Zostań Wolontariuszem Stowarzyszenia Wolnej Herbaty!

O nas
Nasze Stowarzyszenie skupia się głównie na obszarach takich jak ekologia, edukacja i
integracja społeczna. Działamy od wiosny 2017 roku w Katowicach i okolicznych miastach.
Mamy już na koncie wiele udanych akcji, między innymi kilka akcji sprzątania w Katowicach
(w tym akcja “SprzątaMY Dzielnice” pod patronatem Urzędu Miasta w Katowicach),
cykliczne spotkania Zero Waste, Kawiarenki Naprawcze - Repair Cafe oraz różnego rodzaju
warsztaty - związane z rozwojem osobistym, upcyklingiem lub tworzeniem własnych
kosmetyków w duchu Zero Waste. Często gościmy w mediach, a nasze stoiska pojawiają się
na ciekawych imprezach, takich jak Festiwal Organizacji Pozarządowych. Możesz poznać
nas bliżej przez naszą stronęlub na Facebooku.

Obecnie poszukujemy Wolontariuszy, którzy chcieliby wesprzeć nas w kilku projektach, o
których możecie przeczytać poniżej.

Z naszej strony oferujemy:
●
●
●
●
●
●
●
●

Umowę wolontariacką na czas trwania projektu/wydarzenia
Pogłębienie Twojej wiedzy na temat ochrony środowiska, zagadnień Zero Waste i
innych, poruszanych na wydarzeniach
Możliwość aktywnego udziału w projektach
Mile spędzony czas i nawiązanie nowych znajomości, rozwój zainteresowań
proekologicznych
Potencjalny rozwój Twojego doświadczenia w zakresie organizacji i koordynacji
wydarzeń
Możliwość dłuższej współpracy przy kolejnych inicjatywach
Okazję do rozwoju w strukturach rozwijającej się organizacji pozarządowej
Zaświadczenie o realizacji wolontariatu i aktywnym udziale w naszych
przedsięwzięciach

Jak możesz nas wesprzeć w roku 2019?
Spotkanie Zero Waste - spotkanie, które cyklicznie organizujemy w różnych miastach
śląska. Zazwyczaj prezentujemy na nim różne pomysły związane ze stylem życia Zero
Waste, polegającym na ograniczeniu produkcji odpadów w Waszych domach. Możecie
wówczas zapoznać się z gadżetami przyjaznymi dla środowiska (wielorazowe przedmioty
codziennego użytku, domowe kosmetyki, przedmioty bez plastiku), wysłuchać garści porad,
czy też dowiedzieć się, gdzie najlepiej zrobić bezodpadowe zakupy. Spotkanie zawsze jest
również okazją do swobodnej dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Zero
Waste.
Kawiarenka Naprawcza - Repair Cafe
Dotychczas na terenie Katowic odbyło się kilka edycji Kawiarenki Naprawczej. Podczas
jednodniowego wydarzenia, wolontariusze oferują chętnym osobom (okoliczni mieszkańcy i
nie tylko) swoje umiejętności i darmową pomoc w zakresie napraw zepsutych sprzętów w
myśl zasady “Do wyrzucenia? Nie ma mowy!”. Wydarzenie umożliwia nie tylko wzajemną
pomoc i integrację lokalnej społeczności - dzięki wolontariuszom dajemy drugie życie
sprzętom, które mogłyby trafić na śmietnik i tym samym kształtujemy postawę
proekologiczną wśród mieszkańców danej okolicy.
W związku z tym wydarzeniem potrzebujemy różnego rodzaju wsparcia - mile widziane
wszelkie osoby interesujące się majsterkowaniem, drobnymi naprawami, szyciem,
elektroniką i pokrewnymi obszarami. Ponadto, poszukujemy również osób zainteresowanych
pomocą w zakresie promocji przed wydarzeniem i koordynacji Kawiarenki.
Warsztaty - domowe środki czystości, kosmetyki i środki higieny osobistej
Uczestnicy warsztatów, pod okiem naszych prowadzących uczą się przygotowywać własne
produkty z grupy tzw. chemii domowej. Podczas wydarzenia prezentujemy przepisy na
środki przyjazne dla środowiska, które zainteresowane osoby będą mogły łatwo odtworzyć w
domu, minimalizując przy tym zużycie plastikowych opakowań.
Pomoc Wolontariuszy będzie dla nas cenna w zakresie promocji warsztatów i koordynacji
zapisów, a także czynności organizacyjnych już na miejscu - powitanie gości, prezentacja
produktów związanych z zagadnieniem Zero Waste i ochrony środowiska, służenie gościom
radą i pomocą.

Jak do nas dołączyć?
Aby wesprzeć nas jako Wolontariusz, skontaktuj się z nami drogą mailową i pozostaw swoje
dane kontaktowe. Chętnie umówimy się z Tobą na krótką rozmowę, która pozwoli nam
poznać Ciebie i Twoje zainteresowania.

Kontakt:
Ewa Witkiewicz - koordynator wolontariatu
ewa@wolnaherbata.pl

