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WSTĘP
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę kompleksowej współpracy w sferach:
merytorycznej, organizacyjnej i szkoleniowej w rozwoju programu społecznej odpowiedzialności
biznesu i wolontariatu pracowniczego w Państwa firmie.
Zachęcamy do skorzystania z całego dedykowanego Państwu pakietu. Możliwa jest jednak
współpraca w wybranym zakresie, odpowiadającym Państwa potrzebom.
Jako Regionalne Centrum Wolontariatu posiadamy wieloletnie doświadczenie w promowaniu,
rozwijaniu aktywności społecznej w województwie łódzkim oraz wspieraniu ludzi i organizacji
wdrażających wolontariat w swoje życie i organizacje. Nasze działania są w sposób systemowy
i permanentny ukierunkowane na realizację celów społecznych poprzez prowadzenie pośrednictwa
pracy dla wolontariuszy, szeroką edukację podmiotów korzystających, realizację innowacyjnych
projektów oraz budowanie partnerstw międzysektorowych.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zespół Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”

W zależności od zainteresowania oraz stopnia zaangażowania firmy wolontariat pracowniczy
realizowany jest w ścisłej współpracy z:


Koordynatorami projektów CSR



Liderami wolontariatu pracowniczego



Przedstawicielami działów szkoleń i rozwoju, HR



Pracownikami – wolontariuszami

Oferta uwzględnia niezbędne koszty realizacji działań. Do pewnego stopnia możliwa jest jednak
również współpraca bez kosztowa zakładająca barterową wymianę usług.
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SFERA MERYTORYCZNA
Oferujemy opracowanie koncepcji wolontariatu pracowniczego w firmie i wdrażanie projektów krok
po kroku:


Przeprowadzenie badania potrzeb pracowników, potencjalnych wolontariuszy dotyczącego
zaangażowania się w wolontariat pracowniczy



Zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat wolontariatu pracowniczego dla kadry
zarządzającej, pracowników-wolontariuszy w siedzibie Państwa firmy,



Wspólne z pracownikami – wolontariuszami opracowanie projektów społecznych i ścieżkę ich
realizacji,
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Zaangażowanie specjalistów (animatorów, trenerów, ekspertów) do współpracy
z beneficjentami.

KOSZTY REALIZACJI
Wsparcie specjalisty – 500 zł/m-c
SFERA ORGANIZACYJNA
Oferujemy współpracę w zorganizowaniu akcji społecznych. Pełnimy rolę pośrednika łączącego firmę
z wiarygodnym i zweryfikowanym podmiotem, na rzecz którego akcja może być zrealizowana (min.
organizacją

pozarządową, instytucją

publiczną,

świetlicą

środowiskową).

Dzięki naszemu

wieloletniemu doświadczeniu oferujemy sprawne zarządzanie akcją, jej skuteczną komunikację oraz
odpowiedni dobór partnera społecznego. Naszą ofertę przygotowujemy w oparciu o dogłębną
analizę sytuacji partnera społecznego oraz z uwzględnieniem jego realnych potrzeb.
ZAKRES WSPÓŁPRACY
Oferowana współpraca w przygotowaniu i skoordynowaniu akcji:
 Opracowanie całościowej koncepcji akcji
 Przygotowanie analizy potrzeb i oferty sprofilowanych partnerów społecznych
 Opracowanie scenariusza akcji, harmonogramu, budżetu, komunikatów
 Koordynacja akcji
 Ewaluacja i raport z akcji
 Zadbanie o podziękowania/upominki dla pracowników-wolontariuszy
Przykładowy zakres tematyczny organizowanych przez nas akcji:


Prace remontowe, porządkowe, ogrodnicze



Wolontariat kompetencji - dzielenie się wiedzą, pasjami, zainteresowaniami pracowników



Organizowanie wycieczek, eventów sportowych i kulturalnych



Doraźna pomoc dla beneficjentów organizacji pomocowych
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KOSZT REALIZACJI
Koszt realizacji akcji ustalany każdorazowo indywidualnie i zależy od zakresu i formy współpracy,
m.in. tego, czy akcja realizowana jest w obrębie lub poza Łodzią, czy włączani są w nią eksperci
zewnętrzni (animatorzy, trenerzy itp.), od ilości zaangażowanych wolontariuszy oraz od dodatkowego
wsparcia zapewnionego przez firmę beneficjentom np. upominki.
SFERA ROZWOJOWA
Od 2008 roku realizujemy działania rozwojowe dedykowane wolontariuszom i koordynatorom pracy
wolontarystycznej w organizacjach. Takie wsparcie ma realny wpływ na realizację projektów
wolontarystycznych i jakość zarządzania wolontariuszami.
SZKOLENIE BAZOWE „DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM W FIRMIE?”
Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych angażujących intelekt
i emocje (praca w parach, dyskusja na forum, gry szkoleniowe). Kluczowym elementem
jest pozyskanie wiedzy i trening umiejętności uczestników oraz rozwój ich osobistych kompetencji
w zakresie działalności wolontarystycznej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na temat wolontariatu
w Polsce, w tym wolontariatu pracowniczego, poznają modele aktywności społecznych, spotkają się
z praktykami z zakresu wolontariatu.
SZKOLENIA FAKULTATYWNE
Dodatkowo możemy dla Państwa zorganizować szkolenia z zakresu:


