
Poszukiwanie Partnerów sPołecznych
dla Projektów wolontariatu Pracowniczego

Kontakt koordynatora wolontariatu pracowniczego  
z organizacją poprzedzony jest poszukiwaniami  
i weryfikacją potencjalnych partnerów. Podmioty re-
alizujące wolontariat pracowniczy dysponują wieloma 
narzędziami, które pozwalają im na poznanie dotych-
czasowych działań nawet takich organizacji, z którymi 
nigdy się nie spotkały. To jednak  od organizacji zależy, 

czy wszystkie wartościowe informacje uda się koordy-
natorom odnaleźć. 

Przedstawiamy ścieżkę poszukiwania i weryfikacji 
organizacji, która jest zbiorem narzędzi wykorzysty-
wanych przez partnerów Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu.

W y s zuk i Wa nie W ery fik ac ja W ery fik ac ja

Ogólnodostępne 
bazy adresowe  
i rejestry

Inicjatywy  
skupiające
lub zrzeszające
podmioty  
społeczne

Wyniki  
konkursów
dotacyjnych

Informacje  
od pełnomoc- 
ników ds.  
współrpacy  
organizacjami 
pozarządowymi

Sprawozdania  
i raporty

Media lokalne  
i media  
społecznoś- 
ciowe

Dokumenty  
podsumowujące
dotychczasową 
współpracę

Dane adresowe i profil
działania organizacji  
z danego terenu

Dane kontaktowe do 
aktywnych organizacji 
działających na konkretnym 
obszarze lub zajmujących 
się konkretną tematyką

Informacje o organizacjach  
aktywnie działających  
na danym terenie

Informacje o aktywnych
podmiotach otrzymujących
dotacje lub współpracu-
jących z daną jednostką 
samorządu terytorialnego

Informacje o podejmowa-
nych przez organizacje  
działaniach, współpracy  
z wolontariuszami,  
zarządzaniu finansami

Informacje o podejmowa-
nych przez organizacje 
działaniach, ich odbiór 
przez społeczność lokalną

Informacje o jakości 
komunikacji i współpracy 
oraz efektach projektów i 
działaniach zrealizowanych 
we współpracy z firmą / 
instytucją

- Serwis bazy.ngo.pl
- Prowadzony przez Ministra 

Edukacji Narodowej  
rejestr szkół i Placówek 
Oświatowych

- Prowadzone przez woje-
wodów rejestry centrów 
integracji społecznej  
(CIS) i klubów integracji 
społecznej (KIS) oraz  
spisy zakładów aktywizacji 
zawodowej (ZAZ)

- Regionalne, lokalne lub 
branżowe sieci organizacji 
pozarządowych

- federacje (tzw. „stowa-
rzyszenia stowarzyszeń”)

- Lokalne i regionalne  
fora Organizacji  
Pozarządowych,

- Związki rewizyjne  
spółdzielni socjalnych

- rozstrzygnięcia otwartych  
konkursów ofert na realizację 
zadania publicznego publiko-
wane w Biuletynach Informacji 
Publicznej (BIP) jednostek 
samorządu terytorialnego  
i ministerstw

- Listy podmiotów, które otrzy-
mały dotacje w największych 
ogólnopolskich konkursach 
grantowych, np. Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (FIO), 
Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób 
Starszych (ASOS)

Pełnomocnik jest powołany 
praktycznie w każdym 
urzędzie na każdym szcze-
blu samorządu terytorial-
nego. Różne informacje 
o jednej organizacji mogą 
mieć nawet trzej pełno-
mocnicy ‒ na szczeblu 
gminy, powiatu
i województwa.

- Coroczne sprawozda-
nia merytoryczne i 
finansowe publikowa-
ne na stronach www 
organizacji

- sprawozdania Organi-
zacji Pożytku Publicz-
nego ( jeśli organizacja 
posiada status OPP ) 
publikowane w serwisie 
sprawozdaniaopp.mpips.
gov.pl

- informacje o organizacji 
w lokalnych mediach  
i lokalnych portalach

- aktualności na stronie 
www organizacji,

- Media społecznoś- 
ciowe

- sprawozdania ze zrealizo-
wanych projektów

- ewaluacje współpracy wo-
lontariuszy z organizacją

- ewaluacje współpracy  
i komunikacji koordynatora 
projektu / koordynatora 
wolontariatu  
z organizacją

- Podsumowania termino-
wości i jakości realizowa-
nych przez organizację 
działań

POzyskane
infOrMacje

Gdzie 
szukać

kOn ta k t z OrG a niz ac ją

budowanie partnerstwa z podmiotami, z którymi firma jeszcze nie współpracowała budowanie partnerstwa zpodmiotami, 
z którymi firma już współpracowała

pomysł na 

PrOjekt
angażujący 

wolontariuszy


