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Korpus Solidarności – szansa na profesjonalizację
koordynatorów wolontariatu w organizacjach

pozarządowych i instytucjach

 
Koordynator  wolontariatu  wraz z  wolontariuszami to  trzon organizacji.  Jego zadaniami jest
sprawne  koordynowanie  i  delegowanie  zadań  wolontariuszom,  ich  motywowanie,  a  także
reagowanie na potrzeby i uwagi. Bycie dobrym koordynatorem wolontariatu nie jest łatwe, ale
jest ważne i niezbędne dla szybszego rozwoju organizacji czy instytucji.

Właśnie  w  tym  celu  powstał  rządowy  program  wsparcia  wolontariatu  długoterminowego  -
Korpus Solidarności. To jeden ze sztandarowych programów Narodowego Instytutu Wolności,
którego  założeniem  jest  edukowanie,  integrowanie  i  współpraca  czterech  grup  docelowych:
wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizacji oraz otoczenia.

Twórcy Korpusu Solidarności od lat zauważali potrzebę zwiększenia znaczenia wolontariatu -
nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce. Stworzyli więc Program, który od podstaw przygotowuje
koordynatorów do profesjonalizowania prowadzonego wolontariatu w swoich organizacjach.

Początkujący  oraz  zaawansowani  koordynatorzy  z  województwa  małopolskiego  objęci  są
kompleksową opieką. W ramach wsparcia koordynatorzy mogą skorzystać m.in. z poradnictwa
w  zakresie  wolontariatu.  Podczas  spotkań  koordynatorzy  mogą  przepracować  obszary
wolontariatu,  w których widzą potrzebę poprawy (np.  rekrutacja,  promocja,  aspekty prawne,
motywowanie i nagradzanie, zarządzanie zespołem, ewaluacja działań).

Inną  formą  działań,  do  której  zapraszamy  koordynatorów  to  staże  rozwojowe.  Są  one
dedykowane  szczególnie  koordynatorom  wolontariatu  z  niewielkim  doświadczeniem,  którzy
poprzez możliwość “wejścia”  do innej  placówki/organizacji  będą mogli  od strony praktycznej
zobaczyć  jak  z  wolontariuszami  współpracują  doświadczeni  już  koordynatorzy,  posiadający
wieloletnią praktykę w powyższym zakresie. Staż jest szansą na zobaczenie “jak robią to inni”,
możliwością  wymiany  doświadczeń,  zweryfikowania  swojej  wiedzy,  umiejętności,  ale  przede
wszystkim jest szansą na rozwój. Podczas spotkań z organizacją goszczącą na staż, stażyści
mogą zobaczyć w praktyce współpracę z wolontariuszami, np. podczas spotkań zespołowych,
delegowaniu zadań, czy pierwszej rozmowy z kandydatem na wolontariusza. Przy organizacji
staży współpracujemy z kilkoma organizacjami z województwa małopolskiego, m.in. Fundacją
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”,
Stowarzyszeniem Res Sacra Miser.

Więcej informacji na temat poradnictwa w zakresie wolontariatu oraz staży można przeczytać
na stronie: www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html.

Działania prowadzone będą w województwie małopolskim do końca roku 2020.  Operatorem
Programu  na  terenie  województwa  małopolskiego  jest  partnerstwo  dwóch  organizacji:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
„Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"

../../../mdziecielska/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V9RUZ58I/www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html


Stowarzyszenie Sursum Coda z Nowego Sącza wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum
Wolontariatu w Krakowie.

Informacje nt. dostępnej oferty wsparcia znajdują się na stronie www.wolontariat-malopolska.pl/
korpus-solidarnosci.html.

Więcej szczegółów na temat Korpusu Solidarności oraz oferty dla wolontariuszy, koordynatorów
oraz organizacji udziela:

Agnieszka Iwan, koordynator ds. wolontariatu

507 662 514, agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl

Więcej  informacji  na temat  Programu Korpus Solidarności  znajduje  się  na oficjalnej  stronie
Korpusu  Solidarności:  https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/korpus-solidarnosci/ oraz
Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/

Korpus  Solidarności  to  jedna  z  inicjatyw  podejmowanych  i  realizowanych  przez
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie - organizację, której celem jest
propagowanie  i  promowanie  idei  wolontariatu  w Małopolsce.  Organizację  tworzą eksperci  z
wieloletnim doświadczeniem w obszarze wolontariatu. Do jej głównych działań należy:

 zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im
podejmowania działań w charakterze wolontariuszy,

 zwiększenie  wśród  obywateli  wiedzy  z  zakresu  wolontariatu  i  upowszechnianie  idei
pracy woluntarystycznej,

 wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych
i osób prywatnych w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im
wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Sfinansowano  przez  Narodowy  Instytut  Wolności  -  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa
Obywatelskiego  ze  środków  "Korpusu  Solidarności  -  Programu  Wspierania  i  Rozwoju
Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030".
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