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WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKAA  RRAADDAA  KKOOOORRDDYYNNAACCYYJJNNAA ZZWWIIĄĄZZEEKK  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH jest 

dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy 40 

organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce.  

 

OOdd  llaatt    ddzziiaałłaammyy  nnaa  rrzzeecczz::    

 - wzmocnienia trzeciego sektora,  

- inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,  

- rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej,  

- promocji działań organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych 

- wzmocnienia postaw obywatelskich, 

- współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego 

sektora 

  

WW  sswwooiimm  ddzziiaałłaanniiuu  kkiieerruujjeemmyy  ssiięę::  

- wzajemnym wsparciem,  

- partnerstwem,  

- otwartą komunikacją,  

- zaufaniem 

 

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZAAGGRRAANNIICCZZNNAA  

w roku 1995 WRK podpisała porozumienie o współpracy i prowadzeniu wspólnych działań na wielu 

płaszczyznach z Niemieckim Parytetowym Związkiem Socjalnym Dolnej Saksonii.  

 

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZ  WWRRZZOOSS 

w 1997 roku WRK przyłączyła się do koalicji organizacji o nazwie Wspólnota Robocza Związków 

Organizacji Socjalnych. Poza tym uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach wymiany doświadczeń z 

regionalnymi członkami WRZOS-u.  

 

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZ  AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJĄĄ  PPUUBBLLIICCZZNNĄĄ   

we współpracy z Urzędami Miasta i Województwa realizujemy projekty, których celem poradnictwo 

prawne, finansowe i socjalne. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Poznania 

działamy na rzecz rozwoju wolontariatu w Wielkopolsce, starając się stworzyć Centrum Wolontariatu. 

      



 

Jako organizacja związkowa działająca na terenie całego województwa mamy kontakt w licznych 

gminach oraz powiatach, w których prowadzimy animację międzysektorową.  

 

  

  

SSKKŁŁAADD  ZZAARRZZĄĄDDUU  WWRRKK  ZZOOPP::  

Bernardyna Mośkowiak – Prezes 

Izabela Tokarska – Wiceprezes 

Justyna K. Ochędzan – Wiceprezeska 

Danuta Gubańska – Skarbnik 

Zygmunt Tomkowiak – Sekretarz 

 

KKOOMMIISSJJAA  RREEWWIIZZYYJJNNAA  

Elena Gerka – Przewodnicząca 

Farida Haidar – Członek 

Hanna Karaśkiewicz – Członek 

 

DDYYRREEKKTTOORRKKAA  WWRRKK  ZZOOPP  

Justyna K. Ochędzan 

 

BBIIUURRAA::  

Ul. Bukowska 27/29; 60-501 Poznań 

Ul. Staszica 10/1; 60-527 Poznań 

Tel. 61 85 30 930 

biuro@wrk.org.pl 

www.wrk.org.pl 

www.siecwolontariatu.org.pl  

www.poradyprawne.wrk.org.pl  

www.marketspoleczny.pl  

 

 

 

mailto:biuro@wrk.org.pl
http://www.wrk.org.pl/
http://www.siecwolontariatu.org.pl/
http://www.poradyprawne.wrk.org.pl/
http://www.marketspoleczny.pl/


 

PPRROOJJEEKKTTYY  RREEAALLIIZZOOWWAANNEE  PPRRZZEEZZ  WWRRKK  ZZOOPP  WW  RROOKKUU  22001122  

 

WWOOLLOONNTTAARRIIAATT  5500++??  JJEESSTTEEMM  NNAA  TTAAKK!!  

Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

Czas trwania: 15.05.2012 do 30.11.2012 

wartość projektu: 29 762,00 zł 

Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu aktywności osób 50+ 

z Poznania i województwa wielkopolskiego poprzez lepsze przygotowanie 

lokalnych centrów i punktów wolontariatu oraz ich partnerów (organizacji i 

instytucji) do pracy z wolontariuszem 50+. Cel ten został osiągnięty 

poprzez przeprowadzenie  5 szkoleń dla przedstawicieli lokalnych 

centrów wolontariatu z poszczególnych subregionów Wielkopolski: z 

Poznania, Konina, Kościana, Czarnkowa, Wrześni, Pleszewa i Śremu z 

zakresu PRACY Z WOLONTARIUSZEM/SZKĄ 50+ oraz udzielenie  5 z nich 30 godzin doradztwa. Następnie na 

etapie multiplikacji wiedzy 5 lokalnych centrów wolontariatu przeprowadziło szkolenie oraz 4 godz. doradztwa z 

w/w zakresu dla koordynatorów wolontariatu z ich lokalnych organizacji/instytucji. Zwieńczeniem projektu był 

konkurs na najciekawszą wolontariacką inicjatywę międzypokoleniową, który wygrała akcja: warsztaty wędkarskie 

dla seniorów i wolontariuszy  zrealizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile. Partnerem 

projektu było Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.   

