
 
Pomoc przy Szczecińskim Bazarze Rozmaitości 

Stowarzyszenie Kultury i Integracji „IN TRACTU” poszukuje pełnoletnich wolontariuszy do pomocy 

przy Bazarze Rozmaitości w sobotę 15 lipca godz. 14:00-20:00 oraz w niedzielę 16 lipca oraz w sobotę 

26 sierpnia godz. 14:00-20:00 oraz w niedzielę 27 sierpnia  od godz. 10:00 do 16:00  w OFF Marinie 

przy ul. Chmielewskiego 18. Do zadań wolontariuszy będzie należeć m.in. wywieszanie banerów, 

pomoc w infopunkcie.  

 

Osoba do kontaktu w sprawie wolontariatu: 

Michał Chaszkowski-Jakubów  

kontakt@intractu.pl 

+48 510 197 005 

 

 Wyjazd na Przystanek Woodstock 2017 ze Stowarzyszeniem Refugees Szczecin - 1-6 sierpnia i 

pomoc przy stoisku informacyjnym organizacji m.in. prowadzenie rozmów  z osobami 

odwiedzającymi stoisko, rozdawanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych, czuwanie  nad 

bezpieczeństwem sprzętów i porządkiem na stoisku. Można również animować aktywności 

plastyczne, gry edukacyjne, warsztaty tematyczne. Wolontariusz decyduje czy uczestniczy we 

wszystkich dniach imprezy, czy w dni wybrane, oraz to w jakie dodatkowe aktywności chce się 

zaangażować.  

 

Kontakt w sprawie wolontariatu : Paulina Berczyńska, 536 294 684, 

paulina.berczynska@refugees.szczecin.pl 

 

Asystowanie Oskarowi podczas obozu dla niepełnosprawnych dniach 13 – 27 sierpnia w Wągrowcu 

(k.Poznania) 

Sportowe Stowarzyszenie „Start” z Poznania poszukuje wolontariusza dla poruszającego się na wózku 

Oskara. Jest on osobą samodzielną, jednak wymaga pomocy w przemieszczaniu się z wózka na łóżko, 

do toalety. Wolontariuszowi zapewnione będzie zakwaterowanie i wyżywienie, koszty transportu 

musi pokryć we własnym zakresie.  

Osoba do kontaktu: Bogumiła Borne, tel. 61 848 31 89  

Wsparcie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR" - region zachodniopomorski podczas Obozów 

Aktywnej Rehabilitacji 

Poszukiwani są wolontariusze, którzy wsparliby podopiecznych na Obozach Aktywnej Rehabilitacji od 

13 do 25 sierpnia oraz od 25 września do 6 października. W zakres pracy wolontariusza wchodzi 

asekuracja osób na wózkach inwalidzkich, pomoc podopiecznym w samoobsłudze oraz przy 

treningach sportowych. Organizacja zapewnia przeszkolenie z zakresu problematyki funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych ruchowo oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz 

transportu.  

Osoba do kontaktu: Sandra Ciesielska, sandra.ciesielska@far.org.pl, 663 318 361 

 

mailto:kontakt@intractu.pl


Pomoc przy Mistrzostwach Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017 w dniach 24-29.08 

Profil wolontariusza: 

 ukończone 18 lat,  
 zainteresowanie siatkówką  
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację 

(nieobowiązkowe),  
 zaangażowanie i zdyscyplinowanie  
 miłe usposobienie i komunikatywność 

Do zadań wolontariuszy będzie należało: 

 obsługa kibiców pod kątem informacyjno-logistycznym,  
 obsługa kibiców w wyznaczonych strefach (VIP, recepcja, kibica etc.),  
 realizacja zadań logistycznych i organizacyjnych,  
 wsparcie działu mediów i Biura Prasowego,  
 wsparcie działu marketingu i promocji.  

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:  

http://www.adecco.pl/dlakandydatow/pracatymczasowa/wolontariat%20-

%20mistrzostwa%20europy%20w%20siatk%C3%B3wce.aspx 

 

Pomoc przy 38.PKO Półmaratonie Szczecin -  24-27 sierpnia 2017 r.  

Stowarzyszenie K2 Partners zaprasza wszystkich chętnych do współpracy i wsparcia przy organizacji 

wyjątkowej imprezy biegowej. Szczegóły dotyczące stref i grup zadaniowych oraz formularz       

rekrutacyjny znajdują się na naszej stronie www.halfmarathon.szczecin.pl w zakładce WOLONTARIAT. 

