
 

ANIELSKI MECZ CHARYTATYWNY GWIAZD 2020 –  

OFERTA WOLONTARIATU 
 

Zapraszamy Wolontariuszki i Wolontariuszy (indywidualnie i grupami) do współorganizacji 

z Domem Aniołów Stróżów największej rodzinnej imprezy charytatywnej w Spodku tej wiosny! 

KILKA SŁÓW O SAMEJ INICJATYWIE 

Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Cieszyński, Olivier Janiak, Alżbeta Lenska, Monika Mrozowska, 

Marcin Wyrostek – potwierdzili udział w Anielskim Meczu Charytatywnym Gwiazd, który 

odbędzie się 29 marca 2020 roku w katowickim Spodku. Kolejne osobowości dołączą do 

drużyn już wkrótce. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na rzecz 

podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Właśnie ruszyła sprzedaż ogólnodostępnych 

biletów-cegiełek. 

Bilety wydarzenie można kupić za pośrednictwem serwisu Ticketportal.pl pod linkiem TUTAJ. 

Zaproszeni artyści, sportowcy i gwiazdy telewizji staną do sportowej rywalizacji w halowej 

piłce nożnej. Roli komentatora wydarzenia podjął się Tomasz Zimoch. Oprócz sportowych 

emocji, nie zabraknie również licznych atrakcji dla dzieci i młodzieży. 

– Takiej imprezy w Spodku jeszcze nie było! Chcemy, by ten dzień był świętem dla całych 

rodzin – mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom 

Aniołów Stróżów. 

Rywalizacja sportowa i dobra zabawa, choć pozostaną istotnymi elementami meczu, nie są 

najważniejsze. Celem imprezy ma być wsparcie dzieciaków z pogórniczych i pohutniczych 

dzielnic w miastach Śląska i Zagłębia. Pieniądze potrzebne są m.in. na codzienną pomoc, 

opiekę i edukację dzieci w świetlicach, klubach i programach ulicznych oraz realizację 

programów rozwojowych. Pomóc można, kupując bilet-cegiełkę na mecz. Cały dochód ze 

sprzedaży zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych stowarzyszenia. 

– Staramy się, aby nasi podopieczni, podobnie jak ich rówieśnicy, mieli okazję rozwijać się 

zdrowo i bezpiecznie. Ukończyć szkołę. Mieć przyjaciół. Odkryć i rozwijać swoje potencjały, a 

także poznawać świat. Podkreślamy jednocześnie rolę współpracy i pomagania innym. Nasze 

cele, przy nieocenionym wsparciu partnerów i przyjaciół stowarzyszenia, realizujemy m.in. 

prowadząc placówki wsparcia dziennego w dzielnicach poprzemysłowych oraz poprzez 

https://www.ticketportal.pl/Event/Anielski_Mecz_Charytatywny_Gwiazd


 

programy Anielska Akademia Rozwoju Talentów i Poznaj Świat. W ten sposób dajemy 

dzieciom i młodzieży szansę  na przywrócenie im szczęśliwego dzieciństwa, a także na 

edukację czy zdobycie pozytywnych doświadczeń, które budują u dzieci tak bardzo im 

potrzebne poczucie własnej wartości – dodaje Monika Bajka. 

Realizując swoją misję, Dom Aniołów Stróżów współpracuje z wieloma instytucjami 

publicznymi, mediami oraz biznesem. Prowadzi lub uczestniczy w licznych akcjach i 

wydarzeniach, które pomagają zbierać fundusze na działalność stowarzyszenia. Są wśród nich 

m.in.: Świąteczna Akcja Pomocy Dzieciom USKRZYDLAMY, Europejski Kongres Gospodarczy w 

Katowicach, Kalendarz „Katowice Miasto ludzi wolnych”, „Katowickie Kilometry Dobra. DLA 

ODMIANY życia dzieci i młodzieży”, czy „BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! Charytatywny parkrun 

Katowice z okazji Dnia Dziecka” i wiele innych. Dom Aniołów Stróżów wziął także udział w 

koncertach SCENOZSTĄPIENIE MIUOSH X JIMEK X SMOLIK X NOSPR na Stadionie Śląskim oraz 

Mioush XV w katowickiej Strefie Kultury. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WOLONTARIACIE?  

