
 

 

Poszukiwani wolontariusze 

w projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów 
przewodników oraz zasad jego finansowania”.  

Projekt (ze środków PO WER w ramach Działania 4.1.) realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wraz z partnerami: Fundacją Vis Maior, Fundacją Pies Przewodnik, Fundacją na rzecz 
Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik oraz Polskim Związkiem Niewidomych. 
Polski Związek Niewidomy szuka Wolontariuszy, którzy są chętni i zaangażowani w całokształt działań 
organizacji i pragną podjąć pracę mające na celu wspieranie Polskiego Związku Niewidomych. 

Do zadań wolontariusza może miedzy innymi należeć: 

a) Bycie przewodnikiem /asystentem osób niepełnosprawnych, 

b) Udzielanie korepetycji, bycie lektorem dla młodych uczących się osób niewidomych, 

c) Tłumaczenie materiałów z i na język obcy, 

d) Zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych, 

e) Przygotowywanie i prowadzenie akcji zbiórkowych, 

f) Promocja organizacji i wolontariatu, 

g) Organizacja i udział w imprezach - festyny, zbiórki, 

h) Fotografia - robienie zdjęć zwierzętom, 

i) Pisanie tekstów - opis zwierząt i ich historii, teksty do gazet i stron www. 

j) I inne  

 
Udział w projekcie to okazja do zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi, zarówno 
zawodowo pracujących osobami niewidomymi, słabowidzącymi a także samych osób 
z niepełnosprawnością wzroku. Dajemy także możliwość zapoznanie się z funkcjonowaniem działania 
organizacji pozarządowych.   
W związku z tym, że wolontariat jest związany z projektem dotyczący psów przewodników szczególnie 
zachęcamy jeśli kochasz zwierzęta i uważasz że promowanie idei pomocy osobom niepełnosprawnym jest 
słuszną sprawą. Wolontariat postaramy się pogodzić z Twoimi zainteresowaniami, i pasją, by dla obydwu 
stron była to przyjemna współpraca.  Jeżeli jesteś osobą otwartą na wyzwania, a jednocześnie 
odpowiedzialną i rzetelną, jeśli zauważasz potrzebę szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych 
i słabowidzących – jest to wyzwanie dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy do kontaktu!  
Oczekujemy na zgłoszenia do 29.02.2019 r. 
 
Tel: 22 635 52 84 
Mail agradek@pzn.org.pl 
 
Prosimy o podanie: Imienia i nazwiska, numeru kontaktowego, adresu e-mail, oraz adresu zamieszkania. 
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