OGŁOSZENIE – STAŻYSTA/STAŻYSTKA – ASOS 2016, v.1.
POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZKI/WOLONTARIUSZA 60+! Bielsko-Biała
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych Poszukujemy otwartej, pozytywnie nastawionej do
odkrywania nowych lądów osoby do współpracy przy realizacji projektu, kierowanego osób
działających na rzecz osób starszych. Projekt „Łączymy Pokolenia” jest po to, by podnieść poziom
aktywnej obecności osób starszych w tworzeniu i działaniach organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych skupiających seniorów i działających na rzecz seniorów. Odbędą się m.in. warsztaty,
spotkania doradcze, sesje analizowania rozwiązań dla lepszej współpracy międzypokoleniowej.
Dla kogo jest ten wolontariat?
 Dla osoby chcącej zdobyć/ rozwinąć nową wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, pisania i
realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 Dla osoby chcącej nauczyć się prowadzenia dokumentacji projektowej;
 Dla osoby aktywnej, chcącej działać na rzecz swojego środowiska – czy to w ramach organizacji
pozarządowej, czy grupy niesformalizowanej;
 Dla osoby, która ukończyła 60 rok życia.
W czym weźmiesz udział, czego się nauczysz?
 Organizacji pracy projektowej;
 Dokumentacji pracy projektowej;
 Analizowania potrzeb, w odpowiedzi na które projektuje się rozwiązania – w postaci
projektów;
 Planowania i opracowywania projektów i pozyskiwania na nie dofinansowania zewnętrznego;
 Poznasz też różne możliwości aktywnego działania na rzecz Twojej społeczności.
To nasza propozycja. Możesz realizować wszystkie te zadania, możesz też podjąć tylko niektóre,
możesz zaproponować własne pomysły. Szczegółowy zakres zadań ustalimy wspólnie.
My zapewniamy:
 Współpracę w oparciu o porozumienie o współpracy – wolontariacie;
 Opiekę i wsparcie koordynatora projektu przez cały czas trwania wolontariatu;
 Współpracę ze specjalistami działającymi na rzecz aktywnych osób i organizacji;
 Regularną informację zwrotną na temat Twojej pracy;
 Referencje zawierające osiągnięcia i prace wykonywane w trakcie wolontariatu;
 Możliwość udziału w wybranych szkoleniach, konferencjach i innych wydarzeniach
kierowanych do ludzi III sektora;
 Możliwość podjęcia odpłatnej współpracy w ramach kolejnych, realizowanych przez Fundację
projektów – jeżeli tylko obie strony będą zadowolone ze współpracy.
Poza tym udział w projekcie jako Wolontariusz/-ka zapewnia:
Poznanie wielu wspaniałych, aktywnych i zaangażowanych ludzi działających na rzecz swoich
środowisk, a szczególnie na rzecz osób starszych!
Czego oczekujemy?
 Dyspozycyjności – średnio 15 godzin tygodniowo;



Otwartości, pozytywnego nastawienia i motywacji do odkrywania nowych lądów.

Czas trwania stażu: sierpień – grudzień 2016 r.
Zgłoszenia:
Prosimy o przesłanie 5 zdań informacji na temat Pani/Pana doświadczenia zawodowego oraz 5 –
zdaniowego uzasadnienia, w jaki sposób może Pani/Pan skorzystać z odbycia w stażu.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).
Zgłoszenia przyjmujemy do: 15 sierpnia 2016r. do godziny 17.00.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: faie@fundacjaaie.eu; w temacie maila prosimy
wpisać „Staż - Łączymy Pokolenia” lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw
Edukacyjnych, ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała.
Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się telefonicznie i umówimy na rozmowę.
W przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy do dyspozycji. Prosimy pisać: faie@fundacjaaie.eu, lub
telefonować: 511-551-439.
Zapraszamy!

Z kim będziesz współpracować?
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych jest organizacją pozarządową której głównym
celem jest działanie na rzecz uczenia się przez całe życie - rozwijania swoich zdolności, predyspozycji,
zainteresowań - zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu naszych współpracowników, od początku wspieramy
organizacje pozarządowe w planowaniu, opracowywaniu i realizowaniu projektów dofinansowanych
ze źródeł zewnętrznych. Wierzymy, że współpraca międzynarodowa dostarcza najwięcej cennej
inspiracji, dlatego specjalizujemy się we wspieraniu partnerskich projektów międzynarodowych.
Organizujemy również zajęcia edukacyjne dla osób starszych i współpracujemy z Uniwersytetami
Trzeciego Wieku. Promujemy i wspieramy rozwój zawodowy i osobisty poprzez kulturę i sztukę
(również nieprofesjonalną). Promujemy też stosowanie ekologicznych rozwiązań w miejscu pracy i w
życiu codziennym.
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych została zarejestrowana w kwietniu 2011 roku w
Bielsku-Białej. Więcej o naszych działaniach przeczytasz tutaj: www.fundacjaaie.eu

Projekt „Łączymy Pokolenia” został dofinansowany w ramach Programu Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014 – 2020.

