INFORMATOR
DLA
WOLONTARIUSZY

Wspieramy ludzi
z pasją, aby
mogli zmieniać
swoje otoczenie!

MISJA FUNDACJI

O FUNDACJI
Cześć,
Fundacja Fenomen działa w
Łodzi od 2009 r. Wierzymy, że
wspólnie stworzymy miasto
atrakcyjne, zadbane, niebanalne,
w którym wszelkie istotne
decyzje podejmowane będą wraz
z zaangażowanymi
mieszkańcami. Miasto, które
stanie się prawdziwą Ziemią
Obiecaną dla swych obywateli i
dla wszystkich przybywających
do niej gości.
Cieszę się, że do nas dołączasz :)
Hubert Barański
Prezes Fundacji Normalna
Miasto – Fenomen

Wspieramy
ludzi z pasją,
aby mogli
zmieniać swoje
otoczenie!
CZYM SIĘ
ZAJMUJEMY?
miasto
kultura
przestrzeń
transport zrównoważony
dziedzictwo
społeczeństwo obywatelskie

Postawiliśmy sobie za cel
obudzenie w ludziach
świadomości, że są podmiotami,
a nie przedmiotami władzy, że
ich obowiązkiem oraz szansą na
lepsze życie jest interesować się
sprawami publicznymi,
problemami sąsiedztwa, osiedla,
dzielnicy i miasta. Chcemy, by
łodzianie uwierzyli, że mogą
mieć realny wpływ na decyzje
podejmowane przez lokalne
władze, że zmiana na lepsze jest
możliwa.
MISJA FF
Fundacja Fenomen składa się
z obywateli kochających swoje
miasto – Łódź. Przede wszystkim
widzimy w nim ogromny
potencjał, który według nas nie
jest w pełni wykorzystany.
Staramy się to aktywnie
zmieniać. Łączy nas wiara, że
swoją pracą przyczynimy się do
stworzenia takiego miasta,
z którego wszyscy będziemy
dumni.

www.fundacjafenomen.pl

PRZESTRZEŃ
MIEJSKA

JAK MOŻESZ
NAM POMÓC?

Sprawdź, w jakich obszarach
potrzebujemy pomocy. Jeśli coś
idealnie odpowiada Twoim
kompetencjom, potrzebom
i oczekiwaniom, skontaktuj się
z osobą kontaktową przypisaną do
danego tematu. Jeśli nie możesz się
zdecydować, ale chcesz pomóc,
pisz:
Koordynator wolontariatu
Konrad Strzelecki
k.strzelecki@fundacjafenomen.pl

TRANSPORT
ZRÓWNOWAŻONY
1. Organizowanie przejazdów rowerowych
po Łodzi (np. wycieczek z przewodnikiem).
Potrzebujemy osób do czuwania nad
bezpieczeństwem, prowadzenia pojazdu
nagłośnieniowego, koordynacji wydarzeń.
2. Współprowadzenie fanpage’y Rowerowa
Łódź i Piesza Łódź.
3. Wyszukiwanie tematów i pisanie tekstów
do wortalu Rowerowa Łódź.
4. Przygotowywanie relacji foto i wideo
z wydarzeń rowerowych oraz postępów
z inwestycji w zakresie zrównoważonego
transportu.
5. Monitorowanie stanu wykonania zadań
z Budżetu Obywatelskiego Łodzi dot. spraw
rowerowych i pieszych.
6. Tłumaczenie filmików z Youtube dot.
zrównoważonego transportu.

1. Tworzenie wizualizacji
przestrzennych, np. usuwanie za
pomocą oprogramowania
graficznego reklam ze zdjęć Łodzi.
2. Wykonywanie dobrych
jakościowo (i kadrowo) zdjęć
reklam umieszczonych
w łódzkiej przestrzeni publicznej.
3. Robienie researchu projektów
dotyczących partycypacji
w planowaniu przestrzennym.
4. Tworzenie mapy szpecących
reklam w Łodzi (aby móc oznaczać
udane interwencje).
5. Weryfikowanie zapisów planów
miejscowych.
6. Uczestnictwo w konsultacjach
społecznych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Osoba do kontaktu
Bartłomiej Olczak
b.olczaki@fundacjafenomen.pl

Osoba do kontaktu
Hubert Barański
kontakt@fundacjafenomen.pl

KULTURA
1. Współtworzenie fanpage’y
Odjazdowy Bibliotekarz,
Fenomenalna Biblioteka.
2. Przygotowywanie raportów
z imprez organizowanych przez FF
(zbieranie danych, tekst, grafika,
skład tekstu).
3. Wyszukiwania nowych
organizatorów lokalnych
Odjazdowego Bibliotekarza.
4. Pomoc w organizacji łódzkiej
edycji Odjazdowego Bibliotekarza zaplanowanie trasy przejazdu,
zgłoszenie zgromadzenia,
zabezpieczenie przejazdu
rowerowego, prowadzenie pojazdu
nagłośnieniowego, tworzenie listy
utworów muzycznych, pomoc
z przewożeniem rzeczy, organizacja
i prowadzenie konkursów,
pozyskiwanie nagród na konkursy.

5. Pomoc w organizacji Wycieczek
rowerowych z przewodnikiem.
Pomoc w organizowaniu konferencji
Fenomenalna Biblioteka:
przygotowanie oprawy graficznej,
pakowanie pakietów dla
uczestników, wyszukiwanie
i zamawianie gadżetów,
wystawianie faktur dla
uczestników, zdobycie łódzkich
gadżetów, foto
i wideorelacja, opieka nad gośćmi.

Osoba do kontaktu
Paulina Milewska
p.milewska@fundacjafenomen.pl

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

MARKETING
1. Pomoc w organizacji akcji
informacyjnych i crowdfundingowych.
2. Uczestnictwo w zbiórkach
publicznych - zbieranie darowizn
do puszek. Wyszukiwanie imprez,
podczas których mogłyby odbywać
się zbiórki.
3. Współtworzenie newsletterów.
4. Kolportaż materiałów
promocyjnych FF.
5. Przygotowywanie materiałów
graficznych.
6. Kontakty z mediami.

Osoba do kontaktu
Aleksandra Marciniak
a.marciniak@fundacjafenomen.pl

