
 

Wolontariat skutecznym sposobem aktywizowania 

osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. 

 (Szkolenie 2 dniowe) 

Do kogo skierowany jest ten program? 
 
Program edukacyjny jest skierowany do pracowników instytucji i organizacji pomocy                         
i integracji społecznej, zajmujących się aktywizowaniem osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  

Szczegółowe moduły programu: 

1. Wolontariat – podstawowe zagadnienia (uwspólnienie  wiedzy o wolontariacie).  

2. Dlaczego wolontariat jest dobrym sposobem na aktywizowanie?  

3. Poszukiwanie i wykorzystywanie potencjału osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – potencjalnych wolontariuszach. 

4. Jak motywować do działania, do angażowania w wolontariat?  

5. Korzyści, jakie niesie zaangażowanie się w wolontariat.  

6. Perspektywy zagospodarowania i wspierania wolontariuszy – osób zagrożonych 

społecznym wykluczeniem.  

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 Spojrzenie na wolontariat jako na jeden ze znaczących sposobów aktywizowania osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 Nabycie umiejętności odkrywania potencjału osób i wykorzystywanie go do działań 
na rzecz innych ludzi lub dobra wspólnego.  

 Poznanie sposobów motywowania ludzi do podejmowania działań 
wolontarystycznych.  

 Poznanie korzyści, jakie przynosi zaangażowanie się osób, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w wolontariat. 

 Nabycie podstawowej wiedzy o sposobach pracy z wolontariuszami.  

Wszystkie nasze programy prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi 

opierającymi się na formule uczenia przez doświadczenie i kończą się certyfikatem 

ukończenia szkolenia. 

 



 
Koszt szkolenia: 

450,00 zł netto 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie trwania całego szkolenia, materiały 

szkoleniowe, certyfikat oraz ubezpieczenie uczestnika. 

 

Dodatkowe informacje: 

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia w postaci formularza, na podany adres mailowy Dział 

Współpracy i Szkoleń wysyła fakturę proformę z 14 dniowym terminem płatności, nie później 

jednak niż 10 dni przed planowanym terminem szkolenia 

Rezygnacja uwzględniająca zwrot kosztów jest możliwa na 10 dni przed szkoleniem 

W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, lub nieobecności 

uczestnika Dział Współpracy i Szkoleń nie zwraca kosztów szkolenia. 

Na zgłoszenia czekamy na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia. 

Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia grupy 

szkoleniowej w przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych przekroczy maksymalną liczbę 

uczestników przewidzianych w grupie szkoleniowej. 

Jednocześnie Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia jeśli 

na 10 dni przed szkoleniem nie zgłosi się wymagana minimalna ilość osób przewidzianych w 

grupie szkoleniowej. Uczestnik, który uregulował należność za szkolenie, a z przyczyn od 

niego niezależnych się ono nie odbyło, zostaje przeniesiony na pierwszy najbliższy termin 

szkolenia. 

 

 

 


