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INDYWIDUALNE WSPARCIE 

   

Prowadzenie i zarządzanie Lokalnym Centrum Wolontariatu wymaga przede wszystkim posiadania 

fundamentalnej wiedzy z zakresu działania takiego typu podmiotu. Niezbędnym elementem jest 

również analiza potrzeb środowiska lokalnego oraz wykorzystanie potencjału miejscowych liderów 

i zespołów tak, by działania podejmowane w ramach Centrum Wolontariatu inicjowały i wspierały 

oczekiwane zmiany społeczne. 

 

Dlatego w ramach naszego projektu proponujemy Państwu pracę indywidualną z kadrą Waszej 

organizacji lub instytucji. Obok wspólnych szkoleń dla całej grupy uczestników, wiele miesięcy 

współpracy będzie polegało na indywidualnych konsultacjach z poszczególnymi liderami  

i zespołami, analizowaniu specyfiki środowiska lokalnego i wspieraniu w radzeniu sobie  

z problemami w terenie. 

 

Wierzymy, że taki system realizacji pozwoli Państwu skupić się na wzmacnianiu kluczowych 

kompetencji liderskich, planowaniu działania Lokalnego Centrum Wolontariatu z uwzględnieniem 

charakterystyki waszego środowiska. Zależy nam, aby przygotować Państwa do jak najlepszej 

współpracy z wolontariuszami i promowaniu zjawiska wolontariatu w zgodzie z prawem  

i   standardami oraz skorzystania z możliwości przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Centrów 

Wolontariatu i otrzymania certyfikatu „Dobry Wolontariat”         

 

 

 



 

 

KROKI NA ŚCIEŻCE ROZWOJU 

 

KROK 1 – CYKL SZKOLEŃ /MAJ – PAŹDZIERNIK 2019/ ŁÓDŹ 

 

Wszystkie szkolenia trwają 8 h, w godz. 9.00 – 17.00 i odbywają się w centrum Łodzi, w siedzibie 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS przy ul. Narutowicza 8/10. 

 

Szkolenie „Wolontariat w teorii i praktyce” /31.05.2019/ - będzie okazją do integracji  

i podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z wolontariuszami. Dzięki 

niemu zdobędą Państwo podstawową wiedzę z zakresu wolontariatu w Polsce, prawnych aspektów 

współpracy z wolontariuszami, poznają praktyki wolontariackie i rodzaje aktywności społecznej.  

 

Szkolenie „Liderzy i koordynatorzy Lokalnego Centrum Wolontariatu” /18.06.2019/ - 

systematyzuje wiedzę oraz wzmacnia umiejętności: skutecznej komunikacji z wolontariuszami, 

delegowania zadań i tworzenia rocznych planów działania. 

 

Szkolenie „Trening dla trenerów” /24.09.2019/ - jego celem jest przygotowanie do samodzielnej 

organizacji i prowadzenia na Waszym terenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy. Poznacie 

podczas niego zakres merytoryczny, zdobędziecie podstawową wiedzę o procesie grupowym. 

Wyposażymy Państwa w pakiet umiejętności trenerskich oraz instruktaż realizacji szkolenia. 

Podczas zajęć będziecie Państwo prowadzić samodzielnie poszczególne fragmenty pod okiem 

trenera. 

 

Szkolenie „Elementy zarządzania biurem pośrednictwa pracy wolontarystycznej oraz 

współpraca ze środowiskiem lokalnym”/25.10.2019/ - poświęcone modelowi kierowania 

Lokalnym Centrum Wolontariatu. Otrzymacie Państwo wskazówki, praktyczne rozwiązania, 

związane z tworzeniem biura wolontarystycznego oraz rolą pośrednika wolontariatu. Nabędziecie 

wiedzę i umiejętności w zakresie budowania i efektywnego zarządzania zespołem, promocji biura  

i współpracy z partnerami lokalnymi /społecznością, mediami/. Szkolenie pozwoli opracować 

strategię działania swojego biura wolontariatu. Na szkoleniu zaprezentujemy również procedury 

certyfikacji „Dobry Wolontariat” oraz warunki przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Centrów 

Wolontariatu. 

