FAQ – WOLONTARIAT INDYWIDUALNY

Dlaczego symbolem akcji jest żółty żonkil?
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Co roku 19
kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na
Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez
Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego
powstania.

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem akcji Żonkile?
Do udziału w wolontariacie akcyjnym angażujemy osoby, które mają 14 lat („rocznikowo” - ukończone nie
później niż 31.12.2019 r.).

Jak wygląda proces rekrutacji do akcji Żonkile?
Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na naszej stronie
internetowej. Maksymalnie w ciągu 10 dni kontaktujemy się z kandydatami i zapraszamy na spotkanie
informacyjno-rekrutacyjne. Po spotkaniu przekazujemy kandydatom informację o zakwalifikowaniu do udziału
w akcji i przesyłamy harmonogram szkoleń przygotowawczych.

Wysłałam/em formularz zgłoszeniowy ale nie otrzymałam/em jeszcze odpowiedzi?
Po otrzymaniu formularza odezwiemy się do Ciebie maksymalnie w ciągu 10 dni i zaprosimy Cię na spotkanie
rekrutacyjno-informacyjne. W przypadku braku informacji zwrotnej w tym terminie prosimy o kontakt na adres
mailowy wolontariat@polin.pl.

Jak długo będzie trwało spotkanie informacyjno-rekrutacyjne?
Spotkanie trwa zwykle ok. 30 minut.

Czy jeśli jestem osobą niepełnoletnią powinienem przyjść na spotkanie informacyjnorekrutacyjne z rodzicem/opiekunem prawnym?
Nie ma takiej potrzeby – na spotkanie można przyjść samodzielnie (do czego zachęcamy ).
Prosimy jedynie o przyniesienie ze sobą podpisanej zgody na udział w wolontariacie do pobrania w kaflu
Zostań wolontariuszem akcji.
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Czy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne mogę przyjść ze znajomą/ym, który
również zgłosił się do udziału w akcji?
Tak, oczywiście, spotkania nie muszą być indywidualne. Prosimy jednak żebyście zgłaszali taką informację
mailowo umawiając się z nami na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne.

Jak wygląda proces szkoleń przygotowawczych?
Każdy wolontariusz, który zgłasza się do udziału w akcji po raz pierwszy, przechodzi obowiązkowo jedno
szkolenie komunikacyjne oraz wybrane szkolenie/spotkanie o charakterze edukacyjnym –
np. wykład historyczny o powstaniu w getcie warszawskim, czy zwiedzanie wystawy stałej Muzeum z
przewodnikiem. Wszystkie te spotkania odbędą się w lutym i marcu – każdy wolontariusz będzie mógł wybrać
dogodny dla siebie termin spośród kilkunastu zaproponowanych. Na około tydzień przed akcją organizujemy
spotkanie podsumowujące/odprawę, która również ma charakter obowiązkowy.

Czy wiadomo w jakie dni będą się odbywać szkolenia przygotowawcze oraz ile czasu
potrwają?
Dokładny harmonogram szkoleń i spotkań będzie na bieżąco przesyłany do kandydatów. Szkolenia
komunikacyjne trwają maksymalnie 4 godziny – będziemy je organizować w dni powszednie po 17:00 oraz w
weekendy. Pozostałe spotkania o charakterze edukacyjnym trwają ok. 2 godzin i będą odbywały się w dni
powszednie po 17:00.

Czy jeśli brałam/em już udział w akcji muszę brać udział w procesie
przygotowawczym?
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne skierowane są tylko dla nowych kandydatów. Szkolenia nie są
obowiązkowe również dla osób, które były już naszymi wolontariuszami. Co roku staramy się jednak
zorganizować dodatkowe spotkania na które z przyjemnością zapraszamy wszystkich wolontariuszy. Spotkanie
podsumowujące/odprawa ma charakter obowiązkowy dla wszystkich wolontariuszy biorących udział w akcji.

Na czym będzie polegała praca wolontariuszy podczas akcji?
Wolontariusze będą w dniu 19.04 rozdawać przechodniom papierowe żonkile oraz informować o rocznicy
wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Czy sam/a mogę wybrać miejsce, gdzie będę rozdawać Żonkile?
Muzeum określa najważniejsze obszary w Warszawie, gdzie będą rozdawane żonkile. W dniu akcji
organizujemy na terenie miasta kilka sztabów/punktów dystrybucyjnych, w okolicach których będziemy
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prowadzić akcję. Każdy z wolontariuszy zostanie przydzielony do kilkunastoosobowej grupy z koordynatorem i
dedykowanym rejonem rozdawania żonkili.

Czy mogę rozdawać żonkile w parze ze znajomą/ym?
Tak. Wolontariusze zawsze rozdają żonkile parami, lub ewentualnie trójkami – nigdy w pojedynkę. Jeśli w akcji
bierze udział ktoś z Twoich znajomych możecie zgłosić, że w dniu akcji chcielibyście rozdawać je razem.

Ile będzie trwała akcja?
Akcja będzie zorganizowana między 8:00 a 19:00. Staramy się podzielić ten okres na kilka maksymalnie 4
godzinnych zmian. Każdy z wolontariuszy będzie mógł wybrać spośród określonych przez nas przedziałów
godzinowych ten najbardziej dogodny dla siebie.

Czy po akcji otrzymam zaświadczenie o odbyciu wolontariatu?
Każdy wolontariusz, który angażował się w działania w ramach akcji Żonkile po jej zakończeniu otrzyma
zaświadczenie potwierdzające. Zaświadczenia będzie można odebrać podczas organizowanego w maju
spotkania podsumowującego lub w późniejszym, indywidualnie określonym terminie.
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