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Dlaczego warto z nami współpracować?

Chcesz poznać zasady działania organizacji pozarządowych w Polsce? Masz pomysł na

projekt, ale nie wiesz, jakie kroki podjąć, żeby go zrealizować? Marzysz o pracy z młodzieżą

lub przy organizacji wydarzeń społecznych? Wiążesz swoje życie z pracą w trzecim sektorze

(organizacji pozarządowej)? A może pasjonuje Cię działanie na rzecz innych lub chcesz

spróbować swoich sił w promocji w edukacji i kulturze? Koniecznie zajrzyj niżej, a nuż

znajdziesz tutaj coś dla siebie! 

Co możesz zyskać?

poznasz specyfikę pracy w sektorze NGO,

nauczyć się pisać wnioski i pozyskiwać fundusze na realizację projektów,

sprawdzisz się w nowym środowisku,

zobaczysz, jak wygląda praca projektowa w praktyce,

wejdziesz za kulisy organizacji wydarzeń,

być może będziesz samodzielnie realizował projekt lub jego część,

zdobędziesz ciekawe doświadczenie,

zrobisz coś dobrego dla środowiska lokalnego i dla siebie,

rozwiniesz i nabędziesz nowe umiejętności i kompetencje,

zyskasz możliwość realnego wpływu na swoje otoczenie,

zdobędziesz inspirację do samodzielnych działań społecznych,

wzmocnisz swoją pewność siebie i poczucie sprawczości,

będziesz mieć okazję pracy w międzynarodowym projekcie,

dowiesz się, jak pozyskiwać fundusze na własne inicjatywy społeczne,

poznasz nowe, ciekawe osoby,

możesz pracować w systemie hybrydowym.

Zapraszamy!

s.witczak@agereaude.pl
m.grzonka@agereaude.pl
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Kulturalna transfuzja, 

Wybierz kulturę, z hejtem nie jesteś sobą, 

Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami,

Brawo polski!

Nasza Fundacja działa w wielu obszarach, jesteśmy bowiem zespołem składającym się z osób

o różnych kompetencjach. To z tego powodu realizujemy zarówno projekty młodzieżowe,

obywatelskie, społeczne, kulturowe, jak i edukacyjne czy naukowe. Zobacz, co Cię czeka                  

w każdym z nich.

Informacja europejska

Interesujesz się tematyką Unii Europejskiej? Chcesz dowiedzieć się, jak bezpłatnie wyjechać

za granicę i zrobić coś fajnego? W tym obszarze zdobędziesz wiedzę o najważniejszych

projektach Unii Europejskiej. Dowiesz się, czym jest program Erasmus+, Europejski Korpus

Solidarności, Eurodesk. Sprawdzisz, jakie masz możliwości wyjazdów, szkoleń, kursów, oraz

będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za informowanie młodych ludzi, w jaki sposób

można korzystać z inicjatyw proponowanych w ramach UE. W trakcie praktyki dołączysz do

młodego i kreatywnego zespołu Eurodesk Chorzów.

Zapoznaj się z naszą stroną na Facebooku: https://www.facebook.com/eurodeskchorzow.

Fundraising

Chcesz poznać proces pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu? U nas

dowiesz się, w jakich programach grantowych warto złożyć wniosek, jak poszukiwać

krajowych i zagranicznych partnerów, na co zwracać uwagę przy opracowywaniu wniosku,  

 w jaki sposób planować i kosztorysować projekty. Ten obszar na pewno Ci się spodoba, jeśli

chcesz nauczyć się pozyskiwać środki i wcielać swoje pomysły w życie.

Kultura i edukacja

Czeka Cię praca kreatywna i merytoryczna – tworzymy scenariusze zajęć, prowadzimy

warsztaty edukacyjne, realizujemy projekty kultura   lne. Łączymy kulturę z edukacją,

nauczanie z zabawą, stawiamy na uczenie się przez działanie, równość i otwartość. To

miejsce dla Ciebie, jeśli chcesz uczyć innych, interesujesz się kulturą lub myślisz o pracy

edukatora. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z projektami: 
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Misja Partycypacja: młodzi podcasterzy obywatelscy, 

Akademia Liderów Dialogu, 

Młodzi dają radę, 

Inspiracje, innowacje, inicjatywy – dobre praktyki w edukacji obywatelskiej młodzieży.

