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Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych rekrutuje wychowawców 
oraz asystentów wychowawcy na kolonie pt. Wioska Bullerbyn. 
 
Zapraszamy osoby pełnoletnie, pasjonatki i pasjonatów pracy z dziećmi z doświadcze-
niem w tym obszarze.   
 

Nasze wartości:   
• Obecność dorosłych oparta na relacjach, wzajemnym szacunku i zaufaniu;   
• Autonomia i podmiotowość dzieci;   
• Bliskość natury i swoboda zabawy;    
• Wsparcie rozwoju dzieci i dorosłych;  

 

Miejsce: Świętochów k. Tarczyna (40 km. od Warszawy)  
 

Terminy: Przez całe wakacje (od 25 czerwca do 27 sierpnia) prowadzimy tygodniowe 
turnusy trwające od niedzieli do soboty (przyjazd kadry w sobotę przed turnusem). 
    
Małe grupy! 12-13 osobowe; Wiek dzieci od 7 do 13 lat.  
Każdą grupę prowadzi dwóch dorosłych - wychowawca i Asystent  
 

Wymagane dokumenty do roli wychowawcy:  
• Zaświadczenie o niekaralności;  
• Ważna książeczka san – epid lub orzeczenie lekarskie do celów san-epid; 
• uprawnienia wychowawcy kolonijnego  

(tzn.: ukończony kurs wychowawcykolonijnego, zaświadczenie o pełnieniu funkcji 
czynnego nauczyciela bądź książeczka harcerska lub zaświadczenie o pełnieniu  
funkcji instruktora harcerskiego w stopniu co najmniej przewodnika lub  
równoważnym)  
 

Asystent wychowawcy (drugi dorosły wspierający wychowawcę w opiece nad grupą) 
Wymagane dokumenty:  

• Zaświadczenie o niekaralności;  
• Ważna książeczka san-epid lub orzeczenie lekarskie do celów san-epid;  

 
Oferujemy:  

• szkolenie wdrażające do pracy (czerwiec);  
• zakwaterowanie;  
• wyżywienie;  
• superwizje zespołu;  
• ubezpieczenie OC/NNW;  
• możliwość zaliczenia praktyk studenckich;  
• dla wybranych osób możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z Fundacją;  
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Wynagrodzenie:1000-1400zł brutto/turnus, 7 dni  
 
Wysokość wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i funkcji jaką będzie osoba 
będzie pełniła na Wiosce (wychowawca lub asystent) oraz gotowości do wzięcia udziału 
w szkoleniu wdrażającym do pracy, które odbędzie się w czerwcu.  
 
Szkolenie:  
“Wychowawca w relacji z dzieckiem” 
(warsztaty w dniach 4.06 g: 10:00 - 19:00, 5.06 g: 10:00 - 13:30 w Warszawie). 
Podczas warsztatu będziemy rozmawiać o budowaniu z dzieckiem relacji opartej na 
szacunku i zaufaniu. Będziemy poruszać tematy towarzyszenia dziecku w rozwoju 
emocjonalnym, określania osobistych granic oraz wspierania dziecięcej samodzielno-
ści.  
 
Więcej o projekcie: wioskabullerbyn.pl   
 
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy: http://bityl.pl/JYCMm  
 
Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.  
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