
 

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră în Journey Makers Project.  Mai jos este o prezentare generală 
a rolului Journey Makers Voluntar.  Pe măsură ce restricțiile sunt ridicate și oamenii încep să se întoarcă la 
locul de muncă și să utilizeze mai mult transportul public, avem nevoie de oameni ca tine.  Voluntarii joacă 
un rol foarte important în Marea Britanie, mai ales în momentele dificile.  O comunitate prosperă atunci 
când membrii săi raliu pentru a sprijini reciproc - barierele sunt defalcate, incluziunea se întâmplă, de îngrijire 
este împărtășită.  Salutăm dorința dumneavoastră de a fi unul dintre cei care fac comunitatea ta mai bine. 

Programul de voluntariat Journey Makers 

Descriere rol voluntar 

Volunteering Matters folosește puterea unică a voluntariatului pentru a aduce oamenii împreună și pentru 
a construi comunități mai puternice, mai rezistente în Marea Britanie. Oameni-condus și de impact condus, 
suntem o organizație de caritate națională, care este profund încorporată în zonele locale din Marea Britanie.  

În numele Departamentului transporturilor, Volunteer Matters coordonează un program național de 
voluntariat numit Journey Makers, pentru a ajuta călătorii la centrele de transport, pe măsură ce restricțiile 
de blocare încep să se ușureze. 

Rolul voluntar: 

Rolul principal al unui Maker de călătorie va fi de a oferi sprijin și îndrumare publicului la centrele de 
transport participante din Regatul Unit și de a oferi un mediu binevenit pentru persoanele care se întorc la 
locul de muncă. Centrele de transport participante ar putea include schimburi majore, tramvaie, stații de 
autobuz sau subterane. Toți voluntarii vor primi instruire, PPE și o jachetă HiViz. 

Voluntarii vor fi: 

• Primirea pasagerilor la gară  
• Sprijinirea fluxului de pasageri în și în afara stațiilor 
• Ghidarea pasagerilor prin noi căi sociale desemnate de distanțare în condiții de siguranță 
• Încurajarea pasagerilor să utilizeze acoperiri faciale (în conformitate cu recomandările guvernului) 
• Furnizarea de instrucțiuni verbale clare și concise persoanelor care se deplasează prin stație  
• Pasagerii liniștitor și răspunsul la întrebări 
• Pe deplin sprijinite și protejate de centrul de transport și de un voluntar de legătură 
• Cu condiția ca EIP și o vestă de înaltă vizibilitate care să ateste în mod clar că sunteți un voluntar 
• Asigurat prin primirea de formare și o inducție înainte de a începe 

Voluntarii NU vor fi: 

• Îndeplinirea oricărui aspect al rolului unui angajat 
• Se așteaptă să cunoască informațiile privind calendarul 
• Li s-a cerut să le compromită siguranța 

Abilități și atribute: 

• Capacitatea de a comunica cu încredere cu navetiști 
• Abilitatea de a arăta entuziasm și de a avea un simț al umorului 
• Flexibilitate și reziliență 
• Fii în formă și sănătos 

 



Aceasta este o mare șansă pentru tine de a obține beneficiile de voluntariat prin oferirea de ceva înapoi la 
comunitatea dumneavoastră și să facă o diferență pentru alții. Înregistrați un cont pe platforma noastră de 
planificare pentru a începe procesul de recrutare. https://timecounts.org/journey-makers/   
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