ORGANIZACJA PRZYJAZNA
WOLONTARIUSZOM

Konkurs dla placówek współpracujących
z wolontariuszami

organizowany przez

Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce

www.wolontariat.org.pl/konkurs

Szanowni Państwo.
W Polsce od lat powszechny jest zwyczaj dziękowania wolontariuszom, którzy, na co dzień
świadczą pomoc i wsparcie w realizacji programów i codziennej działalności organizacji
pozarządowych i placówek publicznych.
Nie zawsze pamiętamy jednak o tych, którzy pracę dla wolontariuszy organizują, przygotowują
placówkę na przyjęcie wolontariuszy, dbają na co dzień o dobre relacje z ochotnikami.
Dostrzegając zaangażowanie organizacji, kształtujących właściwą przestrzeń do współpracy z
ochotnikami, Sieć Centrów Wolontariatu pragnie uhonorować certyfikatem „Organizacja Przyjazna
Wolontariuszom” te organizacje, które w sposób więcej niż właściwy współpracują z ochotnikami.
Chcemy wyróżniać te placówki, które, na co dzień wiele wysiłku i starań wkładają w kształtowanie
właściwych relacji z wolontariuszami, tworzą warunki, w których ochotnicy mogą w pełni czerpać
satysfakcję z oferowanej pomocy realizując swoje marzenia.
Prezentowana akcja w swoim zamierzeniu ma promować pozytywne przykłady organizacji i
instytucji, które na co dzień bardzo dobrze współpracują z wolontariuszami.
W Polsce są przepisy regulujące wolontariat. Ustawa działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie określa zasady współpracy z ochotnikami. Nasza akcja nie ma na celu promowania
tych, którzy właściwie wypełniają zapisy Ustawy. Centra Wolontariatu chcą wyróżniać te placówki,
które we współpracy z wolontariuszami wykraczają dalej poza te zapisy.
Co dla nas oznacza pojęcie „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom?.
Kluczem do stałej współpracy z wolontariuszem jest związanie go z misją naszej organizacji i jej
celami. To właśnie waga problemów, które organizacja próbuje rozwiązać, wartości, które uznaje i
wyznaczone cele mobilizują jej członków do pracy.
W każdej organizacji powinien istnieć koordynator, który czuwa i opiekuje się wolontariuszami.
To on powinien wprowadzać wolontariuszy do organizacji zapewniając podstawowe lub
specjalistyczne szkolenie - jeśli wymaga tego charakter zajęcia. Każdy wolontariusz powinien mieć
jasny i klarowny zakres obowiązków, wiedzieć dokładnie, co ma robić. Natomiast, żeby
wolontariusze chcieli na długo zagościć w danej instytucji musimy stworzyć sprzyjającą atmosferę.
Atmosferę, którą cechuje zaufanie, partnerstwo i życzliwość. Te elementy oprócz wagi problemu którym organizacja się zajmuje, decydują czy będziemy potrafili zatrzymać wolontariusza na
dłużej.
Właśnie tak pracujące organizacje i instytucje, w których wolontariusze chcą działać i czują się w
nich dobrze, zasługują na wyróżnienie certyfikatem:

ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ WOLONTARIUSZOM
Europejski Rok Wolontariatu 2011 jest doskonałą okazją, aby ogłosić konkurs i rozpocząć
działania promujące te miejsca, które w pracy z wolontariuszami wybijają się ponad przeciętność.

Warszawa, 29 lipca 2011

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dariusz Pietrowski
Przewodniczący
Prezydium Sieci
Centrów Wolontariatu
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REGULAMIN KONKURSU
„Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”

