
prowadzimy rekrutację wolontariuszy
szkolimy wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu 
pozyskujemy oferty pracy dla wolontariuszy
organizujemy wolontariat wspierany dla osób z mniejszymi
szansami 
włączamy się w organizację wydarzeń miejskich 
współpracujemy z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi
prowadzimy działania animacyjne
organizujemy imprezy promujące wolontariat
prowadzimy monitoring współpracy z podmiotami
organizującymi wolontariat 

ŁÓDZKIE CENTRUM WOLONTARIATU 
„CENTERKO” 

Kim jesteśmy?
Łódzkie Centrum Wolontariatu „Centerko” jest przestrzenią
inspirującą do podejmowania lokalnych działań społecznych.
Szkolimy, pomagamy stawiać pierwsze kroki w wolontariacie,
organizujemy akcje miejskie, promujemy ideę wolontariatu. 
Jesteśmy biurem pośrednictwa pracy wolontarystycznej.
Łączymy ochotników z organizacjami i instytucjami. Naszymi
atutami są: wykwalifikowana kadra, pasja oraz doświadczenie
w realizacji aktywności społecznych, zdobyte w toku
wieloletniej działalności. 
Należymy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów
Wolontariatu oraz jesteśmy regionalnym partnerem
programu Korpus Solidarności, posiadamy certyfikat
Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

Jak działamy? Co robimy?

 
 

 
Nasza motywacja to:

 
Rozwój       Pasja       Wiarygodność 

 

edukacją
kulturą i sztuką 
sportem 
działalnością leczniczą 
pomocą społeczną 
zwierzętami 
ekologią
 terapią i rehabilitacją oraz wieloma innymi zagadnieniami

Obszary naszej działalności 
Dzięki współpracy z nami możesz działać w różnorodnych
organizacjach i instytucjach na terenie woj. łódzkiego
zajmujących się:

O projekcie 
Łódzkie Centrum Wolontariatu

Głównym celem zadania pn. „Przeprowadzenie działań
zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum
Wolontariatu”, realizowanego w terminie 01.03.2022 -
31.12.2022 r. , jest wzrost liczby zaangażowanych
mieszkańców Łodzi w wolontariat. Nastąpi to dzięki
funkcjonowaniu Łódzkiego Centrum Wolontariatu - miejsca
świadczącego bezpłatne usługi dla mieszkańców z zakresu
profesjonalnej wiedzy o wolontariacie. 

Oferta skierowana jest do osób, które chciałyby zostać
wolontariuszami i aktywnie działać oraz do organizacji,
chcących skorzystać z ich pomocy. Łódzkie Centrum
Wolontariatu to przestrzeń do realizacji własnych pomysłów
i inicjatyw, świadczenia pomocy na rzecz innych oraz
wymiany wiedzy na temat wolontariatu.

 

Jak się zgłosić?
Jeśli chcesz podjąć wolontariat lub reprezentujesz instytucję
korzystającą – zgłoś się i działaj z nami!

Mariusz Kołodziejski – kierownik Regionalnego
Centrum Wolontariatu „Centerko”:
mariusz@centerko.org
Magdalena Kaźmierczak - pośrednik wolontariatu:
magda.animacje@centerko.org

 

 
ŁÓDZKIE CENTRUM WOLONTARIATU

 
Działaj         Animuj         Aktywizuj

mailto:ola@centerko.org


 
 
 
 

Zadanie „Przeprowadzenie działań
zmierzających do prowadzenia Łódzkiego
Centrum Wolontariatu” jest realizowane
dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta

Łodzi.
 

Regionalne Centrum Wolontariatu
„CENTERKO”

90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 
42 3070372, 513 102 508 

kontakt@centerko.org
 

www.centerko.org
 

www.facebook.com/centerko
 

prowadzenie baz danych wolontariuszy i
organizacji 
przygotowanie i aktualizacja ofert prac
wolontarystycznych 
poradnictwo i doradztwo dla interesariuszy 
monitoring współpracy podmiotów z
wolontariuszami 

organizacja szkoleń dla koordynatorów
wolontariatu „Nowoczesne zarządzanie
wolontariatem” 
organizacja szkoleń dla wolontariuszy
„Wolontariat w pierwszych krokach” 

wspieranie akcji i ważnych lokalnych wydarzeń
świadczenia wolontarystyczne na rzecz łódzkich
organizacji i instytucji 
organizacja imprez promujących wolontariat 
koordynacja biura Łódzkiego Centrum
Wolontariatu

OFERTA 
Łódzkiego Centrum Wolontariatu

W ramach projektu będziemy realizowali następujące usługi: 
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POŚREDNICTWO
WOLONTARIATU:

SZKOLENIA :

DZIAŁANIA :

Realizatorzy projektu :

   Działaj!      Animuj!     Aktywizuj!

ŁÓDZKIE
CENTRUM
WOLONTARIATU

mailto:kontakt@centerko.org
http://www.centerko.org/

