WOLONTARIAT ZAGRANICZNY NA GRECKIEJ WYSPIE
LESBOS

Caritas Polska poszukuje wolontariuszy do udziału w projekcie wsparcia dla uchodźców i osób
ubiegających się o status uchodźcy w Grecji. W ramach projektu 5 wolontariuszy w lipcu 2021
oraz 5 w sierpniu 2021 będzie wspierać działania projektowe, w tym dystrybuować żywność
w obozie na greckiej wyspie Lesbos.

Co oferujemy w ramach wolontariatu na Lesbos?











Możliwość niesienia konkretnej pomocy ludziom, którzy uciekli przed wojną lub
trudnymi do zniesienia warunkami życia w swoich krajach pochodzenia.
Udział w ciekawym projekcie międzynarodowym – możliwość pracy
w międzynarodowym środowisku.
Podjęcie współpracy wolontariackiej z Caritas Polska.
Pomoc we właściwym przygotowaniu się do odbycia wolontariatu.
Wsparcie w trakcie wolontariatu na wyspie Lesbos.
Pomoc w podsumowaniu przebiegu wolontariatu.
Podniesienie kompetencji organizacyjnych i międzykulturowych.
Praktykę językową – angielski (oraz innych języków, którymi posługują się
wolontariusze).
Opłacenie 2/3 kosztów przejazdu, pobytu i ubezpieczenia wynikających z realizacji
projektu. ( koszt 1/3 wnosi wolontariusz jako wkład własny).
Podpisanie umowy wolontariackiej oraz wydanie rekomendacji w razie potrzeby.

Kto może zostać wolontariuszem Caritas Polska na wyspie Lesbos?









Wolontariuszem może zostać każdy, kto chciałby angażować się w działalność
wolontariatu.
Potrafi współpracować w grupie.
Jest otwarty na innych ludzi, cechuje go empatia, elastyczność i gotowość do nauki.
Zna język angielski w stopniu komunikatywnym.
Ma ukończone 18 lat.
Przejdzie 4 miesięczną formacje.
Zaangażuje się w akcje wolontariackie.
Otrzyma akceptacje koordynatora.

Jakie obowiązki czekają na wolontariusza?
 Praca wolontariacka będzie w znacznej mierze polegała na dystrybucji żywności,
w tym wydawaniu paczek z żywnością dla uchodźców i osób poszukujących ochrony
międzynarodowej.
 Współtworzenie razem ze swoją grupą wolontariacką bloga na kanałach
społecznościowych Caritas Polska, na którym dokumentowane będą działania,
doświadczenia i refleksje grupy.
 Po przyjeździe, w połowie miesiąca i przed wyjazdem weźmie udział w spotkaniach
online z koordynatorem wolontariatu.

Jak się zgłosić?
Aplikacja: Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o przesłanie zgłoszenia z tytułem:
„Rekrutacja na wolontariat zagraniczny” na adres mdobrzynska@caritas.org.pl do dnia
7 marca 2021 r. wraz z poniższymi dokumentami:
1) CV i list motywacyjny;

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane
dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej)
Oświadczenie, o którym mowa powyżej może być sformułowane w następujący sposób:
Pobierz Zgodę
3) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach wolontariuszy prowadzonych przez
Caritas Polska, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach wolontariuszy
prowadzonych przez Caritas Polska przez okres najbliższych 7 miesięcy.
Pobierz Zgodę
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Caritas Polska.
Klauzula informacyjna rekrutacja wolontariat.
Więcej informacji:
Jak wygląda formacja?
 Od marca do czerwca w każdym miesiącu odbędą się 3-dwugodzinne spotkania
stacjonarne lub online w godzinach popołudniowych.
 W marcu lub lutym w weekend zaplanowaliśmy jeden wyjazd integracyjny.



Niezbędne jest również odbycie stażu wolontariackiego.

Aby pojechać na wolontariat trzeba wziąć udział w minimum 11 spotkaniach 2 godzinnych,
wziąć udział w wyjeździe integracyjnymi, odbyć staż wolontariacki i otrzymać pozytywną
akceptację koordynatora.
Co oznacza zaangażowanie się w akcje wolontariackie?
Kandydat/kandydatka na wolontariusza zrealizuje w okresie marzec 2021 – czerwiec 2021
minimum 24 h pracy wolontariackiej. Miejsce działań wskazuje Caritas Polska.
Kto finansuje wyjazdy na wolontariat?
 Caritas Polska finansuje 2/3 kosztów wyjazdu, a wolontariusz 1/3
 Kosz jednego wolontariusza przy pobycie 30 dni - 1200 EUR.
1600 zł/400 EUR.
Czy wolontariuszem może zostać osoba spoza Warszawy?
Wolontariuszem może zostać osoba spoza Warszawy. Część spotkań w czasie formacji
odbywać się będzie online. W przypadku spotkań stacjonarnych kandydat na
wolontariusza/wolontariuszkę samodzielnie pokrywa koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.
Staż wolontariacie odbywa w placówkach caritas w miejscu swojego zamieszkania.
Gdzie będę mieszkać i jak się poruszać w czasie wolontariatu?
W trakcie pobytu zostanie zagwarantowany nocleg oraz transport lokalny.
Kiedy można wyjechać?
w lipcu lub sierpniu na 30 dni.
Ilu wolontariuszy rekrutujemy?
5 osób do grupy lipcowej i 5 osób do grupy sierpniowej.
Czy wolontariusze otrzymują w czasie wyjazdu wsparcie?
Z każdą grupą wyjeżdża doświadczony koordynator grupy.
Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe dla wolontariuszy?
Minimum 18 lat. Nie ma określonej górnej granicy wieku, jednak ze względu na wyzwania
(np. podnoszenie żywności) niezbędna jest bardzo dobra sprawność fizyczna.
Czy osoby wyjeżdżające są ubezpieczone?
Tak, wszystkie osoby wyjeżdżające na wolontariat są ubezpieczone w zewnętrznej firmie
ubezpieczeniowej. Warto jednak dodatkowo zabrać ze sobą EKUZ. Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do
bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA.
Więcej informacji udziela Marta Dobrzyńska: mdobrzynska@caritas.org.pl

