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10:00 - 11:00

Rejestracja

11:00 - 12:30

Sesja otwierająca

12:30 - 12:45

PRZERWA KAWOWA

12:45 - 14:00

Równoległe warsztaty/wykłady (1 do wyboru)
Jak wykorzystać internetowy System Obsługi Wolontariatu (SOW)
w praktyce?
Karta Wartości - co połączy ludzi Korpusu Solidarności?
Ubezpieczenie wolontariuszy – prawne aspekty.
Sposób na RODO w wolontariacie.

14:00 - 15:00

OBIAD

15:30 - 16:00

Przejazd na wizyty studyjne

16:00 - 18:00

Równoległe wizyty studyjne (1 do wyboru)
-

Muzeum Powstania Warszawskiego
Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
Schronisko dla zwierząt „Na Paluchu”
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

18:00 - 19:30

Powrót do hotelu, czas wolny, przejazd na kolację

20:00 - 22:00

KOLACJA
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O WARSZTATACH/WYKŁADACH

TEMAT:

Jak wykorzystać SOW w praktyce?

W ramach Korpusu Solidarności opracowany został ogólnopolski internetowy system kojarzeniowy dla
uczestników Programu tzw. System Obsługi Wolontariatu. Wolontariusze i organizacje zainteresowani
współpracą za pośrednictwem SOW mogą składać oferty pomocy i oferty pracy. SOW pozwala m.in.:
wyszukiwać interesujące oferty, tworzyć grupy wolontariuszy delegowanych do tego samego zadania,
komunikować się z wolontariuszami. W czasie warsztatu przybliżymy zasady działania SOW, pokażemy jak
można go wykorzystać m.in. w rekrutacji wolontariuszy, w dokumentowaniu czasu ich aktywności, generowaniu
umów wolontariackich jak prawidłowo przygotować ofertę dla wolontariusza i zamieścić ją w Systemie.

PROWADZĄCA:

TEMAT:

Maria Dzięcielska, Korpus Solidarności, NIW

Karta Wartości - co połączy ludzi Korpusu Solidarności?

Spotkanie dyskusyjne z Prof. dr hab. Krystyna Chałas na temat etyki w wolontariacie. Głównym tematem
rozmowy będzie osoba jako punkt wyjścia i dojścia w pracy wolontariackiej. Przymioty osoby ludzkiej, takie jak:
godność, mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, zdolność do transcendencji, a na ich tle Karta Wartości Korpusu Solidarności.

PROWADZĄCA:

TEMAT:

Prof. dr hab. Krystyna Chałas, KUL

Ubezpieczenie wolontariuszy - prawne aspekty.

Ubezpieczenia od wielu lat stają się ważnym elementem bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia zarówno
zawodowego, jak i prywatnego. Nie inaczej jest i w sferze wolontariatu. Warsztaty będą dotyczyły zarówno
kwestii ubezpieczeń obowiązkowych związanych z wolontariatem, jak i ubezpieczeń dobrowolnych. Wskazane
zostaną przykłady i możliwości skorzystania z konkretnych ubezpieczeń, które mogą zapewnić bezpieczeństwo
wolontariuszy i korzystających (organizacje / placówki).

PROWADZĄCY:

TEMAT:

Piotr Komosa, KKI Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata

Sposób na RODO w wolontariacie.

Organizacje pozarządowe i instytucje gromadzą i wykorzystują wiele danych osobowych wolontariuszy i
powinny chronić je zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
W wielu podmiotach, w których przetwarzane są tzw. dane wrażliwe, działają wolontariusze. Czy mogą oni
przetwarzać dane osobowe i jakie procedury powinny być przy tym zachowane?

