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Kalendarium wydarze ń w okresie kwiecie ń – czerwiec 2017 

Warszawskie Spotkania z Wolontariatem 

Cykl spotkań prowadzonych w nieformalnej formie w scenerii warszawskich kawiarni, organizacji pozarządowych, miejsc 

aktywności lokalnej poświęconych tematyce odwołującej się do wolontariatu i działalności ochotniczej w Warszawie 

oraz służące networkingowi wśród warszawskich koordynatorów wolontariatu. 

 

6 kwietnia 

10.00 – 13.00 

 

 „Czy wolontariat jest wart zachodu”? 

W poszukiwaniu nowych pomysłów i wyzwań. Jak może wyglądać wolontariat marzeń – 

oczekiwania koordynatorów wolontariatu? 

 

18 maja 

10.00-13.00 

„Organizator vs wolontariusz” 

Kim jest co go wyróżnia? Czy wspiera i pobudza do działania? 

Zasady i relacje współpracy organizatorów z wolontariuszami. 

 

27 czerwca 

10.00-13.00 

 

„Czy znasz aspiracje swoich wolontariuszy”? 

Chcesz poznać podstawy budowania trwałego kontaktu z wolontariuszami? 

Jak uwieńczyć sukcesem i poszukiwać sposobów na trwałe doskonalenie. 

 

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu 

Oferta adresowana do zróżnicowanych grup: początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych 

koordynatorów wolontariatu. 

 

20 kwietnia 

9.00 – 14.00 

„Formalnoprawne aspekty wolontariatu” 

Szkolenie dla początkujących organizatorów wolontariatu 

 

23 maja 

17.00-21.00 

„Przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami” 

Szkolenie dla początkujących organizatorów wolontariatu 

 

10 czerwca 

10.00-14.00 (sobota) 

„Rekrutacja i przygotowanie wolontariuszy” 

Szkolenie dla początkujących organizatorów wolontariatu 

 

26 kwietnia  

17.00-21.00 

„Motywowanie wolontariuszy” 

Szkolenie dla średniozaawansowanych organizatorów wolontariatu 

 

20 maja 

10.00 -14.00 (sobota) 

„Skuteczna komunikacja z wolontariuszami” 

Szkolenie dla średniozaawansowanych organizatorów wolontariatu 

 

20 czerwca 

9.00 -14.00 

„Podsumowanie pracy wolontariuszy” 

Szkolenie dla  średniozaawansowanych organizatorów wolontariatu 

 

 



Inicjatywa realizowana jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie - działanie  

„Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie” realizowane w ramach miejskiego programu 

„Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.   

 

 

29 kwietnia 

10.00 -14.00 (sobota) 

„Rozwój kompetencji poprzez wolontariat” 

Szkolenie dla zaawansowanych organizatorów wolontariatu 

 

24 maja 

9.00-14.00 

„Zarządzanie wiekiem w kontekście współpracy z wolontariuszami” 

Szkolenie dla zaawansowanych organizatorów wolontariatu 

 

21 czerwca 

17.00 -21.00 

„Współpraca z wolontariuszami z biznesu” 

Szkolenie dla zaawansowanych organizatorów wolontariatu 

 

Warszawskie debaty wolontariackie 

Seminaria, służące prezentacji tematów ważnych dla rozwoju warszawskiego wolontariatu, dyskusji nad wyzwaniami 

stojącymi przed wolontariatem w stolicy, rozwiązywaniem bieżących problemów.   

 

8 czerwca 

11.00 -13.00 

„Czy wolontariatowi potrzebny jest rozgłos” 

Czy warto promować wolontariat.? Czy ludzka dobroć, chęć pomagania, gotowość do 

działań społecznych potrzebuje rozgłosu? Jeśli tak - to jak to robić? Jeśli nie - to dlaczego? 

 

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 

 

11 maja 

14.00 -16.00 

Muzeum Narodowe 

30 maja 

14.00 -16.00 

Fundacja Uniwersytet Dzieci 

5 czerwca  

16.00 -18.00 

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „ Mary i Max” 

 

„Pokaż się z dobrej strony” 

Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem zachęcanie do właściwego i ciekawego formułowania i 

prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy. 

 

Kwiecień - Listopad Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym 

 

Poradnictwo - wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania wolontariatu 

 

Kwiecień – Czerwiec  Poradnictwo udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu lub telefonicznie pod nr. 

22 635 27 73 

 

Infolinia -  poradnictwo, konsultacje, informacja nt. wolontariatu w stolicy 

 

Kwiecień – Czerwiec 

 

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 

 

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

 

 

Bliższych informacji o ofercie oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

Koordynator: Joanna Stachurska tel. 22 635 27 73 e-mail: stachurska@wolontariat.org.pl 


