
Realizatorzy projektu

projekt „Wolontariusz jako lokalny animator” współfinansowany 
jest w ramach Programu Współtworzenia Wydarzeń PGNiG  

Transatlantyk Festival w Łodzi Mikrogranty 2016 

Regionalne Centrum Wolontariatu  
„CENTERKO” 

90-408 Łódź, ul. Próchnika 7
e-mail: kontakt@centerko.org 
www.wolontariat.org.pl/lodz

grupa na facebooku:  
www.facebook.com/centerko

Oferta realizowana jest w ramach działalności odpłatnej, z całkowitym przeznaczeniem na dalszy 
rozwój członków grupy animacyjnej oraz zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do ich pracy.
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Kim jesteśmy
    

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” to biuro pośrednictwa pracy wolonta-
rystycznej, promujące wolontariat jako formę aktywizacji. Powstało w 2008 roku  
z inicjatywy członków Stowarzyszenia „Pomost”. 

    Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników i wolontariuszy oraz do-
świadczenie z zakresu pośrednictwa wolontariatu i realizacji działań animacyjnych 
na rzecz środowiska lokalnego, zdobyte w toku wieloletniej działalności Centrum 
Wolontariatu. 

Skąd pomysł?

Czasem wystarczy tylko chcieć - okazuje się bowiem, że „chcieć to móc”... Pewnego dnia 
grupa nieznających się osób z różnych środowisk, w różnym wieku i z różnymi pomysłami 
bardzo chciała zmienić na lepsze swoje społeczności lokalne. Jak wiemy, dobrych ludzi 
spotykają dobre rzeczy, tak też naszych marzycieli – wolontariuszy i społeczników spotka-
ło coś dobrego. Pod egidą Stowarzyszenia „Pomost” i dzięki grantowi Fundacji Transatlan-
tyk Festival okazało się, że mogą zrobić to, o czym od dawna marzyli. Tę grupę obcych 
sobie osób połączyła jedna idea - animowanie społeczności, przywracanie uśmiechu na 
twarzach i wiary w sercach oraz udowadnianie, że codzienność wcale nie musi być nudna!

Akcja Animacja

Grupa animatorów walcząca z nudą przy wykorzystaniu pozaformalnych metod edu-
kacji i zabaw, rozwijających potencjał ludzi i ich apetytu na życie. 15 pasjonatów zamieni 
każdą imprezę w niezapomniane wydarzenie. Oferują zabawy przy muzyce, malowanie 
twarzy, bańki mydlane i inne atrakcje.  
Liderka grupy: Magdalena Kaźmierczak, e-mail: magda.animacje@centerko.org

Go Pomost! Volunteers Dance Group 

Integracyjny zespół taneczny wspierający lokalne inicjatywy, akcje i działania, będące 
wizytówką łódzkich wydarzeń, m. in. maratonów, happeningów, czy festiwali. Grupa składa 
się z 20 aktywistów, którzy ćwiczą pod okiem profesjonalnych trenerów i instruktorów, 
aby dawać radość innym oraz dzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami.  
Liderka grupy: Marta Weronika Kozakiewicz, e-mail: marta.taniec@centerko.org   

Co robimy

Pracujemy na rzecz organizacji pozarządowych, domów dziecka, świetlic środowisko-
wych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, szpitali i innych organizacji pomocowych. 
Nasze działania mają na celu oderwanie się od codzienności, zerwanie z nudą, edukację 
poprzez zabawę. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie pozwoli to na rozwinięcie postaw 
otwartości, aktywności, mobilizacji do działania i empatii dla drugiego człowieka.

 



Oferta warsztatów

• animacja-eksploracja: wycieczki edukacyjne, gry terenowe i zajęcia językowe, 
wykorzystujące pozaformalne metody edukacji,

• animacja-twórcza praca: kreatywne warsztaty plastyczne, muzyczne, recytatorskie, 
taneczne, 

•  animacja-edukacja: warsztaty oraz zajęcia dotyczące edukacji globalnej i ekologicz-
nej skierowane do najmłodszych,

•  animacja-animacja: organizacja konkretnych działań animacyjnych w ramach  
zorganizowanych imprez (gry i zabawy przy muzyce),

•  pokazy taneczne: 10 minutowe występy sceniczne w wybranych stylizacjach,  
wykorzystujące elementy salsy, hip-hopu, reggaetonu i afro, 

•  panel dyskusyjny: 30 minutowa prezentacja „dobrych praktyk”, wykłady i pogadanki  
nt. wolontariatu oraz jego nowoczesnych form. 

Warunki realizacji

Cennik usług i warunki uzgadnianie są indywidualnie z każdym klientem (przedział 
cenowy 300 – 1000 zł). Istnieje możliwość łączenia pakietów warsztatów i czasu ich trwania. 

Zlecenia przyjmowane są przez lidera grupy animacyjnej na miesiąc przed planowanym 
wydarzeniem, drogą telefoniczną lub mailową.  

W zgłoszeniu należy podać:  
• status organizatora (ngo, podmiot publiczny, firma) • 
• rodzaj animacji (warsztat, pokaz, panel) • 
• wielkość grupy i jej specyfika (min. 10 osobowa grupa)• 
• miejsce realizacji (teren województwa łódzkiego) • 
• termin realizacji i czas trwania 

Jak działamy 

• zbieramy informacje o grupie i badamy jej potrzeby• 
• planujemy działania po konsultacji ze zleceniodawcą • 
• typujemy animatorów odpowiedzialnych za realizację zadania, zgodnie z ich  

specjalizacją i specyfiką usługi 
• przygotowujemy program i przedkładamy do akceptacji zleceniodawcy• 
• realizujemy przedsięwzięcie i ewaluujemy efekty realizacji 

Nasze realizacje
 

•    Dzień Zdrowia Psychicznego 
•    Gala Wolontariatu
•    Konsekrowani Młodym 
•     Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem Lepiej” 
•    Światowy Dzień Krwiodawcy
•    Ognisko Integracyjne 

    