 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, 

usługę cateringową oraz będzie mógł skorzystać z refundacji kosztów przejazdu. Zwieńczeniem 

cyklu szkoleniowego będzie wręczenie certyfikatów uprawniających do pracy w charakterze 

pośrednika wolontariatu. 

 

KROK 2 – WSPARCIE TUTORA /MAJ 2019 – LISTOPAD 2020/ ŁÓDŹ 

 

Dyżury tutora, w formule  indywidualnych spotkań, kontaktu telefonicznego, mailowego, skype 

i za pośrednictwem komunikatorów społecznościowych, będą odbywały się raz w tygodniu  



 

 

po 4 godziny (czwartki, godz. 08 – 12.00), w Regionalnym Centrum Wolontariatu „Centerko”  

w Łodzi. Ich głównym założeniem jest systematyczne wsparcie Państwa w prowadzonych lokalnie 

działaniach, pomoc przy rozwiązywaniu spraw bieżących oraz wdrażaniu modelu Lokalnego 

Centrum Wolontariatu. Będzie to czas przygotowania się do uzyskania certyfikatu „Dobry 

Wolontariat” i wypełnienia standardów umożliwiających przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci 

Centrów Wolontariatu.  

 

KROK 3  - WIZYTY SUPERWIZYJNE /STYCZEŃ – MAJ 2020/ TEREN DZIAŁANIA 

LOKALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU  

 

W ramach projektu odbędzie się 1 spotkanie superwizyjne na terenie działania Państwa podmiotu. 

Pozwoli ono poznać indywidualny stopień wdrażania zdobytej na szkoleniach wiedzy. Dzięki 

wizycie supewizorora - coacha uzyskacie Państwo wskazówki do procesu certyfikacji w ramach 

programu „Dobry Wolontariat”, który jest ogólnopolską inicjatywą wspierającą i promującą 

podmioty realizujące modelową współpracę z wolontariuszami. Superwizor udzieli także wsparcia 

w opracowaniu dalszej ścieżki rozwoju danej organizacji, z uwzględnieniem specyfiki środowiska 

lokalnego. Udzieli także rekomendacji w wypełnieniu standardów uprawniających do przystąpienia 

do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. 

 

KROK 4 – SPOTKANIA Z ASESORKĄ /CZERWIEC – LISTOPAD 2020/ ŁÓDŹ ORAZ 

TEREN DZIAŁANIA LOKALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU 

 

W ramach zaplanowanych działań odbędzie się  1  całodniowa wizyta asesorska w Państwa 

placówce, pozwalająca ocenić poziom gotowości oraz spełnienia niezbędnych warunków uzyskania 

certyfikatu „Dobry Wolontariat” oraz przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu. 

Ponadto asesorka odbędzie spotkanie z coachem/tutorką/superwizorką wspierającą Państwa  

w ramach projektu i przeprowadzi rozmowy telefoniczne z Państwa wolontariuszami.  

 

KROK 5 – CERTYFIKACJA /CZERWIEC – LISTOPAD 2020/ ŁÓDŹ 

 

Proces certyfikacji zakończy się przygotowaniem raportu asesorki i rekomendacji do przyznania 

certyfikatu „Dobry Wolontariat” oraz rekomendacji przystąpienia do OSCW (bądź do dalszej 

pracy nad wdrażaniem standardów). W efekcie Państwa starań, na zakończenie projektu macie 

Państwo możliwość uzyskania certyfikatu „Dobry Wolontariat” /logotyp + papierowy 

dokument/ oraz zawarcia umowy przystąpienia jako Lokalne Centrum Wolontariatu  

do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu /logotyp + podpisana umowa/. 

 

Zespół realizatorów indywidualnego wsparcia i ścieżki rozwoju: 

 Mariusz Kołodziejski – koordynator projektu, trener  

 Magdalena Korczyk-Waszak – trenerka, asesorka  

 Aleksandra Łuczak – tutorka, trenerka, superwizorka  

 Seweryn Obałka – promocja i upowszechnianie 


