
 

 

AS: aktywnie - społecznie 

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza  

do wzięcia udziału w projekcie 

DLA KOGO? 

■ masz 15-29 lat i mieszkasz w Małopolsce? 

■ chcesz odkryć własne możliwości i rozwinąć potencjał osobisty? 

■ chcesz znaleźć inspirację do działań na rzecz lokalnego środowiska? 

■ chcesz dobrze przygotować się do wejścia na rynek pracy?  

CO OFERUJEMY? 

 

■ bezpłatne warsztaty w zakresie kompetencji - m.in. trening efektywnej  

    komunikacji, budowanie cech lidera, współdziałanie w grupie;  

■ szansę na realizację własnego projektu społecznego; 

■ ukierunkowanie ścieżki zawodowej. 

 

■ zdobędziesz ważne doświadczenie;  

■ przeżyjesz fajną przygodę; 

■ pomożesz innym realizując własny pomysł lub odbywając wolontariat;  

■ uzyskasz certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje. 

DLACZEGO WARTO? 
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Jeśli chcesz zdobyć lub wzmocnić swoje kompetencje 

społeczne,  nasz projekt jest dla Ciebie! 
 

Dzięki udziałowi w naszym projekcie: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: 

 

Centrum Wsparcia KOLPING 

ul. Żułowska 51 

31-436 Kraków 

centrum.krakow@kolping.pl 

12-418-77-77 

Centrum Wsparcia KOLPING 

ul. 11 listopada 3F/1  

32-600 Oświęcim 

centrum.oswiecim@kolping.pl 

512-718-056 
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 zdobędziesz nowe kompetencje przydatne na każdym etapie drogi życiowej; 

 dowiesz się, jak doradzać innym, pracować w zespole czy posługiwać się 

mową ciała; 

 poznasz, jak przewodzić, wypracowywać kompromis czy wchodzić  

w interakcję z innymi osobami; 

 wzmocnisz swoje kompetencje społeczne; 

 zainspirujesz się do poszukiwania nowych kierunków działania i zrealizujesz 

własny pomysł na lepszy świat; 

 zobaczysz, jak funkcjonują organizacje pozarządowe (NGO), poznasz  osoby 

pełne pasji i zaangażowania. 
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