
 

 
 
 

Szczegółowy opis 
Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2013 

 
Wrocław, 5-8 grudnia 2013 r. 

 
 
 
 
 
Czwartek, 5 grudnia 2013 

 
 
 

Godziny Temat Zakres tematyczny 

14.00 – 19.00 
PRZYJAZD  

I ZAKWATEROWANIE 
 

Debata 
15.00 – 18.00 

„Wygrany – Wygrany” 
O współpracy NGO z 

biznesem. 

Prowadzący: Katarzyna Mazurek, Robert Drogoś  
 
W ramach debaty planowane jest spotkanie 
przedstawicieli 10 przedsiębiorstw i 10 organizacji 
pozarządowych z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na następujące 
pytania: Jak w praktyce wygląda społeczna 
odpowiedzialność biznesu, sponsoring i wolontariat 
pracowniczy? Jak współpracować aby osiągnąć jak 
największe obustronne korzyści? Jaka jest efektywność 
podejmowanych działań i jak ją mierzyć? 

Gala 
Wolontariatu 
19.00 – 22.00 

Dolnośląska Gala 
Wolontariatu 2013  
(Sala Koncertowa 

Polskiego Radia Wrocław 
im. Jana Kaczmarka) 

Podczas Gali nastąpi rozstrzygnięcie konkursów 
organizowanych przez Regionalne Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie „Nowa 
Rodzina”. Będą to w szczególności: 
- Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie” 
- Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem” 
- Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową 
„Wolontariat w Sieci” 
- Dolnośląski Wolontariusz Roku 2013 
oraz 
- Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2013” 



 

 
Piątek, 6 grudnia 2013 

Godziny Temat Zakres tematyczny 

8.00 – 9.00 
REJESTRACJA 

UCZESTNIKÓW 
 

Sesja 
Otwierająca 
9.00 – 10.00 

 

W czasie plenarnej sesji otwierającej przedstawione 
zostaną wszystkie elementy tegorocznego Festiwalu, 
prowadzący poszczególne warsztaty i wydarzenia oraz 
wszyscy Partnerzy uczestniczący w organizacji Festiwalu. 

Sesja 
warsztatowa 
10.00 – 13.30 

DLA ORGANIZACJI:  
Wolontariusz nie wolny 

elektron czyli jak przyjąć 
wolontariusza w 

organizacji 

Prowadzący: Martyna Sikorska, Robert Drogoś 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
-  regulacje prawne,   
- umowa wolontariacka,  
- obowiązki i odpowiedzialność instytucji przyjmującej,  
- obowiązki i odpowiedzialność wolontariusza,  
- zadania wolontariusza (co może, a czego nie powinien 
robić ),   
- zadania koordynatora i mentora,   
- jakie warunki stworzyć, jakie kompetencje wypracować 
aby obie strony mogły czuć się zadowolone. 

Sesja 
warsztatowa 
10.00 – 13.30 

DLA 
WOLONTARIUSZY:  

Polacy dla Europy, 
Europejczycy dla Polski 

czyli wolontariat po 
europejsku 

Prowadząca: Hanna Darafeichyk 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- czym jest EVS i jakie są jego idee? 
- kto może wyjechać na EVS? 
- co można robić w ramach projektów EVS? 
- gdzie można wyjechać na EVS? 
- jak znaleźć ciekawy projekt i jak wyjechać na EVS? 
Dodatkowo wolontariusze zagraniczni przebywający 
obecnie we Wrocławiu w ramach działań prowadzonych 
przez stowarzyszenie Semper Avanti opowiedzą, jak 
wygląda ich wolontariat i czym się zajmują. 