 

ZZJJAAZZDD  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIEEJJ  SSIIEECCII  CCEENNTTRRÓÓWW  WWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU  WW  PPOOZZNNAANNIIUU  

współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Czas trwania: 22.10.2012r. do 18.11.2012r. 

Wartość projektu: 6 534,00 zł 

W dniach 22-23 października 2012r. odbył się po raz pierwszy w Poznaniu zjazd Ogólnopolskiej Sieci Centrów 

Wolontariatu. Do Poznania przyjechało 18 przedstawicieli Regionalnych Centrów Wolontariatu, czyli organizacji, 

które zarządzają wojewódzkimi sieciami centrów wolontariatu. Jako, że Sieć Centrów jest obecnie na etapie 

standaryzacji swoich działań, celem zjazdu było podsumowanie pierwszego etapu konsultacji standardów 

funkcjonowania centrów wolontariatu, które odbyły się we wrześniu z Lokalnymi Centrami Wolontariatu a także 

otwierał dyskusję nt. roli i zadań Regionalnych Centrów Wolontariatu zarówno w procesie standaryzacji jak i 

kształtowania polityki przyjaznej wolontariatowi. W trakcie dyskusji o standardach funkcjonowania RCW i ich 

wpływu na politykę zauważono dużą potrzebę przekształcenia się Sieci z partnerskiej nieformalnej struktury w 

federację z osobowością prawną związku stowarzyszeń. Dlatego w trakcie drugiego dnia zjazdu postanowiono 

sformalizować Sieć. Dzięki prowadzeniu przez WRK ZOP poradni prawno-obywatelskiej możliwe było 

przeprowadzenie procedury założycielskiej już następnego dnia. Można więc śmiało powiedzieć, że poznański 



 

zjazd był zjazdem historycznym, nie tylko ze względu na niezwykle istotną dyskusję nt. standaryzacji, ale także 

ze względu na nabranie przez Sieć osobowości prawnej. 

 

„GRAJ W WOLONTARIAT!”  

Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie małych grantów 

Czas trwania: 20.08.2012r- 30.09.2012r. 

Wartość projektu: 6 880,00 zł  

 

Głównym celem projektu było budowanie postaw prospołecznych i  promowanie idei wolontariatu  wśród 

mieszkańców Wielkopolski. Osiągnięto to poprzez organizację 15.09. 2012r. w Poznaniu gry miejskiej pt. „GRAJ 

W WOLONTARIAT”, której tematem przewodnim był wolontariat. W grze – jako uczestnicy lub organizatorzy, 

wzięło udział 80 wolontariuszy z całej Wielkopolski. Do współorganizowania gry zaproszone zostały wszystkie 

lokalne centra wolontariatu biorące w niej udział, a także inne poznańskie organizacje pozarządowe („Fundacja 

Dobrze Że Jesteś”, „Wolontariat Wielkopolski”, „ARS. Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki”). Dzięki 

temu, że w grze wzięli udział wolontariusze z różnych lokalnych centrów wolontariatu z  Wielkopolski (z Konina, 

Kościana, Pleszewa, Śremu, Wrześni, Czarnkowa i Poznania), mogli wymienić się swoimi doświadczeniami. 

Udział w zabawie przyczynił się też do integracji wolontariuszy, gdyż zadania były wykonywane zespołowo. 

Wolontariusze musieli zatem poznać się między sobą i nauczyć się wspólnego działania 

 

  



 

WWIIEEJJSSKKAA  AAKKAADDEEMMIIAA  LLIIDDEERRÓÓWW  

Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w trybie małych 

grantów 

Czas trwania: 15.08.2012r do 

15.11.2012r 

Wartość projektu: 15850 zł 

Celem projektu „Wiejska 

Akademia Liderów” było 

tworzenie społeczeństwa 

obywatelskiego na terenach 

wiejskich regionu Województwa 

Wielkopolskiego.  