Rekrutacja trwa do 18.08.2017 r.  

kontakt: wolontariat@halfmarathon.szczecin.pl 

 

Prowadzenie zajęć z j. angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym w Towarzystwie 

Walki z Kalectwem 

Poszukiwani są wolontariusze, którzy mogą poprowadzić naukę j. niemieckiego 1 x tyg x 90min. i 

naukę j. angielskiego 1 x tyg 90 min dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów (w tym samym 

wymiarze godzin). 

Organizacja zapewnia: miłą atmosferę, możliwość współuczestnictwa w imprezach: integracyjnych – 

ognisko, jednodniowy wyjazd do Międzywodzia, spotkania przy kawie i ciastku oraz imprezach 

kulturalnych – wspólne wyjście do kina, teatru. Wolontariusze mogą również nieodpłatnie korzystać z 

propozycji sekcji zdrowego stylu życia aktywnie uczestnicząc w zajęciach Nordic Walking i Tai Chi oraz 

prelekcjach z możliwością indywidualnych konsultacji z takimi specjalistami jak dietetyk, 

fizjoterapeuta i trener personalny. 

Więcej informacji udziela: Piotr Niciejewski tel. 91 8299944, kom. 668 416 419 

http://www.adecco.pl/dlakandydatow/pracatymczasowa/wolontariat%20-%20mistrzostwa%20europy%20w%20siatk%C3%B3wce.aspx
http://www.adecco.pl/dlakandydatow/pracatymczasowa/wolontariat%20-%20mistrzostwa%20europy%20w%20siatk%C3%B3wce.aspx
http://www.halfmarathon.szczecin.pl/
mailto:wolontariat@halfmarathon.szczecin.pl


 PROJEKTOR - wolontariat studencki  

Projekty wakacyjne prowadzone są przez studentów – wolontariuszy programu „PROJEKTOR – 

wolontariat studencki”. Polegają one na stałym pobycie wolontariuszy w szkole w celu realizacji zajęć 

edukacyjnych z uczniami. Czas trwania takiego projektu to 5 kolejnych dni roboczych po 5 godzin. 

Wolontariusze samodzielnie wybierają placówki, które odwiedzą, przygotowują scenariusz i materiały 

potrzebne do zajęć, a także je realizują i dokumentują. Dla studentów jest to świetna okazja do 

sprawdzenia i rozbudowania swoich umiejętności pracy z uczniami oraz pracy w grupie, a także 

doskonalenia komunikacji, organizacji, czy odpowiedzialności, co ogromnie zwiększa ich 

konkurencyjność na rynku pracy.  Szkoły gwarantują nocleg oraz wyżywienie, natomiast PROJEKTOR 

pokryje koszty realizacji projektu (koszty podróży i materiałów edukacyjnych). Zapraszamy studentów 

do skorzystania z oferty wakacyjnej PROJEKTORA. To świetna okazja do zwiedzenia całej Polski, a 

także nawiązania nowych znajomości i przeżycia wyjątkowych przygód oraz zebrania nowych 

doświadczeń.  

 

Masz pytania? Chętnie pomożemy przygotować Ci Twój pierwszy wakacyjny wyjazd:  

-> dzwoń do nas -> 81 534 78 93  

-> pisz na naszego maila ->  biuro@projektor.org.pl 

-> złap nas na FB -> www.messenger.com/t/PROJEKTOR.wolontariat.studencki/   

 

… a po wakacjach może  przedłużenie wolontariatu i wyjazd na Wolontariat Europejski (EVS)? 

Jeśli chcecie wziąć udział w projekcie, który umożliwi Wam poznanie nowej kultury, języka i  ludzi, 
nabywanie i rozwijanie kompetencji – aplikujcie na EVS! Mamy do zaoferowania dwa projekty w 
ramach programu Erasmus+. Są one dofinansowane, więc uczestnicy mają zapewnione 
zakwaterowanie, kieszonkowe, pieniądze na wyżywienie, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie 
CIGNA i kurs językowy. 

Roczny EVS w organizacji pozarządowej w GREIFSWALD (Niemcy). Wolontariusz miałby szansę 
poznania niemieckich organizacji, sposobu ich funkcjonowania, pracy ze społecznością lokalną, 
możliwość prowadzenia własnych warsztatów. Początek projektu: wrzesień 2017.  

Napiszcie do nas, aby zapytać o szczegóły: evs@polites.org.pl 

http://projektor.org.pl/strefa-wolontariusza/projekty-wakacyjne/
mailto:biuro@projektor.org.pl
http://www.messenger.com/t/PROJEKTOR.wolontariat.studencki/
http://www.polites.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/GREIFSWALD.pdf

