
Projekt „Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego” jest dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Realizatorzy projektu:

Projekt realizowany jest w terminie 01.03.2019 – 30.11.2020

BIURO PROJEKTU:
Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”
90-408 Łódź
ul. Próchnika 7
tel.: 42 307 03 72, 513 102 508
e-mail: kontakt@centerko.org
www.centerko.org, www.wolontariat.org.pl/lodz

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Mariusz Kołodziejski – kierownik RCW „Centerko”
e-mail: mariusz@centerko.org

REGIONALNY  
PUNKT DORADZTWA 
WOLONTARYSTYCZNEGO

ZAŁÓŻ I POPROWADŹ 
LOKALNE CENTRUM 

WOLONTARIATU!



WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:
• w projekcie mogą wziąć organizacje i instytucje z terenu woj. łódzkiego, mogące 

korzystać ze wsparcia wolontariuszy, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, deklarujące udział w całym programie;

• podmioty chcące skorzystać z oferty projektu typują do udziału dwóch 
przedstawicieli i przesyłają drogą mailową formularz zgłoszeniowy do dn. 
12.05.2019 r., dostępny na stronie www.centerko.org i www.wolontariat.
org.pl/lodz;

• o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmów rekru-
tacyjnych;

• informacje o projekcie oraz wyniki rekrutacji uczestników do projektu zosta-
ną opublikowane na stronach www.centerko.org i www.wolontariat.org.pl/lodz 
w dziale aktualności.

OFERUJEMY:
• bezpłatny pakiet wsparcia, pomoc specjalistów oraz dostęp do materiałów i narzę-

dzi, niezbędnych do utworzenia i prowadzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu;

• refundację kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników spoza Łodzi (do wy-
czerpania budżetu);

• wyżywienie podczas szkoleń, materiały do ćwiczeń oraz zaświadczenia o ukoń-
czeniu cyklu szkoleniowego;

• wsparcie realizatora projektu w centrum Łodzi oraz na miejscu w podmiotach 
korzystających z jego oferty;

• certyfikat i rekomendacje do zarządzania Lokalnym Centrum Wolontariatu;

• zaprezentowanie swojej działalności podczas uroczystej Gali Wolontariatu.

ZAŁÓŻ I POPROWADŹ 
LOKALNE CENTRUM 

WOLONTARIATU!
Organizujesz wolontariat w społeczności 

lokalnej? Chcesz wzmocnić kapitał 
społeczny swojej organizacji?  

Marzysz o stworzeniu i zarządzaniu 
Lokalnym Centrum Wolontariatu?  

Ten projekt jest dla Ciebie!

ZATEM, NIE CZEKAJ I ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

PROGRAM REGIONALNEGO PUNKTU  
DORADZTWA WOLONTARYSTYCZNEGO OBEJMUJE:

• szkolenia dla liderów i koordynatorów Lokalnych Centów Wolontariatu – pa-
kiet warsztatów z zakresu organizacji i kierowania biurem pośrednictwa pracy 
wolontarystycznej;

• wizyty superwizyjne i monitorujące coacha w placówkach – wsparcie specja-
listy na miejscu w placówkach uczestniczących w projekcie;

• konsultacje z tutorem – dyżury doradcze w biurze projektu dla interesariuszy;
• certyfikację – ocenę stopnia wdrożonych rozwiązań zgodnie ze standardami 

programu „Dobry Wolontariat”.

Ponadto, uczestnicy projektu wezmą udział w tworzeniu przewodnika po Centrach 
Wolontariatu w województwie łódzkim.


