
 

 

Szczegółowy program Akademii Koordynatora Wolontariatu 
 
 

I zjazd: 27-28 września 2013 (piątek 10.00-17.00, sobota 9.00-16.00) 

Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 
 Wolontariat – wprowadzenie (historia, definicja, rodzaje) 

 Dlaczego warto współpracować? – korzyści ze współpracy, przygotowanie placówki do przyjęcia wolontariuszy, tworzenie 
indywidualnych programów wolontarystycznych, 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 

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: 18-19 października 2013 (piątek 10.00-17.00, sobota 9.00-16.00) 

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 promować działania wolontariackie? 

 Metody promowania działań wolontariackich 

 Jak uzyskać patronat medialny i zachęcić znane osoby do współpracy?  

 Przykłady dobrych praktyk promocyjnych 

Prowadzący: Maciej Migda - trener, doradca i konsultant z zakresu marketingu organizacji III sektora, w szczególności specjalizujący się w tematach 
związanych z promocją marki, opracowywaniem strategii organizacji oraz planowaniu aktywności marketingowych. Posiada ponad 10-letnie 
doświadczenie w zarządzaniu projektami marketingowymi w agencji eventowej Haxel oraz w Grupie RMF, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Promocji i 
zarządzał planami marketingowymi marek RMF FM, RMF CLASSIC i RMF MAXXX 

 

III zjazd: 29-30 listopada 2013 (piątek 10.00-17.00, sobota 9.00-16.00) 

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: Alina Dziewięcka – pedagog i katecheta, ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych; autorka wielu warsztatów 
szkoleniowych o tematyce wychowawczej; założycielka i mediator Sądeckiego Centrum Mediacji, członek Stowarzyszenia Sursum Corda, od wielu lat 
prowadzący szkolenia dla wolontariuszy; autorka publikacji o tematyce wychowawczej, podręczników szkolnych; trener i realizator programu Szkoła 
dla Rodziców i Wychowawców 

Mirosław Dziewięcki – mgr ekonomii na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe z psychologii zarządzania personelem; 
ukończył Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych; posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami w firmach. Prowadził 
szkolenia z zakresu budowania i motywowania zespołu; współprowadzi warsztaty o tematyce wychowawczej 

 
Szkolenia odbywać się będą w Krakowie. Zgłoszenia kandydatów do 14 września 2013. 
U dział w Akademii jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. 

Szczegółowych informacji nt. Akademii Koordynatora Wolontariatu udziela pani Julia Chojnacka  
tel. 12 412 15 24, kom. 883 427 830, e-mail: julia.chojnacka@bis-krakow.pl 
Więcej na www.wolontariat-malopolska.pl  
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