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Regionalne Centrum Wolontariatu- przyłącz się!!!
Autor: RCWG - 2011/04/12 13:58

_____________________________________

Masz choć trochę wolnego czasu, który chętnie poświęcisz innym?
lubisz czytać,śpiewać , biegać?
masz zdolności organizacyjne, głowę pełna pomysłów , czy doświadczenie w opiece nad dziećmi albo
osobami starszymi?
a może po prostu nie masz pomysłu na siebie i swój wolny czas?
zapraszamy do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (ul Ks. J. Zator- Przytockiego 4
Gdańsk- Wrzeszcz tel 58 341 61 77, kaczmarek@wolontariat.org.pl, wrobel@wolontariat.org.pl)
Znajdziesz u nas cała masą ofert działania w Twojej okolicy.
Oto niektóre z nich:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
www.muzeum.narodowe.gda.pl
Muzeum Narodowe poszukuje osób, które pomogłyby przy prowadzeniu programów edukacyjnych,
porządkowaniu zbiorów bibliotecznych, czy archiwizowaniu danych.

Morski Związek Wojskowy
Poszukuje animatorów zajęć dla młodzieży. MZW organizuje cotygodniowe zajęcia
o tematyce wojskowej. Osoby zainteresowane pomocą oraz animacją zajęć nie muszą mieć specjalnego
wykształcenia, mile widziane zainteresowania wojskowe, harcerskie, militarystyczne. MZW poszukuje
osób powyżej 18roku życia. Zainteresowani proszeni są
o kontakt – Kaczmarek@wolontariat.org.pl.

Ja też potrafię !
Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy przy
projekcie „Ja też potrafię!”. Program oparty jest na poradnictwie, oraz motywacji
do spędzania czasu w sposób alternatywny wobec destruktywnych zachowań. Grupą docelową
programu profilaktycznego są dzieci w wieku od 8 do 14 lat, oraz ich bliscy. Zadania dla wolontariuszy:
Aktywność stacjonarna(w dzielnicach- Nowy Port, Zaspa, Brzeźno, Wrzeszcz)- czyli pomoc w odrabianiu
lekcji, prowadzenia warsztatów, pomoc
w przygotowaniu warsztatów, udzielanie informacji dzieciom i rodzicom. Aktywność mobilna- opieka w
trakcie wyjazdu do kina/teatru. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z centrum – kaczmarek@wolontariat.org.pl
Bardzo liczymy na Wasze wsparcie !!!
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Szkoła Podstawowa Nr 44 - PRZYMORZE
Szkoła Podstawowa jest placówką posiadającą klasy integracyjne(czyli klasy do których razem
uczęszczają dzieci niepełnosprawne, oraz dzieci pełnosprawne). Klasy są liczne,
a niektóre dzieci potrzebują więcej czasu oraz uwagi aby wykonać swoje zadania. W związku z tym SP
44 zwraca się do Was drodzy wolontariusze z prośbą o pomoc podczas zajęć :)
Nie są wymagane żadne kwalifikacje, jedyny wymóg to ukończenie 18stego roku życia, trochę wolnego
czasu i chęć pomocy :) Osoby zainteresowane proszone są o kontakt – kaczmarek@wolontariat.org.pl
Pomoc w matematyce dziewczynie - WRZESZCZ, która uczęszcza do 2 klasy licealnej
w Gdańsku. Dziewuszka chciałaby zdawać maturę z matematyki aby pójść na psychologię, jednak ma z
nią problemy, oraz niema funduszy aby zatrudnić korepetytora, który by jej pomógł. Mimo, że maturę ma
dopiero za rok, bardzo zależy jej aby już na tym etapie miała dobre wyniki w nauce. Osoby, które
chciałyby pomóc proszone są o kontakt-kaczmarek@wolontariat.org.pl
Biblioteka Miejska w OLIWIE
szuka ludzi, którzy chcieliby sprawdzić się w pracy z dziećmi! Biblioteka zwróciła się
do RCW z pomysłem prowadzenia popołudniowych zajęć dla dzieci, których tematyką
nie byłaby tylko pomoc przy odrabianiu lekcji, ale również inne tematy powiązane
z książkami i czytaniem :) W związku z tym poszukujemy ludków, którzy chcieliby zmierzyć się z
przygotowaniem i poprowadzeniem zajęć dla dzieci w wieku podstawowym, oraz gimnazjalnym! Zajęcia
odbywałyby się raz/dwa razy w tygodniu, ale oczywiście nie trzeba
przygotowywać zajęć na cały miesiąc. Wymagania- pełnoletność (najlepiej od studentów wzwyż).