PROWADZĄCA:

Monika Krasińska, Urząd Ochrony Danych Osobowych
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MARIA DZIĘCIELSKA
Specjalista w Biurze Programu Korpus Solidarności (NIW). Odpowiada za prowadzenie
Systemu Obsługi Wolontariuszy, koordynowanie działań związanych z Serwisem,
komunikację z uczestnikami Programu oraz jego promocję. Entuzjastka estetyki,
rozwiązań wizualnych i pracy projektowej inspirowanej metodologią Design Thinking.
Wśród jej zainteresowań krążą zagadnienia marketingowe i public relations.

PROF. DR HAB. KRYSTYNA CHAŁAS
Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL. Główne
zainteresowania naukowe: dydaktyka zaangażowana, aksjologia pedagogiczna,
pedagogika szkolna. Autorka 13 książek i 96 artykułów. Inicjatorka i współredaktor
Encyklopedii aksjologii pedagogicznej. Organizator ogólnopolskiego konkursu na wzory
osobowe młodzieży godne naśladowania.

PIOTR KOMOSA
Radca prawny, Partner w kancelarii Komosa Imiełowski w Warszawie. Od 25 lat zajmuje
się zagadnieniami związanymi z prawnymi aspektami działalności organizacji
pozarządowych. Współzałożyciel i członek władz wielu organizacji pozarządowych (m.in.:
Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Poległych i Pomordowanych na Wschodzie). Przez 14 lat
sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w
Warszawie. Autor publikacji „Wybrane aspekty wolontariatu pracowniczego”, oraz
artykułów związanych z wolontariatem. W swojej działalności zawodowej specjalizuje się
w prawie pracy i prawie ubezpieczeń majątkowych.

MONIKA KRASIŃSKA
Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji
publicznej i informacji prawnie chronionych m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Karola Stefana
Wyszyńskiego i Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji i
komentarzy w zakresie kształtowania ochrony prywatności i danych osobowych w sektorze
publicznym i prywatnym.
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O WIZYTACH STUDYJNYCH
Wyjątkowa okazja spotkania z koordynatorami wolontariatu w placówkach, które w sposób stały
współpracują z wolontariuszami. Odwiedzicie te miejsca, poznacie m.in. zasady rekrutacji,
motywowania wolontariuszy, modele zarządzania wolontariatem. Do współpracy zaprosiliśmy
organizacje o różnym profilu działania. Ufamy, że każdy z uczestników Forum znajdzie interesującą
go placówkę, a podglądając ją niejako „od kuchni” będzie miał okazję do wzbogacenia własnego
warsztatu koordynatora wolontariatu.

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Muzeum historyczne w Warszawie zostało otwarte 31 lipca 2004, w przeddzień
60. rocznicy wybuchu Powstania. Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz
edukacyjną poświęconą dziejom Powstania, a także historii i działalności
Polskiego Państwa Podziemnego. Wolontariat w Muzeum ma charakter
międzypokoleniowy. Instytucja współpracuje zarówno z licealistami, jak i z
seniorami - świadkami historii, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają
adeptów muzealnego wolontariatu.
zdjęcie: Muzeum Powstania Warszawskiego, fot. MWP

HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. KRZYSZTOFA
Hospicjum stacjonarnie istnieje od 1996 roku na warszawskim Ursynowie.
Opieką hospicjum stacjonarnego może być objętych jednocześnie 34 chorych.
Każdego roku pielęgniarki, lekarze, psycholożki, rehabilitantki obejmują
fachową opieką paliatywną około 2300 chorych i ich rodzin w opiece domowej
oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym. Hospicjum wspierają również
wolontariusze, którzy angażują się w różne działania np.: pomagają Pacjentom
na oddziale w codziennych czynnościach lub dotrzymują im towarzystwa.
żródło: chcepomagac.org

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT „NA PALUCHU”
W obecnym stanie organizacyjnym Schronisko funkcjonuje od 2001. Na co
dzień przebywa w nim ok. 700 psów i ok. 80 kotów. Schronisko zatrudnia
łącznie ok. 60 etatowych pracowników w ramach 3 sekcji i angażuje 300
aktywnych wolontariuszy, działających w 21 grupach z podopiecznymi. „Na
Paluchu” wolontariat nie jest jedynie dodatkowym elementem funkcjonowania
schroniska – jest jego sercem, wizytówką. Bez wolontariuszy realizacja wielu
zadań byłaby niemożliwa.
źródło: www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

