
WOLONTARIAT NA POMORZU
Sprawdź, co słychać w pomorskim wolontariacie 

listopad - grudzień 2021
 

Trwa rejestracja na 
I POMORSKIE FORUM WOLONTARIATU

 

Zapraszamy wolontariuszy i wolontariuszki, koordynatorów, szkolne koła
wolontariatu, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i biznes

odpowiedzialny społecznie oraz sympatyków i wszystkich zainteresowanych :-)
 

Na uczestników czekają m.in.  debaty, strefa world cafe, warsztaty i szkolenia.
 
 

SZCZEGÓŁY, AGENDA SPOTKANIA I LINK DO REJESTRACJI:
Poznaj szczegóły

Zarezerwuj miejsce

https://wolontariatgdansk.pl/kategoria/programy/pfw/
https://tiny.pl/9c6lh


 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

 ks@wolontariatgdansk.pl
fb:  @wolontariatpomorze

tel .   58 /  772 42 2

 

W odpowiedzi na Wasze pytania
przygotowujemy szkolenia m.in. w zakresie: 
– aspektów formalno-prawnych wolontariatu,
– specyfiki współpracy z wolontariuszami - seniorami,
– tworzenia ofert wolontariackich,
- budowania zespołu wolontariuszy,
- motywowania do dłuższej i efektywnej współpracy.

POMORSKA GALA WOLONTARIATU

10 GRUDNIA wręczymy regionalne 
Nagrody Wolontariatu 

w Konkursie Korpusu Solidarności na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2021

 
Szczegóły wkrótce na
wolontariatgdansk.pl

Partnerzy:

SZKOLENIA DLA KOORDYNATORÓW

Zainteresowany/-a? Zapisy za szkolenia ruszą po 6 grudnia. Wypatruj aktualności na
www.wolontriatgdansk.pl lub na fb: @wolontariatpomorze



MINIGRANTY I  BONY 
NA DZIAŁANIA I  ROZWÓJ DLA WOLONTARIUSZY

DOBROCI NA ŚWIĘTA

Masz pomysły na działanie wolontariackie
lub rozwój osobisty, ale brak Ci funduszy na
jego realizację? 

Spróbuj sił w konkursie i zdobądź środki!
Poznaj szczegóły

To będzie wyjątkowe spotkanie z
wyjątkowym człowiekiem! 
Pełne inspiracji, idealne na zamknięcie roku 
i otwarcie nowego - z nowymi planami,
pomysłami i marzeniami!

Trwają przygotowania świątecznej akcji
“Dobroci na Święta” - razem z Papą Mikołajem
szykujemy bożonarodzeniowe czasoumilacze
dla dzieci, seniorów i hospicjów :-) 

Wolontariusze - zapraszamy do ekipy!

Poznaj szczegóły

Szczegóły wkrótce na wolontariatgdansk.pl

SPOTKANIE MOTYWACYJNE

DEADLINE 30 XI  ! ! !

KONIEC GRUDNIA

https://wolontariatgdansk.pl/bony-edukacyjne/
https://wolontariatgdansk.pl/minigranty-i-bony-dla-wolontariuszy/
https://wolontariatgdansk.pl/dobroci-na-swieta-2/


STAŻE 
DLA KOORDYNATORÓW

To specjalna ścieżka wsparcia dla
koordynatorów, zarówno tych
początkujących, jak i tych bardziej
doświadczonych.

Poznaj szczegóły

 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

 ks@wolontariatgdansk.pl
fb:  @wolontariatpomorze

tel .   58 /  772 42 2
Partnerzy:

Masz pytania dot. współpracy 
z wolontariuszami? Zapraszamy do

skorzystania z poradnictwa i doradztwa.

Udzielamy doradztwa i konsultacji 
m.in. w zakresie:
– aspektów formalno-prawnych,
– współpracy z wolontariuszami,
– organizacji pracy wolontariuszy,
– standardów współpracy z wolontariuszami,
– budowania relacji,
– innych aspektów dot. wolontariatu.

PORADNICTWO

TELEFON: 58 772 42 21
MAIL: KS@WOLONTARIATGDANSK.PL

https://wolontariatgdansk.pl/staze-dla-koordynatorow-wolontariatu/

