Informacja o projekcie pt. „ Pomagając innym – pomagasz i sobie! – wolontariat szansą zdobywania
doświadczeń społecznych i zawodowych.
1. Dotacja w wysokości – 20.000,00 zł przyznana przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
2. Termin realizacji : 01.07.2007 r – 31.12.2007 r.
3. Działania projektowe :
I.1. Szkolenia podstawowe dla wolontariuszy – Co wolontariusz wiedzieć powinien ?
I.2. Szkolenia specjalistyczne dla wolontariuszy ;
Działanie I.2.1. – Trening umiejętności interpersonalnych ( komunikacja, autoprezentacja,
wyznaczanie i osiąganie celów, praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność radzenia
sobie ze stresem, asertywność) .
Działanie I.2.2. - Terapia zajęciowa – animowanie czasu spędzanego z podopiecznymi o różnych
potrzebach : z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, chorymi, starszymi.
Działanie I.2.3. - Praca z osobą chorą terminalnie- aspekt psychologiczny, medyczny oraz
podstawowe zasady pielęgnacji i obsługi chorego.
Działanie I.2.4. Podstawy praca metodą projektową – konstruowanie projektu : cele, działania,
harmonogram realizacji, budżet , źródła finansowania projektów.
I.3. Szkolenia dla korzystających ze świadczeń wolontariuszy i koordynatorów pracy
wolontarystycznej.
Działanie I.3. – Praktyczne aspekty ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, rola koordynatora w placówce.
II. Poradnictwo i doradztwo.
Działanie II.1. Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla wolontariuszy.
Działanie II.2. Doradztwo zawodowe dla wolontariuszy.
Działanie II.3. Poradnictwo dla korzystających ze świadczeń wolontarystycznych.
Działanie II.4. Konsultacje dla organizacji pozarządowych, pomoc w pisaniu wniosków.
III.

Kampania informacyjno – promocyjna „ Wykorzystaj potencjał wolontariuszy !” –
skierowana do potencjalnych korzystających ze świadczeń wolontarystycznych.
Działanie III.1. Przygotowanie i wydrukowanie plakatów i ulotek „Zasady korzystania ze
świadczeń wolontariuszy w pigułce”.
Działanie III.2. Umieszczenie informacji na stronie internetowej.
Działanie III.3. Kampania informacyjno - promocyjna w lokalnych mediach.

IV. Forum wymiany doświadczeń.
Działanie IV.1. Spotkania korzystających, koordynatorów i wolontariuszy – 2 spotkania.
Działanie IV.2. Zakładka „ Prezentacja dobrych praktyk” na stronie internetowej ZCW.
Działanie IV.3. Debata „ Wolontariat – sposób na życie czy moda ? z okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza.
4. Celem projektu jest podwyższanie profesjonalizmu wolontariuszy poprzez zdobywanie nowych
umiejętności służących zaspokojeniu potrzeb korzystających i rozbudowanie oferty usługowej
Zamojskiego Centrum Wolontariatu oraz poszerzenie katalogu instytucji i organizacji chętnych do
współpracy z wolontariuszami. Poprzez realizację projektu chcemy także zwrócić uwagę na inny aspekt
wolontariatu, jako szkoły umiejętności społecznych oraz zdobywania doświadczenia zawodowego tak
bardzo cenionego przez pracodawców.
5. O terminach realizacji szkoleń będziemy informowali na bieżąco na naszej stronie internetowej.

