
  

 

 
 

Warsztaty „O projektach bez tajemnic,  
czyli jak napisać, zrealizować i rozliczyć projekt”  

 
Terminy warsztatów do wyboru:  

Toruń, 27-28 września 2022 r. / Bydgoszcz, 28-29 września 2022 r. 
 

Dzień 1 

Godziny Temat 

10.00-11.30 Jak rozwijać wolontariat dzięki projektom i współpracy z innymi podmiotami? 
Podpowiemy jak tworzyć projekty obejmujące obszar wolontariatu i w jaki 
sposób je planować; dlaczego warto podejmować współpracę z innymi 
organizacjami oraz instytucjami nie tylko w zakresie wolontariatu; jak 
poszukiwać partnerów do działań, dokonywać podziału zadań, wymieniać się 
informacjami etc. 

 

11.30-11.45 Przerwa kawowa 

11.45-13.15 Wolontariat w projektach 
Jak poprawnie zorganizować wolontariat w ramach projektu, czyli jak powinny 
wyglądać umowy wolontariackie, kiedy i z kim je podpisywać, jak rozliczać  
i dokumentować pracę wolontariuszy, a także poruszymy wszystkie trudne 
kwestie – ubezpieczenie, zwrot kosztów, szkolenie bhp, czy pracę wolontariuszy 
należy księgować? itp.  

13.15-13.45 Przerwa obiadowa 

13.45-15.15 Skąd środki na finansowanie projektów? 
Omówienie dostępnych źródeł finansowych – np. Korpus Solidarności, konkursy 
ofert samorządów lokalnych i regionalnych, grantodawcy nieinstytucjonalni. 
Analiza zasad aplikowania, omówienie regulaminów, wzorów formularzy. 

 

15.15-15.30 Przerwa kawowa 

15.30-17.00 Zabieramy się za pisanie projektu 
Rozpoczynamy pracę warsztatową. W pierwszej kolejności zastanowimy się co 
chcemy zrobić i dlaczego, a następnie spróbujemy przeformułować to na cele. 
Będziemy pracowali na konkretnych przykładach (zaplanowanych wspólnie, 
bądź indywidualnie). 
 

17.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia 

 



 

 

 

 

 

 

Dzień 2 

Godziny Temat 

10.00-11.30 Planujemy działania i tworzymy harmonogram projektu 
W oparciu o spisane cele rozpoczynamy planowanie działań, które wspólnie 
postaramy się osadzić w konkretnym miejscu i czasie oraz wyznaczyć 
osoby/podmioty odpowiedzialne za poszczególne elementy. 

 

11.30-11.45 Przerwa kawowa 

11.45-13.15 Budżet projektu i wkład własny 
Szacujemy budżet, uwzględniając również wkład własny (rzeczowy i osobowy). 
Wyceniamy pracę wolontariuszy i uwzględniamy ją w naszym budżecie. 

 

13.15-13.45 Przerwa obiadowa 

13.45-15.15 Promocja projektu 
Powiemy o tym dlaczego promocja jest ważna, jakie przynosi korzyści i w jaki 
sposób do niej podejść. 

 

15.15-15.30 Przerwa kawowa 

15.30-17.00 Rozliczanie projektu 
Podczas tej części podpowiemy jak dobrze rozliczyć projekt o czym warto 
pamiętać i jak przygotować sprawozdanie w części merytorycznej i finansowej. 
 

17.00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia 

 

 

 

 

 


