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ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WARSAW INNOVATION DAYS! 

M.st. Warszawa zaprasza wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji Warsaw 

Innovation Days!  

Warsaw Innovation Days to wyjątkowy w skali kraju cykl wydarzeń - konferencji, spotkań, 

warsztatów oraz imprez związanych z tematyką przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki 

nim w czerwcu 2015 r. Warszawę odwiedzą dziesiątki zagranicznych gości, a także 

przedstawiciele polskiej nauki i sceny biznesowej.  

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej www.warsawinnovationdays.pl.  

Wolontariusze zaangażowani będą w terminie 8-21 czerwca 2015 r. w godz. 10:00-20:00 
(praca zmianowa) w Warszawie m.in. na terenie: Stadionu Narodowego, Politechniki 

Warszawskiej oraz w Sferze Innowacji, która usytuowana będzie na Placu Politechniki 

Warszawskiej oraz przy Centrum Nauki Kopernik.  

Zadaniem wolontariuszy będzie: 

• współpraca z Organizatorem (m.st. Warszawa) oraz Współorganizatorem (Fundacja 

Globe Forum) wydarzenia Warszaw Innovation Days  

• dystrybucja informacji oraz materiałów informacyjnych wśród uczestników projektu 

Warsaw Innovation Days, mieszkańców i turystów, tj.: 

− obsługa stacjonarnych i mobilnych punktów informacji (stoiska Warsaw 

Innovation Days podczas jednej z 4 imprez tworzących program Warsaw 

Innovation Days oraz recepcji Sfery Innowacji – namiotu sferycznego 

usytuowanego w centrum m.st. Warszawy), 

− pomoc w organizacji wydarzeń odbywających się w Sferze Innowacji, 

− informowanie osób zainteresowanych o programie i idei Warsaw Innovation 

Days, 

− informowanie o najciekawszych miejscach turystycznych Warszawy  

i polecanie miejsc, w których warto spędzić czas wolny, 

− udzielanie informacji o możliwościach przemieszczania się komunikacją 

miejską, regionalną i krajową 

 

Od kandydatek/ów oczekujemy: 

• wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych 

• empatii 

• zmysłu organizacyjnego 

• sumienności 



• umiejętności pracy w zespole 

• elastyczności 

• znajomości j. angielskiego 

A jak się odwdzięczymy: 

• przede wszystkim ogromnym DZIĘKUJĘ, ale także: 

• certyfikatem potwierdzającym udział w wolontariacie 

• darmowym trzymiesięcznym dostępem do wybranego przez Wolontariusza kursu 

językowego dostępnego na platformie multikurs.pl 

• drobnymi upominkami miejskimi  

• zapewnieniem biletów komunikacji miejskiej na potrzeby poruszania się po 

Warszawie w trakcie wydarzenia 

• dodatkowo zapewniamy posiłek w czasie trwania wolontariatu 

Podpisujemy porozumienia o współpracy wolontariackiej. 

Zgłoszenie prosimy przesyłać na adres ebledowska@um.warszawa.pl z tematem maila 

„Wolontariat” do dnia 20.05.2015 r. Formularz do pobrania znajduje się na stronie 

www.firma.um.warszawa.pl.  

Jeśli potrzebujesz więcej informacji – skontaktuj się z nami! Szczegółowych informacji 

udzielają: Ewelina Błędowska, ebledowska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 02 24 i Dorota 

Dobrzyńska, ddobrzynska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 07 67. 

 


