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Karta Wolontariusza to forma podziękowania wszystkim Członkom
Korpusu Solidarności za ich nieprzeciętne zaangażowanie
w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym.
Dzięki Karcie wolontariusze mogą korzystać z oferty szczególnych
uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.
Katalog uprawnień jest nieograniczony i zależy jedynie od profilu
działalności Partnera i jego możliwości zaangażowania w Program.

JAK UZYSKAĆ KARTĘ WOLONTARIUSZA?

[ STWORZENIE PROFILU ]
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Zakładamy swój profil w Systemie Obsługi
Wolontariatu (SOW) – internetowej platformie wspierającej
proces organizacji wolontariatu w Korpusie Solidarności.

[ WYBÓR OFERTY ]
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Spośród dostępnych ofert wolontariatu w SOW wybieramy
interesującą nas ofertę i nawiązujemy współpracę
z oferentem.

[ DOKUMENTACJA ]
Po wykonaniu zadania, wolontariusz dokumentuje swoją
aktywność zapisując w SOW przepracowane godziny
wolontariatu i zakres swojej pracy.
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[ POTWIERDZENIE ]
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Organizacja współpracująca z danym wolontariuszem
potwierdza w SOW przepracowane godziny.

[ AKTYWACJA ]
Karta Wolontariusza zostaje aktywowana po
przepracowaniu przez wolontariusza wymaganej
Regulaminem liczby godzin lub w przypadku
koordynatora po podjęciu współpracy
z wolontariuszem.
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[ WERYFIKACJA ]
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SOW co miesiąc sprawdza profil użytkownika i w zależności
od liczby przepracowanych godzin przez wolontariusza lub
podjętej przez koordynatora współpracy z wolontariuszem,
aktywuje lub dezaktywuje Kartę.

*Wolontariusze Korpusu Solidarności deklarują udział w wolontariacie w wymiarze 16 godzin miesięcznie w ciągu min. 12 miesięcy. Wolontariusze poniżej 15 lat,
osoby z niepełnosprawnościami oraz wolontariusze powyżej 65 lat, zobowiązują się do wolontariatu w wymiarze 6 godzin miesięcznie przez okres min. 6 miesięcy.
Koordynatorzy wolontariatu muszą w każdym miesiącu współpracować min. z jednym wolontariuszem Korpusu Solidarności, aby móc korzystać z Karty Wolontariusza.

PROPOZYCJE SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ
DLA POSIADACZY KARTY WOLONTARIUSZA
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ZNIŻKI I ULGI NA USŁUGI I PRODUKTY
DARMOWE WEJŚCIA I BILETY
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BEZPŁATNY UDZIAŁ W WARSZTATACH,
SZKOLENIACH, SEMINARIACH I KONFERENCJACH
UDZIAŁ W NIEPOWTARZALNYCH EVENTACH, KONCERTACH,
WYDARZENIACH SPORTOWYCH I KULTURALNYCH
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SPOTKANIA Z WYJĄTKOWYMI GOŚĆMI
ZE ŚWIATA SPORTU, BIZNESU CZY KULTURY
… I WIELE INNYCH UPRAWNIEŃ,
KTÓRYCH LISTA STALE SIĘ POWIĘKSZA
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Partnerom, którzy zdecydują się na współpracę i zaoferują
Członkom Korpusu swoje usługi lub produkty na specjalnych warunkach,
przyznajemy tytuł: Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.

WSPÓŁPRACA Z NAMI TO SZEREG KORZYŚCI
DLA PARTNERÓW

korzystanie z innowacyjnego narzędzia realizacji strategii
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

budowanie relacji z liczącą docelowo blisko 40 tys. osób społecznością
wolontariuszy Korpusu Solidarności

rozwijanie dobrych relacji ze społecznością lokalną ludzi aktywnych,
tworzących sektor obywatelski

wzmacnianie wizerunku instytucji zaangażowanej w budowanie
kapitału społecznego i zaufania w swoim otoczeniu

możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów, którzy
zajmują się tematyką wolontariatu przy realizacji zadań
w zakresie CSR

możliwość ekspozycji logotypu Partnera w serwisie
korpussolidarnosci.gov.pl wraz z informacją o współpracy w ramach
Karty Wolontariusza

KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM
KARTY WOLONTARIUSZA KORPUSU SOLIDARNOŚCI?

SAMORZĄDY

INSTYTUCJE OCHRONY
ŚRODOWISKA

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
INSTYTUCJE
KULTURY
KLUBY I ZWIĄZKI
SPORTOWE

INNE
BIZNES

Do udziału w Programie Partner może przystąpić w dowolnym momencie.
W porozumieniu z organizatorami Programu określone zostaną zakres, forma, wysokość
specjalnych uprawnień (np. ulg, zniżek) lub zakres specjalnych usług, jakie Partner zechce
zaoferować wolontariuszom Korpusu.

KORPUS

SOLIDARNOŚCI

KORPUS SOLIDARNOŚCI
Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego w latach
2018 –2030, to pierwszy w historii Polski rządowy program, który
popularyzuje wolontariat stały i zachęca do systematycznego
uczestnictwa w działaniach obywatelskich.
Korpus Solidarności zarządzany jest przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy
z organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju.

Korpus Solidarności jest realizowany w całej Polsce,
we współpracy z 16 Partnerami Regionalnymi. Co roku
do tego grona dołącza 7 nowych Partnerów Lokalnych.

35 tys.
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Wolontariatu

realizowanych
przez wolontariuszy
Korpusu

93
PARTNERÓW
współpracujących
przy realizacji programu
w całej Polsce

Korpus Solidarności jest propozycją dla osób i organizacji, które pomagają i pracują z wolontariuszami
nie tylko „od święta", ale w dłuższej perspektywie czasu, dla osób wytrwałych i konsekwentnych.
Członkowie Korpusu Solidarności to ludzie pochodzący z różnych środowisk, w różnym wieku.
Są wśród nich m. in. uczniowie, studenci, osoby pracujące i seniorzy.
Korpus jest miejscem dla wszystkich ludzi, którym zależy na umacnianiu solidarności międzyludzkiej
oraz tych, którzy podzielają takie wartości jak szacunek, dobro wspólne i uczciwość.

GRUPY ODBIORCÓW
WOLONTARIUSZE
KOORDYNATORZY WOLONTARIATU
ORGANIZATORZY
(ORGANIZACJE/INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z WOLONTARIUSZAMI)

OTOCZENIE WOLONTARIATU

OFERTA DLA CZŁONKÓW KORPUSU SOLIDARNOŚCI
Dzięki wielu działaniom realizowanym w ramach Programu, jego Członkowie mają
możliwość skorzystania z szerokiej oferty wsparcia i rozwoju swoich umiejętności
oraz zdobywania nowej wiedzy.

KARTA
WOLONTARIUSZA

EDUKACJA:
WARSZTATY,
E- LEARNING,
WEBINARIA

POMOC
W DOBORZE OFERT
WOLONTARIATU

STAŻE
ROZWOJOWE DLA
KOORDYNATORÓW
WOLONTARIATU

BONY
EDUKACYJNE
WYDARZENIA
OGÓLNOPOLSKIE:
SPOTKANIA,
KONKURSY,
AKCJE

DEBATY, SPOTKANIA
BRANŻOWE
WOLONTARIATU

STANDARYZACJA
DZIAŁAŃ

OBOZY WOLCAMPY

WSPIERANIE
AUTORSKICH
PROJEKTÓW
SPOŁECZNYCH

Kontakt ws. współpracy:
(22) 468 44 59
karta@korpussolidarnosci.niw.gov.pl

korpussolidarnosci.gov.pl

