
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Wrocław, 12 września 2011 

Szanowni Państwo, 

Centrum Inicjatyw UNESCO z Wrocławia serdecznie zaprasza Państwa szkołę do udziału w projekcie 

edukacyjnym „Klubing z liderami” dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. 

Projekt „Klubing z liderami” jest inicjatywą mającą na celu upowszechnianie w szkołach wiedzy z 

zakresu edukacji obywatelskiej, zarządzania projektem, fundraisingu, komunikacji oraz 

przywództwa, funkcjonowania państwa oraz pozyskiwania środków (Młozież w działaniu, Nokia - 

make a connection). Jednym z jego głównych celów jest mobilizowanie młodych ludzi do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym swoich lokalnych środowisk. 

Projekt „Klubing z liderami” jest projektem jednorocznym, trwającym przez cały rok szkolny 

2011/2012. 24 uczniów z 12 dolnośląskich, opolskich oraz lubuskich szkół weźmie udział w cyklu 

szkoleń dot. w/w tematyki oraz jednocześnie zostanie szkolnymi animatorami klubów UNESCO.  

Wartością dodaną naszego projektu jest tutoring. Każdy z uczestników objęty będzie opieką 

indywidualnego tutora, który pomoże wyznaczyć swoje cele rozwojowe oraz będzie pomagał przy 

realizacji mini-projektów organizowanych przez kluby UNESCO. 

Szkolenia odbywać się będą we Wrocławiu w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Udział 

młodzieży jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia, 

natomiast koszty transportu winny być pokryte przez uczestników lub szkoły. 

Szkoły przystępujące do udziału w projekcie zobowiązują się do: 

 wydelegowania dwójki uczniów, którzy aktywnie działają w samorządzie szkolnym, szkolnym 

klubie UNESCO lub innej aktywnej w szkole grupy do wzięcia udziału w projekcie, 

 umożliwienia  uczniom rozpoczęcia działalności szkolnego klubu UNESCO oraz pomocy przy 

pierwszych akcjach przez nich organizowanych. 

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.kicu.pl w 

zakładce „Klubing z liderami”. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 

bądź za pomocą poczty elektronicznej z koordynatorem projektu Piotrem Dobroszem.  

Piotr Dobrosz,   piotrek.dobrosz@unescocentre.pl , tel. 608 634 054 

Prosimy o odesłanie dołączonych formularzy dla uczniów do 26 września 2011 na adres: 

kicu@unescocentre.pl . 

 

 

Piotr Dobrosz 

Koordynator projektu 
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