Wolontariat dla dziedzictwa
Szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
6 listopada 2018
10.00 – 17.00
Sala konferencyjna Narodowego Instytutu Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Cel szkolenia




Zdefiniowanie elementów procesu zarządzania wolontariatem
Określenie uczestników procesu: wewnętrznych i zewnętrznych, określenie ról w
procesie zarządzania wolontariatem
Określenie specyfiki wolontariatu dla dziedzictwa kulturowego

Elementy szkolenia:
1. Postrzeganie udziału wolontariuszy i idei wolontariatu w projektach związanych z
kulturą i dziedzictwem kulturowym.
2. Angażowanie wolontariuszy jako element szerszej polityki budowania
odpowiedzialności społecznej instytucji kultury i edukowania obywateli
w obszarze szacunku do dziedzictwa
3. Korzyści wolontariatu dla organizacji
4. Najlepsze przykłady z Polski i zagranicy wdrażania wolontariatu w organizacji
5. Przygotowanie programu wolontariackiego i przygotowanie organizacji na przyjęcie
wolontariuszy
6. Rekrutacja i wybór wolontariuszy
7. Przygotowanie do pracy
8. Wsparcie i motywowanie wolontariuszy
9. Zwiększanie zakresu odpowiedzialności
10. Ewaluacja
11. Zakończenie współpracy
12. Prawne aspekty wolontariatu
Relacje / współpraca organizacji z otoczeniem i interesariuszami
1. Środowisko lokalne
2. Odbiorcy świadczeń wolontariuszy
3. Wsparcie procesu zarządzania

Eksperci:
Monika Bełdowska – trenerka, facylitatorka, coach. Od 14 lat związana z organizacjami
pozarządowymi. Współtworzyła i realizowała programy dotyczące wolontariatu w Ośrodkach
Pomocy Społecznej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: budowania zespołu i

zarządzania jego pracą, wolontariatu, pracą metodą projektu, facylitacji, umiejętności
trenerskich. Jest trenerką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, posiada
certyfikat II stopnia jakości szkoleń.

Marta Kukowska - Ekspert w zakresie zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury oraz
obszarami związanymi z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i odpowiedzialności
społecznej. Tworzyła m.in. wolontariat w Muzeum Powstania Warszawskiego, wolontariat
Muzeum POLIN oraz wolontariat miejski w Warszawie podczas Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016. Z ramienia Muzeum Powstania Warszawskiego uczestniczyła w pracach zespołu
przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej koordynującego wydarzenia podczas
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Członek Zespołu ds. Wolontariatu Miejskiego w
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i współautor
programu Ochotnicy Warszawscy. Ekspert w zespole ds. rozwoju wolontariatu programu
Korpus Solidarności w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w programie „Wspólnie dla
dziedzictwa 2018” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Autorka książki
„Przepis na wolontariat”.

W trakcie szkolenia możliwa będzie konsultacja raportów rozliczeniowych składanych w
Programie „Wspólnie dla dziedzictwa 2018” jak również uzyskanie informacji odnośnie edycji
Programu na 2019 rok.