STOWARZYSZENIE MALI BRACIA UBOGICH
Polskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich powstało 1 grudnia 2002 roku. Od
początku istnienia w Polsce Stowarzyszenie działa w 3 polskich
miastach: Warszawie, Poznaniu i Lublinie. A od maja 2017 r. - w Pruszkowie. Od
lat prowadzi liczne akcje i działania na rzecz osób cierpiących z powodu
samotności, ubóstwa i tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
angażując w nie grupy wolontariuszy.
zdjęcie: mali bracia Ubogich, fot. Krzysztof Mazur
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Równoległe warsztaty (1 do wyboru)
Wolontariusz w akcji. Jak relacjonować działania wolontariackie
w mediach społecznościowych?
Odważni w rysowaniu - czyli o myśleniu wizualnym, sposobach na
wizualną pracę z grupami i pożytkach z tego płynących.
Aby chciało się chcieć – czyli jak motywować wolontariuszy
długoterminowych?
Do czego potrzebny nam wolontariusz? Rozpoznanie i analiza
potrzeb organizacji.

11:00 - 12:00

Kawa z ekspertami

12:00 - 14:00

Równoległe warsztaty (1 do wyboru)
Wolontariusz w akcji. Jak relacjonować działania wolontariackie
w mediach społecznościowych?
Odważni w rysowaniu - czyli o myśleniu wizualnym, sposobach na
wizualną pracę z grupami i pożytkach z tego płynących.
Aby chciało się chcieć – czyli jak motywować wolontariuszy
długoterminowych?
Do czego potrzebny nam wolontariusz? Rozpoznanie i analiza
potrzeb organizacji.

14:00 - 14:30

Podsumowanie i zakończenie I Forum Wolontariatu

14:30 - 15:30

OBIAD
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O WARSZTATACH

TEMAT:

Wolontariusz w akcji. Jak relacjonować działania
wolontariackie w mediach społecznościowych?

Warsztat pokazujący funkcje social mediów w opowiadaniu o wolontariacie. Poszukamy odpowiedzi na pytanie:
Jak sprawić, by dobro było "szerowalne" w social mediach? Przedstawimy 5 dobrych praktyk w tworzeniu relacji
do social mediów. Zastanowimy się skąd czerpać pomysły na viralowe treści oraz jak dzielić się opiniami,
obrazami, przeżyciami.

PROWADZĄCA:

TEMAT:

Majka Lipiak, Fundacja Leżę i pracuję

Odważni w rysowaniu - czyli o myśleniu wizualnym, sposobach
na wizualną pracę z grupami i pożytkach z tego płynących.

Na naszych warsztatach ośmielamy i przypominamy jaką frajdą jest rysowanie. Pokażemy jak łatwo można
komunikować się za pomocą obrazu i udowodnimy, że każdy to potrafi. Nauczymy Cię prostych trików i
zdradzimy parę rysunkowych tajemnic. Wspólnie stworzymy rysunkowy przewodnik. Przyjdź porysować! Śmiało!

PROWADZĄCE:

TEMAT:

Dorota Kostowska i Magda Arażny, THeINKERS

Aby chciało się chcieć – czyli jak motywować wolontariuszy
długoterminowych?

Warsztat przeznaczony jest dla tych, którzy pragną doskonalić umiejętności efektywnego motywowania
wolontariuszy do pracy długoterminowej. Daje możliwość refleksji nad przyczynami zajmowania się
wolontariatem oraz analizy, jak można budować, rozwijać i wspierać motywację wolontariuszy. Wyposaża
uczestników w konkretne narzędzia i sposoby wpływu na motywację wolontariuszy.

