Oferta działań adresowanych do organizatorów wolontariatu w Warszawie
w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”
Zapraszamy do korzystania z oferty działań wspierających organizację i bieżące funkcjonowanie wolontariatu,
adresowaną do warszawskich koordynatorów wolontariatu.

Kalendarium działań w okresie wrzesień – grudzień 2018
Warszawskie Spotkania z Wolontariatem
Cykl spotkań prowadzonych w nieformalnej atmosferze, w scenerii warszawskich kawiarni, organizacji pozarządowych,
miejsc aktywności lokalnej, poświęcony tematyce odwołującej się do wolontariatu i działalności ochotniczej
w Warszawie oraz służące networkingowi wśród warszawskich koordynatorów wolontariatu.
21 września
10.00 – 13.00

“Przestrzeń dla współpracy – spotkanie sieciujące”
Małgorzata Tur-Trener (freelancer) STOP-Pracownia Interakcji

17 października
10.00-13.00

Wizytówka organizacji, czyli jak promujemy swoje działania ?
Anna Żelazowska – Kosiorek-trener, Koordynator projektów w Fundacja Robinson Crusoe

Spotkania branżowe organizatorów wolontariatu
Cykl spotkań branżowych- adresowanych do koordynatorów reprezentujących jedno środowisko np. pracownicy
socjalni, pracownicy instytucji kultury, pozwalających czerpać pomysły do działania lub podejmowania wspólnych
przedsięwzięć
12 września
„Współpraca ze środowiskiem lokalnym w OPS Praga Południe”
12.00-15.00
Monika Bełdowska-Facylitatorka, trenerka i coach, menedżerka projektów
28 listopada
10.00-13.00

Pomysły do działania i prowadzenie wolontariatu w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich
Monika Bełdowska-Facylitatorka, trenerka i coach, menedżerka projektów

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu
Oferta adresowana do koordynatorów wolontariatu ze względu na zakres tematyczny: formalny, praktyczny, relacyjny
27 września
10.00-15.00

Wybieramy jeden temat
1. Komunikacja z wolontariuszami poprzez empatię
2. Role grupowe w zespołach wolontariackich
3. Współpraca z wolontariuszami z innych kultur
Zakres relacyjny
Małgorzata Tur-Trener (freelancer) STOP-Pracownia Interakcji

25 października
10.00-15.00

Wybieramy jeden temat
1. Digital storytelling - opowiadanie historii jako narzędzie rozwoju wolontariuszy

Inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie - działanie
„Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie” realizowane w ramach miejskiego projektu
„Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

2. Rozwiązywanie problemów i uczenie się od siebie nawzajem dzięki coachingowi
zespołowemu - metoda Action Learning w praktyce
3. E jak Ewaluacja - praktyczne, proste i angażujące narzędzia do oceny jakości
prowadzonych działań
Zakres praktyczny
Anna Żelazowska – Kosiorek-trener, Koordynator projektów w Fundacja Robinson Crusoe
26 listopada
17.00-21.00

„Rekrutacja wolontariuszy”
Zakres Formalny
Małgorzata Tur-Trener (freelancer) STOP-Pracownia Interakcji

Warszawskie debaty wolontariackie
Seminaria, służące prezentacji tematów ważnych dla rozwoju warszawskiego wolontariatu, dyskusji nad wyzwaniami
stojącymi przed wolontariatem w stolicy, rozwiązywaniem bieżących problemów
11 grudnia
„Czy inwestycja w wolontariat i wolontariusza daje efekty”?
11.00-13.00
Staże/tutoring w wybranych placówkach
Forma stażu dla koordynatorów wolontariatu w wybranych warszawskich placówkach. Staże pozwolą zyskać nowe
kompetencje lub poszerzyć te już zdobyte, zwiększyć samodzielność w uczeniu się i kształtowaniu swojego rozwoju
Wrzesień – Grudzień
Muzeum Powstania Warszawskiego
Warszawskie ZOO
Maraton Warszawski
Wizyty studyjne
Wizyty w warszawskich organizacjach i placówkach, które w sposób ciekawy i efektywny współpracują
z wolontariuszami. Spotkania są okazją do inspiracji, podglądania ciekawych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie
organizacji wolontariatu
2 października
16.00-18.00

Warszawskie ZOO

12 listopada
14.00-16.00

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

„Koordynator Roku”
Konkurs dla koordynatorów wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które wzorowo
organizują pracę wolontariuszy
Wrzesień - Listopad

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym. Rozstrzygnięcie grudzień
2018

„Pokaż się z dobre strony ”
Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem jest zachęcenie do ciekawego i właściwego formułowania
i prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy
Wrzesień - Listopad

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym

Poradnictwo - wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania wolontariatu
Wrzesień – Grudzień

Poradnictwo udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu lub telefonicznie pod nr.
22 635 27 73

Inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie - działanie
„Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie” realizowane w ramach miejskiego projektu
„Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Infolinia - poradnictwo, konsultacje, informacja nt. wolontariatu w stolicy
Wrzesień – Grudzień

Informacje nt. wolontariatu, współpracy z wolontariuszami, wydarzeń wolontariackich
w stolicy, udzielane pod nr. tel. 22 635 27 73

Punkt konsultacyjny – możliwość skorzystania z bezpośredniego wsparcia w siedzibie Centrum Wolontariatu,
nieodpłatnego korzystania z sali szkoleniowej i miejsca spotkań z wolontariuszami
Wrzesień – Grudzień

Wsparcie udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu w godz. 9.00 – 16.00

Inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie - działanie
„Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie” realizowane w ramach miejskiego projektu
„Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

