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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program szkolenia „Idea wolontariatu”
09-10.06.2011 - Wrocław - Hotel Jester ul. Kowalska 63
14-15.06.2011 - Jelenia Góra – Hotel Tango ul. Sudecka 70
16-17.06.2011 - Legnica - Hotel Arkadia, ul. Gliwicka 6
29-30.06.2011 - Wałbrzych - Hotel Arkadia, ul.Wrocławska 113
Dzień 1
Godzina
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10-11.45
11.45-12.00

12.00-13.30

13.30-13.15
13.15-14.45
14.45-15.45

15.45-17.30

17.30-17.45

17.45-19.15

19.15-20.00

Nazwa
Rejestracja uczestników szkolenia
Rozpoczecie szkolenia + informacje organizacyjne
1. Pojęcie i zasady wolontariatu
a) bezpłatność,
Szkolenie
b) dobrowolność,
c) świadomość.
2. Ewolucja ruchu wolontaryjnego w Polsce i na świecie.
Przerwa kawowa
3. Rodzaje wolontariatu
a) wolontariat lokalny (przykład streetworkingu) - prezentacja dobrych praktyk,
b) wolontariat krajowy (indywidualny, poza miejscem zamieszkania) - prezentacja dobrych
Szkolenie
praktyk,
c) workcampy - prezentacja dobrych praktyk,
d) wolontariat zagraniczny - prezentacja dobrych praktyk.
Przerwa kawowa
4. Osoba wolontariusza
a) zasoby indywidualne i motywacja
Szkolenie
b) kwalifikacje
c) sposoby rekrutacji
Obiad i kwaterowanie
5. Karta wolontariusza
a) prawa,
b) obowiązki.
6. Organizacje a wolontariat
Szkolenie
a) gdzie można podjąć pracę wolontariacką?
b) aspekty prawne współpracy z wolontariuszami,
c) zasady, jakie obowiązkują organizację,
d) indywidualny program wolontariacki,
e) porozumienie o współpracy, wzory umów z wolontariuszem.
Przerwa kawowa
7. Kodeks etyczny wolontariuszy.
8. Autoanaliza własnego potencjału do pracy wolontaryjnej.
9. Jak pozyskać i utrzymać wolontariusza w organizacji.
a) rekrutacja kandydatów do wolontariatu,
Szkolenie
b) ocena kandydatów,
c) rozwój potencjału wolontariusza,
d) monitoring i ewaluacja pracy wolontariusza,
e) budowanie zespołu wolontariuszy.
Kolacja

Dzień 2
Godzina
7.30-8.30

Śniadanie

8.30-10.30

Szkolenie

10.30-10.45
10.45-12.45
12.45-13.15

Nazwa
10. Współpraca z mediami. Zakres i możliwe działania.
11. Przykłady dobrych praktyk wolontariatu w Polsce i na świecie.
Przerwa kawowa
12. Wolontariat w partnerstwie lokalnym.
Szkolenie
13. Omówienie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536.
Obiad
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