DOŚWIADCZENIE I ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Karolina wraz z chłopakiem mieszka w Katowicach. Skończyła studia i ma satysfakcjonującą
pracę.

Czuła rodzaj długu wdzięczności wobec świata i postanowiła poświęcić część swojego

wolnego czasu na działania w ramach wolontariatu. Szukała odpowiedniego miejsca dla siebie, aż

Karolina, 24 lat

wreszcie zachęcona opowieściami znajomej, trafiła do Fundacji Mam Marzenie. Przeszła cały cykl
przygotowania i po trzech miesiącach podpisała swoją pierwszą umowę wolontariacką. 



początkująca wolontariuszka
Karolina zajmuje się realizacją marzeń podopiecznych Fundacji Mam Marzenie. Proces
rozpoczyna od osobistego poznania dziecka oraz jego rodziców, w trakcie spotkania poznaje
marzenie dziecka oraz podpisuje dokumenty z opiekunami (Rodzinny Pakiet Marzyciela). Tworzy
kosztorys realizacji marzenia. Jest odpowiedzialna za pozyskanie sponsorów na realizację
danego marzenia, nawiązuje z nimi kontakty, pisze apele. Koordynuje wszystkie działania

„To jest pewien rodzaj zajęcia,

który mnie bardzo fascynuje i cieszę się, że jestem
w miejscu w jakim jestem i że to co robię


związane z realizacją marzenia, organizuje oprawę towarzyszącą wręczeniu wymarzonego
prezentu oraz tworzy relację z tego wydarzenia, która to publikowana jest później na stronie. Jest
odpowiedzialna za zbieranie wszystkich

dokumentów finansowych

(paragony, faktury) oraz za

uzupełnianie wewnętrznej Bazy Marzycieli.



sprawia przyjemność, radość innym, bo o to w tym
wszystkim chodzi.”


Bierze udział w cotygodniowych spotkaniach wolontariuszy oddziału. 

Pozostaje w stałym kontakcie z koordynatorem z którym konfrontuje swoje niepewności. 

Na Wolontariat w Fundacji przeznacza około 2 godzin tygodniowo. 


BOLĄCZKI:
STANOWISKO:

wolontariuszka
• nie wie jakie są poszczególne kroki realizacji marzenia,


WYKSZTAŁCENIE:

wyższe, marketing i zarządzanie

• ma problem z zapamiętaniem wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu
i najważniejszych

kroków/dokumentów

przy realizacji marzenia,


• problemy z powielającymi się informacjami wysyłanymi do sponsorów,


UMIEJĘTNOŚCI/CECHY:

• empatia

• poczucie misji

• umiejętność zarządzania czasem

• odpowiedzialność

• 'podejście do dzieci'


• nie wiem jakie inne marzenia są realizowane w innych oddziałach,

• najtrudniejszy etap zdobycie namiarów do gwiazdy i umówić termin,

• nie wiem jak przygotować kosztorys,

• nie lubi realizować marzeń wyjazdowych, bo trzeba zbierać i dokumentować
wszystkie paragony i faktury,

• umiejętność pracy w grupie

• wyrozumiałość

• szacunek

• skrupulatność, sumienność

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM NARZEDZIA:
Chciałabym, żeby to było proste narzedzie, w którym będę mogła znaleźć najważniejsze informacje na temat
wszystkich (z)realizowanych marzeń i marzycieli.



Idealnie by było, aby aplikacja zawierała:

 

• chciałbym

mieć

możliwość dodawania informacji z aplikacji do kalendarza goole'a, tak aby mieć wszystko

w jednym miejscu,

• chciałbym aby narzędzie przypominało mi o potrzebie realizacji kolejnych etapów, tak abym nie zapominała o
kolejnych zadaniach,

• narzędzie do generowania materiałów: apeli, podziękowań, dyplomów etc, tak abym mogła szybko korzystać
z najnowszych wzorów dokumentów,

• chciałbym mieć dostęp do bazy wiedzy o tym jak realizować marzenie, tak aby móc zawsze zweryfikować
swoją wiedzę, 



Konkurs w ramach projektu WiT4People

