“ABC KOORDYNATORA WOLONTARIATU”,
CZYLI NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM
REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU „CENTERKO”
12.11.2022, GODZ. 10.00 – 16.00
Prowadzenie: Małgorzata Michaluk, małgosia@centerko.org
Damian Szymański, damian@centerko.org

DLACZEGO MY?
Regionalne Centrum Wolontariatu „CENTERKO” od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu
„Pomost”, promując ideę wolontariatu jako aktywność dla każdego. Lubimy dzielić
się wiedzą nt. uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących angażowania wolontariuszy,
wzmacniamy kapitał społeczny, edukując przyszłych wolontariuszy i koordynatorów
wolontariatu w instytucjach. Swoim działaniem obejmujemy całe województwo łódzkie,
prowadząc szkolenia z zakresu wolontariatu w terenie, budując lokalną strukturę
wolontariacką. Najbardziej znani jesteśmy z tego, iż przełamujemy spostrzeganie
wolontariatu, realizując innowacyjne projekty wolontaryjne. Należymy do Ogólnopolskiej
Sieci Centrów Wolontariatu, posiadamy statut Regionalnego Centrum Wolontariatu
i certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom Programu Dobry Wolontariat i Korpusu
Solidarności.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie dedykujemy osobom, które działają już jako koordynatorzy, jak również dla osób
chcących rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. Szkolenie „ABC wolontariatu
dla koordynatora” to podstawowa wiedza dla koordynatorów

z zakresu prawnych

aspektów współpracy z wolontariuszami, dzięki niemu dowie się on jak przygotować
organizację do przyjścia wolontariuszy, dowie się jak rekrutować wolontariuszy i tworzyć
ofertę dla nich
CELE SZKOLENIA I KORZYŚCI
Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i pozyskanie podstawowych kompetencji z zakresu
zarządzania wolontariuszami oraz praktycznych umiejętności związanych z wszystkimi
procesami we współpracy z nimi. W ciągu warsztatu uczestnicy poznają metody wdrażania
programu

wolontaryjnego

w

organizacji,

budowania

współpracy

zespołowej

i zagospodarowanie potencjału poszczególnych wolontariuszy.
CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ
Szkolenie odbędzie się w dniu 12.11.2022 r. w godz. 10.00 - 18.00 w formule on-line,
na platformie Zoom. Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma wcześniej
wiadomość e-mail z wytycznymi dotyczącymi zalogowania.
OPIS METOD SZKOLENIOWYCH
Szkolenie oparte jest na metodologii wypracowanej przez Sieć Centrów Wolontariatu

w Polsce, wzbogaconej o aspekty lokalne i wieloletnie doświadczenie we współpracy
z

wolontariuszami

i koordynatorami

pracy

wolontaryjnej. Szkolenie

prowadzone

jest z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych angażujących intelekt i emocje
(prezentacje trenerskie, praca w parach, dyskusja na forum, gry szkoleniowe i zabawy
edukacyjne). Kluczowym elementem jest wzbogacenie wiedzy z zakresu wolontariatu
oraz trening umiejętności uczestników i rozwój ich osobistych kompetencji w tematyce
szkolenia.
PLAN SZKOLENIA
ZAGADNIENIA
Wprowadzenie

ZAKRES TEMATYCZNY
• Integracja uczestników
• Cele szkolenia, formy pracy

Prawne aspekty współpracy z

• Kim jest wolontariusz? – jego prawa

wolontariuszami

i obowiązki
• Kim jest korzystający? – jego przywileje
i zobowiązania
• Dokumentacja związana ze współpracą
z wolontariuszami
• Ubezpieczenie wolontariuszy

Krok 1! Badanie potrzeb organizacji oraz

• Czego potrzebuje Twoja organizacja?

przygotowanie na przyjęcie wolontariusza

• Dlaczego warto angażować wolontariuszy
• Mocne i słabe strony instytucji
i organizacji we współpracy z
wolontariuszami
• Identyfikacja obszarów rozwojowych
• Przygotowanie zespołu do przyjęcia
wolontariuszy

Rekrutacja i tworzenie oferty wolontaryjnej

• Gdzie szukać wolontariuszy?
• Jak stworzyć ofertę i gdzie ją promować?

Pierwsza randka i szkolenie dla

• Jak powinno wyglądać pierwsze spotkanie

wolontariuszy!

z wolontariuszem w naszej organizacji?
• Dlaczego warto przeszkolić
wolontariusza?

Akcja Motywacja!

• Dlaczego ludzie zostają wolontariuszami?
• Motywacja jako fundament współpracy
wolontariatu długoterminowego.

Podsumowanie

• Dalsza praca koordynatora wolontariatu
i współpraca z Regionalnym Centrum
Wolontariatu.
• Podziękowania za udział w szkoleniu.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe:
1. Materiały szkoleniowe stanowiące zbiór najważniejszych treści merytorycznych

poruszanych podczas szkolenia w formie elektronicznej, które będą wysłane po
ukończonym szkoleniu.
2. Certyfikat koordynatora wolontariatu /otrzymają osoby uczestniczące w całości
szkolenia/ zostanie on wysłany pocztą na wcześniej wskazany adres po zakończeniu
szkolenia.
WARUNKI UDZIAŁU
• Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników.
• Z jednej organizacji/instytucji można zgłosić maksimum 2 osoby.
• Liczba miejsc jest ograniczona!
• Decyduje kolejność zgłoszeń!
Warunkiem

uczestnictwa

jest

przesłanie

formularza

zgłoszeniowego

do

dnia

08.011.2022 r., dostępnego na stronie: https://forms.gle/Vv5HeUUMdaNACr83A
Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane mailem i jedynie w takiej
sytuacji będą mogły wziąć udział w szkoleniu.
PROWADZĄCY
Małgorzata Michaluk – certyfikowana trenerka Programu Korpus Solidarności, wieloletnia
wolontariuszka, koordynatorka wolontariatu oraz pracownik organizacji pozarządowych,
zaangażowana w organizację i promocję wolontariatu. Terapeutka wspierająca rodziny osób
z autyzmem. Przez 5 miesięcy była wolontariuszką w nepalskim sierocińcu, wspierała akcje
pomocowe dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Zainteresowana tematem psychologii
międzykulturowej, budowania świadomych społeczności wspólnoty.

Damian Szymański - certyfikowany trener Programu Korpus Solidarności, koordynator
wolontariatu w Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”, gdzie buduje
wolontariat akcyjny, dyżurowy, młodzieżowy, szpitalny i ukraiński. Według niego w każdej
organizacji jest potencjał dla wolontariusza o każdym profilu, trzeba go tylko dla niego
stworzyć.

Ponadto,

Wolontariatu,

jest

koordynatorem

tworzącym

od

podstaw

wolontariatu
strukturę

w

Regionalnym

wolontaryjną

na

Centrum
obszarach

rewitalizowanych miasta Łodzi.
Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu dofinansowane jest przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus
Solidarności.

