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Nie zwlekaj i skontaktuj się z koordynatorem 

wolontariatu już dziś!  

Kontakt:

Koordynator wolontariatu w MIIWŚ

tel.: + 48 728 805 728

wolontariat@muzeum1939.pl
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JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ 
DO GRONA 
WOLONTARIUSZY 
MUZEUM II WOJNY 
ŚWIATOWEJ 
W GDAŃSKU!

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma 
praca na rzecz innych, wykraczająca poza krąg 
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielski.
 Jeśli masz ochotę zrobić coś dla innych, włączając 
się w działalność na różnych obszarach, to jest to 
oferta dla Ciebie! Wolontariuszem może być każdy, 
bez względu na wiek, pochodzenie, status społeczny czy 
doświadczenie. Dzięki różnorodności naszych działań 
wspólnie możemy zrealizować wiele ciekawych zadań!





DLACZEGO 
WARTO ZOSTAĆ 
WOLONTARIUSZEM?

Wolontariat daje dużo możliwości. Nowe wyzwania 
możesz podejmować indywidualne lub w grupie. 
Zdobyte doświadczenie bardzo często jest warto-
ścią dodaną podczas poszukiwania wymarzonej 
pracy. Pomagamy również w zrealizowaniu wła-
snych inicjatyw. I to wszystko w formach dopaso-
wanych do Twoich możliwości czasowych!

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest miej-
scem, w którym przeszłość i tragiczne wspomnie-
nia związane z największym kataklizmem XX wieku 
spotykają się z teraźniejszością. Tu ukazane są 
losy bohaterów i zwykłych ludzi w obliczu trudnej 
rzeczywistości wojny. Jest to również przestrzeń 
do wspólnego działania, rozwijania się i dzielenia 
zainteresowaniami. Naszym celem jest przekazy-
wanie wiedzy historycznej kolejnym pokoleniom.



Proponujemy Ci współpracę z jedną z najno-
wocześniejszych instytucji kultury w Polsce, 
w której spotkasz osoby pracujące z pasją oraz 
zaangażowaniem. Nasz młody i twórczy zespół 
pomoże Ci zdobyć doświadczenie pracy w insty-
tucji publicznej.

Już teraz pomyśl, w jaki sposób chciałbyś się re-
alizować, współpracując z nami. Zastanów się, 
co lubisz robić, czego chcesz spróbować. Może 
masz swoje pomysły, które wspólnymi siłami mo-
żemy wcielić w życie? 

Gwarantujemy zaświadczenie o odbytym wolonta-
riacie, zapewniamy ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkie szkolenia 
konieczne do podjęcia współpracy w wybranym 
przez Ciebie obszarze.
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JAK ZOSTAĆ 
WOLONTARIUSZEM  
W NASZYM MUZEUM?



Na początku zastanów się, ile czasu możesz poświęcić 
na wolontariat. Możemy zaproponować Ci współpracę 
regularną i długoterminową lub działania akcyjne.

Kolejnym krokiem jest kontakt z koordynatorem wolon-
tariatu, czyli osobą, która odpowie na wszystkie Twoje 
pytania, zajmie się przygotowaniem szkoleń, wprowa-
dzeniem do pracy przy konkretnych zadaniach, a także 
wszelkimi formalnościami.

Koordynator zaproponuje Ci spotkanie, podczas  którego 
ustalicie szczegóły współpracy z Muzeum. Następnie 
podpiszemy porozumienie ustalające zakres planowa-
nej współpracy.
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PROPONOWANE 
OBSZARY 
WSPÓŁPRACY  
Z WOLONTARIUSZAMI

DOKUMENTACJA FILMOWA

Interesujesz się historią II wojny światowej i chcesz 
poznać osobiste wspomnienia świadków tych wydarzeń? 
Jeśli lubisz spokojną pracę i indywidualne zadania, 
to zachęcamy do uczestnictwa w spisywaniu notacji 
historycznych.



PROMOCJA

Nie musisz być studentem takich kierunków jak dzienni-
karstwo, PR czy reklama, by brać aktywny udział w pro-
mowaniu wydarzeń, które odbywają się w Muzeum. Masz 
talent do projektowania grafik, bardzo dobrze znasz 
języki obce lub jesteś biegły w social mediach? Jeśli 
tak, to jest to dla Ciebie świetna okazja do rozszerzania 
swoich umiejętności. 



KULTURA

Muzyka, teatr, konferencje… Jeśli jesteś osobą otwartą 
na nowe wyzwania, chcesz rozwijać swoje umiejętności 
organizatorskie, zdobywać ciekawe doświadczenia i po-
znawać interesujące osoby, to może być coś dla Ciebie. 
Proponujemy współtworzenie wydarzeń kulturalnych, 
współpracę z artystami oraz reżyserami.

NAUKA

Dostęp do wiedzy historycznej, najnowszych badań 
naukowych, kontakt z wybitnymi specjalistami z ca-
łego świata – brzmi ciekawie? Współpracując z nami, 
możesz brać udział w różnego rodzaju konferencjach 
naukowych i być na bieżąco z najnowszymi odkryciami 
związanymi z II wojną światową!



SPRZEDAŻ

Chciałbyś poznać bliżej obszary, którymi na co dzień 
zajmuje się Dział Marketingu i Sprzedaży? Dołącz do 
naszego zespołu wolontariuszy i wspólnie z pracow-
nikami bierz udział w targach branżowych, włączaj 
się w organizację i obsługę wydarzeń komercyjnych 
realizowanych w Muzeum czy też pomagaj w funkcjo-
nowaniu naszej Strefy VR.

Ponadto możesz mieć swój udział w takich wydarzeniach 
jak Noc Muzeów, obchody rocznic ważnych wydarzeń 
historycznych i wielu innych przedsięwzięciach.


