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Rola wolontaryjna: Członek Zarządu
Projekt: Feniks
Osoba
wspierająca

Magdalena Czarnecka, Dyrektor Generalny
Gosia Kowalewska, Koordynator Wolontariatu

Cel roli

Wsparcie w zarządzaniu organizacją

Poszczególne
zadania

●

●
●

●
●
Umiejętności i
doświadczenie

Uczestnictwo w procesach decyzyjnych
dotyczących wszystkich aspektów działania
organizacji
Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu raz w
miesiącu
Pomoc w zapewnieniu, że działania Feniksa oraz
decyzje finansowe są zgodne z obowiązującym
prawem
Pomoc w aplikowaniu o fundusze dla organizacji
Reprezentowanie Feniksa na specjalnych
wydarzeniach

Wymagane:
- Zainteresowanie pracą społeczną i pracą w
społeczności lokalnej;
- Doświadczenie w conajmniej jednym z obszarów:
psychoterapia, zarządzanie, rozwój wolontariatu,
pozyskiwanie funduszy, biznes, PR, marketing;
- Zaangażowanie na rzecz równości i
różnorodności;
- Znajomość języka angielskiego
Pożądane, ale nie wymagane:
- Wiedza i doświadczenie w zakresie prawa
dotyczącego działalności organizacji trzeciego
sektora
- Doświadczenie na podobnym stanowisku

Oczekiwane
zaangażowanie

Jeden poniedziałek w miesiącu (18:00-20:00)
przeznaczony na posiedzenie Zarządu plus dodatkowy
czas na przygotowanie do spotkania.
Członkowie zarządu proszeni są o uczęszczanie w
okazjonalnych wydarzeniach związanych z promocją
organizacji.

Wsparcie i
treningi

Wolontariusz zostanie wprowadzony w projekty
prowadzone przez Feniksa oraz w zasady
funkcjonowania naszej organizacji.
Wolontariusz otrzyma również szczegółowe
wprowadzenie dotyczące zadań związanych z jego rolą.
Wszystkim naszym wolontariuszom zapewniamy
superwizję oraz dajemy możliwość udziału w
szkoleniach związanych z ich rolą lub z naszymi
projektami (np. zdrowie psychiczne, praca w grupie,
trzeci sektor, media społecznościowe itp.).
Organizujemy również spotkania integracyjne dla
wolontariuszy, które są okazją na lepsze poznanie się i
wymianę doświadczeń.

Oczekiwania
względem
wolontariusza

●
●
●

Rzetelne podejście do wykonywania podjętej roli
Przestrzeganie zasad poufności
Zapoznanie się z politykami Feniksa
i przestrzeganie określonych w nich zasad

Miejsce i czas
wolontariatu

Spotkania Zarządu odbywają się w biurze Feniksa (151
London Road, Edinburgh EH6 7AE UK) w jeden
poniedziałek w miesiącu w godzinach 18:00-20:00.

Jak aplikować

Aby uzyskać więcej informacji na temat roli Członka
Zarządu prosimy o kontakt z Feniksem pod nr telefonu
07510 122 425 lub drogą mailową
magda.czarnecka@feniks.org.uk
Aby aplikować prosimy o wysłanie CV i listu
motywacyjnego na adres
gosia.kowalewska@feniks.org.uk