Raport pt. „Młodzi dają radę – działalność społeczna młodzieży województwa śląskiego”, 

Raport pt. „Sceptycyzm wobec szczepień przeciwko COVID-19”.

Działania partycypacyjne na rzecz młodzieży

Problemy i wyzwania młodych osób nie są Ci obojętne? Masz pomysł na działanie w swojej

szkole, uczelni lub grupie rówieśniczej? Chcesz dowiedzieć się, skąd pozyskać środki i jak

realizować projekty młodzieżowe? Jednym z głównych priorytetów naszej Fundacji jest

współpraca z młodzieżą. Realizujemy wiele projektów z grupami formalnymi (np.

Młodzieżowymi Radami Miast) i nieformalnymi, które chcą zmieniać świat. Organizujemy

warsztaty, wydarzenia, kursy, szkolenia, tworzymy materiały edukacyjne, prowadzimy

kampanie, a przede wszystkim rozmawiamy z młodzieżą, ekspertami ds. młodych                     

i decydentami. 

Sprawdź, jakie projekty realizujemy i/lub realizowaliśmy w tym obszarze: 

Badania

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude ściśle współpracuje z jednostkami

badawczymi w Polsce i na świecie. Nasz zespół tworzą m.in. naukowczynie, które wiedzą, jak

ważne są rzetelne badania. Jeżeli chcesz poznać, w jaki sposób organizować i prowadzić

badania społeczne lub z zakresu szeroko pojętej humanistyki, to Fundacja jest miejscem dla

Ciebie. Pokażemy Ci, jakie narzędzia badawcze będą odpowiednie do Twojego tematu oraz

jak z nich korzystać. 

Interesuje Cię, jak wyglądają nasze badania, sprawdź: 

Organizacja wydarzeń

Warsztaty edukacyjne lub społeczne, spotkania młodzieżowe, gry miejskie, konferencje

międzynarodowe i krajowe, szkolenia, wyjazdy integracyjno-edukacyjne, projektowe

spotkania międzynarodowe itp. Jeśli zastanawiasz się, jak organizować tego typu wydarzenia,

to miejsce jest dla Ciebie! 
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Młodzi dają radę! – warsztaty, 

Międzynarodowa Konferencja ZPM.

Dowiedz się więcej, klikając w poszczególne projekty: 

Komunikacja i promocja

Interesujesz się promocją, reklamą, marketingiem? Chcesz dowiedzieć się, jak promowane są

projekty społeczne? A może zauważasz jakieś niedociągnięcia w naszych socialach?                     

W Fundacji projektujemy kampanie promocyjne od A do Z. Poznasz zasady content

marketingu, podstawy SEO, dowiesz się, jak tworzyć odpowiednie komunikaty reklamowe.

Nawiążesz znajomości z dziennikarzami i lokalnym medialnym światem. Dołączysz do

zespołu cyfrowego, który odpowiedzialny jest między innymi za prowadzenie stron

internetowych i realizację materiałów filmowych. Zespół stale rozwija się, uczestnicząc                     

w różnych kursach i szkoleniach. Jeżeli chcesz rozpocząć swoją przygodę z promocją, to ten

obszar będzie idealny dla Ciebie! 

Nasza strona: https://www.agereaude.pl/pl/

Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaAgereAude

Instagram: https://www.instagram.com/fundacjaagereaude/

Archiwizacja i dokumentacja

Wśród sterty papierów czujesz się jak ryba w wodzie? Wybierz tę ścieżkę rozwoju w naszej

Fundacji, a poznasz proces dokumentowania projektowego od A do Z. Nauczysz się

porządkować, archiwizować dokumenty, tworzyć rozmaite umowy, rachunki, faktury,

delegacje… i żadne pytania dotyczące podatków, umów o dzieło czy umów-zleceń nie będą

Ci straszne.
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Zastanawiasz się, jaką formę współpracy wybrać? Wolontariat, praktyki, a może staż? Zerknij

niżej, a dowiesz się, co będzie dla Ciebie odpowiednie.

Wolontariat to działalność dobrowolna, wykonywana świadomie, bez oczekiwania

wynagrodzenia. Przyświeca jej jakiś społeczny cel. Opiera się o dwustronną umowę

wolontariacką (wolontariusz – instytucja).

