WOLONTARIAT
W FUNDACJI ZAGINIENI
Jesteśmy jedyną w Polsce fundacją, która kompleksowo zajmuje się problemem zaginięć Polaków,
zarówno w Polsce jak i na całym świecie.
Nasze cele:
Niesienie pomocy osobom zaginionym, a także ich rodzinom i bliskim.
Zwracanie uwagi społeczeństwa na problem zaginięć.
Propagowanie właściwych wzorców zachowań, mających pomóc w zmniejszeniu skali zaginięć.
Promowanie właściwej higieny zdrowia psychicznego i tolerancyjnej postawy obywatelskiej.
Kultywowanie idei wolontariatu, pełnego zaangażowania i bezinteresownej pomocy.
Przeciwdziałanie postawom, które mogą przyczyniać się do zwiększenia zjawiska zaginięć oraz
negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne ludzi.
Edukowanie i informowanie opinii publicznej o ważnych problemach dotyczących tematyki zaginięć,
bezpieczeństwa i higieny zdrowia psychicznego.
Nasza Fundacja jest podzielone na działy. W każdym z nich pracują wolontariusze. Sprawdź, do którego
pasujesz najlepiej!

OBOWIĄZKI

redakcja
główna

Weryfikowanie oraz przyjmowanie spraw
zaginięć
Redagowanie treści zgłoszenia zginięcia
Bieżący kontakt z policją oraz rodzinami
osób zaginionych
Okazjonalne pisanie artykułów odnośnie
tematyki zaginięć oraz prewencji
Prowadzenie spraw zaginięć
Prowadzenie mediów społecznościowych
fundacji
Budowanie dobrego wizerunku fundacji
Współpraca ze wszystkimi działami
fundacji

OBOWIĄZKI:
"Wyszukiwanie" zaginięć
Wsparcie redakcji
głównej
Biały wywiad
Budowanie dobrego
wizerunku fundacji
Promowanie fundacji

Wysokie umiejętności
interpersonalne, w tym dziale
masz stały kontakt z rodzinami
osób zaginionych jak i różnymi
instytucjami
„Lekkie pióro”
Mile widziani korektorzy tektsów
Upór w działaniach oraz
świadomość odpowiedzialności
jaką ma wolontariusz
Zainteresowanie problematyką
zaginięć, kryminologią,
kryminalistyką, wiktymologią etc.

WYMAGANIA:

redakcja
wsparcia

Umiejętność poruszania
się w Internecie
Zaliczony kurs Białego
Wywiadu (wewnętrzny,
przeprowadzany przez
fundację)
Upór w dążeniu do celu

OBOWIĄZKI

dział
kreatywny

WYMAGANIA

WYMAGANIA

Kontakt z autorami/twórcami w sprawach
współprac marketingowych
Pomoc we wspólnym opracowywaniu oraz
wdrażaniu strategii wizerunkowej organizacji
Udział w wydarzeniach stacjonarnych (po
pandemii) oraz online w imieniu organizacji
Koordynowanie konkursami i innymi
aktywnościami w fundacji
Kontakt z przedstawicielami mediów oraz innych
organizacji i instytucji
Prowadzenie social mediów fundacji
Planowanie wystąpień, imprez, festiwalów,
spotów, etc.

Wysokie umiejętności
interpersonalne
Kreatywność
Energia
Umiejętność
koordynowania
projektami
Mile widziana wiedza z
zakresu PR (wynikająca z
wykształcenia lub pasji)

WOLONTARIAT
W FUNDACJI ZAGINIENI
OBOWIĄZKI:
Pomoc w tworzeniu
dokumentów
Udzielanie darmowych porad
prawnych rodzinom osób
zaginionych
Tworzenie autorskich treści
informacyjnych, krótkich
poradników, webinarów,
artykułów w temacie
prawnych aspektów zaginięć
Reprezentowanie fundacji w
sądzie

WYMAGANIA:
W tym dziale wolontariat
odbyć mogą jedynie
studenci prawa lub osoby
pracujące w zawodach
prawniczych.

