Osoba do kontaktu: Kasza Barbara, e-mail: wolontariat@mopssosnowiec.pl

INFORMACJE O PRACY

NAZWA FIRMY

Centrum Wolontariatu MOPS Sosnowiec

OPIS

Celem Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sosnowcu jest prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na
rzecz mieszkańców oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla
ważnych problemów społecznych. Naszym celem jest również rozwój
współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i
pozarządowymi.

STANOWISKO

Wolontariusz/ka

MIASTO

Sosnowiec

TYP PRACY

wolontariat
W zależności od wybranej formy wolontariatu.

OBOWIĄZKI

Opis pracy:
1. Program wolontarystyczny „Życzliwy Patrol”. Ideą programu jest
przede wszystkim próba pomocy ludziom bezdomnym w powrocie do
społeczeństwa i osiągnięciu przez nich stabilizacji życiowej, a przy
okazji uwrażliwienie społeczeństwa na ten problem.
2. Program skierowany do Seniorów- "Spacerkiem do Europy".
Obejmuje on zajęcia w Dziennych Domach Pomocy Społecznej,
indywidualne wsparcie w miejscu zamieszkania oraz projekty i akcje na
rzecz Seniorów. Organizowane są m.in.: spotkania obejmujące
warsztaty motywacyjno - psychologiczne, zajęcia świetlicowe, salonik
towarzyski, warsztaty plastyczne i rękodzieła, zajęcia ruchowe.
3. Program "Bliskie spotkania z wiedzą" , którego celem jest pomoc w
nauce dzieciom i młodzieży z rodzin objętych wsparciem MOPS.
Projekt uczy aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zdobywanie
nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań. Nasze działania
ukierunkowane są także na rozwój kulturalny. Propagujemy aktywny i
zdrowy styl życia. Najważniejszym jednak elementem naszej pracy jest
to, że dajemy naszym podopiecznym wsparcie emocjonalne, słuchamy
o ich problemach i sukcesach, stajemy się powiernikami ich marzeń.

INFORMACJE O OFERCIE

WARUNKI PRACY

Wolontariusze mają w MOPS-ie szerokie pole do działania: zajmują się
dziećmi, seniorami, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, oraz
bezdomnymi, organizują akcje społeczne, konferencje, prowadzą
warsztaty komputerowe, sportowe, pozyskują fundusze, redagują teksty
itp. Mogą pomagać na terenie Ośrodka, w świetlicach środowiskowych,
w placówkach pomocowych, bezpośrednio w domach podopiecznych
lub podczas imprez organizowanych przez MOPS.

RODZAJ UMOWY

umowa wolontariacka

KOMENTARZ

Oferujemy:
przygotowanie i wprowadzenie do pracy
stałą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
rozwijanie własnych pasji i zainteresowań
możliwość odbycia praktyk w ramach wolontariatu.
Projekt "Życzliwy Patrol" prowadzony jest bezpośrednio w Noclegowni
dla Bezdomnych Sosnowiec ul. Kaliska w godzinach popołudniowych,
wieczornych, w weekendy, również drogą internetową- wszystko do
uzgodnienia. W ramach projektu mieszkańcy Noclegowni mogą
korzystać z porad wolontariuszy: porady psychologiczne oraz prawne.