Cel ten został osiągnięty poprzez:  

1. Wzrost świadomości 

obywateli w zakresie 

aktywności społecznej i 

działalności organizacji pozarządowych. 

2. Promocję i szerzenie wartości oraz idei obywatelskich. 

3. Kształtowanie postaw pro obywatelskich 

4. Kształcenie liderów lokalnych społeczności na terenach wiejskich. 

 

Opis osiągniętych rezultatów 

-zorganizowanie 5 seminariów obywatelskich dla 60 osób z terenów wiejskich subregionów 

województwa wielkopolskiego 

- zorganizowanie 2-dniowych warsztatów obywatelskich dla 15 osób z terenów wiejskich regionu 

województwa wielkopolskiego 

- dystrybucja 500 broszur promocyjno–informacyjnych wśród subregionalnych organizacji/instytucji, 

miejsc publicznych, 

 

„„MMŁŁOODDZZII  GGNNIIEEWWNNII  --  MMŁŁOODDZZII  ZZAAAANNGGAAŻŻOOWWAANNII..  WWOOLLOONNTTAARRIIAATT  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  JJAAKKOO  

SSZZAANNSSAA  NNAA  PPOOZZNNAAŃŃ  AAKKTTYYWWNNYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNIIEE””  

Współfinansowany przez Miasto Poznań  

Czas trwania: 1.09.2012r- 31.12.2012r. 



 

wartość projektu: 12 410,00 zł  

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów poznańskich gimnazjów i 

liceów. Cel ten został zrealizowany poprzez przeprowadzenie w okresie od 15.09.2012r- 31.12.2012r. cyklu 

seminariów informacyjno-promocyjnych oraz szkoleń, które zachęcały młodzież do podjęcia działań 

wolontariackich oraz do utworzenia szkolnych klubów wolontariatu. Zrealizowano 14 seminariów, w których 

łącznie wzięło udział 303 uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych. Zapoznali  się oni z ideą działań 

wolontariackich, mogli rozważyć plusy i minusy bycia wolontariuszem, poznali różnorodne oblicza wolontariatu. 

Wolontariat przedstawiany był jako alternatywny, pozytywny sposób wyrażania młodzieńczego buntu i kontestacji 

otaczającej ich rzeczywistości. Następnie uczniowie szczególnie zainteresowani powołaniem szkolnego klubu 

wolontariusza-tzw. Liderzy Wolontariatu,  wzięli udział w 6 szkoleniach w ramach Akademii Liderów Wolontariatu, 

które dały im wiedzę i narzędzia potrzebne do sprawnego powołania i kierowania takim klubem. W każdym z w/w 

cyklu szkoleń wzięło udział 10-13 osób, część z nich chce kontynuować spotkania doradczo-szkoleniowe w WRK 

ZOP. 

 

AAKKCCJJAA  MMIIKKOOŁŁAAJJKKOOWWAA  --  MMIIKKOOŁŁAAJJKKII  WWOOLLOONNTTAARRIIUUSSZZYY  PPZZUU    

Dotacja od Stowarzyszenia „Centrum Wolontariatu” w Warszawie 

Czas trwania: 26.11.2012-8.12.2012r. 

Wartość dotacji: 9 600, 00 zł 

 8.12.2012r. W Poznaniu odbyła się Akcja Mikołajkowa 

2012 zrealizowana przez Wielkopolską Radę 

Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych. 

Beneficjentem Akcji były dzieci będące pod opieką 

Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu, 

które prowadzi Dom Dziecka nr 1 oraz opiekuje się 

rodzinami zastępczymi. W Akcji wzięło udział 26 dzieci 

z rodzin zastępczych, które w przeciwieństwie do dzieci 

przebywających na stale w placówce nie miały do tej 

pory okazji uczestniczyć w tego typu imprezie.  Akcja 

Mikołajkowa odbywała się w Poznańskim Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

przy ul. Bukowskiej 27/29, w godzinach 10.00- 15.00. 

Wzięło w niej udział 26 dzieci wraz z opiekunami i 

wolontariuszami z Centrum Wspierania Rodzin 

"Swoboda" oraz 18 wolontariuszy PZU. Wolontariusze 

wspierani przez profesjonalnych animatorów przeprowadzili szereg zabaw dla dzieci: było czytanie bajek, gry i 

zabawy ruchowe, a także wspólne wykonywanie ozdób świątecznych i dekorowanie choinki. Całość zakończyła 

wizyta Św. Mikołaja oraz poczęstunek z Mac Donalda. Akcja zakończyła się sukcesem - dzieci były zachwycone i 



 

z relacji opiekunów z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” wynika, że na długo zapamiętają udział w takiej 

imprezie. Wiele radości sprawiło im zwłaszcza spotkanie ze Św. Mikołajem.  

