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Niniejszy raport ma na celu podsumowanie pierwszej (pilotażowej) edycji
projektu wolontariatu miejskiego “Wspieram Wrocław”, która rozpoczęła się w dniu
1 października 2015 r. i trwała do 31 marca 2016 r.

Kierownik projektu: Krzysztof Pokorski
Koordynator projektu: Małgorzata Glińska
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Opis projektu
„Wspieram Wrocław” to odpowiedź na potrzebę uczestnictwa wrocławian
w

organizowaniu

profesjonalizacji

wydarzeń i kampanii

miejskich

przygotowywania i koordynowania

oraz

działanie

wolontariatu

w

na

rzecz

strukturach

miasta.
Pilotaż projektu „Wspieram Wrocław” trwał od października 2015 r. do marca
2016

r. i skierowany

był

do

osób

pełnoletnich,

które

poprzez

wolontariat

współtworzyły różnorodne działania miejskie, realizowane przez WCRS.
Pozytywne ukończenie udziału w projekcie polega na zrealizowaniu przez
uczestnika minimum 80 godzin wolontariatu w okresie 6 miesięcy jego trwania.
Organizatorzy odpowiadają za przygotowanie zróżnicowanych zadań, spośród
których wolontariusze samodzielnie wybierają najwłaściwsze dla siebie tematy.
Dodatkowo dla osób biorących udział w projekcie przygotowano pakiet
bezpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, dający im możliwość
rozwoju osobistego i zawodowego, a także system motywacyjny obejmujący m.in.
darmowe wejściówki do wrocławskich ośrodków kultury, rekreacji i sportu. Realizacja
projektu „Wspieram Wrocław” opiera się na utrzymaniu najwyższych standardów
współpracy z wolontariuszami. Osoby, które ukończą projekt, otrzymują oficjalny
miejski certyfikat oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyte doświadczenie
i umiejętności.
Uczestnictwo w projekcie daje możliwość zdobycia cenionego przez
pracodawców doświadczenia z zakresu planowania, organizacji i koordynacji
wydarzeń, warsztatów czy szkoleń, a także umożliwia pozyskanie wielu kontaktów
oraz nawiązanie nowych znajomości.
Wśród zadań przygotowanych dla wolontariuszy można wyróżnić następujące
przykłady:

współpraca

przy

organizacji

miejskich

wydarzeń

kulturalnych,

edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych oraz promocja wydarzeń i akcji społecznych.
Uczestnicy mogą również sprawdzić się w obsłudze portali społecznościowych
projektów

miejskich

oraz

w

przygotowywaniu

materiałów

promocyjnych

i informacyjnych w programach graficznych. Mają także okazję do spróbowania
swoich sił w nawiązywaniu współpracy z partnerami oraz redagowaniu materiałów
informacyjnych na miejskie strony internetowe.
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Organizatorem projektu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
a w jego ramach zespół Miejskiego Centrum Wolontariatu. Program finansowany ze
środków Gminy Wrocław.
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I
Podsumowanie pierwszej (pilotażowej) edycji projektu
„Wspieram Wrocław”

1.1. Rekrutacja do projektu
Tabela 1. Najważniejsze informacje dotyczące projektu „Wspieram Wrocław”
Początek rekrutacji

30 lipca 2015 r.

Koniec pierwszego etapu

14 września 2015 r.

rekrutacji
Koniec drugiego etapu

28 września 2015 r.

rekrutacji
Liczba osób zgłoszonych

62

do projektu
Liczba osób
zakwalifikowanych do

30

projektu
Prasa, radio, telewizja, komunikaty na stronach
Kanały promocji

internetowych oraz komunikaty o projekcie na
ekranach w pojazdach MPK

Data rozpoczęcia projektu

1 października 2015 r.

Data zakończenia projektu

31 marca 2016 r.