Motywowania wolontariuszy – pracowników



Realizacja projektu wolontarystycznego



Zarządzanie zespołem projektowym



Rodzajów i narzędzi pomocowych



Metod animacji społecznej



Radzenia sobie ze stresem w trakcie działań wolontariackich



Komunikacji i współpracy

z różnymi grupami odbiorców i beneficjentami (osoby

niepełnosprawne, dzieci i młodzież)
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COACHING
Zaplanowanie i przeprowadzenie procesu: sesji coachingowych - executive coaching w zakresie
realizacji projektów i programów wolontarystycznych. W pracy z partnerami stosujemy metodologię
co-active coaching (akredytowana przez International Coaching Federation).
W relacji coachingowej plan działania pochodzi od klienta. Podczas, gdy klient skupia
się na zachodzących w jego życiu zmianach, coach pilnuje przebiegu procesu i realizacji planu.
Doświadczenie pracy z ludźmi, z wykorzystaniem metod coachingowych, ma służyć efektywnej
inspiracji, motywacji i mobilizacji do działania.

MENTORING
Jako praktycy proponujemy Państwu doradztwo, ewaluację, pomoc w programowaniu projektów
wolontarystycznych i społecznej odpowiedzialności biznesu w Państwa firmie. Nawiązanie
długoterminowej, partnerskiej relacji gwarantuje synergiczny sukces.
KOSZTY REALIZACJI
Szkolenia - dzień szkoleniowy – 1800 zł
Sesja coachingowa (45-90 min) – 300 zł
Sesje doradcze (60 – 90 min) – 300 zł
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REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU „CENTERKO”

W 2008 r. Stowarzyszenie powołało do życia Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej
„Centerko” świadczący usługi wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2014 uzyskaliśmy status Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”.
Od 7 lat rozwijamy wolontariat w województwie łódzkim, realizując wystandaryzowaną ofertę.
Prowadzimy Biuro Pośrednictwa Pracy Wolotarystycznej, działalność edukacyjną, wspieramy
tworzenie Lokalnej Sieci Centrów Wolontariatu. Od lat w swoich działaniach współpracujemy
z Urzędem Miasta Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Marszałkowskim,
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi,
instytucjami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem biznesu.
NASZA TOŻSAMOŚĆ


Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu



Jedyni w województwie posiadamy certyfikat "Dobry Wolontariat" przyznany przez
Pracownię Badań i Innowacji STOCZNIA



Posiadamy certyfikat "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom" otrzymany z ramienia Sieci
Centów Wolontariatu w Polsce



Realizujemy innowacyjne programy i projekty w obszarach: wolontariatu szkolnego
i młodzieżowego, wolontariatu senioralnego, wolontariatu osób niepełnosprawnych,
wolontariatu animacyjnego i akcyjnego, stałego wolontariatu pomocowego, nowoczesnych
technologii w służbie aktywności społecznej, integracji i aktywizacji zawodowej.



Posiadamy bazę danych 998 wolontariuszy i 186 podmiotów korzystających



Przeszkoliliśmy 574 ochotników, 205 uczniów szkół i 79 koordynatorów pracy
wolontarystycznej



Corocznie organizujemy Galę Wolontariatu o zasięgu wojewódzkim
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Koordynujemy i obsługujemy regionalną edycję ogólnopolskiego konkursu Barwy
Wolontariatu



Posiadamy doświadczony, wykwalifikowany i kompetentny zespół ekspertów



Wsparliśmy ponad 400 akcji na terenie woj. -> otrzymaliśmy 121 pisemnych podziękowań

NASZA PRACA JEST DOCENIANA NA SKALĘ KRAJOWĄ


Wyróżnienie w konkursie Łódzki Filantrop Roku



Nagroda w plebiscycie „Organizator wolontariatu przyjazny osobom 50+" - Akademia
Filantropii w Polsce



Nagroda dla kierownika RCW, Mariusza Kołodziejskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii
Pomagambo z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu



Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich za działalność artystyczną i
społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych



Nagroda "Edukacja i aktywizacja pacjentów" - za organizację i doskonalenie PPPW
„Centerko” w konkursie "Innowacje dla zdrowia" od Grupy Roboczej Innowacji w Opiece
Zdrowotnej

ZAUFALI NAM PARTNERZY SPOŁECZNI


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi – Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy
Zastępczej



Przedszkole Miejskie nr 208



Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych



Klub Dąbrowa filia Centrum Kultury Młodych



Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta



Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej fila Łódź-Śródmieście



Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 1 Łódź-Śródmieście



Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”



Fundacja „Zielony Przylądek”



Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny”



6 Dom Pomocy Społecznej



Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „Start”



Przedszkole Miejskie nr 231



Teatr „Arlekin” w Łodzi



Dom Pomocy Społecznej – Rudzka



Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków



Łódź Art Center



Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”



Dom Pomocy Społecznej „Serce”



5 Dom Pomocy Społecznej



Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
PARTNERZY SEKTORA BIZNESU

Koordynacja wolontariatu pracowniczego Magdalena Korczyk - Waszak
Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO/ m.korczykwaszak@gmail.com / 502 150 675
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