 

KKAAŻŻDDYY  IINNNNYY  WWSSZZYYSSCCYY  RRÓÓWWNNII!!  --  PPRROOMMOOCCJJAA  PPOOZZYYTTYYWWNNYYCCHH  PPOOSSTTAAWW  WWOOBBEECC  

OOSSÓÓBB  ZZ  NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNOOŚŚCCIIĄĄ  

Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

Czas trwania: 15.05.2012 do 30.11.2012 

Wartość projektu: 28 300,02 zł 

 

Projekt został zrealizowany z myślą o poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami na terenie 

Województwa Wielkopolskiego, ale również całego kraju. W ramach projektu zrealizowano szereg działań, które 

poruszyły problem zmiany społecznego postrzegania niepełnosprawności. Zrealizowany projekt jest początkiem 

długiej drogi ku zmianie, która czeka organizacje pozarządowe i obywateli naszego regionu. Bezpośrednim celem 

Projektu była promocja pozytywnych postaw wobec osób z  niepełnosprawnością, poprzez: 

- promocję pozytywnego wizerunku w sieci internetowej oraz innych mediach, zrealizowano kampanię 

internetowo – medialną, film promocyjny i dwa banery internetowe,  

- organizowanie przez podopiecznych WTZetów przedsięwzięć na rzecz swoich społeczności lokalnych: 

budowanie pozytywnego wizerunku podopiecznych WTZ jako osób aktywnych społecznie, zorganizowano 

konkurs na najlepszą akcję społecznie użyteczną. Do konkursu zgłoszono 14 prezentacji akcji społecznie 



 

użytecznych, kapituła nagrodziła 3 najwyżej ocenione. 1 miejsce jednogłośnie zajął WTZ ze Swarzędza realizując 

swoja akcję współpracy wychowawczej uczestników WTZ z wychowankami lokalnego zakładu poprawczego.  

- kształtowanie wizerunku osób z niepełnosprawnością jako artystów, przedsiębiorców, studentów, sportowców, 

hobbystów – w ramach Projektu powstał cykl 12 artykułów, które były promowane w sieci i w ramach kampanii 

internetowo-medialnej.  

- warsztatowe szkolenie dla kadr WTZów  z zakresu autopromocji, kształtowania wizerunku własnego, organizacji 

i zespołu oraz uczestników WTZ. W Warsztatach wzięło udział 14 przedstawicieli Wielkopolskich WTZ, szkolenie 

odbyło sie w Zamku w Rokosowie. 

- II Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej. W Forum uczestniczyło blisko 50 WTZ z terenu 

Województwa Wielkopolskiego. Poruszone podczas Forum zostały takie kwestie jak promocja i marketing 

organizacji prowadzących WTZ, rola Pełnomocnika Rządu ds. Równego traktowania, ekonomii społeczna i wiele 

innych. W ramach Forum przygotowana została również wystawa prezentująca prace i dzieło artystyczne 

Wielkopolskich WTZ. Na Forum ogłoszone zostały również wyniki konkursu na najlepszą pracę społecznie 

użyteczną. 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu były skierowane do Osób Niepełnosprawnych, do kadr WTZ 

oraz pośrednio do mieszkańców Wielkopolski, którzy byli odbiorcami kampanii i pozostałych działań 

prowadzonych w ramach Projektu. 

Link do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=VO0q-9hMSmE 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VO0q-9hMSmE


 

WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  PPOORRAADDNNIICCTTWWAA  PPRRAAWWNNOO--OOBBYYWWAATTEELLSSKKIIEEGGOO  

 

Współfinansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Czas trwania: 01.01.2011r- 30.12.2013r. 

Wartość projektu: 1 200 000 zł 

W ramach Projektu Wielkopolskie Centrum Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 5.4.2. POKL, w dwóch biurach 

porad prawnych:  w Poznaniu pod adresem ul. Bukowska 27/29 oraz w Urzędzie Miasta Brodnica pokój nr 9. 

odbywały się porady prawno-obywatelskie. W Poznaniu początkowo porady odbywały się w poniedziałki i środy w 

godz. 12.00-18.00 i wtorki 15.00-18.00, a od listopada 2012 we wtorki i środy w godzinach 12.00-18.00 oraz w 

czwartki w godzinach 15.00-18.00, a w Brodnicy w czwartki w godz. 15.00–18.00. W ramach Projektu, poza 

udzielaniem porad prawno–obywatelskich realizowane są praktyki zawodowe dla studentów nauk prawnych a 

także szkolenia specjalistyczne dla studentów nauk prawnych.  

