Lista sprawdzająca
Napisz dobrą ofertę dla wolontariuszy
Wolontariusze oceniają ciebie i twoją organizację / instytucję oraz wolontariat, który im oferujesz poprzez
kontakt z twoim ogłoszeniem. Jeśli nie uda ci się ich przekonać do swoich działań, to nie zgłoszą się do
twojego wolontariatu. Im lepiej przygotowana oferta, tym większe prawdopodobieństwo zgłaszania się na nią
wolontariuszy.
Dobra oferta wolontariatu powinna zawierać kilka podstawowych informacji.
Ta lista pomoże ci sprawdzić, czy je zawiera.
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Sprawdź, czy w ofercie znajdują się
następujące informacje
część informacyjna
Kto szuka wolontariuszy
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-

Napisz o swojej organizacji lub instytucji.
Przedstaw podopiecznego lub beneﬁcjenta, dla którego szukasz wolontariusza.
Opisz wydarzenie, dla którego szukasz wolontariuszy.
Zamieść linki pod którymi potencjalni wolontariusze znajdą więcej informacji.

Jaki będzie zakres obowiązków wolontariuszy
- Jakie działania będą wykonywane przez wolontariuszy?
- Jakie stanowiska pracy wolontariuszy są zaplanowane?

Kogo poszukujesz
- Jakiej wiedzy i umiejętności poszukujesz u wolontariuszy?
- Jakimi kompetencjami powinni dysponować wolontariusze?

Na jaki czas poszukujesz wolontariuszy
- Jak długo będzie trwał wolontariat?
- Czy planowane są przerwy lub praca zmianowa?
- Czy wolontariusz będzie miał wpływ na graﬁk swojej pracy?

Jak będzie przebiegał proces rekrutacji
- Jakich dokumentów aplikacyjnych wymagasz od wolontariusza?
- Kiedy udzielisz informacji o przyjęciu na wolontariat?
- Czy planujesz dodatkowe rozmowy, spotkania, szkolenia? Jeśli tak, to kiedy?

część persfazyjna
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Dlaczego warto z tobą współpracować
Uzasadnij dlaczego warto współpracować w ramach wolontariatu akurat z twoją organizacją / instytucją.

Jakie beneﬁty oferujesz wolontariuszom
-

!

Co oferujesz wolontariuszowi podczas wolontariatu? Przypomnij o rzeczach, które mu się należą z mocy ustawy
Napisz o rzeczach, które oferujesz od siebie - np. koszulka, gadżety, możliwość uczestniczenia w wydarzeniu, itp.
Napisz jaką wiedzę wolontariusz zdobędzie poprzez wolontariat, czego się nauczy, jakie kompetencje rozwinie.
Jeśli potwierdzasz nabyte w trakcie wolontariatu kompetencje, napisz w jaki sposób to robisz.

Lista powstała w oparciu o Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami wydany przez Fundację Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Znajdziesz w nim więcej informacji o przygotowaniu wolontariatu.
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