DOŚWIADCZENIE I ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Marcin mieszka w dużym mieście - w Katowicach. Jest singlem, ale w najbliższych latach planuje
założyć rodzinę. Lubi spotkania z ludźmi, a szczególną frajdę daje mu praca z dziećmi. Marcin jest
osobą otwartą, która chętnie uczy się nowych rzeczy. Jest aktywny społecznie, zwłaszcza w

Marcin, 30 lat

lokalnym środowisku. Dołączył do FMM po spotkaniu z jednym z wolontariuszy. Przed objęciem
funkcji koordynatora przez 5 lat sam był wolontariuszem.



koordynator oddziału
Marcin koordynuje 20-osobowy zespół wolontariuszy. Nadzoruje ich pracę, rozdziela zadania,
sprawdza status ich wykonania, zarządza cotygodniowe spotkania. Deleguje do szukania nowych
marzycieli. Jest w stałym kontakcie z Zarządem i koordynatorami z innych miast. Posiada wiedzę
nt. procesu realizacji marzenia oraz ma wypracowaną bazę kontaktów. Dba o dokumentację oraz
sprawy finansowe oddziału. Posiada największy zakres uprawnień w oddziale. Jako pierwszy

“Mega satysfakcja jak się widzi szczery uśmiech
dziecka, tą radość, czasem jak


dowiaduje się o zarejestrowaniu nowego marzyciela. Na działania koordynatora poświęca ok. 6-7
h tygodniowo. Ceni zaangażowanie i kreatywność wolontariuszy.



popłynie łza, radość marzyciela i rodziny, to jest
budujące. To poczucie spełnienia.”


BOLĄCZKI:
Jest coraz mniej marzycieli w oddziałach (2x mniej).

Jest duża rotacja wolontariuszy, zdarzają się sytuacje konfliktowe.



“Nie lubię sytuacji konfliktowych w zespole, które demotywują przez upór lub
niedomówienia. One są mocno demotywujące. Poza tym przestoje, gdy mało się dzieje
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koordynator

w fundacji”


wyższe, pedagogiczne

• dobra organizacja pracy

• komunikatywność

• kreatywność

• samorozwój

• umiejętność pracy w zespole

• umiejętność pracy z dziećmi 


OCZEKIWANIA WZGLĘDEM NARZEDZIA:
W związku z tym, że jest duża rotacja wolontariuszy, często muszę zarządzać ich danymi, chciałbym żeby to
było łatwe i intuicyjne.

Nie chcę też od początku uczyć wszystkiego nowych osób.

W związku z tym wolałbym,

żeby była gotowa baza wiedzy z checklistą kolejnych kroków i etapów realizacji marzenia.  
Poza tym chciałbym, aby wolontariusze byli bardziej samodzielni, wykazywali postawę proaktywną i
samodzielnie wprowadzali Marzenie do bazy.
 

• altruizm 

• empatia


Idealnie by było, aby aplikacja zawierała: 



• bazę materiałów zawierająca kontakty, kroki i scenariusze spełniania marzeń, insighty do wstępnego   
kosztorysu, 

• checklistę działań podczas procesu spełniania marzenia oraz “przypominacze”

• bazę sponsorów, listę firm, osób oferujących zniżki etc.

• profil marzyciela: zdjęcie, imię, wiek, marzenie, miejsce na notatkę lub aktywność

• podział na 5 kategorii: dostać, zostać, pojechać, spotkać, dać

Konkurs w ramach projektu WiT4People