W dniu 30 lipca 2015 r. na stronie internetowej Miejskiego Centrum
Wolontariatu zamieszczony został artykuł informujący o naborze do nowego projektu
wolontariatu miejskiego “Wspieram Wrocław” oraz przedstawiający jego ogólny
zarys. W dniu tym rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji. Osoby zainteresowane
uczestnictwem

w

projekcie

poproszone

zostały

o

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego oraz przesłanie swojego CV.
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Kandydatów poproszono o opisanie swoich motywacji do udziału w projekcie
oraz określenie jakimi obszarami działalności społecznej są zainteresowani. Do dnia
14 września 2015 r. zgłosiły się 62 osoby, chcące zostać uczestnikami projektu
“Wspieram Wrocław”.
Ze względu na ograniczoną do 30 liczbę miejsc w projekcie, w dniach
14 - 21 września nastąpił kolejny etap rekrutacji. Organizatorzy, na podstawie
odpowiedzi

dotyczących

motywacji

kandydatów

zawartych

w

wypełnionym

formularzu, doświadczenia w wolontariacie oraz kompletności i estetyki dokumentów
aplikacyjnych wybrali 51 osób, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu
rekrutacji. Spotkania z kandydatami odbyły się

w dniach 21 - 28 września.

W trakcie rozmów pojawiły się pytania dotyczące kanałów promocji projektu,
wyobrażeń o nim oraz dyspozycyjności kandydatów. Osoby zaproszone na rozmowy
opowiadały również o swoich zainteresowaniach oraz określały jakie zadania
najbardziej by je interesowały.
W dniu 29 września wszystkich kandydatów poinformowano o tym czy zostali
uczestnikami

projektu

„Wspieram Wrocław”.

Zakwalifikowane

osoby zostały

zaproszone na szkolenie BHP, którego przeprowadzenie było niezbędne do
rozpoczęcia realizowania działań w ramach projektu. Łącznie odbyły się 4 szkolenia,
podczas których wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o najważniejszych
zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy we Wrocławskim Centrum Rozwoju
Społecznego. Każde szkolenie BHP zostało połączone z krótkim spotkaniem
informacyjnym,

na

którym

organizatorzy

wyjaśnili

wolontariuszom

zasady

funkcjonowania projektu “Wspieram Wrocław”, odpowiedzieli na nurtujące ich pytania
oraz podpisali porozumienia wolontaryjne dotyczące udziału w projekcie.
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1.2. Uczestnicy projektu „Wspieram Wrocław”
W dniu 1 października oficjalnie ruszyła pilotażowa edycja projektu
wolontariatu miejskiego “Wspieram Wrocław”. Rozpoczęło go 28 wolontariuszy - 25
kobiet oraz 3 mężczyzn w przedziale wiekowym 20 - 30 lat (dwie osoby
zrezygnowały z uczestnictwa na samym początku projektu). Wśród uczestników
znaleźli się: studenci, osoby, które skończyły studia i podjęły pracę, jak i studenci
podejmujący prace dorywcze.
Wykres 1. Liczba uczestników projektu „Wspieram Wrocław” w dniu 1
października 2015 r.

Uczestnicy projektu "Wspieram Wrocław"
w dniu 1 października 2015 r.
30
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Mężczyźni

W ciągu czasu trwania projektu (6 miesięcy), zrezygnowało z udziału w nim
łącznie

12 osób - kobiet. Dodatkowo 4 osoby nie ukończyły projektu – nie

zrezygnowały z niego, jednak nie udało im się zrealizować wymaganych do
ukończenia projektu 80 godzin wolontariatu miejskiego.
Dwie uczestniczki zrezygnowały z projektu w jego początkowym etapie - tuż
po zakończeniu rekrutacji, przed zrealizowaniem szkolenia BHP oraz rozpoczęciem
realizowania zadań. Powodem rezygnacji w obu przypadkach było znalezienie
zatrudnienia.
W pierwszym miesiącu trwania projektu z uczestnictwa zrezygnowały dwie
osoby. Podobne jak w poprzednim przypadku, powodami rezygnacji było podjęcie
pracy oraz brak możliwości pogodzenia uczestnictwa w projekcie ze studiami.
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Jedna z uczestniczek

do

czasu

rezygnacji

nie

podjęła

żadnych

działań

związanych z projektem.
Druga natomiast zrezygnowała po spotkaniu z pracownikiem WCRS i ustaleniu
zakresu obowiązków oraz predyspozycji czasowych – okazało się, że podjęta przez
nią praca uniemożliwia jej zaangażowanie się w wybrane zadanie.
Najwięcej, bo aż 6 uczestników odeszło z projektu w drugim miesiącu jego
trwania - listopadzie. Przyczynami rezygnacji były:


praca zawodowa, związane z nią obowiązki służbowe i wyjazdy,



brak czasu niepozwalający na pogodzenie działalności w projekcie z innymi
obowiązkami,



problemy zdrowotne.

