Lokalny Wolontariat Opiekuńczy - Edycja V
Opis projektu

Cel projektu
Celem projektu Fundacji Agory i Fundacji Hospicyjnej jest utworzenie kolejnych centrów lokalnego
wolontariatu opiekuńczego w 10 lokalizacjach - przy ośrodkach ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, zespołach opieki długoterminowej, organizacjach pozarządowych lub parafiach, które
poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chcą zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym
ze względu na zaawansowany wiek lub chorobę. Odbiorcami pomocy będą też opiekunowie
rodzinni, sprawujący opiekę nad swoimi bliskimi w domach.
Etapy projektu:
1. Rekrutacja uczestników projektu (październik - listopad 2021)
Do projektu może zgłosić się instytucja/ organizacja, która chce w ramach swoich struktur utworzyć
i rozwijać wolontariat opiekuńczy. Musi ona wytypować jedną osobę, które weźmie udział w
szkoleniu i będzie pełniła funkcję koordynatora wolontariatu opiekuńczego. W projekcie może wziąć
udział 10 organizacji.
2. Szkolenia dla koordynatorów wolontariatu (listopad 2021 – czerwiec 2022)
Dla przyszłych koordynatorów lokalnego wolontariatu opiekuńczego odbędą się szkolenia
przygotowujące ich do tej roli. Ich tematyka obejmie wszystkie najważniejsze aspekty związane z
tworzeniem i prowadzeniem wolontariatu w środowisku lokalnym. Planowane są dwa szkolenia w
trybie stacjonarnym (na początku i na końcu szkolenia) oraz szkolenia online. W przypadku
konieczności odwołania szkoleń stacjonarnych ze względu na epidemię, odbędą się one online.
Pierwsze szkolenie odbędzie się 26 listopada 2021 r. w Warszawie. Kolejne w trybie online – w
styczniu i marcu 2022 r. Ostatnie – stacjonarnie – w czerwcu 2022 r. w Warszawie.
3. Rekrutacja i szkolenia dla kandydatów do wolontariatu (kwiecień – czerwiec 2022)
Kolejnym etapem projektu będzie pozyskanie kandydatów do wolontariatu oraz przygotowanie ich
do wspierania osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Obejmuje ono szkolenie, składające z części
teoretycznej i praktycznej, porusza różne aspekty zaangażowania wolontariuszy.
5. Spotkanie podsumowujące dla koordynatorów wolontariatu (czerwiec 2022)
Projekt zakończy spotkanie koordynatorów wolontariatu. Jego celem będzie wymiana doświadczeń,
podsumowanie działań i zaprezentowanie planów kolejnych aktywności.

www.wolontariatopiekunczy.pl

Informacje organizacyjne:
1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest zgłoszenie przez instytucję/organizację
osoby, która będzie koordynatorem wolontariatu – wypełnienie i podpisanie
Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie
www.wolontariatopiekunczy.pl) i wysłanie ich na adres: wolontariatlokalny@hospicja.pl.
2. W razie pytań prosimy o kontakt z: Anna Janowicz, 668 450 742
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
4. Miejsce szkoleń dla koordynatorów: szkolenia odbędą się w trybie stacjonarnym w
Warszawie (pierwsze i ostatnie szkolenie) oraz on-line za pośrednictwem platformy
Clickmeeting.

www.wolontariatopiekunczy.pl