Sesja 
warsztatowa 
10.00 – 13.30 

DLA ORGANIZACJI:  
Marchewka zamiast kija 

czyli motywowanie 
wolontariuszy (grupa 1) 

Prowadząca: Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- czynniki sprzyjające motywowaniu wolontariuszy 
- reguły dotyczące wyrażania uznania dla pracowników  
i wolontariuszy 
- sposoby nagradzania wolontariuszy 



 

Sesja 
warsztatowa 
10.00 – 18.00 

DLA WOLONTARIUSZY  
I ORGANIZACJI:  

Od problemu do efektu 
czyli budujemy własny 

projekt 

Prowadzące: Karolina Maląg, Sylwia Matuszko 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- kluczowe elementy projektu 
- opis problemu 
- formułowanie celów projektu 
- odbiorcy działań 
- szczegółowy opis działań projektowych 
- formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde  
i miękkie 
- harmonogram projektu 
- tworzenie budżetu projektu 

Sesja 
warsztatowa 
10.00 – 13.30 

DLA 
WOLONTARIUSZY: 
Z Polski do Polski – 

wolontariusz na pełny 
etat czyli o wolontariacie 

długoterminowym 

Prowadzący:  Ewa Wieczorkowska, Wojciech Staniewski 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
-  Założenia wolontariatu długoterminowego w Polsce.  
- Jak to działa? – na przykładzie projektu PARTNER.   
- Dla kogo jest wolontariat długoterminowy i jakie może 
przynieść korzyści.  
- Dlaczego 18-latek woli iść na przypadkowe studia, niż 
poświęcić rok na zebranie doświadczeń?  
- Rok stracony – czy rok zyskany.  
- Szanse i zagrożenia, wady i zalety. 

Sesja 
warsztatowa 
14.30 – 18.00 

DLA 
WOLONTARIUSZY: 
Pokaż się z najlepszej 

strony czyli sztuka 
autoprezentacji i 

wystąpień publicznych 

Prowadzący: Jakub Prus 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- czym jest świadome kreowanie wizerunku? 
- na co zwrócić uwagę przygotowując CV oraz list 
motywacyjny? 
- jak podkreślić swoje mocne strony? 
- jak kontrolować mowę ciała? 
- jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? 
- jak przygotować wystąpienie publiczne i na co zwrócić 
uwagę? 
- jak radzić sobie ze stresem podczas wystąpień 
publicznych? 

Sesja 
warsztatowa 
14.30 – 18.00 

DLA 
WOLONTARIUSZY: 
Pozytywnie bez mięsa 

czyli jak pisać o 
działaniach społecznych 

Prowadzący: Dominika Chylińska, Waldemar Mazur 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- zasady tworzenia notatek prasowych 
- zasady budowania artykułów tematycznych i wywiadów 



 

 

 

 
Sobota, 7 grudnia 2013 

Sesja 
warsztatowa 
14.30 – 18.00 

DLA ORGANIZACJI:  
Marchewka zamiast kija 

czyli motywowanie 
wolontariuszy (grupa 2) 

Prowadząca: Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- czynniki sprzyjające motywowaniu wolontariuszy 
- reguły dotyczące wyrażania uznania dla pracowników  
i wolontariuszy 
- sposoby nagradzania wolontariuszy 

Sesja 
warsztatowa 
14.30 – 18.00 

DLA ORGANIZACJI:  
Wolontariusz na 

szczudłach czyli projekty 
wolontariackie w praktyce 

Prowadzący: Kamila Krysiak i Jakub Kurakiewicz 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- Doświadczenia animatorów/mentorów projektu „Moje 
miejsce NGO”.  
- Prezentacja projektów zrealizowanych samodzielnie 
przez wolontariuszy w ramach rocznego programu dla 
animatorów grup.  
- Odpowiedzialność mentora/animatora jako osoby 
towarzyszącej i wspierającej.  
- Co może dać edukacja nieformalna?  
- Co zyskali uczestnicy projektu?  
- Jak patrzą na swoją pracę? 

Olimpiada 
10.00 – 18.00 

KONFERENCJA OPEN 
SPACE I WARSZTATY 

MŁODZIEŻOWE 

W tym roku przygotowaliśmy specjalny blok młodzieżowy. 
Wolontariusze ze szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wziąć udział  
w specjalnej konferencji metodą Open Space oraz 
specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach. 