Praktyki to część programu edukacyjnego realizowanego w trakcie studiów lub szkoły

technicznej czy zawodowej. Praktyki są obowiązkowe na niemal wszystkich kierunkach

studiów (zarówno o profilu ogólnoakademickim, jak i praktycznym), w szkołach

zawodowych i technicznych. Umożliwiają poznanie specyfiki pracy danego zawodu. Oparte

o trójstronną umowę (praktykant – instytucja – uczelnia/szkoła).

Staż to zwykle płatna forma nabywania umiejętności zawodowych przez absolwentów

studiów i/lub szkół. Jest nastawiony na uczenie się specyfiki danej profesji, a więc praktyczne

przyuczanie się konkretnego zawodu, a nie poszukiwanie własnej drogi. Czasem staż może

być organizowany dla studentów.
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Kto może zostać wolontariuszem/praktykantem/stażystą?

Wolontariuszem może być każdy, kto chce bezpłatnie zaangażować się w działania

społeczne na rzecz innych. Obowiązki są określone w umowie wolontariackiej, a dni i godzi-

ny pracy elastyczne. Osoba biorąca udział w wolontariacie zwykle wykonuje różne zadania,

często w ramach współpracy z wieloma działami/zespołami instytucji – w zależności od

potrzeb koordynatorów realizujących konkretne projekty. Dzięki temu wolontariusz ma

kontakt z wieloma osobami i szeroki zakres zadań. 

Praktykantem może być osoba, od której wymaga się, aby efekty uczenia się określone                

w dokumentach uczelni/szkoły pokrywały się z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami,

jakie może nabyć, współpracując z daną instytucją. Osoba na praktykach ma określony czas

pracy, może wykonywać różne zadania niekoniecznie związane z konkretnym stanowiskiem

pracy, lecz z wieloma dotyczącymi danej branży.

Stażystą może być ktoś, kto ukończył studia lub szkołę ponadpodstawową, chce rozwijać się

w pracy na konkretnym stanowisku i dysponuje czasem w niepełnym lub pełnym wymiarze

godzin pracy. Osoba będąca na stażu wykonuje zadania ściśle związane z danym

stanowiskiem i otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę.

Praktyki
1

2

3

4

5

6

skierowany do absolwentów

szkół/studiów oraz studen-

tów, którzy ukończyli min. 

 5. semestr,

nieobowiązkowy,

umowa dwustronna,

płatny,

zwykle dłuższy niż praktyki,

ma  ściśle określony czas

trwania, zwykle 20/40

godzin w tygodniu, 

celem stażu jest nabycie

określonych umiejętności

charakterystycznych dla

danego stanowiska pracy.

Staż
skierowane do uczniów/

studentów,

obowiązkowe,

umowa trójstronna,

bezpłatne (jeśli praktyko-

dawca postanowi inaczej,

mogą być płatne),

mają określony czas trwania

oraz liczbę godzin do zreali-

zowania,

celem praktyk jest oswojenie

się z wybraną branżą i przy-

gotowanie do rozpoczęcia

aktywności zawodowej.

1

2

3

4

5

6

Wolontariat
skierowany do osób w każ-

dym wieku,

nieobowiązkowy,

umowa dwustronna,

bezpłatny,

nie ma określonego czasu

trwania – może trwać kilka

godzin lub kilka lat,

celem wolontariatu jest

dobro społeczne.

1

2

3

4

5

6

https://www.facebook.com/FundacjaAgereAude
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krótką notatkę o sobie,

szczegóły dotyczące oczekiwań formalnych (czas realizacji praktyk/stażu, efekty uczenia się,

wymagane dokumenty),

Twoje osobiste oczekiwania względem współpracy z Fundacją, 

wstępny wynik testu kompetencji.

Po wykonaniu testu kompetencji skontaktuj się mailowo z koordynatorem stażu. W mailu weź

pod uwagę takie elementy, jak:

Po zapoznaniu się z mailem koordynator stażu podejmuje decyzję o przejściu do kolejnych

etapów rekrutacji i poinformuje Cię o wynikach.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana wolontariatem/praktykami/ stażem, to w ramach

pierwszego etapu rekrutacji wykonaj profilujący test kompetencji znajdujący się na stronie

internetowej Fundacji. Test kompetencji ma na celu pomoc w doborze odpowiedniej dla

Ciebie ścieżki edukacyjnej, lecz nie jest on jej wyznacznikiem.

