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Jak zostać liderem CISV? 

 

Osoby, które na podstawie ogólnych informacji o organizacji, oraz idei programów i 

spotkań CISV wyrażają wstępne zainteresowanie „liderowaniem”, muszą przybyć raz, czy dwa 

na spotkanie oddziałowe, JB, czy "fun-weekend", aby zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi. 

Spotkania to również najlepszy moment na pytania ze strony kandydata, aby rozwiać wszelkie 

niejasności. Jeśli kandydat połknie bakcyla, obowiązkowo uczestniczy w weekend-zie 

treningowym dla liderów Leadership Training (maj) i później wraz z całą swoją delegacją w 

obowiązkowym przedwyjazdowym Delegation Weekend (czerwiec). 

 

Największa baza informacji o CISV to strona international office https://cisv.org/ 

 

 

LIDERZY CISV 

(wymagania, oczekiwania, obowiązki i korzyści) 

  

1. Wymagania:  

✓ wiek 21+,  
✓ niekarany,  
✓ biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 

2. Oczekiwania i obowiązki: 

✓ przygotowanie (koordynacja działań) delegacji przed wyjazdem w ramach spotkań z 
dziećmi i rodzicami (formularze, upominki, prezentacje, itp.), 

✓ obowiązkowe uczestnictwo w weekend-ach treningowym i przedwyjazdowym, 
✓ opieka nad delegacją przez cały czas trwania podróży i programu (również wsparcie w 

chwilach trudnych, tęsknoty, itp.), 
✓ kontakt z rodzicami w trakcie trwania programu (liderzy muszą na obozie przygotowywać 

zajęcia dla dzieci, więc z czasem jest ciężko, ale rodzice czekają na chociażby jednego 
mail-a w tygodniu, z krótką informacją "co słychać, co się działo", jedno-dwa zdjęcia 
dodatkowo wzbogacają treść takiej wiadomości), 

✓ prowadzenie zajęć wraz z innymi liderami i staff-em obozu dla uczestników przez cały 
czas trwania programu, 

✓ przygotowywanie tychże zajęć (niekiedy do późnych godzin nocnych, a nawet wczesnych 
porannych), 

✓ pomoc w organizacji i funkcjonowaniu obozu (wsparcie dla staff-u), 
✓ nowy lider po zakończeniu programu może aktywnie uczestniczyć w życiu i 

funkcjonowaniu oddziału CISV, do czego gorąco zachęcamy (opłata członkowska – 
60PLN/rok/osobę lub 150PLN/rok/rodzinę). 

http://www.cisv.org/
https://cisv.org/
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3. Korzyści: 

✓ lider nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa w programie, 
✓ koszty podróży lidera (biletów) pokrywają w równych częściach rodzice członków 

delegacji, 
✓ koszty obowiązkowego ubezpieczenia CISV również pokrywają w równych częściach 

rodzice członków delegacji, 
✓ niesamowite wrażenia i emocje w czasie trwania programów :-) 
✓ międzynarodowe przyjaźnie (sieć znajomych, przyjaciół w różnych częściach globu). 

 

4. Idea programów/spotkań CISV: 

Tu odsyłamy do strony oddziału https://www.cisvwarszawa.pl/  

 

Staramy się, by dane były zawsze aktualne, ale miejcie na uwadze, że zmiany czasem 

następują szybciej niż da się to poprawić na stronie… 😉 Bądźcie czujni i czytajcie mail-e, a 

poniżej linki do najważniejszych informacji o: 

✓ organizacji https://www.cisvwarszawa.pl/o-cisv 
✓ naszym oddziale https://www.cisvwarszawa.pl/o-nas 
✓ programach http://www.cisvwarszawa.pl/programy 
✓ JB https://www.cisvwarszawa.pl/junior-branch  

 

Na naszej stronie jest również "reprint" ulotki 

Co nieco o CISV https://www.cisvwarszawa.pl/?lightbox=dataItem-jhxisywe 

 

Sporo informacji potencjalnemu kandydatowi, dostarczy wypełnienie formularza 

aplikacyjnego dostępnego na stronie CISV Warszawa w zakładce O nas / Dokumenty 

Oddziału  – zwrotnie wypełniony prosimy odesłać na adres zarządu: zarzad@cisvwarszawa.pl 

 

Zachęcamy również do odwiedzin strony CISV International, gdzie znajdziemy krótką 

informację o aplikowaniu na członka staff-u i lidera: 

https://cisv.org/resources/programmes-resources/apply-to-be-staff/ 

 

 

 

Z pozdrowieniami, 

Zarząd Stowarzyszenia CISV Polska 

Oddział w Warszawie 
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