Dotychczas udzielono 1638 porad w tym 997 w samym roku 2012 (826 w Poznaniu i 171 w Brodnicy), praktyki 

odbyło 24 studentów i studentek nauk prawnych. Ponadto, w 2012 roku przeszkolono blisko 48 studentów i 

studentek. Szkolenia 

dotyczyły metodologii 

tworzenia pism 

procesowych w 

postępowaniu cywilnym i 

administracyjnym, także 

kontaktu z klientem i 

obsługi klienta. Ponadto, 

w ramach projektu w 

2012 roku 

zorganizowano 4 

seminaria informacyjne i 

Projekcie, w których 

udział wzięło blisko 50 

studentów nauk 

prawnych.  



 

Ze zgromadzonych danych statystycznych wynika iż  zarówno w Poznaniu jak i w Brodnicy  najczęściej 

spotykane są sprawy cywilne w tym rodzinne (alimenty, rozwody, regulacja kontaktów z dzieckiem), sprawy 

spadkowe (nabycie lub odrzucenie spadku, spisanie testamentu), zobowiązania (zadłużenia, długi, tytuły 

egzekucyjne, postępowania komornicze),  administracyjne (przyznawanie zasiłków, naliczenie rent, emerytur, 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski o lokal socjalny), prawo pracy (spory z pracodawcami o 

niezapłacone wynagrodzenie lub niesłuszne zwolnienie z pracy). Pojawiło się też tym kilka spraw karnych 

związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności, wykroczenia itp. 

 

PPOOZZNNAAŃŃSSKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  WWSSPPIIEERRAANNIIAA  OORRGGAANNIIZZAACCJJII  PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYCCHH    

II  WWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU  ––  CCEENNTTRRUUMM  BBUUKKOOWWSSKKAA  

Od października 2012 WRK ZOP wspólnie z Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, 

Centrum PISOP i Stowarzyszeniem Na Tak prowadzi Centrum. 

 Dyżury WRK ZOP odbywają się w następujące dni: 

- WTOREK 12.oo – 18.00           

- ŚRODA 12.00 – 18.00               

- CZWARTEK 15.00 – 18.00        

DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ WRK ZOP W CENTRUM: 

I. PORADY PRAWNO-OBYWATELSKIE: 

WTOREK 12.00 – 18.00                               

ŚRODA 12.00 – 18.00             

CZWARTEK 15.00 – 18.00  

 II. BIURO POŚREDNICTWA WOLONTARIATU:  

- WTORKI 16.00 – 18.00 

- CZWARTKI 16.00 – 18.00 

- dyżury psychologa w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

ADRESACI: organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariusze 

  

III. BIURO INTERWENCJI POZARZĄDOWEJ (BIP) 

DYŻUR: CZWARTEK 16.00 – 18.00 

Celem BIPu jest reagowanie na zjawiska niekorzystne dla organizacji pozarządowych, budowanie potencjału 

organizacji i wzmacnianie ich głosu w dyskursie publicznym. 

Zgłaszając się do Biura Interwencji Pozarządowej możesz liczyć na: 

a) doradztwo w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej, 

b) doradztwo w zakresie prawa administracyjnego w tym dostępu do informacji publicznej i relacji z administracją 

publiczną 



 

c) zajmujemy się rozwiązywaniem konfliktów na linii organizacja-organizacja, organizacja-samorząd, organizacja-

pracownik 

d) tworzymy przestrzeń do wspólnego rozwiązywania trudności z jakimi borykają się organizacje: 

- prowadzimy działania rzecznicze, 

- organizujemy konsultacje w celu opiniowania aktów prawnych, tworzenia wspólnych stanowisk. 

