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„Każdy człowiek odczuwa potrzebę przyczynienia się do rozwoju społeczności w 

której żyje, ale często brakuje czasu lub pomysłu, zaś organizacjom realizującym 

działania społeczne brakuje środków – czemu więc nie zrobić tego razem?” 
 

 

 

 

 



Nasza Misja 

 

Głównym celem Regiolanlego Centrum Wolontariatu CENTERKO  jest zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji, dlatego działamy w wielu obszarach: 

 

• szpitale i hospicja 
• edukacja 
• sport 
• kultura i sztuka 
• ośrodki pomocy społecznej 
• zwierzęta 
• ekologia 
• wykluczenie społeczne 
  
Zajmujemy się profesjonalnym przygotowywaniem osób chcących pełnić funkcję wolontariuszy  
lub koordynatorów wolontariatu oraz kierowaniem ochotników do podmiotów, w których mogą 
działać społecznie na wielu polach. Ponadto, szerzymy wiedzę z zakresu wolontariatu w środowisku 
lokalnym, aby pokazywać zalety i nieograniczone korzyści tej działalności. 
 
Nasze mocne strony to: doświadczenie, wiedza i kreatywność, a także potencjał ludzki. Działania 
CENTERKA są potwierdzone certyfikatem Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, przyznawanym 
przez operatora programu Dobrywolontariat.pl oraz Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu. 
 
Efekty naszej pracy prezentujemy corocznie w trakcie Gali Wolontariatu.  

 

 

O Gali Wolontariatu 

 

Gala Wolontariatu to cykliczna impreza integracyjna organizowana z okazji Międzynarodowego 

Dnia Wolontariusza. 

 

Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej 

aktywnych społeczników w województwie łódzkim. Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem i przyciąga nowych sympatyków. 

  

Dzięki współpracy z 250 Partnerami, mogliśmy nagrodzić 250 działaczy oraz zaprosić na widownię 

2000 gości. Zaufały nam m. in.: Konsulat Republiki Albanii, Konsulat Austrii, Politechnika Łódzka, 

Pfizer Polska, Fundacja Orange, Wirtualna Polska, przedstawiciele lokalnych władz miasta  

i mediów. Amasadorem Gali Wolontariatu jest zespół Samokhin Band.  

 

Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszego wydarzenia.  

 



PAKIETY SPONSORSKIE 
 

Element oferty Pakiet  
Platynowy 

Pakiet 
Złoty 

Pakiet 
Srebrny 

Pakiet  
Brązowy 

Tytuł głównego sponsora 
imprezy 

√    

Umieszczenie ścianki 
reklamowej, standu w miejscu 
organizacji imprezy 

√ √   

Możliwość wystąpienia i 
zabrania głosu podczas imprezy 

√ √   

Umieszczenie logotypu i nazwy 
sponsora na ulotkach i plakatach 
promujących imprezę 

√ √ √  

Możliwość rozdawania ulotek i 
firmowych gadżetów 
promocyjnych 

√ √ √  

Dołączenie do wręczanych 
wolontariuszom pakietów i 
upominków gadżetów lub 
materiałów promocyjnych firmy 
sponsora 

√ √ √  

Możliwość przekazania koszulek 
z logotypem firmy, w których 
wolontariusze będą ubrani 
podczas imprezy i promowali 
sponsora   

√ √ √  

Umieszczenie logotypu i nazwy 
sponsora na stronie 
internetowej organizatora w 
zakładce „Wsparli nas” 

√ √ √  

Możliwość umieszczenia stoiska 
promocyjnego firmy sponsora w 
miejscu organizacji imprezy 

√ √ √  

Umieszczenie logotypu i nazwy 
sponsora w elektronicznych 
materiałach promocyjnych 
umieszczanych w internecie 

√ √ √ √ 

Umieszczenie logotypu sponsora 
w prezentacji multimedialnej 

√ √ √ √ 

Oficjalne podziękowania 
podczas imprezy 

√ √ √ √ 

Udział w trakcie imprezy √ √ √ √ 

CENA 5 000,00 zł 3 000,00 zł 1 500,00 zł wsparcie 
rzeczowe 



Kontakt: 

 
Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO 

tel.: 42 307 03 72, 513 102 508 

e-mail: kontakt@centerko.org 

www.centerko.org 

www.wolontariat.org.pl/lodz 

 

Seweryn Obałka 

specjalista ds promocji i fundraisingu  

koordynator Gali Wolontariatu 

tel.: 500 275 705 

e-mail: seweryn@centerko.org 

 

http://www.centerko.org/
http://www.wolontariat.org.pl/lodz

