
Czy chcesz spędzić wiosnę, zdobywając praktyczne
umiejętności, pomagając jednocześnie ratować
osierocone szczenięta fok? Jeśli odpowiedź brzmi „TAK”,
zaaplikuj na nasz program wolontariatu
długoterminowego w jedynym ośrodku ratowania fok w
Polsce!
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Nasz Ośrodek Rehabilitacji Fok funkcjonuje w Stacji Morskiej im.
Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu

Gdańskiego. Znajduje się na Półwyspie Helskim w mieście Hel. To
małe miasteczko liczące ok. 3000 mieszkańców, otoczone Morzem

Bałtyckim, pięknymi plażami i lasami. Istnieje tu kilka atrakcji
turystycznych, w tym Muzeum Helu, Muzeum Rybołówstwa,

Muzeum Obrony Wybrzeża, latarnia morska, a także kilka
restauracji. W okolicznych miejscowościach można uprawiać

sporty wodne typu sup, surfing itp. Hel jest również doskonałym
miejscem do obserwacji ptaków podczas wiosennych i jesiennych

migracji, ponieważ często jest pierwszym przystankiem ptaków po
przelocie przez morze. Hel znajduje się około 1,5 godziny jazdy
pociągiem od Gdyni i 2 godziny jazdy pociągiem od Gdańska –

najbliższych dużych miast. 
 
 



W fokarium Stacji Morskiej w Helu przebywa również 5 fok
rezydentalnych, które są częścią programu ochrony fok szarych

w Bałtyku. Pełnią tu rolę ambasadorów gatunku i pomagają w
edukacji o ekosystemie Bałtyku.

 
 



Zapraszamy studentów, absolwentów i inne
osoby pełnoletnie, które pragną zdobyć

doświadczenie w pracy ze zwierzętami oraz
pomóc w ratowaniu i rehabilitacji osieroconych,

chorych i rannych szczeniąt fok.
 

Mamy wolne miejsce dla trzech osób.

Jest to bezpłatny wolontariat długoterminowy, a
wolontariusze są odpowiedzialni za dojazd,

wyżywienie i opłaty za dodatkowe atrakcje poza
programem wolontariatu (np. te podczas

spędzania czasu wolnego).
 

Oferujemy bezpłatne zakwaterowanie,
ubezpieczenie i dużo doświadczenia.

 
 



Wyjątkową możliwość do pomocy przy 
 rehabilitacji fok i ochronie przyrody
Dużo nauki i praktycznego doświadczenia
Możliwość uczestniczenia w wypuszczaniu fok na
wolność!
Bezpłatne zakwaterowanie (pokój wieloosobowy
ze wspólną łazienką)
Dwa dni wolne w tygodniu - aby np. móc
podróżować i poznawać lokalną kulturę
Certyfikat i list polecający po pomyślnym
zakończeniu wolontariatu tutaj
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Nasi długoterminowi wolontariusze będą
zdobywać doświadczenie w dwóch głównych

blokach jednocześnie:
 

ProgramProgram

Ratowanie,
rehabilitacja i

wypuszczanie na
wolność dzikich fok

Trening medyczny i
opieka nad stadem fok

rezydentalnych
 



1. Ratowanie, rehabilitacja i1. Ratowanie, rehabilitacja i
wypuszczanie fok na wolnośćwypuszczanie fok na wolność

  

Asystowanie przy monitoringu fok na plaży
Pomoc przy transporcie fok do ośrodka 
Asystowanie przy edukowaniu społeczeństwa

Ratowanie



Przygotowanie izolatek dla osieroconych szczeniąt fok
Przygotowywanie posiłków i specjalnych preparatów
dla szczeniąt fok zgodnie z protokołem żywienia
Utrzymywanie w czystości „kuchni” fok i przyborów
kuchennych
Czyszczenie i dezynfekcja izolatek
Przygotowanie leków dla fok zgodnie z zaleceniami
weterynaryjnymi
Pomoc personelowi przy karmieniu fok 
Pomoc w przenoszeniu szczeniąt fok do basenów i
nowych wybiegów
Pomoc w podawaniu leków, opatrywaniu ran, leczeniu
chorych i rannych zwierząt
Pomoc w codziennej digitalizacji protokołów karmień
Pomoc w poborze próbek biologicznych
Wykonywanie zdjęć i krótkich filmów na potrzeby
dokumentacji i mediów społecznościowych

Rehabilitacja

1. Ratowanie, rehabilitacja i1. Ratowanie, rehabilitacja i1. Ratowanie, rehabilitacja i
wypuszczanie fok na wolnośćwypuszczanie fok na wolnośćwypuszczanie fok na wolność

   



Asystowanie przy znakowaniu identyfikacyjnym fok 
Pomoc przy dokumentacji fotograficznej 
Sortowanie i katalogowanie zdjęć identyfikacyjnych
Asystowanie w transporcie i wypuszczaniu fok

Wypuszczanie

1. Ratowanie, rehabilitacja i1. Ratowanie, rehabilitacja i
wypuszczanie fok na wolnośćwypuszczanie fok na wolność

  



Pomoc przy przygotowywaniu posiłków  
Przygotowywanie elementów wzbogacenia
środowiska 
Obserwacja i nauka treningu medycznego
pod okiem opiekunek zwierząt
Sprzątanie plaż przy basenach hodowlanych  
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej

2. Trening medyczny i opieka nad2. Trening medyczny i opieka nad
stadem fok rezydentalnychstadem fok rezydentalnych

  



Zainteresowanie pracą na rzecz ochrony przyrody,
szczególnie przy rehabilitacji dzikich zwierząt 
Wykształcenie w zakresie biologii, hodowli zwierząt,
zootechniki, zoologii, nauk o środowisku lub
pokrewnych (preferowane) 
Chęć pomocy zwierzętom w powrocie do natury
Gotowość do wielogodzinnej zmianowej pracy w
trudnych warunkach (często akcje ratowania fok
odbywają się w godzinach nocnych!) 
Brak przeciwwskazań do podnoszenia i przenoszenia
ciężarów 12-20 kg 
Odporność na pracę ze zwierzętami chorymi i
zranionymi
Chęć do nauki nowych czynności
Pozytywne nastawienie i gotowość do nowych
wyzwań.
Angielski komunikatywny 
Umiejętność pracy w zespole i samodzielnie
Dyspozycyjność na minimum 3 miesiące
Miejsca są oferowane tylko dla osób pełnoletnich

WymaganiaWymagania



Wolontariat długoterminowy w jedynym
Ośrodku Rehabilitacji Fok w Polsce 
Praktyczne doświadczenie w ratowaniu,
rehabilitacji chorych i rannych szczeniąt fok
pobyt minimum 3 miesiące 
staż tylko dla osób pełnoletnich
Wymagany jest język angielski
bezpłatne zakwaterowanie i ubezpieczenie
  nie pokrywamy: wyżywienia, kosztów
podróży, dodatkowych aktywności

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty skontaktuj
się z naszą Koordynatorką ds. Wolontariatu i
Praktyk - Katarzyną Kucharską, aby uzyskać

więcej informacji:
katarzyna.kucharska@ug.edu.pl

 

PodsumowującPodsumowując



Dołącz do naszejDołącz do naszej
rodziny i pomóżrodziny i pomóż

ratować bałtyckieratować bałtyckie
foki!foki!  

@stacjamorskahel hel.ug.edu.pl@Fokarium


