
Lista działań, wskaźników do realizacji w okresie 2021 – 2023 r. wraz z wymaganiami dot. rejestracji w SOW  

oraz wskazanymi osobami prowadzącymi 

PARTNERZY REGIONALNI  

Działania do realizacji 

Wskaźniki do osiągnięcia 

w każdym roku realizacji 

zadania (2021-2023) 

Sposób pomiaru wskaźników 

Planowany 

harmonogram 

działań w każdym 

roku 

Wymagana 

rejestracja 

uczestników w 

SOW 

Osoby prowadzące działania 

1. Wolontariusze   

1.1 Szkolenia podstawowe  2 szkolenia x 4 godz. 

30 uczestników 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

I – III kwartał TAK  Trenerzy KS 

1.2 Działania rozwijające –  

(np. szkolenia, spotkania, warsztaty, 

wizyty studyjne i inne autorskie formy 

edukacyjnych działań rozwijających dla 

wolontariuszy) 

 6 działań 

60 uczestników 

 

 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

II – IV kwartał 

TAK  O wyborze decyduje Partner 

1.3 Poradnictwo dla wolontariuszy  3 poradnictwa  

3 wolontariuszy 

 

Karta poradnicza I – IV kwartał TAK  O wyborze decyduje Partner 

1.4 Spotkania promocyjne dla uczniów – 

wolontariuszy Szkolnego Korpusu 

Solidarności (SKS) 

2 spotkania  

30 uczestników 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

I – III kwartał NIE  Trenerzy KS 

1.5 Akcje społeczne z udziałem 

wolontariuszy, promujące KS 

3 akcje 

30 uczestników 

Lista obecności, scenariusz akcji 

oraz dokumentacja fotograficzna 

lub filmowa 

II – IV kwartał NIE  O wyborze decyduje Partner 

1.6 Wolontariusz Roku Korpusu 

Solidarności  

1 regionalna nominacja do 

etapu ogólnopolskiego 

Lista zgłoszeń w konkursie oraz 

informacje o konkursie 

III – IV kwartał TAK  -  

1.7 Organizacja Konkursu na Mini granty 

dla wolontariuszy (w tym np. promocja, 

przyjmowanie zgłoszeń, wybór laureatów, 

przekazanie i rozliczenie mini grantów, 

koordynacja) 

Min. 8 mini grantów 

16 uczestników 

 

Dokumentacja konkursowa, 

realizacja grantów, 

sprawozdania 

I – IV kwartał TAK -  

1.8 Organizacja Konkursu na Bony 

edukacyjne dla wolontariuszy (w tym (w 

tym np. promocja, przyjmowanie 

Min. 7 bonów Dokumentacja konkursowa, 

realizacja bonów, sprawozdania 

I – IV kwartał TAK  -  



 
 

zgłoszeń, wybór laureatów, przekazanie i 

rozliczenie bonów, koordynacja)  

 

2. Koordynatorzy   

2.1 Szkolenia podstawowe 1 szkolenie x 8 godz.  

10 uczestników 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

I – II kwartał TAK  Trenerzy KS 

2.2 Debaty wolontariackie 2 debaty 

30 uczestników 

Lista obecności, program debaty 

oraz dokumentacja fotograficzna 

lub filmowa 

I – IV kwartał NIE  O wyborze decyduje Partner 

2.3 Staże rozwojowe dla koordynatorów ukończony staż 

5 stażystów 

Karta stażu II – IV kwartał TAK  O wyborze decyduje Partner 

2.4 Działania rozwijające –  

(np. szkolenia, spotkania, warsztaty, 

wizyty studyjne, prezentacje i inne 

autorskie formy działań rozwijających dla 

koordynatorów) 

4 działania  

40 uczestników 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

II – IV kwartał TAK  O wyborze decyduje Partner 

2.5 Poradnictwo dla koordynatorów 3 poradnictwa  

3 koordynatorów 

Karta poradnicza I – IV kwartał TAK  O wyborze decyduje Partner 

2.6 Koordynator roku – regionalne 

nominacje 

1 regionalna nominacja do 

etapu ogólnopolskiego 

Lista zgłoszeń w konkursie, 

informacje o konkursie 

III – IV kwartał TAK - 

3. Organizatorzy   

3.1 Działania rozwijające dla liderów i 

kierowników (np. szkolenia, spotkania, 

warsztaty, wizyty studyjne, prezentacje i 

inne autorskie formy działań 

rozwijających) 

3 działania 

21 uczestników 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

I – IV kwartał TAK  O wyborze decyduje Partner 

3.2 Poradnictwo dla organizatorów 

wolontariatu 

3 poradnictwa                    

3 organizatorów 

Karta poradnicza I – IV kwartał TAK O wyborze decyduje Partner 

3.3 Szkolenia/spotkania dla nauczycieli 

SKS 

2 szkolenia 

10 uczestników 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

I – IV kwartał TAK O wyborze decyduje Partner 

3.4 Lokalne spotkania branżowe 2 spotkania 

15 uczestników 

Lista obecności oraz 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

 

II – IV kwartał TAK O wyborze decyduje Partner 

3.5 Standaryzacja działań – certyfikacja 3 certyfikowane organizacje certyfikaty II-IV kwartał TAK Certyfikatorzy KS  



 
 

organizacji    

 

4. Otoczenie   

4.1 Spotkania lokalnych koalicji 

wolontariatu 

4 spotkania Lista obecności, Plan Rozwoju 

Wolontariatu oraz dokumentacja 

fotograficzna lub filmowa 

I – IV kwartał NIE O wyborze decyduje Partner 

4.2 Projekty lokalnych koalicji 

wolontariatu 

2 projekty 

20 uczestników 

Lista obecności, scenariusz akcji 

i/lub opis projektu, 

dokumentacja fotograficzna lub 

filmowa 

II – IV kwartał NIE -  

 


