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Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
 – Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek”
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Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek”

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach rozpoczęło działalność w marcu 2012 roku. Wśród statutowych działań naszej instytucji jest prowadzenie wspomnianej wystawy, opieka nad Pomnikiem-Krzyżem, zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o utworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność” oraz ruchów opozycji niepodległościowej przed 1989 r. na terenie województwa śląskiego;  zachowanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na terenie województwa śląskiego. ŚCWiS to również działania edukacyjne skierowane do młodzieży. W Muzeum Izbie Pamięci prowadzona są zajęcia z młodzieżą organizowane są pokazy filmów, spotkania z historykami oraz konkursy promujących wiedzę historyczną o działalności opozycji niepodległościowej przed 1989 r. Podczas prelekcji z młodzieżą oraz indywidualnego zwiedzania po naszej prezentacji oprowadzają świadkowie strajku na Kopalni „Wujek”, przekazując odwiedzającym nie tylko faktograficzne informacje dotycząc stanu wojennego ale przede wszystkim własne indywidualne przeżycia oraz emocje o których dziś nadal pamiętają. 

Dane kontaktowe:
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38                                                                                         www.scwis.pl
40-596 Katowice 							www.facebook.com/SCWiS/




Instrukcja odbywania wolontariatu 

1. Każdy wolontariusz zobowiązany jest do:
- Zrealizowania programu wolontariatu
- sumiennego i rzetelnego wykonywania poleceń Dyrektora oraz opiekuna wolontariatu
- punktualnej i terminowej obecności w stroju wymaganym przez kierownictwo jednostki
- przestrzegania zasad BHP PPOŻ oraz regulaminów i statutów instytucji
- systematycznego prowadzenia dziennika wolontariatu
2. Wolontariat nie może być zaliczony w przypadku:
- nie zrealizowania odpowiedniej ilości godzin w ramach wolontariatu 
- odmowa wykonania polecenia dyrektora instytucji oraz opiekuna wolontariatu 
- zachowanie nielicujące ze statusem ucznia polegające na niekulturalnym zachowaniu (słownictwo, zachowanie, strój)

3. Zaliczenie wolontariatu 
- zadbać o systematyczne prowadzenie dziennik wolontariatu
- uzyskać pozytywną opinię opiekuna wolontariatu 
- ostatecznej oceny zaliczenia wolontariatu na podstawie dostarczonej opinii oraz dziennika dokonuje osoba odpowiedzialna za skierowania do ŚCWiS 








Zakres działań w ramach wolontariatu 

	Zapoznanie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania ŚCWiS (statut, regulamin organizacyjny instytucji) oraz przepisami z obowiązującymi przepisami BHP (2 godziny).

 Uczestnictwo w prelekcjach prowadzony w Muzeum Izbie Pamięci KWK „Wujek” w celu przyswojenia sobie podstawowych informacji dot. strajku i pacyfikacji KWK „Wujek” w grudniu 1981 roku (2 godziny).
Udział w codziennych zadaniach pracowników ŚCWiS oraz w realizowanych przez nich projektach cyklicznych min. grach miejskich, uroczystościach rocznicowych (15 godzin).
Opracowanie techniczne jednej z relacji notacyjnych pod kierunkiem pracownika ŚCWiS. Projekt może być realizowany poza instytucją.  
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