• wolontariat przy organizacji Meczu adresowany jest do osób od 15 roku życia, 

• osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/ opiekuna na udział w 

wolontariacie oraz przetwarzanie danych osobowych na obowiązujących w 

Stowarzyszeniu drukach (do pobrania pod linkiem TUTAJ), 

• osoby pełnoletnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osobiście 

w chwili podpisywania porozumienia o świadczenie usług wolontariatu, 

• wszyscy wolontariusze podpisują porozumienie o świadczenie usług wolontariatu. 

 

WOLONTARIAT - JAK MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Zgłoszenia kandydatów indywidualnych przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line, 

do którego link znajduje się TUTAJ (za wyjątkiem osób chcących zostać Szkolnymi 

Koordynatorami Sprzedaży – w tym przypadku osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

mailowy na: anielskiwolontariat@anioly24.pl) 

Zapraszamy także do zgłaszania się grupy wolontariuszy ze szkół, firm i innych organizacji. 

Szczegóły dotyczące zgłaszania się grup ustalamy już bezpośrednio z Koordynatorkami 

i Koordynatorami       Zapraszamy do kontaktu mailowego: anielskiwolontariat@anioly24.pl 

https://drive.google.com/file/d/1OTg6vGovvzEYgNqrJeRYS3rwutZxrO2Q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1o18wFZA8YH_rTG17e0257QKrw0pQdO_7JZlWoqJj9vs/viewform?edit_requested=true


 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA WOLONTARIATU 

Wolontariat przy organizacji Anielskiego Meczu Charytatywnego możliwy jest w kilku formach. 

Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat tego, na czym polega dana forma 

wolontariatu oraz w jakim terminie należy się zgłosić, aby wziąć udział w rekrutacji. 

 

1. SPRZEDAŻ BILETÓW NA MECZ 

 

Do współpracy przy sprzedaży biletów zapraszamy przede wszystkim uczniów szkół 

średnich. Zapraszamy osoby samodzielne, odpowiedzialne, mające „smykałkę” do 

handlu. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy Szkolnych Koordynatorów 

Sprzedaży, których zadaniem będzie: 

• przeprowadzenie / skoordynowanie promocji Meczu na terenie szkoły (w tym 

celu udostępniamy plakaty/ ulotki o wydarzeniu), 

• sprzedaż biletów na wydarzenie w ustalonym z Dyrekcją Szkoły oraz ze 

Stowarzyszeniem terminie, 

• przekazanie uzyskanych ze sprzedaży środków do biura Stowarzyszenia, 

• dostarczenie osobom, które zakupiły bilety, paragonów, które zostaną 

wydrukowane po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty za zakupione bilety. 

 

Dla Koordynatorów, którzy wykażą się szczególnym zaangażowaniem i skutecznością 

ufundujemy podwójne wejściówki na Anielski Mecz Charytatywny       

Jeśli chcesz zostać Szkolnym Koordynatorem Sprzedaży, to prześlij do nas swoje 

zgłoszenie mailowo na: anielskiwolontariat@anioly24.pl najpóźniej do 29.02.2020.  

Uwaga, skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Jeśli nie jesteś już uczniem szkoły średniej, a masz pomysł na sprzedaż biletów w swojej 

firmie/ na uczelni lub gdzieś indziej - napisz do nas: anielskiwolontariat@anioly24.pl 

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje       

 

  



 

2. PROMOCJA WYDARZENIA 

 

Zadaniem wolontariuszy będzie dystrybucja plakatów i ulotek o Meczu 

w wyznaczonych miejscach (głównie na terenie centrum Katowic) oraz rozdawanie 

ulotek o wydarzeniu podczas imprez na terenie Spodka oraz Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego w Katowicach. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2020  

 

Wolontariat będzie możliwy w następujących dniach i godzinach: 
 

• dystrybucja plakatów i ulotek 
 

od poniedziałku do piątku w godz. ustalanych indywidualnie z wolontariuszami 

- od 17 lutego do odwołania. 
 