Otwarta 
Sesja 

Warsztatowa 
10.00 – 13.30 

DLA 
KOORDYNATORÓW: 
Wolontariusz na medal 
czyli narzędzia oceny 

kompetencji 
wolontariuszy 

Prowadzące: Małgorzata Konieczna, Małgorzata 
Mikołajczyk 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- prezentacja  narzędzia  oceny  kompetencji  
wolontariuszy i współpracowników ngo wypracowanego 
w ramach  projektu  IMPROVE. 
- warsztaty tematyczne 

Warsztaty 
integracyjne 
19.00 – 22.00 

Wspólne 
przygotowanie 
Pożegnalnego 

Wieczoru 
Integracyjnego 

Podczas wieczornych warsztatów wszyscy uczestnicy 
będą wspólnie pracować nad organizacją Pożegnalnego 
Wieczoru Integracyjnego, który odbędzie się następnego 
dnia. Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 
tematyczne oraz otrzymają wszystkie niezbędne 
materiały do przygotowania wspólnej imprezy. 



 

Strefa 
Inspiracji 

9.00 – 12.30 

Poznaj nowe oblicza 
wolontariatu. 

 

Strefa inspiracji to niepowtarzalna okazja do spotkania 
aktywnych osób działających wolontariacko w różnych 
przestrzeniach społecznych. To także platforma wymiany 
doświadczeń i inspiracji do realizacji niezwykłych 
inicjatyw i przedsięwzięć. 
Podczas spotkań w Strefie Inspiracji dowiecie się m.in.: 
- jak zorganizować Żywą Bibliotekę i czym są Żywe 
Książki? 
- jak wyjechać na zagraniczny staż lub wolontariat? 
- jak wygląda wolontariat w muzeum, kinie czy 
filharmonii? 
- jak zostać prezenterem radiowym? 
- dlaczego Włosi, Hiszpanie czy Grecy chcą przyjechać na 
wolontariat do Polski? 
- czego można się nauczyć przez rok w sercu Afryki? 

Sesja 
warsztatowa 
9.00 – 12.30 

DLA ORGANIZACJI:   
Chodź tu do mnie, 
kotku… czyli jak 

skutecznie pozyskiwać 
wolontariuszy? 

Prowadzący: Jacek Bednarek 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- przygotowanie zadań dla wolontariuszy 
- źródła naboru wolontariuszy 
- metody skutecznej promocji i rekrutacji 

Sesja 
warsztatowa 
9.00 – 12.30 

DLA ORGANIZACJI: 
Recepta na wizerunkowy 
sukces czyli promujemy 

swoje działania 

Prowadzący: Filip Nagalewski, Jacek Werpulewski 
 
Tematyka sesji będzie obejmowała następujące 
zagadnienia: 
- budowanie kontaktów z mediami,  
- zasady współpracy z lokalnymi i regionalnymi mediami, 
- kluczowe elementy promocji 
- promowanie działań społecznych 



 

World Cafe 
13.30 – 17.00 

Wolontariat – stan 
obecny i perspektywy 

Moderator: Wojciech Staniewski 
 
Stoliki tematyczne: 
1. Jak powinny wyglądać relacje Wolontariusza  

z Mentorem? 
2. Perspektywy rozwoju Wolontariatu długoterminowego 

i wolontariatu Pro Bono w Polsce. (Dlaczego młodzież 
wybiera przypadkowe studia kosztem 
długoterminowego zdobywania doświadczenia na 
wolontariacie?) 

3. Oczekiwania wolontariusza a oczekiwania organizacji. 
4. Czy wolontariat może być sposobem na pokonywanie 

uprzedzeń? 
5. Jak powinno wyglądać informowanie o wolontariacie? 

(Gdzie i jak znaleźć wolontariat) 
6. Jak angażować społeczność lokalną? 
7. Co to jest Dobry Wolontariat? 
8. Czy wolontariusz to frajer? Korzyści z wolontariatu. 
9. Co jest a co nie jest wolontariatem? 
10. Czy wolontariat ma dobry PR? 

Strefa 
Seniorów 

11.00 – 15.00 

Pociąg seniorów do 
wolontariatu 

Specjalną ofertę przygotowaliśmy również dla seniorów. 
Podczas spotkania będą oni mieli okazję wymienić się 
doświadczeniami z grupami seniorskimi z różnych stron 
naszego regionu oraz wziąć udział w specjalnych 
konkurencjach intelektualno-sprawnościowych. 
Dodatkowo będą mogli pokazać swój dorobek artystyczny 
podczas specjalnego wernisażu w trakcie Pikniku 
Rodzinnego.  