Jeżeli koordynator podejmie decyzję o przejściu do kolejnych etapów rekrutacji, zostaniesz

zaproszony na rozmowę, która odbędzie się w siedzibie Fundacji. Rozmowa przeprowadzona

będzie na podstawie scenariusza znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Podczas rozmowy otrzymasz propozycje dalszych działań oparte na wyniku testu

kompetencji. Jeżeli uznasz je za atrakcyjne, koordynator wskaże Ci możliwości współpracy                

z konkretnym zespołem. Jeżeli jednak proponowane zadania nie pokryją się z Twoimi

oczekiwaniami lub umiejętnościami, poprosi Cię o wykonanie zadań szczegółowych, które

pozwolą upewnić się, w jakich obszarach chcesz działać.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury wspólnie ustalicie termin

spotkania z opiekunem, 

w razie negatywnego rozpatrzenia kandydatury koordynator poinformuje Cię mailowo     

o podjętej decyzji.

Jeżeli rozmowa rekrutacyjna przebiegnie pomyślnie, koordynator w porozumieniu                  

z opiekunem ustali, czy kwalifikujesz się do podjęcia wolontariatu/praktyk/stażu w Fundacji. 

Koordynator wyśle Ci odpowiednią odpowiedź mailową. 

Podczas spotkania z opiekunem poznasz szczegółowe informacje na temat obszaru działań,            

w które będziesz zaangażowany w czasie współpracy z Fundacją.

Po spotkaniu z opiekunem wraz z koordynatorem ustalisz indywidualny proces wypełniania

dokumentów.

https://www.agereaude.pl/test/tutoring-test/
https://www.agereaude.pl/test/tutoring-test/
https://www.agereaude.pl/test/tutoring-test/


rekrutacja kandydatów, w tym prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej,

wprowadzenie w proces administracyjny,

przedstawienie obiegu dokumentów,

ustalenie najlepszej dla kandydata drogi rozwoju,

w porozumieniu z opiekunem zaproponowanie kandydatowi udziału w wolontariacie/

praktykach/stażu w konkretnym obszarze działań.

zapoznanie wolontariusza/praktykanta/stażysty z zasadami funkcjonowania Fundacji,

w porozumieniu z osobą zainteresowaną opracowanie harmonogramu pracy,

czuwanie nad tym, by efekty uczenia się zostały zrealizowane,

monitorowanie przebiegu wolontariatu/praktyk/stażu,

zlecanie zadań zgodnych z oczekiwaniami i wartościami, jakie wyznaje podopieczny,

ocena zadań wykonywanych przez wolontariusza/praktykanta/stażystę.

chcesz wziąć udział w wolontariacie/praktykach/stażu,

zastanawiasz się, w którym obszarze możesz działać,

nie wiesz, jak uzupełnić dokumenty przed rozpoczęciem wolontariatu/praktyk/stażu                  

w Fundacji lub po zakończeniu,

chcesz uzyskać kartę ewaluacji i wypełnić dokumenty końcowe (m.in. ocenę Fundacji).

Koordynator wolontariatu/praktyk/stażu to osoba z ramienia Fundacji, która odpowiada za

kontakt z osobami zainteresowanymi powyższymi formami współpracy (czyli również            

z Tobą!). Jest łącznikiem między kandydatami a opiekunami poszczególnych zespołów i/lub

obszarów działania.

Opiekun to ktoś, kto prowadzi osobę biorącą udział w wolontariacie/praktykach/stażu przez

cały proces. W Fundacji jest kilku opiekunów – każdy ma pod opieką swój obszar działania.

Zadania koordynatora:

Zadania opiekunów:

Zgłoś się do koordynatora, jeśli:
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aby opracować harmonogram/grafik Twojej pracy,

aby ustalić Twój zakres obowiązków,

jeśli nie wiesz, jak uzupełnić dokumenty z przebiegu praktyk/stażu (m.in. dziennik

praktyk),

jeśli chcesz omówić przydzielone Ci zadania,

jeśli coś Cię gryzie.