§ 1.
CELE I ZADANIA KONKURSU
1. Celami Konkursu są:
1) promowanie wzorowych zasad organizowania współpracy z wolontariuszami;
2) zachęcanie organizacji pozarządowych, placówek publicznych oraz innych podmiotów
współpracujących z wolontariuszami do podejmowania działań zmierzających do właściwej
i odpowiedzialnej pracy z wolontariuszami.
2. W ramach Konkursu zostaną wyłonieni laureaci, którzy otrzymają tytuł: „Organizacja Przyjazna
Wolontariuszom”.
§ 2.
ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”, organizowany jest przez Sieć Centrów
Wolontariatu w Polsce, we współpracy z partnerami lokalnymi, których lista znajduje się w dalszej
części regulaminu.
§ 3.
ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, placówek publicznych oraz innych
podmiotów współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny
w Polsce.
§ 4.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Konkursie „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” nominowane mogą być:
1) organizacje pozarządowe;
2) inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy
24
kwietnia
2003
r.
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536);
3) podmioty realizujący program wolontariatu pracowniczego.
2. Nominowane do konkursu podmioty realizują
w dowolnych obszarach życia społecznego.

programy
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z

udziałem

wolontariuszy

3. Organizacja ubiegająca się o tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, musi spełniać
wszystkie określone poniżej kryteria:
1) wolontariusze znają misję, cele i działania organizacji;
2) w organizacji funkcjonuje koordynator przygotowany do pracy z wolontariuszami;
3) opracowany został regulamin pracy wolontariuszy, zawierający zasady funkcjonowania
wolontariuszy w placówce oraz ich prawa i obowiązki;
4) placówka przestrzega powszechnie obowiązujących zasad prawnych, regulujących
aktywność wolontariuszy
5) dla każdego wolontariusza podejmującego współpracę z organizacją przygotowywany jest
indywidualny program pracy uwzględniający m. in. zakres zadań, czas, sposoby i formy ich
realizacji;
6) wolontariusze są przygotowywani do swoich zadań;
7) personel etatowy jest poinformowany o zasadach korzystania z pomocy wolontariuszy i
przygotowany do współpracy z nimi;
8) istnieje atmosfera partnerstwa i życzliwości w pracy z wolontariuszami;
9) wolontariusze
mają
możliwość
rozwoju
i
samorealizacji,
uczestnictwa
w szkoleniach, akcjach i uroczystościach organizowanych przez placówkę;
10) organizacja, na co dzień dba o wolontariuszy, nagradza ich, dziękuje im za pomoc, oferuje
wsparcie w trudnych chwilach.

4.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać:
1) organizacje pozarządowe;
2) inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536);
3) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
4) grupy samopomocowe;
5) instytucje publiczne;
6) wolontariusze współpracujący z ww. podmiotami
7) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;

5. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w
dalszej części Regulaminu Konkursu.
6. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1-3 zgłasza swoją kandydaturę do
Konkursu, zgłoszenie musi zostać potwierdzone podpisami co najmniej 5 wolontariuszy z nim
współpracujących. Potwierdzenie zawierać powinno: imię i nazwisko wolontariusza oraz do
wyboru: adres email lub nr telefonu wolontariusza.
7. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 4 zgłasza do Konkursu kandydaturę innego
podmiotu, zgłoszenie musi być potwierdzone co najmniej 5 podpisami wolontariuszy
współpracującymi z nominowanym podmiotem. Potwierdzenie zawierać powinno: imię i
nazwisko wolontariusza oraz do wyboru: adres email lub nr telefonu wolontariusza.
8. Jeden podmiot może zgłosić jedną kandydaturę.
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9. Do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działań realizowanych przez nominowany
podmiot przy udziale wolontariuszy. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 3
stronach
maszynopisu
i
dołączony
do
formularza
zgłoszeniowego.
W opisie należy odnieść się do spełniania kryteriów określonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w
przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

§ 5.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU
1. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 9 września 2011 r. Decyduje data
wpływu zgłoszenia do właściwego Centrum Wolontariatu lub partnera współpracującego przy
realizacji konkursu wg. załączonej listy.
§ 6.
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
Przy ocenie zgłoszonych kandydatów brane będzie pod uwagę spełnienie wszystkich kryteriów
charakteryzujących organizację przyjazną wolontariuszom, określonych w § 4. ust. 3 wraz z
zachowaniem wymogów określonych w ust. 6 i/lub 7 w zależności od zgłaszających podmiotów.
§ 7.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie lokalnym nastąpi w terminie do 15 września 2011r.
2.

Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez lokalnego
Organizatora, która spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze kandydatów nominowanych do
tytułu Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, i prześle ich dane do Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu w Warszawie

3. Kapituła ogólnopolska spośród nadesłanych nominacji, wybierze w terminie do 30 września
2011r. laureatów, którym Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, przyzna certyfikat „Organizacja
Przyjazna Wolontariuszom”. Certyfikat zostanie przyznany na okres 2 lat z możliwością
przedłużenia na kolejne lata w cyklu dwuletnim.
4. Kapituła w przypadku wątpliwości przy wyborze laureatów, może dokonać weryfikacji
zgłoszeń współpracując w tym zakresie z wybranymi przedstawicielami środowiska lokalnego,
w którym działalność prowadzi nominowany podmiot.
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„ORGANIZACJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa Organizacji:
..................................................................................................................................................
Adres.................................................................................... www……………………………..……….……
Osoba do kontaktu w nominowanej placówce wraz z nr. tel................................................................
Wnioskuję o przyznanie Certyfikatu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom i oświadczam, że ww.
placówka spełnia wszystkie kryteria, pozwalające ubiegać się o ten tytuł:











wolontariusze znają misję, cele i działania organizacji;
w organizacji funkcjonuje koordynator przygotowany do pracy z wolontariuszami;
opracowany został regulamin pracy wolontariuszy, zawierający zasady funkcjonowania wolontariuszy w
placówce oraz ich prawa i obowiązki;
placówka przestrzega powszechnie obowiązujących zasad prawnych regulujących aktywność
wolontariuszy
dla każdego wolontariusza podejmującego współpracę z organizacją przygotowywany jest indywidualny
program pracy uwzględniający m. in. zakres zadań, czas, sposoby i formy ich realizacji;
wolontariusze są przygotowywani do swoich zadań;
personel etatowy jest poinformowany o zasadach korzystania z pomocy wolontariuszy i przygotowany
do współpracy z nimi;
istnieje atmosfera partnerstwa i życzliwości w pracy z wolontariuszami;
wolontariusze
mają
możliwość
rozwoju
i
samorealizacji,
uczestnictwa
w szkoleniach, akcjach i uroczystościach organizowanych przez placówkę;
organizacja, na co dzień dba o wolontariuszy, nagradza ich, dziękuje im za pomoc, oferuje wsparcie w
trudnych chwilach.

Miejscowość, data:………………......................
Imię, nazwisko i podpis osoby nominującej…………………………………………………………..
Kontakt do osoby nominującej (telefon, e-mail)……………………………………………………..
Funkcja w organizacji, którą reprezentuje (jeśli dotyczy) .……………………………….……….…
Nazwa organizacji, którą reprezentuje (jeśli dotyczy) .……………………………………………...
Lista wolontariuszy współpracujących z organizacją i potwierdzających nominację. Lista zawiera:
imię i nazwisko, email lub nr telefonu, podpis:
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………..
Do formularza dołączyć należy opis działań realizowanych przez nominowaną organizację przy udziale
wolontariuszy. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 3 stronach maszynopisu i dołączony do
formularza zgłoszeniowego. W opisie należy odnieść się do spełniania kryteriów określonych w regulaminie
konkursu, tj. opisać zasady współpracy z wolontariuszami panujące w organizacji. Opis musi być
sporządzony w formie maszynopisu lub wersji elektronicznej!
Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanej organizacji, należy przesłać do organizatora
Konkursu (wg. załączonej listy) do dnia 9 września 2011 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do
organizatorów)
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Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do właściwego ze względu na teren
działania wolontariuszy, jednego z podanych wg. załączonej listy Centrum Wolontariatu
lub współpracującego przy organizacji konkursu partnera.

