
 

 

Program Akademii Koordynatora Wolontariatu: 
 

I zjazd: 11-12 kwietnia 2014  

Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariusza mi 
• Wolontariat – wprowadzenie (historia, definicja, rodzaje) 
• Dlaczego warto współpracować? – korzyści ze współpracy, przygotowanie placówki do przyjęcia wolontariuszy, tworzenie 

indywidualnych programów woluntarystycznych, rola koordynatora wolontariatu 
• Rekrutacja wolontariuszy – formy dotarcia do ochotników, tworzenie ogłoszenia dla wolontariuszy, rozmowa rekrutacyjna 
• Organizacja Przyjazna Wolontariuszom – kryteria, diagnozowanie własnej placówki w kontekście spełniania warunków Organizacji 

Przyjaznej Wolontariuszom 
• Przygotowanie współpracowników do współpracy z wolontariuszami 

Prowadzący: Monika Pendolska  – Koordynator Bielskiego Centrum Wolontariatu przy BSA Teatr Grodzki, członek Stowarzyszenia 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, ekspert ds. wolontariatu i kontaktu z  organizacjami pozarządowymi 

 
 
II zjazd: 16-17 maja 2014  

Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami 
• Wprowadzenie - przepisy regulujące działalność wolontariuszy w Polsce: ustawy, rozporządzenia  
• Podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami 
• Kwalifikacje wolontariuszy uprawniające ich do podjęcia działań 
• Umowa o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych - wzory, zasady tworzenia i podpisywania porozumień 
• Obowiązki korzystających względem wolontariuszy 
• Uprawnienia wolontariuszy 
• Ubezpieczenie wolontariusza: obligatoryjne NNW oraz dobrowolne OC 
• Co zrobić w razie wypadku? 
• Regulaminy współpracy z wolontariuszami 
• Rozliczenia wydatków poniesionych przez wolontariuszy, podatki a wolontariat,  
• Ochrona danych osobowych wolontariuszy 

Prowadzący: Dariusz Pietrowski – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie - inicjował powstanie Sieci Centrów 
Wolontariatu w Polsce. W roku 1998, wspólnie z zespołem warszawskiego Centrum, zainicjował i wspierał powstawanie Centrów 
Wolontariatu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

 
Jak promowa ć działania wolontariackie?  
• Metody promowania działań wolontariackich,   
• Jak uzyskać patronat medialny i zachęcić znane osoby do współpracy?  
• Przykłady dobrych praktyk promocyjnych. 

Prowadzący: Marcin Sikorski - aktualnie kieruje projektami marketingowymi w Wydawnictwie Otwartym (Grupa Wydawnicza ZNAK). 
Wcześniej pracował w redakcjach "Wydarzeń" (Telewizja Polsat), Studia ReportaŜu i Dokumentu Polskiego Radia oraz krakowskiej 
Radiofonii) oraz jako strateg komunikacji w agencjach reklamowych i PR (EMLAB/Change Integrated, Wenecja PR). W 2006 załoŜył 
ogólnopolski plebiscyt MediaTory, którym przez 6 lat zarządzał. Jest równieŜ jednym z załoŜycieli i administratorów popularnego 
internetowego serwisu "Nagłówki nie do ogarnięcia". 

 
 
III zjazd: 20-21 czerwca 2014 

Zarządzanie zespołem wolontariuszy   
• Budowanie zespołu wolontariuszy, rozwój talentów i kompetencji liderskich, identyfikacja przyjmowanych ról w zespole, 

style kierowania zespołem, etapy budowania zespołu 
• Motywacja i nagradzanie, autodiagnoza własnego potencjału liderskiego, trudni uczestnicy, konstruktywna informacja 

zwrotna 
 
Prowadzący: Monika Gregorczuk  - psycholog kliniczny, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Specjalista w dziedzinie komunikacji interpersonalnej oraz asertywności. Prowadzi treningi interpersonalne, 
asertywności, warsztaty komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz szkolenia dla firm. Pracuje jako terapeuta indywidualny  
i grupowy. WspółzałoŜycielka i członkini Stowarzyszenia „Q Zmianom” zajmującego się pomocą i edukacją psychologiczną dla dzieci 
i młodzieŜy oraz rozwijaniem umiejętności zawodowych młodych profesjonalistów. 

 
 
 


