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Oferta działań adresowanych do organizatorów wolontariatu w Warszawie 

w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”  

Zapraszamy do korzystania z oferty działań wspierających organizację i bieżące funkcjonowanie wolontariatu, 

adresowaną do warszawskich koordynatorów wolontariatu.  

 

Kalendarium działań w okresie marzec – czerwiec 2018 

Warszawskie Spotkania z Wolontariatem 
Cykl spotkań prowadzonych w nieformalnej atmosferze, w scenerii warszawskich kawiarni, organizacji 
pozarządowych, miejsc aktywności lokalnej, poświęcony tematyce odwołującej się do wolontariatu i działalności 
ochotniczej w Warszawie oraz służące networkingowi wśród warszawskich koordynatorów wolontariatu. 

12 kwietnia 
10.00 – 13.00 
 

„Spojrzenie na wolontariat - oczami wolontariusza i koordynatora wolontariatu” 
Monika Bełdowska - facylitatorka, trenerka i coach, menedżerka projektów - Perspecto 

16 maja  

10.00-13.00 

„Jak skutecznie wykorzystać krytykę wolontariusza na swój temat?” 
Anna Żelazowska-Kosiorek - trener, koordynator projektów w Fundacja Robinson Crusoe 

Spotkania branżowe organizatorów wolontariatu 
Cykl spotkań branżowych - adresowanych do koordynatorów reprezentujących jedno środowisko np. pracownicy 
socjalni, pracownicy instytucji kultury, pozwalające czerpać pomysły do działania lub podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć. 

22 marca  
10.00-13.00 

„Pracownicy socjalni - reaktywacja czyli co przed nami, co za nami?”  
Monika Bełdowska - Facylitatorka, trenerka i coach, menedżerka projektów - Perspecto 
 

12 czerwca  
10.00-13.00 

„Współpraca i działania na rok 2018” 
Monika Bełdowska - Facylitatorka, trenerka i coach, menedżerka projektów - Perspecto 

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu 
Oferta adresowana do koordynatorów wolontariatu ze względu na zakres tematyczny: formalny, praktyczny, 
relacyjny. 
 

22 marca 
17.00-21.00 

Formalnoprawne aspekty wolontariatu  
Zakres Formalny 
Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie 

17 kwietnia 
10.00-15.00 

Po konsultacji z uczestnikami działań zrealizowany zostanie jeden z tematów:  
1. Teoria i praktyka metody Action Learning - rozwiązuj problemy, ucz się w 

działaniu i rozwijaj swój zespół 
2. Wolontariat drogą do rozwoju kompetencji - jak wpierać i mierzyć wzrost 

umiejętności wolontariuszy 
Zakres praktyczny 
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Anna Żelazowska-Kosiorek - trener, Koordynator projektów w Fundacja Robinson Crusoe 
 

26 kwietnia 
17.00-21.00 

1. Po konsultacji z uczestnikami działań zrealizowany zostanie jeden z tematów: 
Porozumienie bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) 

2. Role grupowe w zespołach wolontariackich 
Zakres relacyjny 
Małgorzata Tur - Trener (freelancer), STOP-Pracownia Interakcji 

19 maja 
10.00-15.00 (sobota) 

Ankieta online-warsztat inspiracyjny 
Warsztat inspiracyjny o mobilnych narzędziach wspierających współpracę z 
wolontariuszami 
Zakres relacyjny 
Noemi Gryczko - socjolog, projekt manager - mobile learning w organizacjach 

24 maja 
10.00-15.00 

1. Po konsultacji z uczestnikami działań zrealizowany zostanie jeden z tematów: 
Prowadzenie spotkań dla wolontariuszy 

2. Nowe trendy w wolontariacie-jak na nie odpowiadać? 
Zakres Praktyczny 
Monika Bełdowska - Facylitatorka, trenerka i coach, menedżerka projektów - Perspecto 

5 czerwca 
17.00-21.00 

Przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami 
Zakres Formalny 
Dariusz Pietrowski, Centrum Wolontariatu w Warszawie 
 

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 
10.00-12.00 

„Wolontariat w przestrzeni miejskiej” 
Przygoda czy coś więcej? 
 

Festiwal Ochotników Warszawskich 
2 dniowe spotkania dla koordynatorów wolontariatu w tym m.in. warsztaty tematyczne, dyskusje, giełda dobrych 
praktyk, wspólna akcja wolontariacka w przestrzeni miejskiej z udziałem koordynatorów wolontariatu. 

8 -9 czerwca 
10.00-16.00 

Festiwal inspiracji i wymiany doświadczeń 
 

Staże/tutoring w wybranych placówkach 
Forma stażu dla koordynatorów wolontariatu w wybranych warszawskich placówkach. Staże pozwolą zyskać nowe 
kompetencje lub poszerzyć  te już zdobyte, zwiększyć samodzielność w uczeniu się i kształtowaniu swojego rozwoju. 

Kwiecień-czerwiec Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 
 

 
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. 
 

19 kwietnia 
14.00-16.00 
 

White Star Foundations 

25 czerwca 
16.00-18.00 
 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 
 

 
„Pokaż się z dobre strony ” 
Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem jest zachęcenie do ciekawego i właściwego formułowania i 
prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy. 
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Marzec - Czerwiec Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym 
 

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

Marzec – Czerwiec Poradnictwo udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu lub telefonicznie pod nr. 
22 635 27 73 
 

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

Marzec – 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 
 

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

 


