
 
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: Michał Chaszkowski-Jakubów kontakt@intractu.pl, tel. 510 197 005 

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

Aktywnej Rehabilitacji 

Poszukiwani są wolontariusze, którzy wsparliby podopiecznych na Obozach Aktywnej Rehabilitacji 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 

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 udziela Kinga Wojciechowska pod nr tel. 723190048. 

Rekrutacja przedłużona do 18 sierpnia, brakuje 6 wolontariuszy.  

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 
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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: Leszek Pawlewicz tel. 91 8299944,  

Pomoc w matematyce dla Bartka  

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie szuka wolontariusza, który 

pomoże Bartkowi w czasie wakacji nadrobić zaległości z matematyki z klasy IV szkoły podstawowej 

(warunkowo otrzymał promocję do klasy V, musi nadrobić materiał).  

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Związku – al. Wojska Polskiego 91/93 w godzinach od 9:00 do 

15:00 (dni i godziny do ustalenia z wolontariuszem) 

Więcej informacji pod nr tel. 91 423 26 75 i e-mail: sekretariat@pzg.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/   
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