Piknik 
Rodzinny 

11.00 – 16.00 
- 

Podobnie jak rok temu imprezą towarzyszącą Festiwalowi 
będzie Piknik Rodzinny, podczas którego czeka na 
wszystkich uczestników masa atrakcji. Pokazy 
ratownictwa, punkt poboru krwi, specjalny pokaz 
FireShow, pokaz szermierki japońskiej KenDo i warsztaty 
kaligrafii japońskiej to tylko niektóre z nich. Podobnie jak 
w zeszłym roku odbędzie się również specjalny spektakl 
dla dzieci. A wszystko po to, by pokazać, że aktywność 
społeczna różne ma oblicza. Dodatkowy elementem 
Pikniku będą Targi Wolontariatu i Aktywności Społecznej 
czyli stoiska promocyjne dolnośląskich organizacji  
i instytucji, które z wolontariatem są za pan brat. 



 

 
 
Niedziela, 8 grudnia 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesja 
Zamykająca 
17.00 – 18.00 

- 

Podczas plenarnej Sesji Zamykającej podsumujemy 
zakończone World Cafe, otrzymacie Certyfikaty, 
podziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację 
Festiwalu oraz zadamy sobie pytanie: jak ma wyglądać 
następny Dolnośląski Festiwal Wolontariatu. Zaprosimy 
Was również do wspólnej wieczornej zabawy 
pożegnalnej. 

Pożegnalny 
Wieczór 

Integracyjny 
od 19.00 

- 

Pożegnalny Wieczór Integracyjny dla wszystkich 
uczestników będący zwieńczeniem całego Festiwalu. 
Odbędzie się dzięki Wam, bo to Wy przygotujecie go 
dzień wcześniej podczas specjalnych zajęć 
integracyjnych. Efekty należy sprawdzić samemu. My 
zadbamy o miejsce, muzykę i dobre jedzenie. Od Was 
zależy atmosfera, ale wierzymy, że nas nie zawiedziecie. 
 

Godziny Temat Zakres tematyczny 

8.00 – 12.00 
WYKWATEROWANIE  

I WYJAZD 
UCZESTNIKÓW 

 



 

 
Kim są? 

Organizatorzy, trenerzy, moderatorzy. 
 
 

1. Trenerzy, prowadzący sesje warsztatowe, moderatorzy spotkań: 

Chylińska Dominika (RCWIP) - Doradczyni i specjalistka ds. marketingu w Jeleniogórskim 

Centrum Przedsiębiorczości Społecznej oraz autorka tekstów z szeroko rozumianej tematyki 

społecznej, które ukazują się na stronie www.wroclaw.ngo.pl. 

Darafeichyk Hanna (SEMPER AVANTI) – Koordynatorka programu EVS w stowarzyszeniu 

Semper Avanti. 

Drogoś Robert (TRATWA) - Prezes Stowarzyszenia Tratwa, tutor i doradca wielu organizacji 

pozarządowych na Dolnym Śląsku, doświadczony  organizator  wolontariatu w różnych formach 

(workcampy, EVS, wolontariat długoterminowy, staże liderów w organizacjach, wolontariat akcyjny, 

wolontariat pro bono, wolontariat seniorów). 

Konieczna Małgorzata (UMBRELLA/SEKTOR 3) - W Centrum Sektor 3 odpowiada za obsługę 

sekretariatu - Studentka ostatniego roku administracji. Praca w Sektorze pozwala jej na bieżąco 

weryfikować dotychczasową wiedzę i konfrontować teorię z praktyką.  

Krysiak Kamila (TRATWA) – Animatorka w projekcie „Moje Miejsce NGO” dla wolontariuszy z 

pieczy zastępczej. Ekolog z wykształcenia i z zamiłowania, jako wolontariusz pro bono angażuje się 

w działania kilku wrocławskich organizacji pozarządowych. 

Kurakiewicz Jakub (TRATWA) – Animator w projekcie „Moje Miejsce NGO” dla wolontariuszy z 

pieczy zastępczej. Koordynator Wolontariatu Europejskiego (EVS). 

Librowski Mariusz (SEMPER AVANTI) – Podczas World Cafe moderator stolika „Perspektywy 

rozwoju Wolontariatu długoterminowego i wolontariatu Pro Bono w Polsce”. Dyrektor finansowy oraz 

koordynator projektów w Stowarzyszeniu Semper Avanti. 

