
Dedykowane programy rozwoju 
wolontariatu w instytucjach  

miejskich 
 



Program rozwoju wolontariatu  

w bibliotekach 



I KROK – ANALIZA 

Analiza instytucji 
 

Poznanie specyfiki funkcjonowania instytucji  
• struktura organizacyjna instytucji 
• terminarz pracy/możliwości czasowe 
• kwestie budżetowe 
 
Potrzeby instytucji w kontekście rozwoju wolontariatu 
• biblioteki, w których działa wolontariat 
• biblioteki, które chcą wdrożyć wolontariat w swoich placówkach 
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II KROK – PROGRAM 

Założenia programu  
 
• cele/efekty programu 
• treść merytoryczna 
• formy szkoleniowe: warsztaty, wizyty studyjne, wsparcie 

indywidualne 
• dofinansowanie 
• terminarz programu 
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III KROK - KONSULATCJE 

Konsultacje programu 
 
•  współpraca z biurem odpowiadającym merytorycznie za placówki         
biblioteczne 
•  prezentacja programu na spotkaniu przedstawicieli bibliotek: 
- spotkania dyrekcji bibliotek 
- przegląd nowości książkowych 
•  przesłanie pocztą elektroniczną programu do konsultacji. 
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IV KROK – ORGANIZACJA 

Kwestie organizacyjne  
 
Wybór eksperta 
•  znajomość merytoryczna zagadnień związanych z wolontariatem 
•  doświadczenie we współpracy z bibliotekami 
 
Wybór miejsc warsztatów 
•  zaprezentowanie inspirujących instytucji 
 
Zaproszenie gości 
•  specjaliści z wybranej dziedziny 
•  łączenie działań miejskich 
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Pilotażowy charakter programu 
•   zebranie uwag/wniosków/pomysłów uczestników 
•   przygotowanie drugiej edycji programu 
 

 

 

V KROK - PILOTAŻ 

PROGRAM ROZWOJU WOLONTARIATU W BIBLIOTEKACH 



PROGRAM ROZWOJU WOLONTARIATU  

W BIBLIOTEKACH 

 

I EDYCJA 

 

Fundacja Civis Polonus 



Wyzwanie projektu:  
 
Jak sprawić, żeby wolontariat stał się 
metodą pracy instytucji, przyczyniającą się 
do wzmocnienia realizacji jej misji  
a nie dodatkowym zadaniem. 
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1. Pilotażowe działanie współtworzone z uczestnikami programu. 

2. Cykl szkoleniowy połączony z indywidualnymi spotkaniami trenerek  
w filiach bibliotecznych. 

3. Przekazanie wiedzy na temat organizacji wolontariatu w bibliotece. 

4. Stworzenie warunków do rozwoju wolontariatu – dofinansowanie 

biblioteki. 

5. Zaprezentowanie dobrych praktyk organizacji wolontariatu. 

 

 

Charakterystyka programu: 

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach 

Fundacja Civis Polonus 



Założenia programu 
  
1.  Czas trwania programu: 6 miesięcy. 
2.  3 cykliczne moduły tematyczne:  
•   Moduły realizowane raz na dwa miesiące (łącznie 5 dni szkoleniowych) 
•   Szkolenia poprowadzone przy wykorzystaniu aktywnych form 
warsztatowych.  
3.   Podczas dwumiesięcznej przerwy między modułami, uczestnicy  
pozostawali w stałym kontakcie z trenerami. Korzystali z dodatkowych 
spotkań z trenerami (bądź innych form wsparcia), w dogodnych dla siebie 
terminach. 
4.   Biblioteki otrzymały dofinansowanie w wysokości 4600 zł na działania  
związane z wdrożeniem i promocją wolontariatu. 
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Fundacja Civis Polonus 
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I SZKOLENIE 

Fundacja Civis Polonus 



 

 

 

Poruszane tematy: 

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach 

Fundacja Civis Polonus 

• idea wolontariatu w bibliotekach, 

• przykładowe zadanie jakie mogą wykonywać  

• wolontariusze w bibliotece w podziale na 
działania:  

• edukacyjne, kulturalne, społeczne, 

• metody promocji wolontariatu bibliotecznego,  

• sposoby rekrutacji wolontariuszy,  

• dobre praktyki współpracy z wolontariuszami.  



Kluczowa była odpowiedź na pytania:   
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Indywidualna praca z poszczególnymi bibliotekami 

Fundacja Civis Polonus 

• W jaki sposób wolontariusze mogą pomóc nam realizować misję 

biblioteki? 

•   Do jakich działań jesteśmy gotowi ich zaprosić, a jakie pozostają 

wyłącznie dla bibliotekarzy? 

•   Na jak intensywną współpracę z biblioteką możemy sobie pozwolić? 



Poruszane tematy: 
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II SZKOLENIE 

Fundacja Civis Polonus 

• wymiana doświadczeń z 

wdrażania wolontariatu w trakcie 

minionych dwóch miesięcy, 

• wolontariat senioralny – standardy  

  współpracy z seniorami,  

• budowanie marki wolontariatu w 

swojej placówce,  

• wprowadzenie formuły grantowej. 

 



 

 

 

 

Poruszane tematy:  
 

 

III SZKOLENIE 

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach    

Fundacja Civis Polonus 

• współpraca ze szkolnymi kołami 

wolontariatu (standardy współpracy  

z osobami niepełnoletnimi, aspekty 

prawne, przykłady działań), 

• dobre praktyki wolontariatu 

młodzieżowego w bibliotekach, 

• stała współpraca z wolontariuszami –  

jak „utrzymać” wolontariuszy w swojej 

placówce.  

 



Poruszane tematy:  
 

PODSUMOWANIE 
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Fundacja Civis Polonus 

• refleksja nad zmianą, jaka zaszła 

w uczestnikach i bibliotekach pod 

wpływem programu, 

• zebranie informacji jakie wsparcie 

jest potrzebne, żeby dalej rozwijać 

wolontariat, 

• zebranie wskazówek do przyszłej 

edycji programu, 

• wręczenie certyfikatów i 

zaświadczeń. 

 



Przykładowe działania wykonywane przez 

wolontariuszy:  
 

1. organizacja zajęć edukacyjnych, plastycznych, warsztatów literackich, 

2. prowadzenie klubu sąsiedzkiego, 

3. organizacja konkursów np. recytatorskich, 

4. dostarczanie książek do domów osób starszych i niepełnosprawnych, 

5. prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów, 

6. pomoc przy opracowywaniu zbiorów (foliowaniu książek, porządkowaniu 

książek na półkach), 

7. przygotowywanie wystaw i informacji o nowościach, 

8. organizacja spotkań podróżniczych połączonych z promocją książek 

podróżniczych. 
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Fundacja Civis Polonus 





 

 