Zgłoś się do opiekuna:

Koordynator powoływany jest przez Zarząd Fundacji, pełni wyznaczoną funkcję do

odwołania. Zarząd powołuje również kilku opiekunów. Po pozytywnym rozpatrzeniu

kandydatury wolontariusza/praktykanta/stażysty w zależności od obszaru, w którym

kandydat chciałby się rozwijać, do danej osoby przydzielany jest opiekun.

Przykładowy harmonogram zadań znajduje się w załączniku nr 6 niniejszego dokumentu.
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1. Po etapie rekrutacji koordynator przekazuje opiekunowi informacje                     

o kandydacie.

2. Opiekun wraz z koordynatorem organizują spotkanie z kandydatem.

Podczas spotkania opiekun zapoznaje kandydata z zasadami funkcjonowania

Fundacji, z aktualnie realizowanymi projektami i działaniami w danym

obszarze. 

3. Opiekun wraz z kandydatem uzgadniają harmonogram działań. Opiekun

wyznacza pierwsze zadanie.

4. Opiekun zaprasza kandydata na następne spotkania – przedstawia mu

zespół fundacyjny i włącza w kolejne działania.

5. Opiekun czuwa nad tym, by efekty uczenia się zostały zrealizowane,

monitoruje przebieg wolontariatu/praktyk/stażu i ocenia zadania

wykonywane przez wolontariusza/praktykanta/stażystę. 

6. Opiekun ocenia wolontariusza/praktykanta/stażystę. Wskazuje jego mocne

strony i obszary do rozwoju.
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porozumienie o organizacji praktyk — podpisane przez prodziekana ds. kształcenia                   

i studentów oraz praktykodawcę,

skierowanie na praktyki — podpisane przez prodziekana,

oświadczenie studenta — podpisane przez studenta.

raport z przebiegu praktyk — opieczętowany przez praktykodawcę,

dziennik przebiegu praktyk — wypełniony i podpisany w kilku miejscach przez studenta 

 i praktykodawcę.

Jeżeli chcesz zrealizować wolontariat/praktyki/staż w naszej Fundacji, musisz zapoznać się             

z wymogami dotyczącymi dokumentacji. Dokumenty dla wolontariuszy zapewnia

Fundacja, natomiast w przypadku praktyk i stażu informacje na temat wymaganych

dokumentów i ich obiegu zapewnia instytucja wysyłająca (szkoła, uczelnia). 

Praktyki

Zanim zaczniesz ubiegać się o praktyki w Fundacji, upewnij się, że nasza oferta współpracy              

i działania, które realizujemy, pokrywają się z zakładanym programem praktyk dla Twojego

kierunku i specjalności. Pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze możesz skontaktować się ze

swoim opiekunem praktyk ze szkoły lub uczelni.

Dokumenty wymagane przy realizacji praktyk zawodowych na przykładzie Uniwersytetu

Śląskiego:

Przed rozpoczęciem praktyk:

Podczas praktyk lub po ich zakończeniu: 

Staż 

Instytucje, takie jak: uniwersytety, szkoły czy urzędy pracy, mogą oferować miejsca                     

w płatnych programach stażowych w wybranych firmach i organizacjach. Jeśli

zakwalifikujesz się do realizowania stażu w ramach takiego programu, możesz wybrać naszą

Fundację jako pracodawcę, u którego chcesz zrealizować staż związany na przykład z Twoim

kierunkiem studiów. Tak jak w przypadku praktyk musisz upewnić się, że jesteśmy w stanie

zapewnić Ci realizację efektów programu stażowego przewidzianego dla Twojego kierunku

lub specjalności.
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formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do modułu stażowego — podpisany przez

uczestnika projektu, wraz z potwierdzoną przez dziekanat średnią za semestr

poprzedzający rekrutację,

deklaracja uczestnictwa w projekcie — podpisana przez uczestnika projektu,

oświadczenie uczestnika projektu — podpisane przez uczestnika projektu, 

formularz danych osobowych uczestnika projektu — wypełniony i podpisany przez

uczestnika projektu,

oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia — wypełnione i uzupełnione przez

uczestnika projektu.

deklaracja pracodawcy — podpisana i opieczętowana przez pracodawcę,

trójstronna umowa o realizację stażu — podpisana przez instytucję wysyłającą na staż,

pracodawcę oraz uczestnika stażu,

lista obecności — wypełniona i podpisana przez uczestnika stażu i pracodawcę,

dziennik praktyk — wypełniony przez uczestnika stażu, podpisany przez pracodawcę,

instytucję wysyłającą oraz uczestnika stażu. 

zaświadczenie o ukończeniu stażu — podpisane i opieczętowane przez pracodawcę,

podsumowanie rezultatów stażu — wypełnione, podpisane i opieczętowane przez

pracodawcę. 

Dokumenty wymagane przy realizacji płatnego stażu na przykładzie Biura Karier

Uniwersytetu Śląskiego:

Przed rozpoczęciem projektu:

Po zakwalifikowaniu się do projektu lub w trakcie trwania stażu: 

Po zakończonym stażu:
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Kontrakt między kandydatem a opiekunem/Fundacją (Załącznik nr 2) — podpisany przez

obie strony,

Karta ewaluacji pracy (Załącznik nr 3) — wypełniona i podpisana przez Fundację,

Karta oceny instytucji (Załącznik nr 4) — wypełniona przez osobę zainteresowaną

współpracą,

(opcjonalnie) Zaświadczenie o współpracy (Załącznik nr 5) — podpisane i opieczętowane

przez Fundację.

Wolontariat

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem w naszej Fundacji, sporządzimy i przedstawimy Ci

potrzebny dokument, który uprawni Cię do uczestniczenia w działaniach wolontaryjnych

realizowanych przez naszą organizację. Jest to umowa o wolontariat, która musi zostać

podpisana w dwóch egzemplarzach — przez Ciebie oraz Fundację. 

W przypadku realizacji którejkolwiek z form współpracy nasza Fundacja poprosi Cię

również o wypełnienie kilku dodatkowych dokumentów, takich jak:

Te formy pozwolą nam na głębszą ewaluację zarówno naszej, jak i Twojej pracy w Fundacji, 

 a co za tym idzie — wprowadzanie zmian i zwiększanie jakości przyszłych działań. 
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Załącznik nr 1: Scenariusz rozmowy z kandydatem

Załącznik nr 2: Kontrakt między kandydatem a opiekunem/Fundacją

Załącznik nr 3: Karta ewaluacji pracy

Załącznik nr 4: Karta oceny instytucji

Załącznik nr 5: Zaświadczenie o współpracy

Załącznik nr 6: Przykładowy harmonogram działań
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Załącznik nr 1

Scenariusz rozmowy z kandydatem/kandydatką 

Dlaczego chcesz współpracować z naszą Fundacją?

Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do współpracy z Fundacją?

Co sprawiło, że wybrałeś/wybrałaś sektor NGO, a nie firmę, spółkę prywatną lub państwową?

Co najbardziej interesuje Cię w naszej Fundacji?

Który z proponowanych obszarów jest dla Ciebie najbardziej interesujący?

Jakie są Twoje mocne strony?

Jakie są Twoje słabe strony?

Co myślisz o Facebooku, Instagramie, TikToku jako formach promocji organizacji? Jakie

masz doświadczenie w tym zakresie?

Lubisz dzielić się wiedzą i edukować innych?
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Opisz swój dzień z życia, uwzględniając współpracę z Fundacją.

Które przedmioty na studiach/w szkole są dla Ciebie najciekawsze? Dlaczego?

Jakie są Twoje zainteresowania zawodowe? / Jaki masz pomysł na karierę po zakończeniu

edukacji?

Co rozumiesz pod pojęciem: krytyka, dobra komunikacja, współpraca?

Jaki, Twoim zdaniem, jest idealny/dobry wolontariusz/praktykant/stażysta?

prowadzenie badań czy projektu społecznego?

praca z ludźmi czy praca z książką lub dokumentami?

praca przed mikrofonem/kamerą czy po stronie technicznej?

spotkanie międzynarodowe czy w gronie lokalnych znajomych?

wolisz rozwinąć kompetencje komunikacyjne czy cyfrowe?

społeczne czy indywidualne?

wolisz być liderem czy pracownikiem?

kosztorysowanie czy praca koncepcyjna?

wolisz poznawać nowe miejsca w kraju czy poza granicami?

pisanie tekstów promocyjnych czy prowadzenie warsztatów?

organizacja wydarzeń czy tworzenie treści i grafik promocyjnych?

w dokumentach porządek czy chaos?

chcesz spróbować sił w pozyskiwaniu środków na projekt czy realizowaniu projektu,

który już otrzymał dofinansowanie?

