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Obszar działalności

Projekty/Zadania Wolontariusza

Organizacja konferencji TEDxRakowicka, która
odbędzie się w listopadzie 2019.
- pozyskiwanie Partnerów i Sponsorów wydarzenia
- poszukiwania Speakerów oraz przygotowanie
Speakerów do przemowy
- opracowanie planu konferencji
- przygotowanie materiałów informacyjnych
- moderacja i administracja fan page wydarzenia
Okres 30h w terminie czerwiec – wrzesień – do
ustalenia
Projekt Klub Absolwenta UEK
- research
- dobre praktyki
- pozyskiwanie bazy
- przygotowanie oferty zjazdów absolwentów
- social media
STOWARZYSZENIE Działamy w Krakowie od 1. Stowarzyszenie UNICORN poszukuje
UNICORN
wolontariuszy do pracy i opieki nad pacjentami
1999 roku. Dzięki
pomocy władz Collegium chorymi na nowotwory i / lub członkami ich
rodzin w miejscu zamieszkania pacjentów. Praca
Medicum i Szpitala
będzie polegała na m.in.: pomocy w zakupach,
Uniwersyteckiego
porządkach, pomocy w odrabianiu lekcji z
stworzyliśmy DOM
UNICORNU, do którego dziećmi. Mile widziane są osoby z wykształceniem
pedagogicznym, psychologicznym oraz studenci
po poradę i wsparcie
tych kierunków lub pokrewnych. Chętne osoby
przychodzą chorzy na
skontaktujemy wcześniej z poszukującymi takiej
nowotwory oraz ich
pomocy pacjentami.
bliscy. Obecnie nasza
2. Stowarzyszenie UNICORN poszukuje
działalność koncentruje
wolontariuszy do pracy i opieki nad dziećmi
się wokół trzech
podczas 6-dniowych wakacyjnych turnusów dla
obszarów: CENTRUM
dzieci chorych na nowotwory i ich bliskich. Praca
PSYCHOONKOLOGII,
będzie polegała na organizacji czasu, gier, zabaw,
KLUBU UNICORNU i
wspólnych prac plastycznych itp. dla dzieci w
WOLONTARIATU.
różnym wieku podczas ich pobytu na turnusie w
Oprócz działań
lokalnych, adresowanych Centrum Psychoonkologii UNICORN w Krakowie.
Poszukujemy osób, które lubią pracę z dziećmi i są
do mieszkańców
dyspozycyjne w terminie przynajmniej jednego
Krakowa i okolic, od lat
Projekty badawcze,
wydawnictwo, wsparcie
kół naukowych,
organizacja seminariów i
konferencji, współpraca z
biznesem, realizacja
projektów unijnych
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FUNDACJA UEK
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Nazwa organizacji

Zaczytani od 2013 roku
promują czytelnictwo i
edukację społeczną
poprzez prowadzenie
Wielkiej Zbiórki Książek
i otwieranie bibliotek na
oddziałach szpitalnych.
Od dwóch lat
wolontariusze Fundacji