PROWADZĄCA:

TEMAT:

Dagmara Zielińska

Do czego potrzebny nam wolontariusz? Rozpoznanie
i analiza potrzeb organizacji.

Warsztat na temat analizy potrzeb organizacji - pierwszego i kluczowego etapu wdrażania wolontariatu w
każdej organizacji i instytucji. Czym grozi pominięcie tego kroku? Co zrobić aby dowiedzieć się ilu i jakich
wolontariuszy potrzebujemy, w jakich obszarach naszych działań będą najbardziej przydatni i jakie zadania
będą mogli efektywnie realizować.

PROWADZĄCY:

Michał Rżysko
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MAJKA LIPIAK
Przedsiębiorczyni i innowatorka społeczna, trenerka. Prezeska Zarządu w Leżę i
Pracuję, pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom
z niepełnosprawnością ruchową. Używa marketingu do zmiany kawałka świata na
lepsze.Pracowała m.in. dla Agencji marketingu strategicznego RUBIKON Strategic
Thinking, Agencji Interaktywnej Punkt Krytyczny i Agencji PR Pan Pikto. Absolwentka
Szkoły Trenerów MERITUM. Laureatka konkursu TEDxRavaRiver, reprezentantka
Polski w trakcie wydarzenia Merit360, gromadzącego młodych ludzi zdeterminowanych
do realizowania Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ.

DOROTA KOSTOWSKA I MAGDA ARAŻNY
Dorota Kostowska już ponad 12 lat zajmuje się edukacją i innowacjami w uczeniu
dorosłych. Pracowała dla Agendy ONZ ds. Rozwoju (UNDP), a przez 6 lat jako Główna
Specjalistka ds. szkoleń dla Global Libraries Initiative. Zawsze interesowało ją, jak można
sprawniej prowadzić spotkania, warsztaty, wykłady oraz co sprawia, że lepiej
zapamiętujemy treści, efektywniej się uczymy i skuteczniej komunikujemy. Dlatego w swojej
praktyce szkoleniowej zaczęła stosować zasady facylitacji oraz metody wizualne.
Magda Arażny od blisko 10 lat zajmuje się komunikacją wizualną – projektuje materiały
graficzne, opracowuje strategie komunikacji i zarządza współpracą z grafikami czy
drukarniami. Kilka lat temu odkryła graphic recording i, jako Magda Rysuje, zajmuje się
tworzeniem notatek graficznych na żywo podczas konferencji, szkoleń czy warsztatów,
ilustrowaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz uczeniem innych, jak
korzystać z narzędzi komunikacji wizualnej. Współpracuje z biznesem, organizacjami
pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

DAGMARA ZIELIŃSKA
Trenerka, Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Doświadczony psycholog, certyfikowany coach, dyplomowany trener biznesu – od 1996 r
prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych i na różnych poziomach kompetencji,
także treningi dla trenerów. Pasjonuje się zgłębianiem zasad działania ludzkiego umysłu i
zastosowaniem tej wiedzy w biznesie. Zajmuje się problematyką rozwijania osobowości,
zmiany myślenia i działania.

MICHAŁ RŻYSKO
Zajmuje się przygotowaniem i zarządzaniem projektami, promocją i pozyskiwaniem
funduszy od firm, instytucji i osób prywatnych. Związany z Fundacją Pomoc Maltańska –
Maltańska Służba Medyczna, gdzie współpracuje z wolontariuszami, pozyskuje fundusze i
kieruje projektami międzynarodowymi. Jest certyfikowanym trenerem organizacji
pozarządowych od 2008 r. Prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje dla organizacji
pozarządowych i instytucji z zakresu fundarisingu, zarządzania projektami, promocji i
public relations. W latach 2011-2015, z ramienia Rady Pożytku Publicznego był członkiem
pierwszej kadencji komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radiu.

kontakt
Biuro Programu Korpus Solidarności
infolinia: +48 885 221 530
mail: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

korpussolidarnosci.gov.pl

organizator
Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

