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EYV2011 Tour w skrócie 

 
 
 
European Year of Volunteering 2011 Tour  (EYV2011Tour) to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach 
obchodów Europejskiego Roku Wolontariautu 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy z 
etapów Tour (europejskiego pawilonu) w poszczególnych państwach członkowskich trwa około 
dziesięciu dni i ma za zadanie prezentację różnych zagadnień związanych z wolontariatem.  W 
ramach Tour w poszczególnych państwach zaplanowane  są prezentacje, wystawy, seminaria oraz  
spotkania angażujące polityków i podejmujące  temat kluczowych kwestii dotyczących przyszłości 
wolontariatu.  
 
 
EYV2011 Tour, odwiedzając każde państwo członkowskie zapewni przestrzeń dla wolontariuszy oraz 
organizacji angażujacych wolontariuszy w celu:  
 
prezentacji osiągnięć,  
nawiązania kontaktów i wzajemnego poznawania się, 
podzielenia się doświadczeniami i przekazania innym energii oraz entuzjazmu 
wymiany poglądów na kluczowe zagadnienia dotyczące wolontariatu, 
zapoznania się  z tym, jak działają najlepsze programy wolontariackie. 
 
Osoby odwiedzające pawilon oraz wolontariusze będą mogli również dowiedzieć się o 
różnych aspektach wolontariatu w Polsce i innych państwach członkowskich, lepiej zrozumieć ideę i 
znaczenie wolontariatu, bez którego Europa i jej programy w wielu dziedzinach nie byłaby tym, 
czym są dzisiaj. 
W każdym z państw członkowskich przygotowywane są agendy. Powstają one przy aktywnym 
zaangażowaniu organizacji koordynujących  i samych wolontariuszy. Mają odzwierciedlać regionalne 
potrzeby i priorytety, stanowić okazję do lepszego zrozumienia tego czym jest wolontariat i zachęcenia 
do zaangażowania się w niego.  
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EYV2011 Tour w Polsce 

1-14 września, Warszawa 
 
 

 

 
 
 
Centrum Wolontariatu  jest jednym z koordynatorów  EYV2011Tour w Polsce i odpowiedzialne będzie 
za przygotowanie oraz realizację programu poświęconego Wolontariatowi Pracowniczemu w dniu 7 
września 2011.  
Na ten dzień planowane są seminaria, prezentacje i przeglądy najlepszych programów realizowanych w 
Polsce, warsztaty z zakresu organizacji wolontariatu pracowniczego, działania interaktywne i inne 
atrakcje.  
 

Adresaci dnia Wolontariatu Pracowniczego: 
– środowisko biznesu – firmy prowadzące lub wdrażające programy wolontariackie  
– MŚP 
– organizacje pozarządowe,  
– placówki publiczne,  
– młodzież (gł. studenci), 
– media, 
– Warszawiacy.  
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Pawilon EYV2011Tour to następujące obszary:  
 

 
 
1. Niezwykłe historie zwykłych ludzi 

W każdym z krajów w ramach EYV2011Tour prezentowane będą niezwykłe historie zwykłych ludzi 
mające pokazywać różne aspekty, obszary i sytuacje związane z wolontariatem. Historie te mają być 
źródłem inspiracji dla innych i dawać  świadectwo osiągnięć wolontariuszy.  
 
Podczas dnia poświęconego Wolontariatowi Pracowniczemu chcielibyśmy aby swoimi 
doświadczeniami podzielili się wolontariusze-pracownicy, liderzy oraz koordynatorzy programów 
realizowanych przez firmy bądź instytucje publiczne. Zapraszamy też do udziału menadżerów, osoby 
publiczne chcące powiedzieć swoje niezwykłe historie, przedstawicieli organizacji będących 
beneficjentami działań oraz wszystkie inne osoby, które chcą się włączyć w dyskusję i zainspirować 
innych do zostania wolontariuszem.   
 
