Ogłoszenie dla wrocławskich organizacji pozarządowych
- nabór na tworzenie i zarządzanie terenowymi grupami wolontariuszy (Gniazdami)
w ramach akcji przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19:
WROCŁAWSKI WOLONTARIAT ANTYKRYZYSOWY

Wspólnie z Urzędem Miejskim Wrocławia i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
tworzymy struktury Wrocławskiego Wolontariatu Antykryzysowego, mającego uzupełnić
(a nie zastąpić!) dotychczasowe oddolne działania podejmowane przez obywateli
i organizacje pozarządowe. Sieć WWA ma być w stałej gotowości do działań
antykryzysowych, także w przyszłości.
W związku z tym Fundacja „Umbrella”, prowadząca Wrocławskie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, zaprasza wszystkie chętne wrocławskie organizacje do
niesienia pomocy podopiecznym MOPS i innym potrzebującym - zostańcie podmiotami
tworzącymi i zarządzającymi terenowymi grupami wolontariuszy, zwanymi Gniazdami
Wrocławskiego Wolontariatu Antykryzysowego.
WAŻNE! Pomoc nie będzie obejmowała osób objętych nadzorem epidemiologicznym.
KOGO SZUKAMY?


wrocławskich organizacji pozarządowych posiadających potencjał i doświadczenie
w prowadzeniu akcji wolontariackich

CZEGO OCZEKUJEMY?











zorganizowania Gniazda Wrocławskiego Wolontariatu Antykryzysowego na terenie
jednego lub kilku wrocławskich osiedli;
jedna organizacja, jeśli ma takie możliwości, może utworzyć więcej niż 1 Gniazdo, lub
zwiększyć liczbę wolontariuszy w Gnieździe, ale maksymalnie do liczby 20
wyznaczenia kompetentnego kierownika wolontariatu/Gniazda
zrekrutowania minimum 10 członków organizacji/wolontariuszy
wypełnienia przez organizację zestandaryzowanego internetowego formularza
zgłoszeniowego dla organizacji deklarujących utworzenie Gniazda WWA pod
adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6exNP3ts5YjBVdoUtT6zkTTy0zKT
MmEGn2brAVp4iFii5Q/viewform

wypełnienia przez kandydatów na wolontariuszy WWA zestandaryzowanego
internetowego formularza zgłoszeniowego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBr7WJsanM-U_aPt2scebe_fMdkeylFINxfVVpmfM7sBZSA/viewform

przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów na wolontariuszy WWA
podpisania z zakwalifikowanymi kandydatami zestandaryzowanego formularza
umowy wolontariackiej, przesłanego mailowo przez Koordynatora Sieci Gniazd WWA





w dni powszednie przyjmowania i codziennej realizacji zleceń pomocy od
Koordynatora Sieci Gniazd WWA
raportowania dziennego z realizacji zleceń
prowadzenia niezbędnej dokumentacji związanej m.in. z wymaganiami RODO

CO BĘDZIE NIEZBĘDNE?





doświadczona osoba do pełnienia funkcji kierownika wolontariatu/Gniazda
możliwość sprawnego kontaktu telefonicznego, mailowego i telekonferencyjnego
z Koordynatorem Sieci Gniazd WWA
możliwość sprawnego kontaktu telefonicznego i mailowego z wolontariuszami
możliwość sprawnego i szybkiego odbioru i dystrybucji materiałów dla wolontariuszy
(np. środków ochrony osobistej)

CO ZAPEWNIMY?







schemat struktury organizacyjno-funkcjonalnej do prowadzenia działań
zestandaryzowane w ramach Sieci m.in. ogłoszenie o naborze wolontariuszy,
formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza, umowę wolontariacką, standardy działań
i zasady etyczne dla wolontariuszy
uzupełniający dopływ kandydatów na wolontariuszy spoza Waszej organizacji
odpowiednią ilość środków ochrony osobistej dla wolontariuszy
identyfikatory dla kierownika Gniazda i wolontariuszy, zapewniające m.in. prawo do
bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej i poruszania się mimo obostrzeń
w tym zakresie
nie zapewniamy finansowania Waszych działań, ale mogą one uzupełnić/zastąpić
działania związane z realizacją przez Waszą organizację innych zadań publicznych
Gminy Wrocław (do ustalenia z Urzędem Miejskim), które zostały ograniczone
w wyniku pandemii

JAK BĘDZIECIE DZIAŁAĆ?





codziennie od Koordynatora Sieci Gniazd WWA otrzymywać będziecie odpowiednie
do Waszych deklaracji pomocy - zlecenia dla wolontariuszy
zlecenia niezwłocznie będziecie przekazywać do realizacji odpowiednim
wolontariuszom, biorąc pod uwagę zadeklarowany teren, zakres pomocy,
dostępności czasowej i kompetencje
codziennie będziecie gromadzić i przekazywać mailowo do Koordynatora SG WWA
zestandaryzowane raporty dotyczące m.in. wykonania zleceń, zapotrzebowania na
środki ochrony osobistej, spostrzeżenia i uwagi
przekazywać wolontariuszom odpowiednią ilość środków ochrony osobistej

PRZYSZŁOŚĆ:
Chcemy aby sieć Gniazd Wrocławskiego Wolontariatu Antykryzysowego była trwałą,
profesjonalną i stale doskonaloną strukturą, gotową we współpracy z władzami
samorządowymi i państwowymi nieść pomoc mieszkańcom Wrocławia, kiedy tylko zajdzie

taka potrzeba. Dlatego także w przyszłości będziemy utrzymywać z Wami kontakt, prowadzić
szkolenia i odbywać ćwiczenia podtrzymujące gotowość do działania.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak wygląda propozycja dla wolontariuszy:
KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?






osoba pełnoletnia, ale poniżej 60 roku życia
bez obniżonej odporności organizmu
niekarana
dysponująca wolnym czasem
rzetelna i obowiązkowa

JAK BĘDZIE WYGLADAŁA POMOC?








zakupy artykułów pierwszej potrzeby
zakupy medykamentów
odbieranie poleconych przesyłek pocztowych
wynoszenie śmieci
wyprowadzanie na spacer zwierząt domowych
dostarczanie paczek z pomocą żywnościową i materialną
inne czynności pomocowe (w zależności od potrzeb)

ZADBAMY O WASZE BEZPIECZEŃSTWO, ZAPEWNIAJĄC:







umowę wolontariacką
objęcie ubezpieczeniem NNW
środki ochrony osobistej
identyfikator
uprawnienie do bezpłatnego korzystania z MPK
uprawnienia przewidziane dla wolontariusza w walce z epidemią koronawirusa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeśli Wasza organizacja chce włączyć się do akcji - prosimy wypełnić Formularz
Zgłoszeniowy Organizacji do Wrocławskiego Wolontariatu Antykryzysowego dostępny pod
adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6exNP3ts5YjBVdoUtT6zkTTy0zKTMmEGn
2brAVp4iFii5Q/viewform

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń, napisz:
tel. Koordynatorka WWA - Urszula Bandurowska: 721 021 990
tel. Koordynator Centrum Sektor 3 - Grzegorz Tymoszyk: 603 970 999
e-mail: wwa.biuro@sektor3.wroclaw.pl