Chcecie spróbować? Czekam na maile! kaczmarek@wolontarit.org.pl
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” - STOGI
Dom Pomocy Społecznej jest domem w którym mieszkają osoby starsze. W związku z tym Ostoja
zgłosiła się do RCW z prośba o wolontariuszy, którzy pomogliby podopiecznym
w czynnościach codziennych ( np. w robieniu zakupów, czytaniu książek i pracy, towarzyszeniu podczas
spacerów), jak również wsparliby emocjonalnie seniorów
w rozmowach indywidualnych, oraz pomogliby prowadzącego warsztaty terapii zajęciowej.
DPS Ostoja organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, jednak personel często potrzebuje
dodatkowych rąk do pomocy podczas przygotowań. Zainteresowane osoby proszone są o kontaktkaczmarek@wolontariat.org.pl
Fundacja Marcus poszukuje wolontariuszki dla swojej podopiecznej!
Pani Anna zwróciła się do nas o pomoc w znalezieniu wolontariusza, który chciałby odprowadzać
podopieczną (starsza, 91letnią panią, komunikatywną,otwartą, chodzącą)
do domu po zajęciach, które odbywają się w Klubie Samopomocy „przystań”. Starsza Pani mieszka w
OLIWA, natomiast zajęcia odbywają się na Zaspie. Wolontariuszka, bądź wolontariusz pomagałby
podczas powrotów do domu, tylko w dni kiedy będzie wolny.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt- kaczmarek@wolontariat.org.pl.
POSZUKUJEMY OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!!! - UG
Drodzy wolontariusze zwróciła się do nas niewidoma absolwentka Uniwersytety Gdańskiego, która jest
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w trakcie robienia aplikacji prawniczej, że na Uniwersytet Gdański uczęszczają osoby niewidome, które
często korzystają z Biblioteki Uniwersyteckiej. Niestety osoby tam
pracujące w bibliotece często nie są w stanie wygospodarować dodatkowego czasu na pomoc tym
osobom. Kasia wpadła na pomysł, aby utworzyć grupę wolontariuszy, którzy od czasu do czasu
towarzyszyliby tym osobom w bibliotece a ich zadaniami będzie np. pomoc
w wyszukaniu potrzebnej książki. Jeżeli macie trochę czasu i np. mieszkacie niedaleko zgłoście się do
nas :) Liczymy, że pomożecie osobom niepełnosprawnym realizować się edukacyjne :)
kaczmarek@wolontariat.org.pl
Greenpeace poszukuje wolontariuszy!
Grupa lokalna Greenpeace poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby uczestniczyć
w projekcie „Oddajcie parki narodowe” i angażować się w zbiórkę podpisów pod inicjatywą. W Gdańsku
zbiórki te organizowane są regularnie w każdą niedzielę między 12:00 a 18:00, jak również w dni
powszednie w zależności od możliwości czasowych wolontariuszy(ostatnio
głosy zbierane były w Klubie Xkwadrat podczas koncertu rozpoczynającego rok akademicki).
