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Wstęp  
„Baza dobrych praktyk działań wolontariatu korporacyjnego na rzecz szkół” prezentuje zbiór 

najlepszych praktyk z sześciu krajów, zebrany w ramach finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej projektu CVE. Projekt CVE ma na celu podniesienie świadomości osób 

zarządzających szkołami oraz pozostałych osób zatrudnionych w tych placówkach w zakresie 

nowych możliwości, które daje współpraca z przedsiębiorstwami poprzez wolontariat 

korporacyjny. Pełny tytuł projektu to: CVE - Wolontariat korporacyjny jako pomost między 

światem pracy a szkołami – szkolenia dla kadry nauczycielskiej i zarządzającej oraz innych 

pracowników szkół.  

 

Wiele firm traktuje wolontariat korporacyjny jako część ich strategii. Menadżerowie zauważają, 

że poprzez pracę wolontariacką można osiągnąć i utrzymać wysoki poziom zaangażowania 

pracowników, a także wygenerować określone korzyści dla firm, dla ich pracowników oraz 

społeczności, w których oni żyją i pracują. Pracownicy - wolontariusze korporacyjni wykonują 

różne czynności, w zależności od swych umiejętności i talentów. Przedsiębiorstwa pozwalają 

zatrudnionym na pracę w charakterze wolontariuszy w czasie godzin pracy, zapewniając także 

pomoc materialną lub wsparcie logistyczne. Tymczasem dyrektorzy szkół nie są świadomi 

możliwości, jakie dawałaby współpraca z tego typu wolontariuszami. Realizacja wolontariatu 

dla szkół poprzez wolontariat korporacyjny to pomysł, który powinien być bardziej 

rozpowszechniony. Zawarte w niniejszej bazie najlepsze praktyki pokazują korzyści wynikające 

z takiej kooperacji. 

 

 „Baza dobrych praktyk działań wolontariatu korporacyjnego na rzecz szkół” pokazuje różne 

przykłady współpracy między sferami pracy i szkoły, by wskazać korzyści płynące z niej dla 

szkół, firm, ich pracowników oraz szerszej społeczności. Modele te mogą być wzorem dla 

wszystkich zainteresowanych tym tematem: od dyrektorów szkół, nauczycieli i innych 

pracowników szkół średnich, po dyrektorów przedsiębiorstw i menadżerów zajmujących się 

społeczną odpowiedzialnością biznesu. Poniższa baza jest częścią materiałów szkoleniowych, 

które zostaną opracowane dla osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli i będą 

wykorzystywane w ramach projektu CVE. 

 

Na zawartość „Bazy dobrych praktyk działań wolontariatu korporacyjnego na rzecz szkół”, 

składają się 32 Dobre Praktyki, zebrane przez konsorcjum realizujące projekt CVE – jest to 7 
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organizacji: KCZIA z Polski, EuroEd z Rumunii, Inovafor z Portugalii, CE.S.I.E. z Włoch, FUNDAR z 

Hiszpanii, METGEM z Turcji i ACDiversity z Wielkiej Brytanii. 6 organizacji (KCZiA, EuroEd, 

CE.SIE, FUNDAR, METGEM i ACDiversity) przeprowadziło badania w swoich krajach, a 

portugalski partner - Inovafor - opracował bazę danych. Badania trwały od lutego do kwietnia 

2012 roku i opierały się na kontaktach z firmami realizującymi wolontariat korporacyjny. 

 

Zaprezentowane poniżej praktyki przedstawiają współpracę między wolontariuszami 

korporacyjnymi a szkołami i obejmują 5 sfer: 

1. Darowizny (np. Partnerstwo UBS i Bridge Academy (Wielka Brytania)). 

2. Poszerzanie umiejętności zawodowych i naukowych uczniów (np. RESTART 

(Turcja), Zapobieganie porzucaniu szkoły przez uczniów w wieku 14-16 lat 

(Hiszpania)). 

3. Wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności miękkich i pozostałych (np. Szkoła 

praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo (Polska); Program 

mentoringu ACD (Wielka Brytania)). 

4. Wspieranie nauczycieli oraz pozostałego personelu szkolnego (np. Uruchomienie 

laboratorium obsługi technicznej drobnego sprzętu AGD (Turcja); Pierwsza pomoc 

– ratownictwo przedmedyczne – edukacja społeczna (Polska). 

