SAVANORIO ATMINTINĖ _ 2020 PV Kaunas
1. Mamų mugės savanoriai laukiami (pilną dieną arba pusdienį):
 prekių pridavimo dieną (kovo 17 d.),
 prekybos dienomis (kovo 20-25 d.),
 pasibaigus prekybai, t.y. daiktų rūšiavimo etape (kovo 25-26 d.),
 daiktų grąžinimo metu (kovo 29 d.).
2. Siekdami užtikrinti efektyvesnį savanorių darbo organizavimą, mokymų metu greta
įprasto seminaro apie bendravimą, tarpusavio santykius, konfliktų valdymą ir
prasmingą savanorystę, kovo 15 d. 15 val. organizuojame išankstinį instruktažą.
3. Atvykti būtina bent 15 minučių anksčiau, kad be skubos pasiruoštumėte darbui.
4. Savanoris atvykęs ir prieš išvykdamas turi prisistatyti savanorių koordinatoriui.
Jūsų savanorystės valandos bus įskaitytos, kai koordinatorius savanoriui skirtoje info
lentoje pažymės Jūsų atvykimo/išvykimo laiką ir išduos Savanorio kortelę.
5. Pasiruošęs darbui savanoris prisistato savanorių koordinatoriui ir gauna konkrečias
instrukcijas (dienos eigoje jos gali keistis).
6. Bet kokia savanorių iniciatyva turi būti suderinta su Mamų mugės administracija.
Siekiant užtikrinti sklandų mugės darbą, savo nuožiūra ar darbuotojų patarimu baigęs
vieną užduotį savanoris pasirinkti kitos negali, savanoris turi grįžti pas koordinatorių.
7. Maitinimas (šilti užkandžiai) yra skirtas tik visą dieną (10 valandų) mugėje
padedantiems savanoriams. Jei dirbate trumpiau, maitinimu prašome pasirūpinti
patiems.
Kava ir arbata pasirūpinsime mes, Jūsų prašome atsinešti savo puodelį.
8. Pertraukų metu galima naudotis Savanoriams skirta zona: gerti kavą, pavalgyti ir
pailsėti. Pertraukomis savanoriai rūpinasi patys: dirbant 5 val. priklauso pusvalandžio
pertrauka pietums ir 10 min. pertrauka kas dvi valandas.
9. Pradėdami savanorių pamainą, kviesime dalyvauti trumpuose susirinkimuose,
kuriuose aptarsime visą naujausią informaciją.
10. Baigęs darbą savanoris turi prisistatyti savanorių koordinatoriui, įsitikinti, jog
savanorystės valandos pažymėtos info lentoje teisingai ir grąžinti savanorio kortelę.
11. Savanorystės metu tikimės mandagaus
Esame dėkingi už Jūsų skirtą brangų laiką!
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***
Jei dėl kokių nors priežasčių negalėsite atvykti savanoriauti planuotu laiku, prašome
informuoti mus kaip įmanoma greičiau el.paštu mamumuge.kaunas@gmail.com.
Jei negalite planuotu laiku atvykti, galima laiką ir pakeisti (suderinus el.paštu).