Zapraszamy serdecznie do kontaktu i zadawania pytań ! Każda para rak jest bezcenna.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
zajmujące się wszechstronną aktywizacją zawodową i społeczną osób z jednoczesnymi uszkodzeniami
wzroku i słuchu. Poszukujemy uczciwego i rozsądnego wolontariusza lub wolontariuszki, którzy podjęliby
się którejś z aktywności:
1.Bycia przewodnikiem osoby głuchoniewidomej np. w trakcie wizyt u lekarza, na poczcie,
2.Wspólnego zrobienia zakupów spożywczych,
3.Ćwiczenia komunikacji poprzez alfabet Lorma (materiały do nauki i ćwiczeń będą przekazane
wolontariuszowi lub wolontariuszce),
4.Czytania gazet lub czasopism,
5.Wspólne spędzanie wolnego czasu w zależności od potrzeb beneficjenta jak i możliwości
wolontariusza,
6.Nauka podstaw pracy na komputerze,
Oferujemy:
1. umowę wolontariacką bądź referencje
2. współpracę z szanowaną organizacją o zasięgu ogólnopolskim działającąna rzecz integracji
społecznej osób niepełnosprawnych
3. satysfakcję z niesienia wsparcia aktywnej społecznie osobie z niepełnosprawnością wzroku oraz
słuchu
Więcej informacji znajdzie na stronie www.tpg.org.pl,
www.pomorskie-tpg.blogspot.com
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego poszukuje wolontariuszy !
Placówka poszukuje osób, które pomogłyby podopiecznym PTSR, jak również które odnajdują się w
pracach biurowych. PTSR poszukuje osób, które potowarzyszyłyby podopiecznym w takich
czynnościach jak: drobne zakupy, pomoc w dojeździe
na comiesięczne spotkania Towarzystwa, czy po prostu spędziłyby trochę czasu na rozmowie z
potrzebującymi. Towarzystwo jako organizacja pozarządowa boryka się również z brakiem kadry
biurowej. Poszukuje osób, które w wolnej chwili pomogłaby pomóc przy pracach biurowych. Osoby
zainteresowane pomocą, zdobyciem doświadczenia proszone są o kontakt
na maila- kaczmarek@wolontariat.org.pl
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Towarzystwo Pomocy Dzieciom
Poszukuje osoby, która dotrzymywałaby starszej osobie (40letniej) towarzystwa w czasie wolnym. Pani
jest osobą niepełnosprawną umysłowo, ale bardzo pogodną i otwartą na nowe znajomości. Czas
spotkań- do uzgodnienia, nie ma żadnych oczekiwań w stosunku do wolontariuszy, jedynie czas wolny i
uśmiech :) . Pani mieszka na OSOWA. Osoba, która chciałaby spędzić czas wolny przy okazji komuś
pomóc, prosimy o maila- kaczmarek@wolontariat.org.pl
RODZINNY DOM DZIECKA "PROMYK" – STĘŻYCA !
Rodzinny Dom Dziecka mieszczący się w Stężycy poszukuje studentów do wsparcia przy opiece nad
dziećmi. W RDD mieszka dziesięcioro dzieci w wieku 10- 15 lat. Poza pomocą
w lekcjach, jest również potrzebna osoba, która zaanimowała im czas wolny, czy po prostu pobawiła się
z nimi kiedy rodzice np. muszą załatwić sprawy w urzędach. Jeżeli chcielibyście odbyć praktyki np. w
RDD jest taka możliwość. Jeżli znacie kogoś kto mieszka w rejonach Stężycy i chciałby pomóc, również
dajcie znać na adre- kaczmarek@wolontariat.org.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRAWIEDLIWEGO HANDLU "TRZECI ŚWIAT
I MY"
Poszukuje osoby chętne do współpracy na zasadach wolontariatu, przy różnorodnych działaniach np.
takich jak akcje promocyjne i informacyjne na temat Sprawiedliwego Handlu, etykietowania produktów
Sprawiedliwego Handlu i wielu innych. Jeżeli chcielibyście się włączyć w działania na rzecz
upowszechnienia kampanii "Fair Trade Towns" w naszym kraju proszę o mailakaczmarek@wolontariat.org.pl.
