
  

 
 
 
 
 

 
 

KORPUS SOLIDARNOŚCI – PROGRAM WSPARCIA DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU 

 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych  

i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji 
zapraszają na spotkanie informacyjne nt. Korpusu Solidarności. 

 

Opowiemy o możliwościach wsparcia w rozwoju wolontariatu  
na rzecz Twojej organizacji z wykorzystaniem narzędzi, które proponuje nowy, ogólnopolski program 

wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego „Korpus Solidarności”. 
 

Jeśli jesteś nowicjuszem w wolontariacie lub Twoja organizacja działa od niedawna – nie szkodzi – 
wprowadzimy Cię w tajniki wolontariatu i pomożemy zbudować program wolontariatu dla Twojej organizacji 

 lub stworzyć ofertę wolontariacką. 
 

CZYM JEST PROGRAM KORPUSU SOLIDARNOŚCI? 

 
Korpus Solidarności to wieloletni program, stanowiący odpowiedź na jeden z istotnych problemów w rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, jakim jest niski poziom zaangażowania Polaków w wolontariat. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wyszedł z inicjatywą wieloletniego 
programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego. Jednym z pierwszych jego narzędzi jest Program  
„Korpus Solidarności”. To szereg rozwiązań zaprojektowanych z myślą o wolontariuszach lub osobach, które chcą zostać 
wolontariuszami, organizatorach wolontariatu, koordynatorach wolontariatu i otoczeniu wspierającym rozwój wolontariatu.   
  

NASZE DRZWI SĄ OTWARTE DLA WSZYSTKICH 

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno te podmioty, które już działają z wolontariuszami i chciałyby rozwijać 
wolontariat w swojej organizacji, jak i te, które zastanawiają się nad rozpoczęciem współpracy z wolontariuszami, jak również 
tych z Państwa, którzy o wolontariacie wiedzą jeszcze niewiele.  
 
Zapraszamy w szczególności koordynatorów wolontariatu, liderów i animatorów wolontariatu, liderów lokalnych 
społeczności, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu. 
 
 

 
POTWIERDŹ SWOJĄ OBECNOŚĆ      zapisy 
 
DATA: 23.10.2019, godzina 16:30           
LOKALIZACJA SPOTKANIA: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4, sala nr 1 

PLAN SPOTKANIA 
1. Powitanie. 
2. Korpus Solidarności i wolontariat długoterminowy – informacje ogólne o programie. 
3. Zasady udziału w Programie Korpus Solidarności. 
4. Oferta Korpusu Solidarności dla organizatorów wolontariatu, koordynatorów i wolontariuszy. 
5. Rola koordynatora w Korpusie Solidarności. 

KONTAKT DO ORGANIZATORA 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

tel. 58/772-42-21 

mail: ks@wolontariatgdansk.pl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQGejmCBlnw0CI0Fiym9mX0Te9XnsmBXwJTE7rwt8Tf54cnA/viewform