Spośród 6 uczestniczek, które zrezygnowały z projektu w listopadzie, 4 z nich nie
podjęły do czasu rezygnacji z projektu żadnych zadań. Dwie pomagały przy
szkoleniach odbywających się w ramach V Miejskich Dni Wolontariatu.
W miesiącu grudniu nie odnotowano ani jednej rezygnacji z uczestnictwa
w projekcie.
W styczniu z projektu zrezygnowała jedna osoba. Powodem rezygnacji z projektu
były problemy osobiste wolontariuszki.
Pod koniec lutego, jedna z wolontariuszek, która do tej pory zaangażowała się
w jedno zadanie zrezygnowała z udziału w projekcie. Powodem była świadomość,
że nie zdąży już zrealizować godzin wymaganych do jego pozytywnego ukończenia.
W ostatnim miesiącu trwania pierwszej edycji projektu – marcu, z uczestnictwa
w nim nie zrezygnował żaden z uczestników.

9

Wykres 2. Liczba rezygnacji z projektu „Wspieram Wrocław”

Na koniec pierwszej edycji projektu, pozostało w nim 15 kobiet oraz 3 mężczyzn.

Wykres 3. Liczba uczestników projektu „Wspieram Wrocław” w dniu 17 marca
2015 r.
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1.3. Przedłużenie projektu
W czasie trwania pierwszej edycji projektu “Wspieram Wrocław” podjęto
decyzję o jego przedłużeniu o dodatkowy miesiąc - do końca 31 marca 2016 r.
Wynikało to z obawy, że być może nie wszyscy uczestnicy zdążą zrealizować
wymagane 80 godzin wolontariatu do końca lutego. W związku z przedłużeniem
projektu

liczba

godzin

do

zrealizowania

przez

wolontariuszy nie

zmieniła

się, wydłużony został jedynie czas na ich wykonanie.
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1.4. Zadania oferowane uczestnikom projektu „Wspieram Wrocław”
Jednym z głównych założeń projektu “Wspieram Wrocław” było umożliwienie
jego uczestnikom wyboru realizowanych zadań pod kątem ich zainteresowań.
W dniu 1 października 2015 r. wszystkim uczestnikom projektu został
udostępniony kalendarz w wersji elektronicznej, w którym zamieszczone zostały
zaplanowane

dla

nich

zadania.

Kalendarz

obejmował

zadania

wpisane

w harmonogram działań Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego do końca
marca 2016 r., jednak w miarę pojawiających się nowych zadań, był na bieżąco
aktualizowany przez koordynatora projektu.
Każdy z uczestników miał możliwość wyboru zadań, które chciałby realizować
oraz wcześniejszego zaplanowania realizacji 80 wymaganych godzin.
Wśród zadań proponowanych uczestnikom projektu „Wspieram Wrocław”
znalazły się:


zadania
i

długoterminowe

(Tabela

2),

które

obejmowały

pomoc

zaangażowanie w projekty realizowane przez Wrocławskie Centrum

Rozwoju Społecznego,


zadania krótkoterminowe (Tabela 3), które obejmowały pomoc w organizacji
wydarzeń lub tylko w dniu wydarzenia

Dodatkowo, każdy z uczestników projektu mógł zaproponować własny pomysł na
działania,

które

chciałby

zrealizować.

W

pierwszej

edycji

projektu

jedna

z wolontariuszek przeprowadziła warsztaty z tworzenia kartek świątecznych dla
seniorów oraz pomogła w realizacji maratonu laurek organizowanym dla uczniów
szkół podstawowych z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.
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Tabela

2.

Przykładowe

zadania

długoterminowe

zrealizowane

przez

uczestników projektu “Wspieram Wrocław” do dnia 31.03.2016 r.
Przykładowe zadania długoterminowe

Liczba uczestników
realizujących zadanie

Łączna
liczba
godzin

Współorganizacja Projektu Irańskim "Ponad
Granicami"
Wolontariat

informacyjno

-

2

129

1

50

4

119

1

80

5

31,5

3

84

animacyjny

Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej
„Skałka”
Wsparcie działań Wrocławskiego Centrum
Seniora
Wolontariat medialny Centrum Aktywności
Sportowej i Społecznej „Skałka”
Pomoc w organizacji II Wrocławskiego
Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży
Pomoc w realizacji projektu "Miasto w
Formie"
Tabela

3.

