
Pierwszy krok do zarządzania wolontariatem pracowniczym

Wprowadzenie do projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa – rozwój 
wolontariatu pracowniczego w Polsce”



„Jestem koordynatorem wolontariatu pracowniczego”

Warsztat on-line



Marta Kukowska

• Ekspertka w obszarze odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego 
rozwoju, zrządzania wolontariatem i odpowiedzialnej kultury.

• Autorka „Przepisu na wolontariat”.
• Współpracowała min. z: Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,  

Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum POLIN, Narodowym 
Centrum Kultury, Totalizatorem Sportowym.

• Obecnie w Grupie Eurocash odpowiada za realizację Strategii 
zrównoważonego rozwoju 2020+, raportowanie pozafinansowe, 
działania edukacyjne i komunikacyjne w obszarze zrównoważonego 
rozwoju adresowane do pracowników i Przedsiębiorców 
współpracujących z Grupą.

• Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW – ze specjalizacją 

w obszarze praw człowieka. 

Prowadząca



Prowadzący

Karol Krzyczkowski

• W FOB ekspert w dziedzinie wolontariatu, w tym wolontariatu 
pracowniczego. Menedżer projektów, trener, administrator 
serwisów internetowych. 

• Animator grupy koordynatorów wolontariatu pracowniczego firm 
partnerskich FOB.

• Od 2004 związany zawodowo z trzecim sektorem. Przez ponad 10 
lat pracował z Centrami Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i 
Gdańsku.

• Absolwent Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych (Fundacja 
Szkoła Liderów, 2007)



Kim są uczestnicy warsztatu?



Co się będzie działo?

• Krótkie wprowadzenie do tematu
• Budowanie profili koordynatorów wolontariatu
• Praca w Zespołach
• Wspólna dyskusja
• 2 przerwy na życzenie 



Jak pracujemy?

• Z zaangażowaniem
• Z otwartością
• Ze szczerością
• Zasada Las Vegas – co się stało w Las Vegas zostaje w Las Vegas, 

czyli wszystko, co sobie dziś powiemy, zostaje między nami 
• Spotkanie będzie nagrywane, żeby łatwiej można było opracować  

to, co na nim powiecie. Dostęp do nagrania będą mieli tylko 
prowadzący. Po przygotowaniu podsumowania nagranie zostanie 
skasowane.



Misja

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju,
inspirujemy biznes, który zmienia świat,
łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

A wolontariat to ludzie…



15 proc. badanych Polaków twierdzi, że początek pandemii koronawirusa był dla nich 
przełomowym momentem, który sprawił, że zaangażowali się w pomoc innym, choć 
nigdy tego nie robili. A potem jakby się wszystko odwróciło. W 2020 roku jedynie 4% 
Polaków zaangażowało się w działania społeczne.  



Koordynator wolontariatu pracowniczego
to jeden z zawodów przyszłości?



Kim jest koordynator wolontariatu?



Kim jest koordynator wolontariatu?





Kim jest koordynator wolontariatu?



Kim jest koordynator wolontariatu?



Kim jest koordynator wolontariatu?

Profile koordynatora 
wolontariatu w 
formule „3V”:
1. Veni 
2. Vidi
3. Vici 



Profile 3V

1. Veni – właśnie zaczynasz swoją 
przygodę jako koordynator wolontariatu, 
gratulujemy! 
2. Vidi – jesteś od jakiegoś czasu 
koordynatorem wolontariatu, prowadzony 
przez Ciebie program zasługuje na 
nabranie rozpędu
3. Vici – Twój program zdobywa laury, 
jesteście nie do zatrzymania, jak do tego 
doszło?



Jak zbudować profil?

 Nazwijcie swojego koordynatora
 Opiszcie jego doświadczenie – zarówno zawodowe jak 

i społeczne
 Opiszcie pełnione wcześniej i obecnie inne role w 

organizacji, jego miejsce w strukturze organizacyjnej
 Jaka była i jest jego ścieżka edukacyjna
 W jakie aktywności społeczne i w jakiej roli angażował 

się wcześniej i obecnie
 Co pomaga mu w pracy w wolontariuszami i z jakich 

technik oraz narzędzi korzysta?
 Jakie preferuje formy kontaktu?

 Jak możesz 5 cechami opisać jego osobowość?





Zapraszam do kontaktu
marta.kukowka@gmail.com



odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat




