Dziękujemy za zainteresowanie projektem Journey Makers. Poniżej znajduje się przegląd roli Wolontariusza Journey
Makers. Ponieważ ograniczenia są zniesione, a ludzie zaczynają wracać do pracy i w większym zakresie korzystać z
transportu publicznego, potrzebujemy ludzi takich jak Ty. Wolontariusze odgrywają naprawdę ważną rolę w Wielkiej
Brytanii, zwłaszcza w trudnych czasach. Społeczność rozwija się, gdy jej członkowie zbierają się, aby wspierać się
nawzajem - bariery są łamane, integracja się zdarza, opieka jest dzielona. Wyrażamy uznanie dla twojej gotowości
do bycia jednym z tych, które sprawiają, że twoja społeczność jest lepsza.

Program wolontariatu "Journey Makers"
Opis roli wolontariusza
Wolontariat w sprawach wykorzystuje wyjątkową moc wolontariatu, aby zjednoczyć ludzi i zbudować
silniejsze, bardziej odporne społeczności w całej Wielkiej Brytanii. Jesteśmy narodową organizacją
charytatywną, która jest głęboko osadzona w lokalnych regionach Wielkiej Brytanii.
W imieniu Departamentu Transportu, Wolontariat Matters koordynują ogólnokrajowy program
wolontariatu o nazwie Journey Makers, aby pomóc podróżnym w węzłach transportowych, ponieważ
ograniczenia blokady zaczynają się zmniejszać.
Rola wolontariusza:
Główną rolą Journey Maker będzie zapewnienie wsparcia i wskazówek dla społeczeństwa w uczestniczących
węzłach transportowych w całej Wielkiej Brytanii oraz zapewnienie środowiska powitalnego dla osób
powracających do pracy. Uczestniczące węzły komunikacyjne mogłyby obejmować główne węzły
przesiadkowe, tramwaje, dworce autobusowe lub podziemne. Wszyscy wolontariusze otrzymają szkolenie,
PPE i kurtkę HiViz.
Wolontariusze będą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powitanie pasażerów na dworcu
Wspieranie przepływu pasażerów do i ze stacji
Prowadzenie pasażerów przez nowe wyznaczone bezpieczne ścieżki społeczne
Zachęcanie pasażerów do korzystania z osłon twarzy (zgodnie z zaleceniami rządu)
Zapewnienie jasnych i zwięzłych instrukcji słownych osobom poruszającym się po stacji
Uspokojenie pasażerów i udzielenie odpowiedzi na pytania
W pełni wspierane i chronione przez węzeł transportowy i
Wyposażony w ŚOI i kamizelkę o wysokiej widoczności wyraźnie stwierdzającą, że jesteś
wolontariuszem
Uspokojenie przez szkolenie i indukcję przed rozpoczęciem

Wolontariusze NIE BĘDĄ:
•

Wypełnianie dowolnego aspektu roli pracownika

•

Oczekuje się, że pozna informacje o rozkładzie jazdy

•

Poproszona o naruszenie ich bezpieczeństwa

Umiejętności i atrybuty:
•

Możliwość pewnego komunikowania się z osobami dojeżdżającymi do pracy

•

Umiejętność okazywała entuzjazm i poczucie humoru

•

Elastyczność i odporność

•

Bądź sprawny i zdrowy

Jest to świetna okazja, aby uzyskać korzyści z wolontariatu, dając coś z powrotem do swojej społeczności i zrobić
różnicę dla innych. Zarejestruj konto na naszej Platformie Planowania, aby rozpocząć proces rekrutacji.
https://timecounts.org/journey-makers/