Przykładowe

zadania

krótkoterminowe

zrealizowane

przez

uczestników projektu “Wspieram Wrocław” do dnia 31.03.2016 r.
Przykładowe zadania krótkoterminowe

Tropiciel 18

Liczba uczestników
realizujących zadanie

Łączna
liczba
godzin

3

78

10

75

6

33

koordynatorów ds. promocji zdrowia

3

26

Dolnośląskie Forum Wolontariatu

7

24

Pomoc w 22 szkoleniach organizowanych
w ramach V Miejskich Dni Wolontariatu
Sadzenie drzew w parku Tysiąclecia na
Nowym Dworze
V

Konferencja

szkoleniowa

dla

13

VI

Międzynarodowy

Festiwal

Muzyka

Młodego Wrocławia

3

21

V Debata „Wygrany – Wygrany”

2

14

Pomoc przy projekcie "Fitness na Pergoli"

4

11

2

53

Pomoc w realizacji ferii dla dzieci pn.
„Brochów w formie”
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1.5 Realizacja projektu „Wspieram Wrocław” przez uczestników
Warunkiem

otrzymania

certyfikatu

miejskiego

potwierdzającego

udział

w projekcie wolontariatu miejskiego “Wspieram Wrocław” było zrealizowanie przez
uczestnika 80 godzin wolontariatu przy projektach miejskich w okresie trwania
projektu (6 miesięcy). Warunek ten udało się spełnić 14 wolontariuszom. Oznacza
to,

że

projekt

kończyła

prawie

połowa

biorących

w

nim

udział

osób.

Wykres 4. Stosunek osób przyjętych do projektu „Wspieram Wrocław” do
osób, które go ukończyły

Stosunek osób przyjętych do projektu "Wspieram
Wrocław" do osób, które go ukończyły
35
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0
Liczba osób przyjętych do projektu
"Wspieram Wrocław"

Liczba osób, które pozytywnie ukończyły
projekt "Wspieram Wrocław"

Wykres 5. Godziny zrealizowane przez osoby, które ukończyły projekt
„Wspieram Wrocław”

Godziny zrealizowane przez osoby, które ukończyły projekt
"Wspieram Wrocław"
1300

Liczba godzin

1218,5
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1100

1000
Łączna liczba godzin wymaganych do
zrealizowania przez osoby, które ukończyły
projekt "Wspieram Wrocław"

Łączna liczba godzin zrealizowanych przez
osoby, które ukończyły projekt "Wspieram
Wrocław"
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Każdy z uczestników podczas projektu powinien zrealizować minimum 80
godzin wolontariatu na rzecz miasta, co przy liczbie 14 uczestników daje sumę
1120 godzin. Przez 6 miesięcy trwania projektu uczestnicy zrealizowali łącznie
1218,5 godziny wolontariatu, co oznacza, że przepracowali oni o 98,5 godziny
więcej, niż było to wymagane.
W dniu zakończenia projektu - 31 marca, poza 14 osobami, które ukończyły
projekt, pozostały 4 osoby, którym nie udało się tego osiągnąć. Nie zrezygnowały
one z uczestnictwa w projekcie, jednak nie udało im się zrealizować wymaganej
liczby 80 godzin wolontariatu. Podczas trwania projektu osoby te łącznie
przepracowały na rzecz miasta 208 godzin. W czasie trwania projektu zrezygnowało
z

niego

12

osób,

które

razem

zrealizowały

39

godzin

wolontariatu.

Tabela 4. Godziny zrealizowane przez wszystkich uczestników projektu
„Wspieram Wrocław”
Liczba godzin zrealizowana przez osoby,
które ukończył projekt

1218,5

Liczba godzin zrealizowana przez osoby,
którym nie udało się ukończyć projektu

208

Liczba godzin osób, które zrezygnowały z
projektu

39

SUMA

1465,5

Łącznie wszyscy uczestnicy projektu - zarówno ci którzy go ukończyli, osoby,
którym nie udało się zrealizować wymaganych godzin oraz osoby, które w czasie
trwania projektu z niego zrezygnowały - zrealizowali 1465,5 godzin wolontariatu
miejskiego na rzecz Wrocławia.
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1.6. Szkolenia proponowane uczestnikom projektu „Wspieram Wrocław”
Zgodnie z założeniami, uczestnictwo w projekcie “Wspieram Wrocław” miało
dać

uczestnikom

możliwość

rozwoju

zawodowego i osobistego.

