
Fundacja Civis Polonus    

ul. Bagatela 10, 00-585 Warszawa                                    

e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl  

tel. 22 827 52 49, 664 861 019 

FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

 

Wolontariat to świetna szkoła aktywności społecznej. W prawie oświatowym związana została z samorządnością 
uczniowską m.in. radą wolontariatu.  

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 Prawne uwarunkowania organizacji wolontariatu szkolnego, związek między samorządem uczniowskim a wolontariatem 

 Inspiracje - jakie działania warto zaoferować uczniom i uczennicom w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach 

 Wolontariat jako element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

 Jak zorganizować wolontariat szkolny? 

 Rada wolontariatu - jej cele, wybór członków i sposób pracy 

 Partnerzy pozaszkolni - w jaki sposób wzbogacić możliwości wolontariatu we współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
instytucjami lokalnymi (np. dom kultury, biblioteka publiczna) 

 Zadania i rola opiekuna wolontariatu 

 Motywowanie i nagradzanie za aktywność wolontariacką 

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY: 

 zdobędą inspiracje i nowe pomysły na działania w obszarze szkolnego wolontariatu, 

 przygotują się do swojej roli opiekuna wolontariatu szkolnego, 

 poznają doświadczenia innych opiekunów wolontariatu oraz sprawdzone pomysły na szkolny wolontariat, 

 dobrze zaplanują swoją pracę. 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? 
 

 Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego ←kliknij tu 

 Płatności w wysokości 279 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze 

środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi 

szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

 Szkolenie realizowane jest w godzinach 10:00-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom.        

Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.  

 Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest posiadanie 

sprawnej kamery i mikrofonu. 

 Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.  

 Więcej informacji i regulamin szkoleń na stronie internetowej. 
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