
 
 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA, Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające 

przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Centra Wolontariatu w Brzeszczach  

i w Olkuszu zapraszają do bezpłatnego udziału w Akademii Koordynatorów Wolontariatu, 

realizowanej w ramach projektu: 

 

 
 
Jeśli: 

 jesteś przedstawicielem małopolskiej organizacji pozarządowej lub instytucji, 

 współpracujesz lub zamierzasz rozpocząć współpracę z wolontariuszami  

 chcesz uporządkować swoją wiedzę z zakresu wolontariatu, wymienić się doświadczeniami z 

innymi koordynatorami i zyskać nowe pomysły… 

- ta Akademia jest właśnie dla Ciebie! 
 

Oferujemy: 

cykl bezpłatnych szkoleń, który składa się z 3 dwudniowych warsztatów (48 godzin szkoleniowych), 
prowadzonych przez doświadczonych trenerów. 
 
Moduły tematyczne: 

I. Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami 
II. Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami oraz promocja działań wolontariackich 
III. Zarządzanie zespołem wolontariuszy 

 

Terminy zajęć w ramach Akademii: 

 I zjazd: 27-28 września 2013   

 II zjazd: 18-19 października 2013   

 III zjazd: 29-30 listopada 2013 
 
Szkolenia odbywać się będą w Krakowie. Uczestnikom zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz 
materiały szkoleniowe. 
 
Co zyskujesz? 

 dowiesz się jak przygotować własną organizację/instytucję do współpracy z wolontariuszami 

 poznasz aspekty formalno-prawne współpracy z wolontariuszami 

 zdobędziesz wiedzę jak promować działania wolontariackie 

 dowiesz się jak budować i zarządzać zespołem wolontariuszy 

 

Udział w Akademii jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona! 
 
Do pobrania: 

 formularz zgłoszeniowy 

 program Akademii Koordynatora Wolontariatu 
 
 
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 14 
września 2013 roku: 

• osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie przy Fundacji Biuro 

Inicjatyw Społecznych ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków 

• faksem pod numer 12 412 15 24 



 
 

• lub skanem na adres mailowy: krakow@wolontariat.org.pl  

Szczegółowych informacji nt. Akademii Koordynatora Wolontariatu udziela pani Julia Chojnacka  
tel. 12 412 15 24, kom. 883 427 830, e-mail: julia.chojnacka@bis-krakow.pl.  
 
  
Po weryfikacji przesłanych zgłoszeń, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu 
rekrutacji, którym są rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane w dniach 18-19 września br. Dokładne 
godziny i terminy rozmów zostaną ustalone indywidualnie ze zgłoszonymi osobami.  
Osoby zakwalifikowane do I edycji Akademii Koordynatora Wolontariatu zostaną poinformowane w 
terminie do 20 września br. 

 
 
 

ZAPRASZAMY! 
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