Zgodnie tym

założeniem, dla osób biorących udział w projekcie przygotowano szereg bezpłatnych
szkoleń.
1.6.1. Zrealizowane szkolenia
Już na początku trwania projektu, zaproponowano uczestnikom możliwość
uczestnictwa we wszystkich 30 szkoleniach odbywających się w ramach V Miejskich
Dni Wolontariatu:
Tabela 5. Wykaz szkoleń organizowanych w ramach V Miejskich Dni
Wolontariatu
Szkolenia organizowane w ramach V Miejskich Dni Wolontariatu
Role grupowe w pracy zespołowej szkolenie w formie gry
Pierwsza lekcja Esperanto
Autocoaching- ja i mój wewnętrzny trener
Zarządzanie sobą w czasie
Google Apps & Time Management
Do not try this at home - wywieranie wpływu na ludzi
Podstawy komunikacji w biznesie
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jesteś liderem? - bądź bohaterem!
Analityka
Fundraising & Partners search
Rozwijaj swoją karierę
Rozwiązuj problemy i podejmuj najlepsze decyzje
Presentation skills
Styles of communication
Jak przekazywać informację zwrotną
Arkusze kalkulacyjne
Microsoft Excel, podstawy pisania makr
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Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjne
Power Point - zawładnij prezentacją!
Bezpieczeństwo informacji – Sztuka przetrwania w sieci i nie tylko
Wystąpienia publiczne
Komunikacja interpersonalna
Sztuka negocjacji
Techniki perswazji i sprzedaży
Style kierowania
Analysing data and finding insights using spreadsheets
Nauka czytania,
Dobry Wolontariat - standardy współpracy z wolontariuszami

Ze względu na to, że w zadaniach wielu z uczestników znalazło się pisanie
artykułów, przygotowywanie materiałów prasowych, obsługa profili na facebook’u,
zostało organizowane szkolenie pn. “Jak pisać - szkolenie z pisania informacji
prasowych, relacji, tekstów na strony internetowe oraz portale społecznościowe”,
poprowadzone przez pracownika Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Zofię

Kortas.

Podczas

szkolenia

uczestnicy

poznali

najważniejsze

zasady

przygotowywania wyżej wymienionych materiałów. W szkoleniu tym wzięło udział
16 wolontariuszy.
W dniu 12 stycznia 2016 r. odbyło się szkolenie “Rozwijaj swoją karierę”, które
poprowadziła trenerka z firmy Credit Suisse - Małgorzata Kledzik. Wzięło w nim
udział 5 wolontariuszy.
W trakcie I edycji projektu “Wspieram Wrocław” nawiązano współpracę
z różnymi podmiotami działającymi na terenie Wrocławia. Jednym z nich był
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, dzięki czemu umożliwiono uczestnikom
projektu spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy w ramach Grupowej Informacji
Zawodowej. Spotkanie, na którym uczestnicy projektu dowiedzieli się o usługach
i instrumentach rynku pracy oraz poznali podstawy przygotowania Indywidualnego
Planu Działania zostało przeprowadzone 26 stycznia 2016 r, uczestniczyło w nim 4
wolontariuszy.
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Z wyników ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzanych wśród uczestników
projektu “Wspieram Wrocław” wynikało, że odczuwają oni potrzebę uczestniczenia
w szkoleniu z zakresu motywacji. Aby spełnić potrzeby wolontariuszy w dniu
18 lutego zorganizowano warsztat pn. "Motywa(k)cja – czyli jak się motywować
do efektywnego działania?", podczas którego uczestnicy dowiedzieli się jak
skutecznie motywować się do osiągnięcia założonych celów. W warsztacie wzięło
udział 13 wolontariuszy.