Więcej informacji na temat Sprawiedliwego Handlu znajdziecie na stronie www.sprawiedliwyhandel.pl.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku
"Starszy Brat Starsza Siostra"
Starszy Brat - Starsza Siostra", jest projektem, który ma na celu stworzenie sieci przyjaźni pomiędzy
osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz pełnosprawną młodzieżą
ze szkół średnich i uniwersytetu. Istotą programu jest nawiązanie osobistej przyjacielskiej relacji i
zobowiązanie do utrzymania jej przez okres co najmniej jednego roku - kontakt musi się odbywać co
najmniej raz w tygodniu. Spotkania te przybierają dowolną formę, zależnie
od wspólnych uzgodnień, mogą odbywać się w domu osoby niepełnosprawnej, ale mogą też być
wspólnym spędzeniem czasu wolnego poza domem lub uczestnictwem w zajęciach rekreacyjnych.
PSOUU poszukuje "starszego rodzeństwa", dla osób niepełnosprawnych
w wieku 17-30 lat, które łatwo nawiązują kontakty z innymi osobami, mają pomysł jak spędzić wolny
czas i zaktywizować podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdy wolontariusz chcący podjąć współpracę z osobą niepełnosprawną zostanie w ramach programu
przeszkolony z takich tematów jak: niepełnosprawność, komunikacji itp.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt- kaczmarek@wolontariat.org.pl.
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY nr 2 - MORENA
Zwróciła się do nas mama 8 letniego niepełnosprawnego ruchowo chłopca z prośba
o wsparcie. Na co dzień mama pracuje do późna, więc zajmuje się nim babcia. Babcia z racji wieku nie
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ma juz dużo siły, a czasem potrzebuje silnych rąk do pomocy. Chłopiec również jeździ na rehabilitacje,
jednak babcia nie jest w stanie sama włożyć chłopca do specjalnego samochodu, więc szukamy również
osoby, która wspomogłaby czasem babcię przy wyjazdach jednodniowych na rehabilitację Szymona.
Osoby które chciałyby pomóc rodzinie (mieszkają na Morenie) proszone są o kontaktkaczmarek@wolontariat.org.pl
23.03.2011

SZUKAMY OSÓB DO POMOCY W NAUCE - WRZESZCZ
Szukamy osoby, która pomoże dziesięcioletniemu chłopcu przy odrabianiu prac domowych. Chłopiec
ma problemy z czytaniem i pisaniem. Potrzebuje osoby wyrozumiałej i cierpliwej, najlepiej kogoś kto już
umie pisać i czytać =)
Lokalizacja: Gdańsk – Wrzeszcz
Kiedy: popołudnia (dzień/dni do uzgodnienia)
osoby zainteresowane proszę o kontakt na: wrobel@wolontariat.org.pl
TOWARZYSZENIE I POMOC W PRZEMIESZCZANIU SIĘ - SIEDLCE
Zgłosiła się do nas pani, która potrzebuje osoby towarzyszącej jej podczas spacerów
i przejazdów komunikacją miejską. Pani ta ma problemy z poruszaniem się (chodzi o kulach) i
uczęszcza na terapię mowy do Specjalistycznej Przychodni Rehabilitacyjnej w Gdańsku.
Potrzebna jest osoba pełnoletnia, komunikatywna i empatyczną.
Lokalizacja: Gdańsk – Siedlce
Kiedy: do godziny 12, dni do ustalenia.