5. Inne (np. Dni Społecznościowe (Włochy); Clown Therapy (Rumunia)). 
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Nazwa praktyki Program edukacyjny „Masz Szansę” 

Nazwa instytucji/fundacji Fundacja Wawel z Rodziną 

Kraj Polska 

Opis praktyki Z myślą o edukacji dzieci w 2009 r. Fundacja zainicjowała program „Masz 

Szansę”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 

z różnych środowisk, oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów. 

Projekt „Masz Szansę” zrodził się z obserwacji potrzeb społeczności 

lokalnej. Fundacja „Wawel z Rodziną” postanowiła działać na rzecz 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, wywodzących się z różnych 

środowisk. Wierząc w siłę edukacji zdecydowano się wspierać 

uzdolnione dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  

O wskazanie beneficjentów programu zwrócono się do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. 

Nawiązano także współpracę z placówkami oświatowymi. Wybrane 

zostały szkoły podstawowe zlokalizowane w centrum Krakowa, ze 

względu na geograficzną bliskość do siedziby Fundacji oraz możliwość 

zwrócenia uwagi na pogłębiające się zjawisko dekapitalizacji dzielnic 

centralnych (w celu zapewnienia dzieciom wyższej jakości życia i 

poziomu edukacji lepiej sytuowane rodziny przeprowadzają się na 

przedmieścia). Przy wyborze szkół objętych wsparciem, brano pod 

uwagę uśrednione wyniki testów szóstoklasistów, publikowane na 

stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wybrane zostały placówki, 

których wyniki sytuowały się poniżej średniej krajowej.  

Ponadto, ze względu na usytuowanie w Dobczycach fabryki firmy 

Wawel, głównego Fundatora Fundacji “Wawel z Rodziną” oczywistym 

stało się objęcie programem miejscowej szkoły podstawowej. Obecnie 

Fundacja wspiera trzy szkoły przez organizowanie i dofinansowanie 

dodatkowych zajęć z języka angielskiego (indywidualnych i grupowych), 

a ponadto Zespół Szkół Łączności w Krakowie przez finansowanie 

kursów językowych i komputerowych dla uczniów pochodzących z 

rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych 

oraz Szkołę Muzyczną w Dobczycach przez finansowanie Letnich 

Warsztatów Muzycznych dla uzdolnionych uczennic pochodzących z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, w 

ramach programu edukacyjnego Fundacja finansuje posiłki szkolne dla 8 

uczniów, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

Strona Internetowa http://fundacjawawel.pl 

 

 

 

http://fundacjawawel.pl/
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Nazwa praktyki Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo 

Nazwa instytucji/fundacji Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

Kraj Polska 

Opis praktyki Projekt ma swoje korzenie w prowadzonym od 17 lat przez Fundację 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości programie „Młodzieżowe 

miniprzedsiębiorstwo”. W tym roku akademickim odbywa się pilotażowa 

edycja, w ramach której w projekt zostało zaangażowanych 100 nauczycieli 

oraz 1200 uczniów. Od września 2013 program będzie dostępny dla 

wszystkich liceów i techników w Polsce. Program ma na celu przygotowanie 

młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, pokazanie szans i zagrożeń 

wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie postawy 

przedsiębiorczości u uczniów.  

W realizację projektu od 5 lat zaangażowani są Wolontariusze Citi Handlowy. 

Biorą oni czynny udział w pracach komisji oceniających działania 

poszczególnych miniprzedsiębiortsw oraz świadczą konsultacje, wspierając 

uczniów w działaniach biznesowych. 

Uczniowie w wybranych szkołach biorą udział w grze edukacyjnej polegającej 

na założeniu w szkole własnej firmy.  Praca miniprzedsiębiorstwa 

zorganizowana jest w czterech działach – marketingu, produkcji, finansów i 

organizacyjnym. Uczniowie tworzą biznesplan, podejmują działania 

marketingowe, gromadzą kapitał, sprzedają swoje produkty oraz prowadzą 

dokumentację finansową.  

W ramach programu prowadzony jest Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe 

Miniprzedsiębiorstwo.  Składa się z trzech etapów: 

1. Kwalifikacja wstępna: uczestniczą w niej wszystkie 

miniprzedsiębiorstwa zarejestrowane w Fundcji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości w danym roku szkolnym. 

