
  

Parada Równości 2016 szuka wolontariuszek i wolontariuszy  

do tłumaczenia na język angielski 

 

Fundacja Wolontariat Równości, główny organizator Parady Równości 2016 oraz koordynator 

Festiwalu Parady Równości 2016 poszukuje osób, które stworzą Woluntarystyczny Anglojęzyczny 

Zespół Osób Tłumaczących (WAZOT). Poszukujemy osób w każdym wieku, dowolnej płci, wyznania, 
narodowości, pochodzenia i orientacji seksualnej.  

 

1. O nas: 
Fundacja Wolontariat Równości od 2012 roku odpowiada za przygotowanie Parady Równości oraz 

Festiwalu Parady Równości. Odpowiadamy także za prowadzenie tematycznie powiązanych witryn 

internetowych: paradarownosci.eu, wolontariatrownosci.pl oraz społecznościowych stron 

facebook.com/ParadaRownosci i  twitter.com/ParadaRownosci. W ciągu roku Fundacja przygotowuje i  

realizuje szereg inicjatyw takich jak konferencje, spotkania, debaty, pokazy fi lmowe, wystawy i wiele, 

wiele innych. W naszej pracy skupiamy się na walce z wykluczeniami, dyskryminacją i  nierównym 

traktowaniem. Chcemy walczyć o świat, w którym wszystkie osoby – bez względu na różniące je cechy 

– traktowane są równo i sprawiedliwie. 

Parada Równości to największa  regularnie organizowana pokojowa manifestacja w Polsce i  jedna z 

dwóch największych w tej części Europy. Działając na rzecz wszystkich osób wykluczonych i 

dyskryminowanych, Parada Równości jest wydarzeniem wyjątkowym na skalę europejską. Parada 

Równości odbywa się w czerwcu. 

Festiwal Parady Równości to cykl kilkudziesięciu wydarzeń takich jak spotkania, debaty, konferencje, 

pokazy fi lmowe, wystawy, imprezy, koncerty i  inne, których celem jest promowanie otwartości, 

równości i  umiłowanie różnorodności. Punktem kulminacyjnym Festiwalu jest Parada Równości. 

 

2. O Tobie: 

Jeśli  jesteś osobą, która: 

- zna język angielski na poziomie gwarantującym swobodną komunikację, 

- dysponuje w okresie do czerwca 2016 odrobiną czasu wolnego , 

- wierzy, że wszyscy ludzie mają prawo do równego traktowania i  niedyskryminacji, 

- chce sprawdzić się przy organizacji  jednego z największych wydarzeń w Polsce, 

to ogłoszenie jest dla Ciebie. 

Mile widziane (ale niekonieczne) będzie doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów pisanych na 

język angielski. Jeśli  posiadasz certyfikat językowy – pochwal się nim w CV. 

 

3. Twoje zadania: 
Poszukujemy osób, których zadaniem będzie: 

- tłumaczenie informacji prasowych, newsów, notatek wysyłanych do mediów zagranicznych,  

- przekładanie na język angielski informacji na stronę internetową paradarownosci.eu, 

- sprawdzanie i  weryfikacja tekstów prasowych/informacyjnych przygotowanych w języku angielskim 

przez inne osoby, 

- bieżąca współpraca z Fundacją w zakresie tłumaczenia na język angielski. 

Współpraca zaplanowana jest na okres październik 2015-czerwiec 2016. Jeśli  jednak nie dysponujesz 

czasem w całym tym okresie – nie przejmuj się. Zapraszamy Cię także do aplikowania. 

Osoby chętne będą także miały możliwość wsparcia naszych zagranicznych gości (maj/czerwiec 2016) w 

zakresie tłumaczenia ustnego. 



  

 

4. Twoje miejsce: 
Wejdziesz w skład Woluntarystycznego Anglojęzycznego Zespołu Osób Tłumaczących (WAZOT). Zespół 

koordynowany jest bezpośrednio przez Koordynatorki Wolontariatu Równości  i  stanowi 

wyspecjalizowaną część Wolontariatu Równości. W zakresie bezpośredniego kontaktu wspierać 

będziesz także rzecznika prasowego Parady Równości. 

 

5. Co oferujemy: 
Osobom, które włączą się w Woluntarystyczny Zespół Osób Tłumaczących oferujemy: 

- umowę o współpracy wolontariackiej, 

- ubezpieczenie NNW, 

- zaświadczenie o odbytych praktykach/stażu w razie potrzeby, 

- inne poświadczenia w miarę potrzeb, 

- pracę w otwartym, radosnym zespole zróżnicowanym wiekowo, narodowościowo i pod każdym 

innym względem, 

- ciekawe wyzwania i  wsparcie Wolontariatu Równości, 

- okazję do współdecydowania o międzynarodowym odbiorze Polski, 

- jedyną w swoim rodzaju możliwość tworzenia Parady Równości. 

 

6. Sposób zgłaszania: 
Czekamy na Twoje CV (max 2 strony A4!), w którym podkreślisz swoje umiejętności w zakresie 

tłumaczenia na język angielski oraz ewentualne doświadczenie w tym zakresie. CV, w którym znaleźć 

musi się klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji do Wolontariatu Równości (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” wyślij na adres 

rekrutacja@paradarownosci.eu do dnia 18 października  2015. 

 

7. Proces rekrutacji: 
W terminie ok. 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń otrzymasz od nas informację zwrotną. 

Wybrane osoby zapros imy na rozmowę kwalifikacyjną na przełomie października i  l istopada.  

Podpisanie umów wolontariackich planowane jest na koniec l istopada. 


