
 

 

Projekt „Wolontariat – szansa dla integracji”  

jest współfinansowane z Funduszy EOG  

w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

 
 

 

Szkolenie 1 
Praca Domowa 
 
Budowanie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu 

 

 

Zadanie 
 

W ramach pracy domowej każdy uczestnik projektu ma zorganizować w swojej gminie spotkanie z 

lokalnymi liderami i przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych lub instytucji. 

 

Na spotkaniu tym powinny być obecne osoby szczebla decyzyjnego takich organizacji lub instytucji 

(dyrektorzy, kierownicy). Ilość osób, a tym samym wielkość spotkania oraz dobór uczestników 

pozostawiamy Wam. 

 

Sugerujemy zaproszenie na przykład: 

 

 Przedstawiciela Urzędu Gminy – na przykład pełnomocnika ds. organizacji 

pozarządowych; 

 Lokalnych organizacji pozarządowych – przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, które 

działają na terenie gminy; można je znaleźć na przykład przez stronę http://bazy.ngo.pl 

 Przedstawiciela Gminnej Rady Działalności pożytku Publicznego lub innych rad 

działających przy Urzędzie Gminy, np. rady seniorów lub rady młodzieży – jeśli takie rady 

funkcjonują; 

 Ochotniczej Straży Pożarnej – strażacy ochotnicy to także wolontariusze, a OSP zwykle 

aktywnie uczestniczy w różnych działaniach gminnych; 

 Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki – instytucje te realizują działania, do 

których mogą angażować wolontariuszy, dodatkowo biblioteka jest promowana jako miejsce 

integracji społeczności lokalnych ze specjalnymi programami wspierającymi wolontariat; 

 Dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli – placówek różnych szczebli (przedszkolne, 

wczesnoszkolne, podstawowe, gimnazja, średnie, itd.) z terenu gminy. Szkoły to cenne 

źródło wolontariuszy, a w niektórych już teraz działają Szkolne Koła Wolontariatu lub inne 

struktury aktywizujące młodzież; 

 Przedstawicieli Policji – wolontariat to forma profilaktyki, a policja dodatkowo gwarantuje 

bezpieczeństwo imprez masowych w ramach których działają wolontariusze; 

 Przedstawiciela parafii oraz przedstawicieli działających na terenie gminy związków i gmin 

wyznaniowych - organizacje kościelne realizują działania charytatywne do których mogą 

angażować wolontariuszy, oraz mają bardzo szerokie możliwości docierania do swoich 

społeczności z informacjami; 

 Lokalnych liderów – osób aktywnych społecznie nie działających w ramach żadnych 

organizacji – np. liderów grup wolontariuszy, animatorów, działaczy, osoby szanowane i 

rozpoznawane w środowisku lokalnym jako lokali aktywiści; 

 

Można także zaprosić przedstawicieli lokalnych mediów – na pewno chętnie napiszą o spotkaniu, a 

Wy zyskacie bardzo użyteczne kontakty z mediami oraz promocję wolontariatu i Waszych działań. 

 

Jeśli mieszkacie w gminach miejsko-wiejskich postarajcie się, żeby w spotkaniu uczestniczyli także 

przedstawiciele środowisk spoza miasta. 

 

Dlaczego spotkanie jest ważne 

 

OPS nie jest jedyną instytucją, która działa na polu wolontariatu w swojej społeczności. Obok niego 

działają inne podmioty. Wolontariusze stale przepływają między tymi podmiotami, płynnie 

przechodząc z jednego działania do innego. Ważne jest, żeby wolontariat w gminie był spójny – a im 

lepiej będą współpracować ze sobą wszystkie podmioty, które korzystają z ich pomocy, tym bardziej 

cały system będzie przyjazny wolontariuszom. 

 

http://bazy.ngo.pl/
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Rola OPS w spotkaniu 

 

OPS pełni rolę gospodarza spotkania. Zadania OPS: 

 przygotowanie miejsca na spotkanie; 

 zapewnienie napojów i poczęstunku; 

 wybór i poinformowanie wszystkich uczestników, oraz dopilnowanie, żeby przyszli na 

spotkanie; 

 stały kontakt z Centrum Wolontariatu w celu ustalenia szczegółów spotkania; 

 sporządzanie notatki po spotkaniu; 

 

Rola Centrum Wolontariatu w spotkaniu 

 

Moderowanie spotkania. Zaprezentujemy także działania naszego projektu, żeby pokazać jak będzie 

działał wolontariat w OPS i jakie są dobre praktyki takich działań. 

 

Potrzeby: Na zebranie będzie potrzebny ekran i rzutnik. 

 

 

 

Przed spotkaniem – zebranie z pracownikami OPS 
 

Przed spotkaniem ze społecznością planujemy spotkanie z pracownikami waszego OPS – w celu 

prezentacji projektu i założeń organizacyjnych wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

Potrzeby: Na zebranie będzie potrzebny ekran i rzutnik. 

 

 
 

Przebieg spotkań 
 

10:00 – 11:30 - zebranie z pracownikami OPS 

12:00 - 14:30 - spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej 

14:30 - koniec spotkania     

 

 

 

Terminy 
 

Prosimy o dosłanie informacji o planowanym terminie spotkania do 08.09.2014. Termin powinien 

być ustalony również z Centrum Wolontariatu. 

 

Zgodnie z harmonogramem projektu spotkania mają się odbyć od 16.09.2014 do 31.10.2014 

 

 

 

Finanse 
 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu pokrywa koszty napojów i poczęstunku, dla uczestników 

organizowanego przez Was spotkania, do wysokości 200,00 zł.  

 

Warunkiem pokrycia tych kosztów jest wystawienie przez sprzedawcę prawidłowej faktury VAT lub 

rachunku  na Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. 

 

Dane do faktury: 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

Ul. Nowolipki 9 b, 00-151 Warszawa 

NIP 525 15 76 177 
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Uwaga na błędy – często w naszym adresie pojawia się 9 6 zamiast 9 b – sprawdźcie fakturę przed 

jej odebraniem. 

 

Płatność za faktury/rachunki odbywa się jedynie przelewem z konta Stowarzyszenia 

Centrum Wolontariatu. 

 

Rodzaje płatności przelewem: 

 

1. Płatność przed odebraniem towaru od sprzedającego 

 

Wybieracie towar przed spotkaniem, sprzedający wystawia fakturę pro-forma, którą przesyłacie do 

nas (może być scan e-mailem). My puszczamy przelew na podstawie faktury pro-forma. Po 

zaksięgowaniu kwoty na koncie sprzedającego możecie odebrać towar razem z oryginałem faktury 

vat – którą przesyłacie do nas pocztą. 

 

 

2. Płatność po odebraniu towaru od sprzedającego 

 

Nie każdy sprzedający zgadza się na wydanie towaru przed otrzymaniem przelewu – upewnijcie się, 

że taka opcja jest możliwa. 

 

Wybieracie towar przed spotkaniem, sprzedawca wystawia fakturę VAT/rachunek i wydaje wam 

towar. Na fakturze widnieje zapis „płatne przelewem w ciągu x dni”. Przesyłacie oryginał faktury 

pocztą. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu płaci za fakturę przelewem. Jeżeli chcecie 

przyspieszyć płatność to możecie, równocześnie z przesłaniem oryginału pocztą, wysłać do nas scan 

faktury e-mailem. 

 

 

 

Kontakt 
 

Karol Krzyczkowski 

Koordynator projektu 

Krzyczkowski@wolontariat.org.pl 

+48 (22) 635 27 73 wew. 25 

 

mailto:Krzyczkowski@wolontariat.org.pl