2. Finał ogólnopolski: 30 najlepszych miniprzedsiębiorstw, wyłonionych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym, rywalizuje ze sobą podczas 

wspólnego spotkania w Warszawie. Każde miniprzedsiębiorstwo 

prezentuje swoje dokonania, prowadzone są również rozmowy ze 

wspólnikami danych firm, na podstawie których wyłaniani są laureaci. 

3. Konkurs Europejski: zdobywca Grand Prix finału ogólnopolskiego 

reprezentuje Polskę w Konkursie Europejskim, który odbywa się w 

różnych krajach Europy. 

Program łączy  środowisko szkolne ze środowiskiem biznesu. Podczas 

realizacji programu, w prace zaangażowani są aktywnie Wolontariusze Citi 

Handlowy. Wolontariusze na przestrzeni ostatnich lat wspierali uczniów 

poprzez konsultacje udzielane w trakcie tworzenia miniprzedsiębiorstwa. 

Następnie brali również udział w ocenianiu powstałych firm poprzez prace w 

komisjach kwalifikacyjnych oraz konkursowych.  

Projekt przygotowuje młodych ludzi do kontynuacji nauki na kierunkach 

kluczowych dla gospodarki . Ważny jest również fakt, że beneficjentami 
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programu nie są jedynie uczniowie, ale również nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości oraz  przedmiotów ekonomicznych.   

Strona Internetowa http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/o-programie  
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Nazwa praktyki Działania na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Pruszkowie – wolontariat 

pracowniczy Sub-Sektora Bankowości Korporacyjnej 

i Bankowości Przedsiębiorstw Citi Handlowy 

Nazwa szkoły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w 

Pruszkowie 

Nazwa instytucji/fundacji Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

Kraj Polska 

Opis praktyki Celem współpracy było zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu 

edukacji finansowej dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Pruszkowie (instytucja publiczna). Beneficjentami 

działań były dzieci w wieku 12-14 lat, z upośledzeniem w stopniu lekkim. 

Zajęcia zostały przeprowadzone przez wolontariuszy metodami aktywnymi 

w oparciu o materiały opracowane przez Fundację Kronenberga, która od 

wielu lat zajmuje się edukacją finansową dzieci i młodzieży. Część 

teoretyczna została przedstawiona w taki sposób, aby w formie zabawy i z 

użyciem materiałów wizualnych dzieci mogły łatwo przyswoić wiedzę 

finansową. Zadaniem prowadzących było wspieranie dzieci i stymulowanie 

ich aktywności w czasie zajęć. 

Materiały warsztatowe zostały opracowane w oparciu o rozwiązania 

sprawdzone w praktyce, wzbogacone o szereg materiałów wizualnych, gry i 

zadania dla uczestników, a całość zajęć została przeprowadzona w wesołej i 

bezpiecznej dla dzieci atmosferze zabawy. Część teoretyczna odnosiła się 

bezpośrednio do codziennych doświadczeń dzieci związanych z 

bezpiecznymi zakupami, rozpoznawaniem monet i banknotów, właściwym 

odliczaniem kwot pieniężnych itp. 

Strona Internetowa http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.htm 
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Nazwa praktyki Pierwsza pomoc – ratownictwo przedmedyczne – edukacja 

społeczna 

Nazwa instytucji/fundacji Grupa ENEA 

Kraj Polska 

Opis praktyki Pokazy ratownictwa i ćwiczenia na fantomach prowadzą wolontariusze 

ratownicy z ENEA Operator podczas lekcji i imprez masowych jak np. pikniki, 

festyny, imprezy okazjonalne dla szerokiej publiczności. 

Większość Polaków deklaruje, że udzieliliby I pomocy poszkodowanemu. 

Niestety ciągle jest niewiele osób, które faktycznie wiedzą i umieją I pomocy 

udzielić. Pokutuje wiele mitów na ten temat, co dla poszkodowanego może 

skończyć się nawet śmiercią. Dlatego ENEA edukuje dzieci i dorosłych jak 

pomocy udzielać, a także wyposaża miejsca użyteczności publicznej w 

defibrylatory i uczymy jak ich używać. 

Poza programem dotyczącym pierwszej pomocy, ENEA organizuje: 

1. Nie taki prąd straszny – edukacja dzieci 5-9 lat 

2. W kontakcie z naturą KIDS - edukacja dzieci do 13 lat 

3. Jest pomysłodawcą i członkiem-założycielem Projektu „Koalicja 

Prezesi Wolontariusze 2011” 

Lekcje w programach 1. i 2. prowadzą w szkołach wolontariusze – pracownicy 

Grupy ENEA. Wykorzystują materiały dydaktyczne opracowane przy 

współpracy z nauczycielami metodykami oraz wyprodukowane specjalnie na 

potrzeby tej edukacji filmy dvd. 