1. Biblioterapia, Zaczytana Akademia
Proces czytania – omawiania i ćwiczenia nowych
umiejętności w efektywny sposób pomaga dzieciom
rozpoznawać i nazywać swoje emocje, daje
prawdziwe wsparcie i wzorce zachowań.
Inspirujemy rodziców do sięgania po narzędzie
jakim jest bajkoterapia. Jest to nie tylko proces
naprawczy ale przede wszystkim niezastąpiona
edukacja naszych dzieci.
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turnusu URTICA Dzieciom Camp. Mile widziane
są osoby z wykształceniem
pedagogicznym, psychologicznym oraz studenci
tych kierunków lub pokrewnych. Więcej informacji
na temat warsztatów dla dzieci oraz ich rodziców
tutaj: https://www.urticadzieciom.pl/naszadzialalnosc/urtica-dzieciom-camp.html.
Terminy turnusów URTICA Dzieciom Camp:
23-28 czerwca 2019
29 czerwca – 4 lipca 2019
5-10 lipca 2019
11-16 lipca 2019
3. Stowarzyszenie UNICORN poszukuje
wolontariuszy do organizacji grupowych zajęć dla
pacjentów oraz ich rodzin w prowadzonym przez
Stowarzyszenie Centrum Psychoonkologii
UNICORN przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie.
Wolontariusze byliby odpowiedzialni za
zaplanowanie oraz przeprowadzenie zajęć
integracyjnych np. zajęcia muzyczne, zajęcia ze
śpiewu, zajęcia tańca, karaoke.
4. Stowarzyszenie UNICORN
poszukuje wolontariuszy do organizacji zajęć dla
Seniorów w - prowadzonym przez
Stowarzyszenie - Dziennym Domu Pomocy dla
Seniorów przy ul. Zielony Dół 4 w Krakowie.
Wolontariusze byliby odpowiedzialni za
zaplanowanie oraz przeprowadzenie zajęć dla
Seniorów - np. zajęcia muzyczne, zajęcia ze śpiewu,
zajęcia plastyczne, kulinarne lub inne - jesteśmy
tutaj otwarci na pomysłowość wolontariuszy.
5. Stowarzyszenie UNICORN
poszukuje wolontariuszy do pomocy w bieżącej
pracy Centrum Psychoonkologii UNICORN tj.
m.in. prace związane z utrzymaniem porządku w
Centrum oraz prace w ogrodzie Centrum.
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FUNDACJA
ZACZYTANI.ORG

realizujemy również
wielospecjalistyczne
PROJEKTY, dzięki
którym możemy
wielowymiarowo
pomagać osobom z całej
Polski – zarówno
chorym, jak również ich
bliskim.
Jesteśmy zaliczani przez
Polskie Towarzystwo
Psychoonkologiczne do
grona prekursorów opieki
psychoonkologicznej w
naszym kraju jako
„organizacja rzetelna i
wiarygodna, która z
pasją, oddaniem i dużym
potencjałem
merytorycznym
organizuje pomoc
skierowaną do chorych
onkologicznie i ich
rodzin

1. Program Rakowicka
10 to Placówka
Wsparcia Dziennego w
formie pracy
podwórkowej dla
dzieci i młodzieży
spędzającej czas na
ulicy, wykorzystując
metodę streetworkingu

Poszukujemy wolontariuszy do Programu
Rakowicka 10. Są to działania skierowane do dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym przebywających w
przestrzeni miejskiej, spędzających czas w sposób
bezproduktywny, często wywodzące się ze
środowisk defaworyzowanych. W terenie
prowadzimy działania diagnostyczne, nawiązujemy
kontakty z potencjalnymi odbiorcami,
podtrzymujemy je, współpracujemy w rodzinami i
instytucjami ważnymi dla naszych odbiorców.
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W Zaczytanej Akademii działa ponad 200
wolontariuszy i 26 koordynatorów. Aby
uczestniczyć jako Wolontariusz w Bajkoterapii
dzieciom na oddziałach szpitalnych niezbędne jest
ukończenie kursu z bajkoteriapii (przyspieszony
kurs trwa 4h może odbyć się końcem sierpnia jak
zbierze się min. 12 osób chętnych). Ukończenie
kursu nie obliguje do konieczności udziału w
Wolontariacie tylko zainteresowani długofalową
współpracą 1x m-c na 4h w szpitalu czytają bajki
dzieciom.
2.
Wielka Zbiórka Książek. Do 26.05 trwała
zbiórka książek, które następnie w czerwcu będą
selekcjonowane . Dokładną datę poznam w
ostatnim tygodniu maja. Miejsce selekcji
prawdopodobnie stadion Wisły (jak w ubiegłych
latach) 1-2 dni – na miejscu krótkie szkolenie ze
sposobu segregacji. WOLONTARIAT typowo
AKCYJNY.
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Centrum
Profilaktyki i
Edukacji
Społecznej
PARASOL