Z terenu woj. lubelskiego i podkarpackiego

Z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego

Centrum Wolontariatu
20 - 113 Lublin
ul. Jezuicka 4/5
tel. (81) 534 26 52;
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
61- 815 Poznań
ul. Ratajczaka 26/6/96,
tel./fax: (061) 851 91
pisop@pisop.org.pl

Centrum Wolontariatu
23 - 200 Kraśnik
ul. Klasztorna 3
tel. kom. 663 368 000
e-mail: krasnik@wolontariat.org.pl

Z terenu woj. opolskiego

Z terenu woj. pomorskiego
Centrum Wolontariatu
80 - 245 Gdańsk
ul. Józefa Zator Przytockiego 4
tel. (58) 341 61 77
e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych (OCWIP)
45-064 Opole
ul. Damrota 4/35-36,
(077) 441 50 25
fax (077) 441 50 25 wew. 103
biuro@ocwip.pl

Z terenu woj. mazowieciego

Centrum Wolontariatu
76 - 200 Słupsk
ul. Sienkiewicza 7/25
tel. / fax. (59) 840 13 70
e-mail: slupsk@wolontariat.org.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie,
03-469 Warszawa
ul. Skoczylasa 4
tel. (22) 5979298
e-mai: dialog@mazovia.pl.

Z terenu woj. śląskiego

Z terenu woj. kujawsko - pomorskiego

Centrum Wolontariatu
40 - 009 Katowice
ul. Warszawska 19
tel. kom. 502 771 669
e-mail: katowice@wolontariat.org.pl

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
87-100 Toruń
Plac św. Katarzyny 9
tel: 056 655 50 22
owies@tlok.pl

Z terenu woj. warmińsko -mazurskiego

Z terenu woj. łódzkiego

Centrum Wolontariatu
82 - 300 Elbląg
ul. Stefczyka 7 - 8
tel./ fax (55) 235 18 85;
e-mail: elblag@wolontariat.org.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej
"Centerko" przy Stowarzyszeniu "Pomost"
90-408 Łódź,
ul. Próchnika 7
tel. (042) 6320866
wolontariat.centerko@interia.pl

Z terenu woj. zachodnio -pomorskiego

Z terenu woj. świętokrzyskiego

Centrum Wolontariatu
70-206 Szczecin
ul. Dworcowa 19
pokój 205/II piętro
tel. (91) 450 11 46
e-mail : biuro@polites.org.pl

Centrum Wolontariatu
25-302 Kielce
ul. Mała4/3
tel./fax 41 362 14 12
tel. kom. 665 08 30 79
e-mail: kielce@wolontariat.org.pl
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Z terenu woj. małopolskiego
Centrum Wolontariatu
Przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
30-039 Kraków
ul. Pomorska 8/4
tel/fax 12 412 15 24, 12 418 00 77
biuro@bis-krakow.pl
Z terenu woj. dolnośląskiego

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można
uzyskać w Centrum Wolontariatu w Warszawie.
00 -151 Warszawa
ul. Nowolipki 9 b
tel. (22) 635 27 73
tel./fax (22) 635 46 02
e-mail: stachurska@wolontariat.org.pl

Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych
Biuro Regionalne w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2/7
tel/fax (74) 665 11 11
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Z terenu woj. podlaskiego
Podlaskie Centrum Wolontariatu
15 - 082 Białystok
ul. Świętojańska 22/1
tel./fax.: 85 7328220
tel. kom.: 601176763, 509 896 965
e-mail: centrumwolontariatu@wp.pl

Partnerzy spółpracujący przy realizacji konkursu:
Województwo kujawsko – pomorskie :
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu
Województwo łódzkie :
Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej "Centerko" przy Stowarzyszeniu "Pomost" w Łodzi
Województwo opolskie :
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) w Opolu w ramach realizacji projektu "Centra
wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych" finasowanego ze środków PO KL,
Województwo podlaskie :
Podlaskie Centrum Wolontariatu w Białymstoku
Województwo wielkopolskie i lubuskie :
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie (biuro w Poznaniu)
Województwo mazowieckie :
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowiecką Radą
PożytkuPublicznego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.
Partnerzy ogólopolskiej edycji konkursu :
Portal: www.ngo.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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