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 Opis projektu
Lubisz sztukę? Zapach farb jest dla Ciebie, tak samo przyjemny, jak
woń świeżych kwiatów? Jesteś ekstrawertykiem w typie
ogarniacza? A może introwertykiem, który szuka sobie spokojnego
zajęcia? Potrzebujemy Cię!
Jeśli jesteś typem cierpliwca, który jest w stanie wytrzymać 3 lub
4 godziny w jednej pozycji, to jesteś idealnym kandydatem na
modela podczas zajęć z rysunku i malarstwa lub portretu. Jeśli bliżej Ci do wulkanu energii, który
pomoże zorganizować wystawę, ogarnąć przestrzeń pracowni lub wie skąd załatwić ciekawe
obiekty do malowania zapraszamy Cię do roli ogarniacza pracowni. :)
Można sprawdzić się w obydwu rolach. Czasami będzie też szansa, by sobie coś zmalować lub
otrzymać na własność portret ze swoją podobizną. :)
Wybierz sobie dzień tygodnia.
Harmonogram zajęć (start we wrześniu, godziny mogą się jeszcze zmienić):
Poniedziałek 14:00-18:00
Wtorek 12:30- 16:30, 17:30-20:30
Środa 11:00-15:00
Czwartek 11:00-15:00, 17:00-19:00
Piątek 12:00-16:00, 17:00-20:00

 Zadania
pozowanie we własnym ubraniu na zajęciach z rysunku i malarstwa i pracowni portretu
okazjonalnie pomoc przy aranżacji wystaw
aranżacja przestrzeni i dbanie o estetykę i sprzęt Otwartej Pracowni Plastycznej
(opcjonalnie) wsparcie animacyjne podczas sierpniowych zajęć plastycznych Lato w mieście,
oraz półkoloniach Picasso Woli
(opcjonalnie) pomoc w prowadzeniu mediów społecznościowych i udział w tworzeniu
materiałów graficznych o charakterze promocyjnym
(opcjonalnie) pomoc merytoryczna w zajęciach z malarstwa i portretu w Otwartej Pracowni
Plastycznej

 Ile czasu?
4 godziny tygodniowo

 Minimalny wiek wolontariusza
13 lat

 Dodatkowe wymagania
- cierpliwość
- odpowiedzialność
https://www.ochotnicy.waw.pl/oferta/1137
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- uprzejmość

 Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza
- udział w warsztatach malarskich
- możliwość nabycia wiedzy z zakresu różnych technik malarstwa i rysunku oraz obsługi programu
graficznego Corel
- zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
- umowę wolontariacką uprawniającą do zniżek na zajęcia i bezpłatnych wejść na wydarzenia
Wolskiego Centrum Kultury, którego częścią jest Otwarta Pracownia Plastyczna

Pozostało na zgłoszenie: 55
Ofertę wybrało: 28

dni

osób

Miejsce wykonywania zadań:
Wolska 50
01-187 Warszawa
Wola

https://www.ochotnicy.waw.pl/oferta/1137

2/2