Wybierz jedno z pary:
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 Traktujemy się z życzliwością i wzajemnym szacunkiem.

 Nie boimy się pytać.

 Nie spóźniamy się.

 Nie dyskryminujemy.

 Nie zamiatamy konfliktów pod dywan, rozwiązujemy je!

 Zadania wykonujemy sumiennie, starannie i z dokładnością, bez zbędnej zwłoki.

 Nie rozpowszechniamy informacji bez pozwolenia Fundacji.

 Zachowujemy w tajemnicy poufne informacje, nawet po zakończeniu współpracy.

 Dbamy o dobre imię Fundacji.

 Deklarujemy gotowość do podjęcia współpracy i zobowiązujemy się do postępowania na

rzecz dobra wspólnego.

Załącznik nr 2

Kontrakt między kandydatem a opiekunem/Fundacją

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

podpis opiekuna podpis kandydata
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Załącznik nr 3

Karta ewaluacji pracy

Zakres wykonywanych czynności:

Zdobyta wiedza

Nabyte umiejętności:

Rozwinięte w trakcie współpracy kompetencje miękkie:

 

Dodatkowe uwagi

Poniżej dokonano oceny pracy i zachowania wolontariusza/praktykanta/stażysty na sali 1–5,

gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – czasami tak, czasami nie, 4 – raczej tak,                  

5 – zdecydowanie tak. 

1 2 3 4 5

Wolontariusz/praktykant/stażysta stosował się do zasad panujących w organizacji oraz dbał 

 o bezpieczeństwo i higienę pracy:

Wolontariusz/praktykant/stażysta wykonywał swoje zadania rzetelnie 

i starannie:

Wolontariusz/praktykant/stażysta wykazywał się kreatywnością i sam inicjował nowe

działania:

miejscowość i data podpis opiekuna

pieczęć
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Załącznik nr 4

Karta oceny instytucji

Współpraca spełniła moje oczekiwania względem pozyskanej wiedzy:

Współpraca nauczyła mnie nowych umiejętności, które na pewno wykorzystam                     

w przyszłości: 

Zakres obowiązków był dla mnie w pełni zrozumiały i pokrywał się z obszarem moich

zainteresowań:

Podczas współpracy czułem się wysłuchany i zrozumiany/czułam się wysłuchana                     

i zrozumiana:

Podczas współpracy czułem/czułam, że w razie trudności w wykonywaniu zadań mogę liczyć

na pomoc:

Wyrażam ogólne zadowolenie z przebiegu współpracy:

Wybrałbym/Wybrałabym współpracę z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

ponownie:
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Gdybym mógł/mogła zmienić coś w zakresie współpracy, byłoby to:

Podczas współpracy najbardziej podobało mi się:
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Załącznik nr 5

Zaświadczenie o współpracy

Zaświadcza się, że Pan/Pani

w okresie od 

odbywał/odbywała wolontariat/praktyki/staż w Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego

Agere Aude.

Ocena wolontariatu/stażu/praktyk: 

Imię i nazwisko opiekuna: 

do

miejscowość i data podpis opiekuna

pieczęć
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Załącznik nr 6

Przykładowy harmonogram działań

Data Godziny Przykładowe działania

Dzień 1 8.00–11.00
Zapoznanie z zespołem fundacyjnym, najważniejszymi   
i aktualnymi projektami, zadaniami zespołu.

Dzień 2 10.00–14.00 Przygotowanie fotorelacji z organizowanego wydarzenia.

Dzień 3 10.30–13.00
Stworzenie bazy mailingowej odbiorców wydarzenia,
napisanie artykułu opisującego dany projekt.

Dzień 4 10.00–16.00 Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu kompetencji miękkich.

Dzień 5 9.30–12.00 Udział w nagraniach. Dzień na planie filmowym.

Dzień 6 15.00–17.00
Wyszukiwanie informacji na temat aktualnych konkursów
grantowych. Rozeznanie regulaminów konkursów.

Dzień 7 10.15–12.15 Uczestnictwo w spotkaniu fundacji.

Dzień 8 ... ...
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Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Zapraszamy do kontaktu:
 

Małgorzata Grzonka
m.grzonka@agereaude.pl

 
Szymon Witczak

s.witczak@agereaude.pl
 