Maląg Karolina (RCWIP) - Wiceprzewodnicząca Zarządu RCWIP, koordynowała projekt „Szkoła 

Menadżerów Instytucji Rynku Pracy”. Doradczyni i trenerka z zakresu pozyskiwania funduszy ze 

środków krajowych i unijnych, budowania i zarządzania projektem oraz zespołem projektowym. 

Animatorka lokalnych partnerstw. Mgr turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

specjalistka Programu EURO-NGO, absolwentka "Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców 

Personalnych" Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. 

 



 

 

Matuszko Zenon (RCWIP/FRES) – Moderator stolika „Jak angażować społeczność lokalną” 

podczas World Cafe.  Współzałożyciel Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Działa jako konsultant, trener oraz 

koordynator projektów. Certyfikowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych 

Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Specjalista Programu EURO-NGO, ekspert Stowarzyszenia 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej "CAL". Absolwent podyplomowych studiów: Zarządzanie 

Gospodarką Społeczną, a także członek Wałbrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

Mazur Waldemar - Dziennikarz i literaturoznawca. Doktorant na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

UWr, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z dziennikarstwa internetowego, medioznawstwa, komunikacji  

w reklamie czy creative writing. Doświadczenie w trzecim sektorze zdobywał m.in. pracując przez 

dwa lata w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Mazurek Katarzyna - Moderatorka debaty na temat współpracy organizacji pozarządowych  

z biznesem. Regionalny koordynator Fundacji PwC, odpowiedzialna za wolontariat pracowniczy we 

Wrocławiu. 

Mikołajczyk Małgorzata (UMBRELLA/SEKTOR 3) - Obecnie pracuje w projekcie ,,Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3'', gdzie zajmuje 

się organizacją szkoleń, doradztwa i wszystkiego co się po drodze pojawia. Interesuje się 

psychoonkologią, wolontariatem i działalnością NGOsów. 

Nagalewski Filip (RCWIP) – Rzecznik Prasowy Festiwalu. Doradca ds. public relations. 

Doświadczenie zdobywał w czołowych polskich agencjach PR (United PR, Partner of Promotion, TBT 

i Wspólnicy) oraz po stronie klienta (Willson & Brown, CodeTwo). W trakcie pracy zawodowej brał 

udział w planowaniu i realizacji działań komunikacyjnych dla podmiotów z sektora IT, telco, FMCG, 

nieruchomości, farmaceutycznego, paliwowego, finansowego, motoryzacyjnego, BTL i NGO. 

Prus Jakub (SEMPER AVANTI) – Wiceprezes Stowarzyszenia Semper Avanti. Absolwent 

Europeistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, zaangażowany w realizacje projektów unijnych przy 

Dolnośląskiej Federacji Sportu.  

Sędziak (Borek) Anna (RCWIP) - Animatorka, doradczyni i trenerka (w szczególności w zakresie 

pozyskiwania funduszy ze środków krajowych i unijnych oraz metodologii projektowej). Absolwentka 

Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, uczestniczka rocznego studium psychologicznej pracy  

z grupami i organizacjami. Magister pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim o specjalizacji – 

andragogika (edukacja dorosłych). 

 



 

 

Sikorska Martyna (TRATWA) – Kierownik ośrodka Zajezdnia, organizator wolontariatu akcyjnego 

i workcampów. 

Staniewski Wojciech (TRATWA) – Koordynator projektów, opiekun wolontariatu  

w Stowarzyszeniu TRATWA, trener Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), 

zaangażowany w rozwój wolontariatu długoterminowego w Polsce. 

Ułanowicz-Pęcherczyk Bogusława (RCWIP) - Sekretarz Zarządu RCWIP. Specjalistka z zakresu 

uzależnień, przemocy, pracy grupowej, terapii indywidualnej, komunikacji, mediacji i negocjacji, 

budowania zespołu. Mgr pedagogiki o wielu specjalnościach (resocjalizacja, socjoterapia, 

pedagogika opiekuńcza). Zaangażowana w pomoc ludziom w różnych kryzysach życiowych w kraju  

i poza granicami. Certyfikowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni 

Psychologicznej Elżbiety Sołtys i wielu innych szkoleń. 