Uwaga, szczegółowe terminy i godziny roznoszenia plakatów i ulotek ustalamy 

indywidualnie z zainteresowanymi wolontariuszami. 
 

• roznoszenie ulotek podczas imprez w Spodku i MCK 
 

Uwaga, podane terminy i rodzaje imprez są orientacyjne i mogą ulec zmianie.  
 

Osoby zainteresowane tą formą wolontariatu prosimy o podanie dostępności, 

tj. wszystkich możliwych terminów podjęcia wolontariatu spośród poniższych 

dat. Udział w imprezie będziemy potwierdzać z wybranymi osobami. 

 

Wstępne rodzaje i terminy imprez w Spodku i w MCK:  

• Koncert Queen Machine - 5 marca, 

• Koncerty Mega Club (Pezet, Maria Peszek, Taco Hemingway) - 6-8 marca, 

• Sylwia Grzeszczak - 6 marca, 

• Kabaretowy dzień kobiet - 7 marca, 

• Tribute to Dirty Dancing - 8 marca, 

• Fryderyki - 14-15 marca, 

• Puchar Polski piłki siatkowej mężczyzn, 14-15 marca, 

• Sweet Targi - 21 marca, 

• Katowicka noc kabaretowa - 21 marca, 

• Targi Bliżej zdrowia, bliżej natury - 21-22 marca, 

• Targi GLOBalnie - 27-29 marca. 

  



 

3. PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA 

 

Dla kogo oferta i na czym polegać będą zadania wolontariusza? 
 

 

• Zadaniem wolontariuszy będzie pomoc przy przygotowaniu miejsca odbywania 

się imprezy (rozstawianie stanowisk, aranżacja przestrzeni, pomoc techniczna, 

noszenie sprzętu, pomoc w rozładunku przywiezionych rzeczy, etc.). 

• Poszukujemy 4 wolontariuszy. Oferta skierowana do osób, które nie boją się 

pracy fizycznej       i mogą ją wykonywać (brak przeciwskazań zdrowotnych). 

• Wolontariuszom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia zapewniamy 

bezpłatny wstęp na imprezę po zakończonej pracy       

 

Kiedy i gdzie można wziąć udział w wolontariacie? 
 

 

• w dniu imprezy, tj. 29 marca 2020 w godz. 8.00-14.00, 

• wolontariat na terenie katowickiego Spodka. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2020. 

Uwaga, skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

 

 

4. OBSŁIUGA W TRAKCIE WYDARZENIA 

 

Dla kogo oferta i na czym polegać będą zadania wolontariusza? 
 

 

• Zadaniem wolontariuszy będzie pomoc przy organizacji imprezy – m.in. obsługa 

szatni, kierowanie gości na sektory, sprawdzanie biletów wstępu, pilnowanie 

porządku w wyznaczonych miejscach, pomoc w biurze wolontariatu, 

prowadzenie zbiórki publicznej (kwestowanie z puszką). 

• Poszukujemy łącznie 90 wolontariuszy. Oferta skierowana do wszystkich osób 

zainteresowanych, które ukończyły 15 lat. 

• Wolontariuszom zaangażowanym w obsługę w trakcie wydarzenia 

gwarantujemy niezapomniane wrażenia, iście anielską atmosferę i poczucie 

dobrze wykorzystanego czasu. Oczywiście umożliwiamy także bezpłatny udział 

w imprezie  w przerwach między wykonywanymi zadaniami       

 



 

Kiedy i gdzie można wziąć udział w wolontariacie? 
 

 

• w dniu imprezy, tj. 29 marca 2020 w godz. 13.00-20.00, 

• wolontariat na terenie katowickiego Spodka. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2020. 

Uwaga, skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

 

 

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS – ZOSTAŃ 

WOLONTARIUSZKĄ, WOLONTARIUSZEM PODCZAS 

ANILESKIEGO MECZU CHARYTATWYNEGO !! 😊 

 

INFROMACJE I KONTAKT 
 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Heleną Ząbczyńską –  

Koordynatorem Wolontariatu w Domu Aniołów Stróżów. 

tel. 575 323 444, email: anielskiwolontariat@anioly24.pl 
 

 


