
  

 
 
 
 
 

 

 

KORPUS SOLIDARNOŚCI – WSPARCIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU 

 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku  

zaprasza na spotkanie informacyjne  
nt. Korpusu Solidarności. 

 
 

Opowiemy o możliwościach wsparcia w rozwoju wolontariatu  
na rzecz Twojej organizacji z wykorzystaniem narzędzi, które proponuje  

nowy, ogólnopolski program wspierania i rozwoju wolontariatu „Korpus Solidarności”. 
 

Jeśli jesteś nowicjuszem w wolontariacie lub Twoja organizacja działa od niedawna – nie szkodzi – 
wprowadzimy Cię w tajniki wolontariatu i pomożemy zbudować program wolontariatu dla Twojej organizacji 

 lub stworzyć ofertę wolontariacką. 

 
CZYM JEST PROGRAM KORPUSU SOLIDARNOŚCI? 

 
Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018–2030.  
Jest to inicjatywa, której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli  
do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy w historii Polski  
tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy, jak i tych, którzy 
organizują im wolontariat  - organizacji, placówek instytucji publicznych itd. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go,  
a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi  
do organizacji wolontariatu, elektronicznego systemu obsługi wolontariatu.   
  

NASZE DRZWI SĄ OTWARTE DLA WSZYSTKICH 

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno te podmioty, które już działają z wolontariuszami i chciałyby rozwijać 
wolontariat w swojej organizacji, jak i te, które zastanawiają się nad rozpoczęciem współpracy z wolontariuszami, jak również 
tych z Państwa, którzy o wolontariacie wiedzą jeszcze niewiele.  
 
Zapraszamy w szczególności koordynatorów wolontariatu, liderów i animatorów wolontariatu, liderów lokalnych 
społeczności, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu i inne osoby kierujące pracą wolontariuszy. 

 

 
POTWIERDŹ SWOJĄ OBECNOŚĆ      zapisy 

 

DATA: 10.10.2019, godzina 14:00-15:00        

LOKALIZACJA SPOTKANIA: Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 3.35 (3 piętro, korytarz na prawo od windy) 

PLAN SPOTKANIA  
1. Powitanie. 

2. Korpus Solidarności i wolontariat długoterminowy – informacje ogólne o programie. 
3. Zasady udziału w Programie Korpus Solidarności. 
4. Oferta Korpusu Solidarności dla organizatorów wolontariatu, koordynatorów i wolontariuszy Twojej organizacji. 
5. Rola koordynatora w Korpusie Solidarności. 
6. Pytania, indywidualne konsultacje 

KONTAKT DO ORGANIZATORA 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

tel. 58/772-42-21 

mail: ks@wolontariatgdansk.pl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNVlTZfbD5Yg4VfmkEUJTvBF5K1ARS2GFc1skfIu9s1oDC4A/viewform
mailto:ks@wolontariatgdansk.pl