OBOWIĄZKI:

dział
wsparcia

WYMAGANIA:

• pomoc psychologiczna udzielana drogą
online
• udzielanie wsparcia psychologicznego w
terenie (dotyczy psychologów
interwencyjnych)
• pisanie artykułów i postów o charakterze
psychoedukacyjnym
• organizowanie lub współorganizowanie
szkoleń
• prowadzenie i wspieranie działalności
naukowo-badawczej

psychologicznego

dział
prawny
Wolontariat w tym dziale
mogą odbyć studenci 5
roku psychologii lub osoby
uprawnione do
wykonywania zawodu

WYMAGANIA:

HR

Sumienność
Wysokie umiejętności
interpersonalne
Dokładność

OBOWIĄZKI:

HR
twardy

Rekrutacja online (cały proces rekrutacji
wraz przeprowadzaniem rozmów
kwalifikacyjnych)
Przygotowywanie umów dla wolontariuszy
oraz umów zewnętrznych jakie zawiera
fundacja (pilnowanie dat)
Stały kontakt z koordynatorami każdego
działu
Prowadzenie listy wolontariuszy fundacji

WOLONTARIAT
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OBOWIĄZKI:

HR
miękki

Badanie zadowolenia wolontariuszy z codziennej
aktywności w fundacji
Dbanie o potrzeby wolontariuszy (w tym wysyłanie
życzeń, kartek okolicznościowych etc.)
Organizowanie spotkań integracyjnych
Pomoc przy organizowaniu konferencji, kursów
Pomoc przy organizowaniu konkursów dla
wolontariuszy, podnoszeniu ich
umiejętności oraz ich motywowanie
Dbanie o dobry wizerunek fundacji

OBOWIĄZKI:
Tworzenie artykułów, webinarów
dotyczących bezpieczeństwa
Planowanie poszukiwań w terenie
Rozpytania świadków
Analiza terenu
Koordynacja poszukiwań (wsparcie
głównego koordynatora online lub w
terenie)
Szkolenie wolontariuszy z dziedzin
związanych z bezpieczeństwem
Udział pracy w terenie
(konsultowanie, planowanie, etc.)
Pisanie raportów z pracy terenowej

dział
bezpieczeństwa
OBOWIĄZKI:

Wykształcenie pomocne w pracy
(ratownik medyczny, specjalista
do spraw bezpieczeństwa,
specjalista ds. białego wywiadu,
WOPR, przewodnik psów
tropiących lub ratowniczych,
prywatny detektyw etc.)
Gotowość do pracy w terenie
Mile widziany dostęp do sprzętu
(dron, samochód terenowy,
lornetki etc.)

WYMAGANIA:

Specjalistyczna analiza
akt oraz dokumentów
Pisanie raportów
Wspieranie wszystkich
działów fundacji

dział
graficzny

WYMAGANIA:

Wolontariat w tym dziale
mogą odbyć osoby, które
maja udokumentowanie
doświadczenie zawodowe w
swoje specjalizacji.
(medycyna sądowa, analiza
pisma, socjolog, etc.)

OBOWIĄZKI:
Tworzenie grafik na
zlecenie poszczególnych
działów
Współpraca z Działem
Kreatywnym

specjaliści

WYMAGANIA:
Studenci pokrewnych
kierunków
Osoby tworzące grafiki z
pasji
W aplikacji prosimy o
wysłanie portfolio
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co oferujemy naszym
wolontariuszom?
Każdy dział posiada swojego koordynatora, który wspiera prace
wolontariusza oraz ocenia możliwości dalszego rozwoju
Kursy z różnych dziedzin
STATEK
Wyjazdy wraz z fundacją
na festiwale, łączymy wolontariat z
LOTNICZY
integracją i zabawą
Występ wsparcie
Dario Dance. psychologiczne
Bezpłatne oraz anonimowe
Kultowy utwór indiePracę w młodej fundacji,
która
stawia
popowy,
który
otrzymałna rozwój wolontariuszy
nagrodę za najlepszą
Umowę o wolontariacie
piosenkę w 2021 r.
Możliwość brania udziału w projektach dofinansowywanych z
różnych instytucji
Możliwość prowadzenia badań naukowych na bazie statystyk i
dokumentów fundacji
Możliwość uzyskania zaświadczenia o wolontariacie
Możliwość odbycia praktyk
Możliwość uzyskania referencji do nowej pracy
Elastyczny grafik
Możliwość rozwiania zainteresowań oraz realizowania swoich
projektów

specjaliści

interesujące?
napisz!

Facebook: Fundacja
Zaginieni
Instagram: Fundacja
Zaginieni (Zaginieni)
Mail:
hr@fundacjazaginieni.pl
Iga.ore.ofe@wp.pl
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