2. Spotkania z wolontariuszami 

Podczas dnia Wolontariatu Pracowniczego proponujemy osobną przestrzeń do organizacji spotkań i 
wymiany doświadczeń w formie stolików eksperckich przy których  wolontariusza, koordynatorzy lub 
eksperci z różnych dziedzin np. komunikacji, HR, prawa będą dyżurowali udzielając porad osobom 
odwiedzającym Pawilon. Inna proponowana forma to przeprowadzenie mini warsztatów związanych 
z różnymi obszarami organizacji wolonatriatu pracowniczego. Taka forma umożliwi kilkudziesięciu 
pracodawcom/organizacjom/ekspertom przekazać informacje na temat swojej działalności oraz 
podzielić się wiedzą, umiejętnościami i swoją praktyką.  
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3. Debaty  

Spotkania, debaty i konferencje przeprowadzone zostaną w wydzielonej przestrzeni mieszczącej 60 
osób (miejsca siedzące). Chcielibyśmy aby wśród obszarów dyskusji i prezentacji znalazły się takie 
zagadnienia jak wartości związane z wolontariatem, podnoszenie jakości działań wolontariackich czy 
kierunki rozwoju.   
 
4. Rozrywka  
Wielofunkcyjna przestrzeń daje możliwość przeprowadzenia działań o charakterze role-play czy gier 
powiązanych z wolontariatem. Ma to za zadanie zachęcić do integracji, interakcji i atrakcyjnego 
pokazania wolontariatu pracowniczego na przykładzie konkretnych działań.  
 
5. Kącik europejski  

Przestrzeń, w której prezentowany jest europejski wymiar wolontariatu, jego pochodzenie i główne 
cele. W tym miejscu dostępne będą publikacjie na temat europejskiego  wymiaru wolontariatu, dobrych 
praktyk,  kluczowych tematów kampanii dotyczącej Europejskiego Roku Wolontariatu 
(konferencje, EYV Relay i EYV Tour). Organizatorem Kącika Europejskiego jest Komisja Europejska przy 
współparcy z przedstawicielstwem KE w Polsce.  

 
6. Punkt informacyjny 
Wszystkie osoby odwiedzające Pawilon będą rejestrowane. Stworzona zostanie w ten sposób lista 
kontaktowa osób, do których później rozsyłane będą dodatkowe informacje związane z 
wolontariatem.  
 
7. Punkt prasowy 
Punkt prasowy zorganizowany zostanie przez organ koordynujący i otrzyma wsparcie od 
organizatora międzynarodowej kampanii informacyjnej. Dodatkowo Centrum Wolontariatu planuje 
działania komunikacyjne związane z dniem Wolontariatu Pracowniczego w celu zwiększenia 
zainteresowania wydarzeniem i dotarciem do celowanych grup odbiorców.  
 
8. Dostęp do internetu  

W pawilonie zapewniony zostanie przez organizatorów  EYV2011Tour dostęp do internetu, co da 
odwiedzającym dodatkową możliwość działań interaktywnych.  
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Centrum Wolontariatu jako koordynator dnia poświęconego tematyce Wolontariatu Pracowniczego (7 
września) zaprasza wszystkie firmy, instytucje publiczne lub organizacje realizujące programy 
wolontariatu pracowniczego do włączenia się w wydarzenie i zaprezentowanie swoich dokonań w 
jednej z podanych powyżej form zaproponowanych przez Komisję Europejską. Jednocześnie 
zachęcamy zainteresowane strony do współorganizacji i uczestnictwa w debatach, warsztatach i 
konferencjach, których celem będzie poszerzenie wiedzy o różnych aspektach wolontariatu 
pracowniczego i kierunkach jego rozwoju.   

Zgłoszenia można przesyłać na adres gryguc@wolontariat.org.pl w formie formularza do dnia 22 
lipca 2011. 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
NIP: 525 15 76 177, KRS: 0000235808 
ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa  
tel. +48 22 635 27 73, fax  wew.34 
www.wolontariat.org.pl  
www.wolontariatpracowniczy.pl 

 
 

Osoba odpowiedzialna:  
Marta Walkowska-Lipko  
koordynator programu Wolontariat Pracowniczy 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Alicja Gryguć 
systent programu Wolontariat Pracowniczy 
gryguc@wolontariat.org.pl   
+48 22 635 27 73 w.33 
 
 
Program Wolontariat Biznesu realizowany przez Centrum Wolontariatu wspierają: 

 