* opiekę merytoryczną nad BIPem prowadzi zespół prawny WRK ZOP w ramach Wielkopolskiego Centrum 

Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego 

ADRESACI: organizacje pozarządowe, mieszkańcy Poznania i Wielkopolski 

IV. CENTRUM  KOMPETENCYJNE III SEKTORA: 

DYŻURY: 

- WTORKI 13.30 – 18.00  

- ŚRODY   10.00 – 12.00 

Centrum kompetencyjne prowadzi wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie: 

- zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej 

-  metodologii tworzenia projektów 

-  identyfikowania źródeł finansowania 

-  realizacji i zarządzanie projektem 

-  sprawozdawczości 

-  rekrutacji oraz zarządzania wolontariuszami/szkami 

-  inicjowania partnerstw wewnątrz i międzysektorowych 

-  ewaluacji projektów 

-  ekonomii społeczna 

-  prawa w tym prawa pracy 

-  księgowości 

- zakładania działalności gospodarczej/prowadzenia odpłatnej działalności statutowej 

- organizowania zbiórek publicznych          

ADRESACI: organizacje pozarządowe, mieszkańcy Poznania i Wielkopolski       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LLIIDDEERR  NNGGOO  ––  OODDPPOOWWIIEEDDZZIIAALLNNOOSSĆĆ  ZZAA  WWSSPPÓÓŁŁRRZZĄĄDDZZEENNIIEE  

Na zlecenie ROPS w Poznaniu 

Czas trwania: 01.09.2012 – 31.12.2012 

Wartość projektu: 15 000 zł 

Cykl szkoleń dla 10 wielkopolskich organizacji pozarządowych z zakresu zarządzania socjalnego. 

 

DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  RREEAALLIIZZOOWWAANNEE  PPOOZZAA  TTRRYYBBEEMM  PPRROOJJEEKKTTOOWWYYMM  

1. Prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu: W ramach biura pośrednictwa do RCW zgłosiły się 53 osoby 

zainteresowane wolontariatem (od maja do grudnia 2012r.), z czego 35 osób skorzystało z indywidualnego 

doradztwa podczas spotkania.  

2.  Szkolenia i warsztaty 

- dla koordynatorów  wolontariatu - w okresie od sierpnia do listopada 2012r. odbył się cykl 5 szkoleń 

przygotowujących do pracy z wolontariuszami (z zakresu aspektów formalno-prawnych, komunikacji, 

promocji i budowania oferty oraz motywowania wolontariuszy)we współpracy z Fundacją Dobrze Że Jesteś 

- praktyczne wypełnianie druków finansowo-księgowych 

- warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli z Zespołu Szkół w Pamiątkowie z zakresu tworzenia szkolnego 

wolontariatu (8 października 2012r.) 

3. Udział w pracach nad „Strategią rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu” 

4. Animowanie prac Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Poznania. 

5. Udział w Konsultacjach: 

- Rocznego Programu Współpracy Urzędu Miasta Poznania 

- Rocznego Programu Współpracy Województwa Wielkopolskiego 

- nowego okresu programowania Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

- Planów Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa wielkopolskiego  

6. Pomoc w zorganizowaniu wolontariatu podczas Akcji-Ewakuacji w PSOUU (7 lipca 2012r.) 

7. Spotkania grupy aktywnych seniorów „Pogawędka” w każdy wtorek od godz. 12.oo do 14.oo. Seniorzy w 

ramach klubu organizują spotkania dyskusyjne, wspólne wyjścia, angażują się  w działania na rzecz 

zwiększenia aktywności seniorów w Poznaniu. 

8. Udział w III Dniu Poznańskich Organizacji Pozarządowych 8 września 2012r.  



 

 

9. Organizacja  konferencji pt. „Wolontariat jako element budowania kapitału społecznego Poznania”, 

współorganizatorem był „ ARS - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki” , w trakcie konferencji 

szukaliśmy odpowiedzi czy i jak budować Poznań zaangażowany społecznie. Przedstawione zostały badania 

dot. sytuacji wolontariatu w  Poznaniu oraz pokazane dobre praktyki na przykładzie Regionalnego Centrum 

Wolontariatu  z Gdańska. Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz administracji publicznej. W drugiej części uczestnicy wzięli udział w warsztacie- 

dokonali analizy SWOT sytuacji wolontariatu w Poznaniu, która zapoczątkowała prace nad strategią rozwoju 

wolontariatu w Poznaniu (13 września 2012r.) 

10. Organizacja regionalnego etapu ogólnopolskiego  konkursu „Barwy Wolontariatu”, I miejsce zajęła Pani 

Michalina Pietura, wolontariuszka Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka:”PODAJ DALEJ” z Konina.  

 

 

 