Werpulewski Jacek (RCWIP) - Magister politologii, specjalista marketingu politycznego. 

Koordynator projektu dotacyjnego "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna", specjalista ds. marketingu, 

koordynator serwisu www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje dla 

organizacji pozarządowych m.in. z tematyki strategii marketingowo-sprzedażowych, budowy ofert, 

marketingu internetowego, identyfikacji wizualnej. 

Wieczorkowska Ewa (TRATWA) – Koordynatorka projektów Cyber-ręka Lidera i PARTNER – 

międzynarodowy wolontariat tandemowy. Organizator wolontariatu w polsko-niemieckim regionie 

przygranicznym. Koordynator programu animacji językowej Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży (PNWM) Zip-Zap. 

2. Organizatorzy: 

Bednarek Jacek (WCW) – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nowa Rodzina” prowadzącego 

Wrocławskie Centrum Wolontariatu. Zajmuje się wolontariatem szkolnym i w ramach Festiwalu 

odpowiada za organizację bloku młodzieżowego, w tym konferencji Open Space i Olimpiady 

Międzyszkolnej. 

Bednarski Radosław (RCWIP) - Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu. Doradca  

w Jeleniogórskim Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, redaktor serwisu regionalnego portalu 

ngo.pl: www.dolnoslaskie.ngo.pl, koordynator Konkursu: "Dolnośląski Wolontariusz Roku". Trener 

antydyskryminacyjny oraz z zakresu wolontariatu. Strażnik archiwum i biblioteczki RCWIP. Posiada 

licencjat z socjologii o specjalności psychosocjologia.  

Borowiec-Salwa Marta (RCWIP) - Koordynatorka Gali Wolontariatu w ramach Dolnośląskiego 

Festiwalu Wolontariatu. Koordynatorka projektów, wydarzeń, konferencji.  

 



 

 

Domagała Paulina (TRATWA) – Koordynatorka merytoryczna Dolnośląskiej Sieci Doradztwa 

Pozarządowego. Właścicielka biura architektury krajobrazu DĘBINA. Podczas Festiwalu w zespole ds. 

Gali Wolontariatu. 

Ferenc Marian (FAS) – Prezes Zarządu Fundacji Aktywny Senior. W ramach Festiwalu odpowiada 

za organizację Strefy Seniorów. 

Kubasik Wojciech (OPS BIELAWA) - specjalista pracy socjalnej i koordynator wolontariatu 

działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie. Organizator wolontariatu akcyjnego  

i szkolnego. Podczas World Cafe będzie moderował stolik „Czy wolontariusz to frajer? Korzyści  

z wolontariatu”. Organizator koncertu w czasie Dolnośląskiej Gali Wolontariatu. Współorganizator 

Olimpiady  Międzyszkolnej. 

Nowińska Iwona (SEKTOR 3) – Członkini głównego zespołu koordynacyjnego Festiwalu. 

Doradczyni ds. współpracy ngo z administracją publiczną oraz ds. współpracy z organizacjami 

parafialnymi i senioralnymi we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

SEKTOR 3 prowadzonym przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. 

Podgórniak Krystyna (FAS) – koordynatorka wolontariatu podczas Festiwalu. Wolontariuszka 

współpracująca z wieloma organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu i nie tylko. Doskonała  

w logistyce i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Z ramienia Stowarzyszenia Nowa Rodzina uczestniczyła 

w programie wolontariackim GRUNDTVIG na Litwie. Prywatnie miłośniczka bliższych i dalszych 

podróży.  

Wnęk Juliusz (WCW) – koordynator Festiwalu ds. Pikniku Rodzinnego, absolwent Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. Aktywny wolontariusz kilku organizacji - Stowarzyszenia „Nowa 

Rodzina”, Towarzystwa SPONTAN oraz Partnerstw „Razem dla Wolontariatu” i „SkiCOOL”, alumni 

AIESEC Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny. Z wolontariatem związany od samego dzieciństwa, gdy 

był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Miłośnik muzyki - szczególnie jazzu i muzyki 

progresywnej, największa życiowa pasja - gitara. 


