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Rola wolontaryjna: Współprowadzący Grupę Malucha
Projekt: Grupa Malucha
Osoba
wspierająca

Gosia Kowalewska,
Koordynator wolontariatu

Cel roli

Rolą współprowadzącego Grupę Malucha jest
przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku
0-2 lat i ich rodziców

Poszczególne
zadania

●
●
●
●

Wymagane
umiejętności i
doświadczenie

●
●
●
●
●
●
●

Planowanie, organizowanie i prowadzenie
1,5-godzinnych zajęć grupowych
Aktywne wyszukiwanie nowych pomysłów na
urozmaicone zajęcia
Prowadzenie dokumentacji grupy zgodnie z
polityką ochrony danych osobowych Feniksa
Publikacja informacji o działaniach grupy na
Facebooku
Wiedza na temat rozwoju dziecka lub
zainteresowanie tematem
Wcześniejsze doświadczenia w pracy z dziećmi
Doświadczenie pracy w grupie (może być w
nieformalnym otoczeniu)
Umiejętności organizacyjne
Otwartość na innych i umiejętność włączania
innych osób w działania
Biegła znajomość języka polskiego i
komunikatywna znajomość języka angielskiego
Umiejętność pracy w zespole (Grupa Malucha
prowadzona jest wspólnie przez 2
wolontariuszy).

Oczekiwane
zaangażowanie

2 godziny tygodniowo poświęcone na przeprowadzenie
zajęć grupy + 1-2 godziny na przygotowanie zajęć
przed spotkaniem
Wolontariusza będziemy prosić o minimum
sześciomiesięczne zaangażowanie w projekt, ponieważ
regularność jest bardzo ważna dla powodzenia naszych
programów.

Wsparcie
i treningi

Wolontariusz zostanie wprowadzony w działania i
zasady funkcjonowania naszej organizacji.
Wolontariusz otrzyma również szczegółowe
wprowadzenie do zadań związanych z jego rolą.
Wszystkim naszym wolontariuszom zapewniamy
superwizję oraz dajemy możliwość udziału w
szkoleniach związanych z ich rolą lub ogólnie z naszymi
projektami (zdrowie psychiczne, praca w grupie, trzeci
sektor, media społecznościowe itp.).
Organizujemy róznież imprezy dla wolontariuszy, które
dają okazję, aby poznać innych wolontariuszy
i budować społeczność.

Oczekiwania
względem
wolontariusza

●
●
●
●

Rzetelne podejście do wykonywania podjętej roli
Przestrzeganie zasad poufności
Zapoznanie się z politykami Feniksa i
przestrzeganie określonych w nich zasad
Zaangażowanie w spotkania wolontariuszy w
miarę możliwości

Miejsce i czas
wykonywania
zadań

Spotkania Grupy Malucha odbywają się w Bibliotece
przy McDonald Road w każdy piątek w godzinach
11:30-13:00.

Jak aplikować

Prosimy o przesłanie CV i krótkiego maila z informacją
o sobie i o twojej motywacji do prowadzenia Grupy
Malucha na adres gosia.kowalewska@feniks.org.uk.