osoby zainteresowane proszę o kontakt na: wrobel@wolontariat.org.pl
Fundacja Oaza Zdrowia
szuka osoby do tworzenia, uaktualniania i zajmowania się stroną internetową. Osoby chętne
i z zacięciem informatycznym prosimy o kontakt z panią Krystyną Turek-Cubala: krystynato@wp.pl
Filia nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - PRZYMORZE
szuka osoby, która wraz z panią Emilią Popiełkiewicz (z tejże fili) stworzy od podstaw zajęcia o tematyce
teatralnej dla młodzieży. Zajęcia mają mieć miejsce pod koniec wakacji
i w początku nowego roku szkolnego. Mają mieć charakter warsztatowy. Zwieńczone mają być
spektaklem jaki powstanie podczas warsztatów. Trzeba stworzyć wszystko od podstaw,
konspekt warsztatów, tematykę, częstotliwość spotkań i ich ilość, przygotować listy niezbędnych
materiałów itp., by następnie wdrożyć projekt w życie. Wstępny zamysł zakłada wakacyjne małe
teoretyczne zajęcia – przygotowujące, by od początku roku szkolnego rozpocząć warsztaty.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: wrobel@wolontariat.org.pl
lub do pani
Emili Popiołkiewicz
WiMBP
filia_9@wbpg.org.pl
58 553 05 51
Gra Miejska
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Już 7 maja ruszy I Edycja Gdańskiej Gry Miejskiej „Europa w Twoim Mieście” zorganizowana przez
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Gdańsk, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej
oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
Gra zostanie przeprowadzona z okazji obchodów Dnia Europy, a jej tematyka będzie ściśle związana z
Unią Europejską. W sobotnie majowe popołudnie ulice Gdańska staną się planszą go gry. Realizując
poszczególne zadania na trasach, uczestnicy poznają zagadnienia, postaci
i instytucje związane z Unią Europejską, a także z poszczególnymi krajami europejskimi.
Celem naszej gry jest przybliżenie mieszkańcom Trójmiasta i woj. pomorskiego informacji
z zakresu różnych dziedzin działalności Unii Europejskiej (w tym dot. integracji europejskiej, państw
członkowskich, wspólnej waluty), a także promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz
wzrost świadomości europejskiej wśród uczestników gry. Jednocześnie
chcemy pokazać, iż tematyka unijna nie musi być nudna : )
Na każdej trasie na uczestników będą czekały punkty z zadaniami. Za poprawne wykonanie
poszczególnych zadań zespół otrzyma wskazówkę, która pomoże mu dotrzeć do następnego punktu.
W związku z powyższym poszukujemy wolontariuszy, którym taka forma spędzania wolnego czasu
odpowiada i którzy chcieliby włączyć się w organizację gry. Potrzebujemy pomocy
w zakresie obstawy punktów z zadaniami na wszystkich trasach oraz pomocy przy rejestracji
uczestników itp. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 kwietnia 2011r. o godz. 18:00
w budynku Stowarzyszenia Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 7 (tuż przy CH Manhattan). Oprócz
spotkania organizacyjnego, dla wolontariuszy odbędzie się również szkolenie
z zakresu pracy w grupie (termin ustalony zostanie na spotkaniu organizacyjnym).Osoby
zainteresowane proszone są o zgłaszanie się droga mailową (imię, nazwisko, telefon, mail, wiek) na
adres kaczmarek@wolontariat.org.pl
Fundacja Marka Kamińskiego
zaprasza i szuka osób do pomocy w przedsięwzięciu 17 kwietnia
Co będzie 17 kwietnia?
Marsz wzdłuż plaży wraz z panem Markiem Kamińskim (podróżnik, filozof, zdobywca dwóch biegunów)
Co będziemy robić?
Istotna będzie pomoc niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich (ścieżka/deptak wzdłuż plaży, więc z
wydmami nie będziemy walczyć =) ) Rozdawanie ulotek oraz ogólne prace organizatorskie, ciężkie do
sprecyzowania – to nie będzie tylko impreza w plenerze,
ale również impreza mobilna Godzin jeszcze nie podamy, bo się kształtują.
Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenia na maila:
wrobel@wolontariat.org.pl
Fundacja Kwiaty Polskie
szuka wolontariuszy do akcji zbiórka żywności
która odbędzie się
15 kwietnia w godz.: 11- 17
16 kwietnia w godz. 10 - 17
17 kwietnia w godz. 10 - 17
Zbieramy się pod dworcem Głównym w Gdańsku (okolice starej poczty)
zainteresowanych prosimy o kontakt: wrobel@wolontariat.org.pl
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