
                 

Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w Woli 
 
 Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religii w Gilowicach kolejny już rok 
współpracuje z FRSP w Woli. Dzięki zaangażowaniu Natalii Germanek z Fundacji uczniowie 
LO korzystają z wiedzy i umiejętności wolontariuszek pracujących w FRSP oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury.  

Od kilku dni, Włoszka, Fabiana Tripodi systematycznie uatrakcyjnia lekcje języka 
włoskiego jako native speaker, a od piątku 14 lutego prowadzi zajęcia dla maturzystów                   
z przedsiębiorczości  i autoprezentacji, które obejmują cykl 4 spotkań co 2 tygodnie. 

Druga z wolontariuszek, Gruzinka Lili Zazadze, w poniedziałek 17 lutego rozpoczęła 
cykliczne zajęcia z uczniami klas pierwszych, na których pokazuje im metody i narzędzia 
nowoczesnego dziennikarstwa (głównie internetowe). W ich trakcie można nauczyć się pisać 
bloga, prowadzić kanał na YouTube, tworzyć atrakcyjne plakaty i ulotki.  

Kulminacją współpracy była prezentacja możliwości jakie daje młodym ludziom              
w wieku 18-30 lat Europejski Korpus Solidarności. 19 lutego pracownicy i wolontariuszki            
z FRSP przedstawiły uczniom klas drugich i trzecich ofertę krótko- i długoterminowych 
wolontariatów, przedstawiły sposób aplikowania i funkcjonowania wolontariatów,                          
a wolontariuszki na własnym przykładzie opowiedziały  o zaletach tego typu wyjazdów. 
Dodatkowo, przedstawiono ofertę wyjazdu na job shadowing w ramach programu Niebieska 
Gospodarka.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące wolontariatów i programu Niebieska Gospodarka znajdują 
się poniżej: 
 
Wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 
kontakt: natalia.podbielska@frsp.eu 
strona z naborami:  http://volo.frsp.eu/nabory/  
Facebook Fundacji gdzie pojawiają się wszystkie najświeższe 
oferty: https://www.facebook.com/fundacjarsp  (@fundacjarsp) 
link do strony, gdzie można założyć swój profil i szukać też innych 
projektów: https://europa.eu/youth/solidarity_en 
Link do prezentacji: https://prezi.com/-
q9fldj4s2zj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  
Link do filmiku z doświadczeniami wolontariuszy: https://youtu.be/BvEDi1gmUWo  
 
Blue Generation - Niebieska Gospodarka  
Szczegóły - kontakt: justyna.germanek@frsp.eu 
strona www ze szczegółami: https://bluegeneration.org/index.php/en/ 
bezpłatna platforma z ofertami pracy, specjalizująca się w sektorze 
morskim: https://bluegeneration.careers/ 
facebook: https://www.facebook.com/BlueGenerationPoland/ 
 
 
Spotkanie finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Europejski 
Korpus Solidarności oraz w ramach projektu Blue Generation współpfinansowanego przez 
Islandię, Lichtensztain i Norwegię ze środków EOG i Funduszy Norweskich  w ramach 
Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. 
 
 


