
   

 
 

OFERTA POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI ORAZ ORAGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

Galeria Arsenał w Białymstoku 

Poszukuje do współpracy osób kreatywnych, komunikatywnych i gotowych na niekonwencjonalny 

kontakt z artystami i dziełami sztuki. Oferuje również możliwość zdobycia nowych umiejętności.  

Wolontariat obejmować będzie następujące działania: 

 pomoc przy organizacji warsztatów, wykładów, spotkań z artystami, 

 twórczą współpracę przy prowadzeniu warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 dokumentację wydarzeń artystycznych, 

 tworzenie skryptów audiodeskrypcji, 

 współpracę przy działaniach związanych z promocją instytucji kultury. 

Po realizacji praktyk wolontariackich uczestnik programu będzie miał możliwość przygotowania  

i realizacji autorskiego projektu z zakresu edukacji lub animacji kultury. 

 
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku 

 

Poszukuje osób do współpracy przy dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzeń 

organizowanych w galerii, oraz współpracy przy warsztatach organizowanych przy ul. Waryńskiego  

i Legionowej. Oferuje zdobycie doświadczenia, bądź udoskonalenia swoich umiejętności oraz 

zapoznanie się ze specyfiką pracy w galerii. 

Zgłoś się, jeśli 

 studiujesz, bądź jesteś absolwentem kierunków związanych z kuturoznawstwem, pedagogiką, 

grafiką, fotografią, 

 twoimi dodatkowymi atutami są: umiejętność robienia zdjęć i filmów, obsługa stron www, 

umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Zadania wolontariuszy: 

 wsparcie przy fotograficzno – filmowej dokumentacji wydarzeń, odbywających się w obu 

placówkach Galerii im. Sleńdzińskich, 

 opracowywanie zebranych materiałów, 

 pomoc administracyjna przy uzupełnianiu strony www galerii, 

 wsparcie w warsztatach artystycznych m.in.: „Arcymama/ Arcytata”, „Artystyczne Łowy (Ał… 

sztuka nie boli)”, „S-lab”. 

 

Muzeum Wojska w Białymstoku 

Zaprasza do współpracy osoby zainteresowane historią, które chcą zdobywać nowe doświadczenia w 

pracy instytucji kultury. Do zadań wolontariuszy będzie należeć w szczególności: 

 pomoc przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych, 

 współpraca przy organizacji wykładów, spotkań, wydarzeń kulturalnych, 

 transkrypcja nagrań wywiadów z Sybirakami, 

 przygotowanie materiałów edukacyjnych i współprowadzenie internetowej platformy edukacyjnej, 

 przygotowanie i realizacja autorskiego projektu z zakresu edukacji lub animacji kultury. 

Poszukujemy osób kreatywnych, samodzielnych, pragnących przeżyć ciekawą przygodę, gotowych na 

zupełnie nowe wyzwania. Mile widziane umiejętności z innych dziedzin: sztuk plastycznych, muzyki, 

filmu, fotografii, a także oryginalne pomysły i ciekawość świata. 

 

 

 



   

 
 

 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 

W OWOP wolontariusze będą zaangażowani w działania statutowe organizacji – wspierające inne 

organizacje, współpracę z samorządem miasta i województwa, organizację konkursu Podlaskie 

Otwarte i innych działań społecznych organizacji. Poznają zasady funkcjonowania organizacji 

pozarządowej, pracy metodą projektów, pracy w zespole i zyskają wsparcie w realizacji własnego 

pomysłu. 

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 

Zaprasza osoby odpowiedzialne i samodzielne do współpracy przy zadaniach archiwum 

artystycznego. Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie przede wszystkim:  

 współpraca przy archiwizacji spektakli,  

 współpraca przy aktualizacji spisu spektakli archiwalnych. 

Wymagana dyspozycyjność w poniedziałki w godzinach 12.00-16.00 

 

 


