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Program Wolontariatu Fundacji Rex Support Group 

przygotowany na lata 2020-2025 

„Wolontariat z RexSG” 

 

 

Słowo przewodnie. 

 

Marzy Ci się przygoda pełna nowych doświadczeń i dobrze spędzonego czasu? A gdyby tak 

w pakiecie dostać jeszcze dużą dawkę wiedzy? To wszystko może dać Ci nasz wolontariat. Dołącz 

już dziś do naszej społeczności pełnej zaangażowanych młodych ludzi, kreatywnych pomysłów  

i niezwykłej atmosfery. Poznaj wolontariat na nowo i rozwijaj swoje umiejętności. 

 

 Fundacja Rex Support Group na lata 2020-2025 przygotowała specjalny program 

„Wolontariat z RexSG”. Służy on zaangażowaniu, w szczególności młodzieży i studentów,  

w działania statutowe Fundacji, poprzez wsparcie swoją wiedzą, umiejętnościami, 

doświadczeniem, a także pomysłami. W tym celu, na początek, stworzyliśmy na naszej stronie 

internetowej rexsg.pl zakładkę specjalnie dla osób zainteresowanych wolontariatem w naszej 

Fundacji. Kontakt z nami musi być jak najbardziej uproszczony, jak i informacja, że chętnie 

przyjmiemy w swoje szeregi wolontariuszy, widoczna. Chcemy, aby wspólne działania przyniosły 

korzyść obydwu stronom. Fundacja organizuje liczne wydarzenia i szkolenia, podczas których 

potrzebuje pomocy wolontariuszy. Jednak nie zamierzamy wolontariuszy pozostawiać samych 

sobie. Misją naszego zespołu jest, aby wolontariusze podczas wspólnych zadań czerpali od nas 

także wiedzę i zdobywali nowe doświadczenia. Naszym celem jest budowanie zespołu złożonego 

z pracowników Fundacji oraz wolontariuszy, w taki sposób, aby każdy podczas wspólnych zadań 

mógł się wiele nauczyć.  

 Mocno rozbudowany i zróżnicowany Program Wolontariatu powstał ze względu na 

różnorodność zadań jakie podejmuje Fundacja. Wolontariusze będą mieli okazję działać z nami na 

różnych polach i doskonalić swoje umiejętności z różnych dziedzin. 

 Program Wolontariatu opracowany na lata 2020-2025 obejmuj takie działania dla 

Wolontariuszy jak: 



 

 
 
Fundacja REX Suport Group, ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin 
Web: www.rexsg.pl, Mail: contact@rexsg.pl, Tel.: +48 511 556 850 

str. 2/2 
 

a) wsparcie podczas organizacji programów i kampanii społecznych, edukacyjnych, 

kulturalnych, a także wydarzeń związanych ze sztuką; 

b) pomoc w prowadzeniu działalności publicystycznej i informatycznej, w tym podczas 

wydawania książek, czasopism, broszur; 

c) tworzenie treści marketingowych podczas trwania kampanii społecznych  

i szkoleniowych na stronie www i portalach społecznościowych Fundacji; 

d) zaangażowanie w tworzenie i organizowanie programów stypendialnych promujących 

wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież; 

e) udział i pomoc w organizowaniu wyjazdów, plenerów, warsztatów oraz konkursów; 

f) wsparcie podczas organizowania i prowadzenia programów badawczych, szkoleń, 

wykładów, konferencji, wystaw, koncertów, festiwali, sympozjów, przeglądów i innych 

akcji artystycznych zgodnych z celami Fundacji; 

g) udział i pomoc w wydarzeniach charytatywnych na rzecz polepszenia warunków życia  

i rozwoju dzieci i młodzieży, oraz na rzecz osób pochodzących z regionów słabszych 

ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i zacofanych; 

h) wsparcie podczas organizacji pomocy organizacjom pożytku publicznego, szkołom, 

placówkom oświatowym, szpitalom i domom dziecka, domom opieki społecznej; 

i) zaangażowanie podczas działań w zakresie kultury i sztuki, a także ważnych społecznie 

inicjatyw związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu; 

j) pomoc podczas inicjatyw ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów 

Fundacji; 

k) wsparcie podczas działań na rzecz ochrony środowiska, odbudowie i renowacji obiektów 

zabytkowych; 

l) udział oraz pomoc podczas organizacji działań na rzecz wsparcia finansowego opieki 

zdrowotnej i socjalnej oraz pomoc podczas zakupu, sprzedaży produkcji i naprawy sprzętu 

specjalistycznego dla dobra publicznego. 

 

Wierzymy, że dzięki tak rozbudowanemu Programowi i licznym działaniom jakie podejmuje 

Fundacja, każdy z Wolontariuszy znajdzie projekt, jak i dziedzinę, która będzie odpowiadała jego 

zainteresowaniom i da możliwość rozwoju. 

 

 