codziennie pojawiają się
w szpitalach, czytają
dzieciom książki i
prowadzą bajkoterapię.
Aby podziękować
mieszkańcom, którzy
przekazują swoje książki
w czasie Wielkiej Zbiórki
Książek Fundacja
Zaczytani.org ustawia
miejskie meble – ławki w
kształcie otwartych
książek. Każda ławka jest
niepowtarzalna,
zaprojektowana przez
artystę. Część ławek na
swoich ambasadorów:
znanych aktorów, ludzi
kultury i sztuki.
Zaczytani.org w liczbach:
• 1 170 152 zebranych
książek
• 778 zaczytanych
bibliotek
• 2131 punktów zbiórek
w całej Polsce
• 47 zaczytanych ławek
• 300 wolontariuszy
przeszkolonych z
bajkoterapii
• 352 spotkania
bajkoterapeutyczne z
małymi pacjentami, 22
godziny bajkoterapii w
każdym tygodniu

Prowadzimy działania informacyjne, edukacyjne,
korygujące i wspierające w stosunku do młodych
ludzi. Spędzamy w nimi czas wolny, nawiązujemy
relację, diagnozujemy potrzeby i udzielamy
adekwatnego wsparcia. Pracujemy metodą
streetworkingu i pracy podwórkowej, a działania
terenowe uzupełniamy działaniami stacjonarnym w
Centrum Izaaka 5, miejscu w formule wolnego
uczestnictwa, do którego może przyjść każdy, gdzie
nie ma sztywnych harmonogramów i poprzez prace
na procesie grupowym wspieramy dzieci w
nabywaniu kompetencji potrzebnych do
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Wolontariusz wraz z doświadczonym pracownikiem
uczestniczył by w diagnozie terenu i działaniach
skierowanych do odbiorców. Poszukujemy osoby,
która mogłaby się zaangażować jedno popołudnie w
tygodniu (ok. 5 godzin, w godzinach ok. 13:0018:00 lub 14:00-19:00), przez okres co najmniej
kilku miesięcy. Jest również możliwość odbywania
wolontariatu stacjonarnie w Centrum Izaaka 5, pod
warunkiem zaangażowania na okres minimum roku,
ze względu na charakter oddziaływać ze stała grupą
odbiorców.

4

- bieżące zarządzanie biurem + administracja
- współpraca przy organizacji konferencji Open
Eyes Economy Summit
- współpraca przy projekcie : Promocja Gospodarki
za granicą -MŚP na międzynarodowe misje i targi
gospodarcze
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FUNDACJA GAP

2. FreD goes net to
rekomendowany
program wczesnej
interwencji
profilaktycznej
skierowany do
młodzieży
eksperymentującej z
substancjami
psychoaktywnymi.
Trenerzy, pracują
metodą dialogu
motywującego
3. Parasol Więzienny to
działania skierowane
do osób odbywających
karę pozbawienia
wolności,
uzależnionych od
substancji
psychoaktywnych.
Program obejmuje
zajęcia grupowe o
charakterze
edukacyjnym i
psychoedukacyjnym
oraz indywidualne
oddziaływania
terapeutyczne.
4. Parasolowe Centrum
Terapii to oferta
terapeutyczna naszego
stowarzyszenia.
Pracujemy zarówno
indywidualnie - z
dorosłymi i z dziećmi,
jak i systemowo - z
parami i rodzinami.
Fundacja jest jednym z
założycieli
Małopolskiego Funduszu
Ekonomii Społecznej –
najważniejszej w regionie
instytucji udzielającej
pożyczek i poręczeń
podmiotom ekonomii

społecznej. W 2013 r.
utworzyła również
Przedsiębiorstwo
Społeczne Agencja
Artystyczna GAP Sp. z o.
o. – podmiot w praktyce
realizujący ideę ekonomii
społecznej oraz działania
w obszarze aktywności
artystycznej, jednego z
istotniejszych obszarów
zainteresowań Fundacji
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GAP.

