
Wolontariat w projekcie „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia” 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia wolontariatu w nowym projekcie Fundacji 

Gospodarczej - „Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia”. 

Projekt oparty jest na sukcesie w realizacji naszej wcześniejszej inicjatywy – „WspółDzielni 

Seniorów”, o której możesz przeczytać w ciekawym artykule: http://bityl.pl/w64sI 

Dołącz do nas i pomóż nam powtórzyć ten sukces! 

Ten wolontariat to dla Ciebie okazja do zdobycia niepowtarzalnych doświadczeń: 

 współpracy w życzliwym i wspierającym zespole projektowym, 

 poznania „od kuchni”, jak pracuje się w organizacji pozarządowej, 

 poznania innych wolontariuszy, pracowników fundacji i gdyńskich seniorów, wspólnie 
zaangażowanych w tworzenie sytemu wzajemnej pomocy, 

 zdobycia cennych doświadczeń zawodowych w różnorodnych obszarach (np. 
prowadzenie działań promocyjnych, obsługa social media, organizacja eventów, 
praca w organizacji pozarządowej, zarządzanie projektami, praca z seniorami, 
animacja społeczna, itp.), 

 udziału w ciekawych spotkaniach i wydarzeniach realizowanych w ramach projektu, 

 ogromną wdzięczność uczestników projektu  

Zadania przewidziane dla wolontariuszy: 

 bieżące wsparcie seniorów w zakresie obsługi nowych technologii 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji komputerowych (częściowo w formie 
zdalnej), 

 pomoc przy organizacji wydarzeń projektowych, np. spotkań integracyjnych dla 
seniorów, seminarium końcowego, 

 wsparcie seniorów przy planowaniu i organizacji ich samodzielnych wydarzeń, tj. 
Festiwali Wymiany (dla uczestników projektu) oraz Mini Inicjatyw (w swoim 
środowisku lokalnym), 

 współpraca z Osobistym Asystentem Seniora w zakresie:  
o wspierania i motywowania seniorów do aktywnego udziału w projekcie,  
o pomagania uczestnikom w rozwiązywaniu bieżących trudności,  
o tworzenia, monitorowania i koordynowania systemu wzajemnego wsparcia, 

 pomoc w rekrutacji seniorów i w promocji projektu, np. poprzez: 
o prowadzenie profilu na Facebooku, 
o rejestrację wydarzeń realizowanych w ramach projektu, 
o tworzenie informacji prasowych, grafik czy materiałów audiowizualnych, 

 pomoc w pracach administracyjno-biurowych związanych z realizacją projektu. 

 

http://bityl.pl/w64sI


Osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu w ramach projektu „Pora na Seniora! 
Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia”, prosimy o przysłanie formularza zgłoszeniowego na 
adres: sekretariat@fungo.com.pl. 

Formularz, Regulamin wolontariatu oraz dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na 
stronie: http://fungo.com.pl/poranaseniora.html  
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