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HARMONOGRAM EVENTÓW SZKOLENIOWO - ROZWOJOWYCH 2018 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO 

 

W ramach działalności szkoleniowej Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” organizuje zajęcia 

bezpłatne dla uczestników w zakresie realizowanych projektów oraz eventy szkoleniowo – 

rozwojowe, odpłatne dla koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy. Harmonogram i cennik 

usług szkoleniowo  - rozwojowych tworzony jest w oparciu o zasoby „Centerka” oraz warunki 

partnerów realizujących poszczególne wydarzenia.  Oferta szkoleniowa jest aktualizowana  

raz na kwartał w odniesieniu do zgłaszanych potrzeb, realizowanych projektów oraz dostępności 

prowadzących. Szczegóły wydarzeń oraz warunki uczestnictwa udostępniane są na miesiąc przed 

wydarzeniem na stronie www.centerko.org oraz w portalach społecznościowych i newsletterze.    

Wszelkie uwagi, propozycje współpracy, pytania dotyczące sfery szkoleń i rozwoju można zgłaszać  

do Magdaleny Korczyk – Waszak: magda@centerko.org.pl     

 

AKTUALNE REALIZACJE * 

 
DLA WOLONTARIUSZY 

 

NAZWA PLANOWANY 
TERMIN 

GODZINY ODPŁATNOŚĆ ILOŚC OSÓB 

Szkolenie „Wolontariat w 
pierwszych krokach” 

09 marca 16.00 – 20.00 Nie  14 

Szkolenie „Wolontariat w 
pierwszych krokach” 

15 
października 

16.00 – 20.00 Nie  14 

Niezbędnik wolontariusza**:  
Komunikacja 

5 kwietnia 17.00 – 20.00 Tak  
40 zł 

12 

Niezbędnik wolontariusza**:  
Automotywacja 

10 maj 17.00 – 20.00 Tak  
40 zł 

12 

Niezbędnik wolontariusza**:  
Inspiracja 

7 czerwca 17.00 – 20.00 Tak  
40 zł 

12 

Szkolenie „Wolontariat w 
Domu Pomocy Społecznej” 

maj - 
weekend 

9.00 – 17.00 Tak  
200 zł 

12 
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DLA KOORDYNATORÓW 
 

NAZWA PLANOWANY 
TERMIN 

GODZINY ODPŁATNOŚĆ ILOŚC OSÓB 

Szkolenie „Zarządzanie 
wolontariatem”   

16 -17 maj 9.00 – 17.00 Nie 10 

Szkolenie „Wolontariat w 
szkole” 

marzec 9.00 – 17.00 Tak 
300 zł 

10 

Narzędziownik 
koordynatora***: 

Motywowanie 

kwiecień 16.00 – 20.00 Tak 
100 zł 

10 

 

*stan na 01.02.2018 – terminy i cennik mogą ulec zmianie  

**Niezbędnik wolontariusza to cyk szkoleń wzmacniających kompetencje wolontariuszy w zakresie 

planowanej aktywności  lub realizowanych działań. Szkolenia będą konstruowane w oparciu  

o potrzeby wolontariuszy z danego tematu,  zawierać będą wskazówki i ćwiczenia praktyczne. 

Możliwy jest udział w całym cyklu lub wybranych warsztatach. Szczegóły i warunki udziału będą 

publikowane na miesiąc przed wydarzeniem na www.centerko.org i portali społecznościowych.  

***Narzędziownik koordynatora to  cyk szkoleń wzmacniających kompetencje koordynatorów 

wolontariatu zakresie współpracy z wolontariuszami. Szkolenia będą konstruowane w oparciu o 

potrzeby koordynatorów wolontariatu,  zawierać będą wskazówki i ćwiczenia praktyczne. Możliwy 

jest udział w całym cyklu lub wybranych warsztatach. Szczegóły i warunki udziału będą publikowane 

na miesiąc przed wydarzeniem na www.centerko.org i portali społecznościowych. 
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