
Dobry wolontariat 
krok po kroku
program szkoleń i poradnictwa



Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczyna trzyletni projekt
„Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu 
w organizacjach pozarządowych”.

Zapraszamy Państwa do wspólnej przygody z wolontariatem!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

na lata 2021-2030.



PO CO TO
ROBIMY?

O CZYM TO
BĘDZIE?

Zależy nam na tym, aby wolontariat 
w Polsce był profesjonalny. 

Wierzymy, że dobre przygotowanie
organizatorów wolontariatu pomaga

im tworzyć dobre, potrzebne, ciekawe
programy wolontariatu.

Chcemy dzielić się naszą wiedzą 
i wieloletnim doświadczeniem 

w wolontariacie z tymi, którym może
to pomóc w rozwoju.

Porozmawiamy o tym, jak krok 
po kroku zaplanować i wdrożyć dobry

wolontariat w organizacji
pozarządowej, zabezpieczyć pieniądze
na projekty wolontariackie, przeszkolić

zespół, zrekrutować wolontariuszy 
i współpracować z nimi.



KTO MOŻE
WZIĄĆ
UDZIAŁ? Zachęcamy do zapisów zarówno

koordynatorów wolontariatu, jak i inne
osoby współpracujące z wolontariuszami
oraz kadrę zarządzającą. 
Zapisanie się kilku osób z jednego miejsca
może zaowocować lepszym
przygotowaniem organizacji na przyjęcie
wolontariuszy.

Do udziału w projekcie zapraszamy
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z całej Polski. 
W tym roku szkolenia adresujemy 
do organizacji, które dopiero myślą 
o zaproszeniu wolontariuszy do współpracy,
oraz do instytucji początkujących 
w prowadzeniu programów wolontariatu.



Spotkania będą realizowane online przy
pomocy aplikacji Zoom, do obsługi
której wystarczy komputer lub telefon.
Nie wymaga ona od uczestników
wnoszenia żadnych opłat. Wszystkie
zapisane osoby na dzień przed
spotkaniem otrzymają mailowo link
niezbędny do połączenia.

WAŻNE!
Zgłaszając się do projektu, zapisują się
Państwo na cały cykl szkoleniowy 
oraz poradnictwo. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Aby się zapisać, należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/FgULbkN3ddQjMKhA7 

https://forms.gle/FgULbkN3ddQjMKhA7


PROGRAM
SZKOLEŃ

Formalnoprawne aspekty wolontariatu 
w organizacji pozarządowej

Praktyka planowania i wprowadzania
wolontariatu w organizacji pozarządowej 

Szkolenie wzmacniające profesjonalizm
organizacji: fundraising

Współpraca z wolontariuszami – szkolenie
relacyjne dla koordynatorów wolontariatu



FORMALNOPRAWNE ASPEKTY WOLONTARIATU W ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ

charakterystyka wolontariuszy – kim są, co najczęściej robią, jakie mają motywacje,
gdzie mogą działać,
prawa i obowiązki wolontariuszy,
podpisywanie porozumień z wolontariuszami,
ubezpieczanie wolontariuszy,
obowiązki organizacji wobec wolontariuszy,
aktualne trendy w wolontariacie.

Na szkoleniu omówimy podstawowe pojęcia i akty prawne dotyczące organizowania
wolontariatu w Polsce. 

Zakres tematyczny:

13 października 2021 r., godz. 9.00-14.00, online (Zoom)
prowadzenie: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz



PRAKTYKA PLANOWANIA I WPROWADZANIA WOLONTARIATU 
W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

kroki wprowadzania wolontariatu,
szanse i zagrożenia związane ze współpracą z wolontariuszami,
metody diagnozowania potrzeb organizacji,
role i zadania osób współpracujących z wolontariuszami w organizacji,
sposoby planowania działań wolontariuszy.

Podczas tego szkolenia dowiemy się, jak dobrze zaplanować i zorganizować wolontariat
w organizacji. 

