
                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                

          

Projekt „ Międzykulturowy krok do wolontariatu”  o numerze W.92.I.2019 ,zwany 
grantem, realizowany  w   okresie od 01-09-2020 do 30-06-2021  roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”/Polska  

w partnerstwie z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Nemenczynie /Litwa. Finansowany w ramach „Ścieżki 
współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 
                                                

 
 

Program szkolenia dla młodzieży – wolontariuszy działających w ramach przedsięwzięcia 
„Nasza zabawka” 

Projektu „ Międzykulturowy krok do wolontariatu”   
realizowany przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” (Polska )  w partnerstwie z 
 Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Nemenczynie ( Litwa). 

 

 

Program obejmuje 4  dni zajęć  po 7 godzin dydaktycznych  
 

 

Cele szkolenia: 

- zapoznanie młodzieży z  organizacyjnymi i prawnymi zasadami organizowania działalności  

wolontariackiej w Polsce, na Litwie i w całej Unii Europejskiej; 

- podniesienie poziomu kompetencji społecznych,  osobistych i organizacyjnych młodzieży niezbędnych  w 

realizowaniu skutecznej działalności wolontariackiej; 

- podniesienie poziomu umiejętności korzystania z TIK w praktycznej działalności wolontariackiej 

młodzieży; 

- podniesienie umiejętności wykorzystania mediów społecznościowych i informacji z sieci Internetowej;  

 

Metody i formy pracy :  

- wykład i pogadanka; 

- praktyczne zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących 

- zajęcia z wykorzystaniem TIK;  
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Baza techniczna: 

 

- wykorzystanie 6 stanowisk komputerowych; 

- dostęp do sieci internetowej; 

- podstawowe programy użytkowe on line; 

- materiały papiernicze, biurowe,  

- gry dydaktyczne i karty dialogowe;  

 

 

Program warsztatów  
 

 

Blok tematyczny   Temat zajęć  Liczba  

godzin 

dydaktyczn

ych   

Uwagi 

 1.Test wstępny i 

końcowy poziomu 

kompetencji 

społecznych 

Test wstępny /test końcowy 

poziomu kompetencji społecznych.  

1 Test 

załączony 

do 

Programu 

  

2.Podstawowe 

wiadomości na temat 

istoty i warunków 

organizacyjno-

prawnych 

Formalne aspekty wolontariatu. 1  

Ustawa o wolontariacie – 

praktyczne zastosowanie. 

1  

Działalność organizacje 

wolontariackich w Polsce i na 

Litwie.  

1  
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funkcjonowania  

wolontariatu  

Wolontariat w czasie pandemii. 

Praktyczne zastosowanie zasad 

bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

1  

Formy nawiązywania relacji 

interpersonalnych oraz zasady 

organizowania współpracy i 

działań 

zespołowych/wspólnotowych/międ

zynarodowych  na przykładzie 

akcji „Twoja zabawka” 

2  

 Na czym polega dobra praca w 

zespole. Ustalanie składu zespołu, 

efektywna  współpraca  i 

podejmowanie  decyzji. Korzyści z 

pracy zespołowej we wspólnych   

przedsięwzięciach, w  akcji „Twoja 

zabawka”. 

3  

Jak nawiązywać kontakty i  

właściwie  komunikować się  

interpersonalnie. Aktywne 

słuchanie i mowa ciała.  

3  

Rola i znaczenie motywacji. 

Sposoby wywierania wpływu.  

Jak praktycznie stosować język i  

metody perswazji w celu 

osiągnięcia pozytywnych 

rezultatów? 

 

3 
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Jak  efektywnie rozwiązywać 

konflikty w praktyce 

wolontariackiej? Jak osiągać  

kompromis w prac grupy. 

 

3   

 

Metody i formy wzajemnego 

wspierania i pomagania.  

1  

Praktyczne budowanie własnych 

zasobów do prowadzenia 

wolontariatu na konkretnym 

przykładzie akcji  „Twoja 

Zabawka”. 

3  

4. Techniki 

informacyjno –

komunikacyjne w pracy  

wolontariusza XXI 

wieku.  

Wykorzystanie TIK w praktyce 

wolontariackiej. 

1  

Wolontariat w sieci – korzystanie z 

mediów społecznościowych dobre 

praktyki 

2  

Ciekawe praktyki wolontariacie z 

wykorzystaniem sieci . Jak 

poszukać odbiorcę zabawek w 

Afryce? 

1  

5. Zagadnienia 

logistyczne/techniczne 

W jaki sposób zorganizować 

zbiórkę zabawek? 

1  
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