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KULTURA EDUKACJA EKOLOGIA I ZIELEŃ

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE ZWIERZĘTA

ZRÓBMY RAZEM FILM -
wolontariART - II edycja

Opis projektu

Po raz drugi tworzymy film

z misją społeczną. 

Warszawa, kwiecień - listopad

2021. 

Tworzymy pomagając przy

okazji innym, potrzebującym,

otoczeniu, środowisku…

Komu, czemu? To już zależy od Ciebie, sam wybierasz rodzaj,

formę wolontariatu i obszar, w który chcesz się zaangażować.

A Twój wolontariat będzie szeroko rozumianym bohaterem /

tematem przyszłego filmu. 

Tworzymy platformę współpracy, kojarzymy zespoły filmowe ,

umożliwiamy udział w warsztatach filmowych (stacjonarnych

do 5 osób i on-line) z fachowcami, konsultacje na wszystkich

etapach powstawania filmu. 

Chcesz do nas dołączyć wyślij na adres: info@wolontariART.pl

formularz zgłoszeniowy (link http://wolontariart.pl/wp-

content/uploads/2019/10/formularz_zgloszeniowy.pdf) 



Pozostało na zgłoszenie: 11

dni

Ofertę wybrało: 57 osób

Miejsce wykonywania
zadań:

ks. J. Popiełuszki 17a 

01-595 Warszawa 

Żoliborz

Fulltura - Stowarzyszenie
Form Twórczych
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Mamy jeszcze wolne miejsca w drugiej edycji! 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegóły  

http://wolontariart.pl/ 

https://www.facebook.com/Zr%C3%B3bmy-razem-FILM-

wolontari-ART-2369083433372048

Zadania

Wolontariat "szyty na miarę" dla młodych ludzi

interesujących się filmem

Wolontariat akcyjny w grupach (na razie 5 osobowych) -

rodzaj i forma do wyboru w zależności od zanteresowań

wolontariusza i ustaleniu z opiekunami wolontariatu

Ty, nasz przyszły/a wolontariusz/ka, masz pomysł na

scenariusz lub interesujesz się fotografią,

charakteryzacją, muzyką i dźwiękiem, montażem, masz

zdolności organizacyjne i sprawdzisz się na planie

filmowym?

Ile czasu?

16 godzin miesięcznie

Minimalny wiek wolontariusza

15 lat

Dodatkowe wymagania

wiek - minimalny 15 lat maksymalny 28 lat. 

Zainteresowania artystyczne. 

Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność! 
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wolontariART jest całkowicie otwarty na udział i potrzeby

osób młodych z niepełnosprawnościami. 

Przesłanie wypełnionego FORMULARZA

ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na http://wolontariart.pl/wp-

content/uploads/2019/10/formularz_zgloszeniowy.pdf na

adres: info@wolontariART.pl

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

Porozumienie wolontariackie, ubezpieczenie NNW. 

Bezpłatny udział w FILMOWYM PROGRAMIE

MENTORSKIM: 

– możliwość poznania i współpracy z młodymi ludźmi

o podobnych zainteresowaniach oraz integracja na gruncie

nieformalnym 

– praca warsztatowa z fachowcami z branży edukacji filmowej

i sektora ngo 

– skojarzenie zespołów filmowych i tworzenie swoich

projektów filmowych pod okiem ekspertów z branży filmowej 

– udział w 14. warsztatach filmowych prowadzonych przez

ekspertów 

– certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności

filmowych i kompetencji społecznych.
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