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Wolontariat w redakcji portalu Kontynent Warszawa Warszawa wielu kultur
Fundacja Inna Przestrzeń
(/component/profile/profil/4314)

 Opis projektu
Portal Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur
(www.kontynent-warszawa.pl) prowadzony przez Fundację Inna
Przestrzeń poszukuje osób chętnych, aby dołączyć do zespołu
redakcji.
Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur to pierwszy portal
internetowy, który w kompleksowy sposób informuje o wielokulturowości i jej różnorodnych
przejawach na terenie Warszawy. Powstał w 2006 roku jako wyodrębniony program Fundacji Inna
Przestrzeń.
Portal zawiera informacje o wydarzeniach, ludziach i miejscach związanych z różnorodnością
kulturową oraz o aktywności kulturalnej mniejszości i środowisk cudzoziemców w stolicy. Zajmuje
się promowaniem artystów i miejsc związanych z kulturą mniejszości etnicznych, do tej pory mało
znanych i niebędących w stanie prowadzić profesjonalnej promocji. Służy także jako platforma
wymiany doświadczeń i poglądów wszystkich warszawiaków, niezależnie od miejsca ich
pochodzenia.
email kontaktowy: mikolaj.chmielinski@kontynent-warszawa.pl

 Zadania
aktualizacja oraz uzupełnianie bazy portalu, działy: miejsca, instytucje, ludzie (zadanie
podstawowe) – wyszukiwanie informacji w internecie, odkrywanie interesujących miejsc
w Warszawie, kontakt z miejscami i instytucjami
przeprowadzanie wywiadów z artystami i aktywistami wywodzącymi się ze środowisk
migranckich, które zostaną potem opublikowane na stronie w dziale felietony
wspólne relacjonowanie wydarzeń kulturalnych (przykład - niedawno uczestniczyliśmy
w Żywej Bibliotece Wielokulturowej w ramach FKBB, w planach mamy relację i promocję
Spacerów Artystycznych organizowanych przez Fundację Inna Przestrzeń w dniach 2831.10)
redagowanie newsów na fanpage’u
wolontariat zdalny - stały kontakt z koordynatorami i co jakiś czas zebrania redakcji (także na
żywo, najbliższe planowane spotkanie - 22.10)

 Ile czasu?
Współpraca trwałaby do końca grudnia, godzinowy czas zaangażowania dostosowany do
możliwości wolontariusza

 Minimalny wiek wolontariusza
18 lat
https://ochotnicy.waw.pl/twoje-menu/oferty/oferta/1822
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 Dodatkowe wymagania
- chęć mieszkania w wielokulturowej Warszawie :);
- posługiwanie się poprawną polszczyzną, z naciskiem na używanie sformułowań tolerancyjnych
i niekrzywdzących (oczywiście mile widziane są też osoby, dla których język polski nie jest językiem
ojczystym, istnieje możliwość redagowania portalu w innym języku);
- zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi w Warszawie;
- zainteresowanie konkretnymi kulturami i znajomość języków obcych mile widziane, ale
nieobowiązkowe.
- przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z portalem: https:/
/kontynent-warszawa.pl/

 Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza
- porozumienie wolontariackie;
- referencje po odbytym wolontariacie;
- możliwość zrealizowania praktyk studenckich;
- umiejętności związane z redagowaniem portalu i tekstów;
- działanie w empatycznym i energicznym zespole;
- wolontariat w cenionej fundacji, możliwość współpracy przy innych aktywnościach.
Pozostało na zgłoszenie: Czas
Ofertę wybrało: 16

zgłoszeń upłynął

osób

Miejsce wykonywania zadań:
Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa
Śródmieście
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