Z obserwacji koordynatora wynikało, że uczestnicy projektu “Wspieram
Wrocław” nie posiadają dostatecznych informacji na temat bezpłatnych szkoleń
organizowanych na terenie Wrocławia, w których mogą uczestniczyć, w związku z
tym przekazano im informację o możliwości korzystania z oferty Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu. Dodatkowo na bieżąco zostały im
przedstawiane propozycje bezpłatnych szkoleń i warsztatów organizowanych na
terenie Wrocławia.
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1.7. Elementy motywacyjne oferowane uczestnikom projektu „Wspieram
Wrocław”
Dla wszystkich uczestników projektu “Wspieram Wrocław” przygotowano
pakiet motywacyjny obejmujący: bezpłatne szkolenia umożliwiające rozwój osobisty
oraz

zawodowy,

wejściówki

oraz

zniżki

do

wrocławskich

miejsc

kultury,

sportu i rekreacji, spotkania integracyjne, gadżety związane z projektem.
1.7.1. Szkolenia
Szkolenia zrealizowane w pierwszej edycji projektu zostały opisane powyżej,
we wcześniejszej części dokumentu.
1.7.2. Wejściówki/zniżki do Wrocławskich miejsc kultury, sportu i rekreacji
Aby podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie w projekt i działania
na rzecz miasta, nawiązano współpracę z wrocławskimi miejscami kultury, sportu
i rekreacji, które zgodziły się przekazać zniżki lub darmowe bilety na proponowane
przez nie atrakcje.
W I edycji projektu „Wspieram Wrocław”, wolontariuszy nagrodzono:


5 biletami do kina, 20 biletami teatru, 10 biletami do muzeum, 3 biletami
do Wrocławskiego ZOO



31 karnetami karnetami do klubu fitness i 15 karnetami do szkoły tańca,



5 voucherami na darmową godzinę w “Psychoroomie” (gra typu Real Escape
Game), 18 kartami rabatowymi o wartości 20zł na udział w grze
“Psychoroom”,



14 książkami pt. “Głaskologia” Miłosza Brzezińskiego

1.7.3. Gadżety związane z projektem
Wolontariusze podczas integracji otrzymali również pakiet gadżetów związanych
z

projektem

“Wspieram

Wrocław”,

które

mogą

służyć

im

w

trakcie

wykonywania zadań. Wśród nich znalazły się (po jednej sztuce dla każdego
z uczestników):


pendrive z logo projektu,



koszulki projektowe,



torby płócienne,
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podkładki do pisania z logo projektu,



kalendarze na 2016 r. z logo projektu,

1.7.4. Spotkania integracyjne
W

pierwszej

edycji

projektu

“Wspieram

Wrocław”

wolontariuszom

zaproponowano trzy spotkania integracyjne.
Pierwsze z nich

miało

charakter

sportowy i odbyło

się

1

grudnia

2015 r. w centrum sportowym Hasta La Vista. Uczestnikom zaproponowano różne
formy aktywności fizycznej, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia na trampolinach, zajęcia lasinosolo, squash i badminton. Spotkanie trwało
2 godziny, a każda z osób mogła wybrać aktywności, w których chciałaby w tym
czasie wziąć udział. Uczestnicy, poza treningiem, mieli okazję do wspólnej zabawy
oraz rozmów. W sportowej integracji wzięło udział 13 wolontariuszy oraz kierownik i
koordynator projektu.
Kolejne spotkanie odbyło się 9 grudnia 2015 r. i było zorganizowane z okazji
Dnia Wolontariusza

obchodzonego

5 grudnia,

Mikołajek

oraz

zbliżającego

się półmetka projektu. Uczestnicy zostali zaproszeni do kręgielni Sky Bowling, gdzie
zostały zarezerwowane dla nich tory do gry. Przez 2 godziny prowadzone były
rozgrywki, a następnie wszyscy udali się do Pizzy Hut na wrocławskim Rynku.
W oczekiwaniu na podanie

posiłku,

każdy z uczestników

został

poproszony

o wypełnienie ankiety podsumowującej pierwszą połowę projektu oraz otrzymał
prezent – pakiet gadżetów projektu oraz wejściówki do wrocławskich miejsc kultury,
sportu i rekreacji. Podobnie, jak w poprzednim spotkaniu, uczestniczyło w nim 13
wolontariuszy oraz kierownik i koordynator projektu.
Ostatnia integracja odbyła się 20 lutego w lokalu “PadBar”, w którym każdy gość
może skorzystać z gier planszowych oraz telewizyjnych. W spotkaniu tym wzięło
udział 6 wolontariuszy i kierownik oraz koordynator projektu.
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