Zakres tematyczny:

3 listopada 2021 r., godz. 9.00-14.00, online (Zoom)
prowadzenie: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz



SZKOLENIE WZMACNIAJĄCE PROFESJONALIZM ORGANIZACJI:
FUNDRAISING

JAK – czyli wprowadzenie uczestników do metod projektowania swoich działań: 
określenie problemu, analiza, cel, rezultaty, działanie, metody, zasoby, harmonogram, budżet.

GDZIE – czyli źródła finansowania:
podział źródeł finansowania działalności NGO, 
pozadotacyjne źródła finansowania działalności, 
dotacje jako źródło finansowania projektów, 
zasady analizowania dokumentów programowych, 
źródła informacji na temat programów dotacyjnych,
przegląd źródeł finansowania projektów z zakresu m.in. rynku pracy, edukacji, wspierania osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, ekologii, sportu.

W tym roku proponujemy szkolenie z fundraisingu, podczas którego przekażemy Państwu wiedzę 
o finansowaniu działalności społecznej z funduszy lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. 

Zakres tematyczny:

23 listopada 2021 r., godz. 9.00-14.00, online (Zoom)
prowadzenie: Karol Grabiec



WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI – SZKOLENIE RELACYJNE
DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

rekrutacja wolontariuszy: 
określanie profilu poszukiwanego wolontariusza,
sposoby formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych,
prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej,

zarządzanie wolontariuszami:
nazwanie oczekiwań i zasad współpracy,
czynniki motywacyjne – sposoby wspierania i nagradzania wolontariuszy,
udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej.

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo umiejętności rekrutowania wolontariuszy do współpracy 
z organizacją. Poznają Państwo również aspekty ważne w zarządzaniu wolontariuszami.

Zakres tematyczny:

2 grudnia 2021 r., godz. 9.00-14.00, online (Zoom) 
prowadzenie: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz



PORADNICTWO

Doradztwo będziemy realizować osobiście
(stacjonarnie), za pomocą spotkań online,
telefonicznie, mailowo – w sposób
najbardziej dla Państwa dogodny. 
Terminy również będziemy ustalać 
z Państwem indywidualnie.

Oferujemy Państwu możliwość umówienia
się na indywidualną, pogłębioną rozmowę 
o zagadnieniach dotyczących wolontariatu,
które najbardziej Państwa nurtują 
i w których potrzebują Państwo wsparcia.
Możemy omówić na przykład konkretne
zagadnienia formalnoprawne, zasady
współpracy z wolontariuszami, trudne
przypadki. 



PROWADZĄCY

Menadżer kultury, kulturoznawca. Redaktor naczelny Z/N
Magazyn (2011-2012), dyrektor Międzynarodowego Festiwalu
re:akcje (2010-2012), producent Festiwalu Gorzkie Żale 
(2013-2014), producent i fundraiser Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego Nowe Epifanie (2015-2019). Fundraiser
wielu inicjatyw kulturalnych realizowanych w obszarach teatru,
filmu, muzyki, badań kultury, sztuk wizualnych. Trener instytucji
kultury i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania
funduszy. Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności
oraz Szkoły Liderów na UMK (poziom MPA). Ekspert oceniający 
w ogólnopolskich programach dotacyjnych. Przeprowadził ponad
250 godzin szkoleń. Dotychczas pozyskał i rozliczył ponad 
60 projektów o łącznej wartości ponad 19 milionów złotych.

Karol Grabiec
Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. 
Od ponad 12 lat pracuje w organizacjach pozarządowych,
zarządzając zespołami specjalistów 
i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji
i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach 
i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy 
w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę
społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy 
w wolontariacie. Doświadczony lider organizacji
pozarządowych, koordynator projektów, szkoleniowiec,
doradca. Ceni pracę z ludźmi i dla ludzi, profesjonalną, ale
z misją. Lubi wyzwania i poszukiwanie nowych rozwiązań
na rzecz trwałej i pozytywnej zmiany społecznej. 

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz



Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa
 

dobrywolontariat@wolontariat.org.pl
 

wolontariat.waw.pl

mailto:posrednictwo@wolontariat.org.pl

