania patologiom społecznym i promocji prozdrowotnego stylu życia poprzez sport, rekreację 
i wspólne działania.

Organizator : Klub Sportowy Orliczek w Drawsku Pomorskim 

Termin : 05.05.2013r. – 20.07.2013r.

Termin w którym wolontariusze będą przebywać w Drawsku:  25.05.2013 – 25.07.2013r. 

Miejsce realizacji projektu : Orlik w Drawsku Pomorskim ul. Złocieniecka 25 

Program : MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 

Przykładowe aktywność które będą podejmowane w ramach projektu : 

- nauka języka francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego 
- promocja tolerancji, szacunku, równouprawnienia i zrozumienia dla różnorodności
- walka z uprzedzeniami i stereotypami 
- organizacja gier i zabaw dla dzieci
- organizacja obozu edukacyjno-integracyjnego dla dzieci z mniejszymi szansami
- wieczorki filmowe na Orliku
- transmisja imprez sportowych na Orliku (mecze piłkarskie, walki bokserskie)
-  Spanie  na Orliku  (podobnie  jak  w 2012 roku młodzież  będzie  spać w szatniach na Orliku,  aktywna 
integracja połączona z edukacją) 
- organizacja Turnieju Piłkarskiego przeciwko rasizmowi
- organizacja zajęć ratownictwa wodnego nad jeziorem Okra ze Strażą Pożarną
- Warsztaty edukacyjne  dla wolontariuszy
-  organizacja  zawodów  sportowych  (piłka  nożna,  siatkówka,  koszykówka,  tenis  stołowy,  piłka  ręczna, 
rugby, unihokej, biegi)
- prowadzenie zajęć z zakresu pomocy przedmedycznej
- zajęcia w ramach Klubu Europejskiego (aktywna nauka w terenie na temat krajów Europy)
- organizowanie pikników sportowych dla społeczności lokalnych
- włączenie młodzieży z Orlika w zajęcia biblioteki miejskiej
- organizowanie zajęć z zakresu turystyki i rekreacji: rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe, spacery, gry 
terenowe
-  organizacja  DNIA  ORLIKA  podczas  którego  do  udziału  zostaną  zaproszeni  również  zagraniczni 
wolontariusze przebywający na EVS w innych miejscach Polski, 
-prowadzenie fanpega na Facebooku, 