Koalicja Prezesi Wolontariusze 2011 promuje wolontariat pracowniczy i 

zaangażowanie społeczne w biznesie, uczy jak łączyć te dwa światy, organizuje 

także konferencje tematyczne, akcje pomocowe i edukacyjne, mentoring. 

Wolontariusze Koalicji uczestniczą w akcjach organizowanych przez inne 

podmioty np. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Koalicja Prezesi 

Wolontariusze 2011 została założona w Europejskim Roku Wolontariatu przez 

Macieja Owczarka Prezesa ENEA we współpracy z Pawłem Łukasiakiem 

Prezesem Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to 

pierwszy i jedyny projekt w Polsce, który zrzesza prezesów największych firm w 

Polsce, którzy osobiście angażują się w pomoc innym, promując jednocześnie 

taka postawę wśród swoich pracowników i współpracowników. 

Strona Internetowa http://www.wolontariat.enea.pl/news/44/wydarzenia/ 

www.dobrybiznes.info 

www.wkontakcieznatura.pl 

  

http://www.wolontariat.enea.pl/news/44/wydarzenia/
http://www.dobrybiznes.info/
http://www.wkontakcieznatura.pl/
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Nazwa praktyki Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości: “Io e 

l’Economia” i “Impresa in azione" 

Nazwa instytucji/fundacji ABB S.p.a 

Kraj Włochy 

Opis praktyki W 2004 roku organizacja ABB dołączyła do programu "Io e l'Economia" i 

"Impresa in Azione" w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Fundacja ta 

jest organizacją non-for-profit, działającą w 123 krajach na świecie, która 

opracowywała i promowała przez ponad 100 lat inicjatywy edukacji 

ekonomicznej. Celem tych inicjatyw było dostarczanie szkołom kompetencji i 

wiedzy z zakresu ekonomii, co mogłoby być pomocne zarówno podczas 

procesu szukania pracy oraz zapewnieniu lepszej jakości życia dla młodszych 

pokoleń. Mogłoby się to przyczynić do gospodarczego, społecznego i 

kulturalnego rozwoju terenów, na których mieszkają młodzi ludzie 

korzystający z tego rodzaju programów.  

ABB wierzy, że wolontariat korporacyjny to skuteczne narzędzie, które wnosi 

do szkół doświadczenie i kompetencje, charakterystyczne dla 

przedsiębiorstw. Każdy z zatrudnionych może zostać ekspertem 

korporacyjnym Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, poświęcając 

młodym ludziom kilka godzin swojego czasu pracy: wystarczy wziąć udział w 

internetowych kursach treningowych dla początkujących. Kursy te składają 

się z treści oraz metodologii nauczania wybranego programu na temat 

zarządzania klasą oraz efektywnymi relacjami z uczniami i nauczycielami.  

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspiera wolontariuszy przez cały 

czas trwania projektu, dostarczając podręczników oraz wskazówek 

postępowania, pomagając w wyborze szkół, w których mogą być realizowane 

projekty i dokonując końcowych ewaluacji w klasach. 

Na koniec projektu, ekspert korporacyjny posiada nowe umiejętności, które 

rozwinął podczas trwania programu. Poza tym, taka osoba wnosi określony 

wkład w edukację młodzieży, co może mieć znaczny wpływ na ich przyszłość.  

Strona Internetowa http://www.jaitalia.org/  
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Nazwa Praktyki Dzień Społecznościowy 

Nazwa organizaji/fundacji Comunità Nuova Onlus 

Kraj Włochy 

Opis praktyki Korporacyjne Dni Społecznościowe odbywają się w Villa Paradiso oraz 

Centrum Azimuth. Projekt ten to rodzaj społecznej pracy zespołowej, kiedy 

to pracownicy  poświęcają jeden dzień na wolontariat w imieniu Comunità 

Nuova. Pracownicy przedsiębiorstwa spędzają razem z gośćmi Centrum 

dzień pracy w ogrodzie, w kuchni oraz w laboratoriach znajdujących się na 

terenie ośrodka.  W tym czasie uczestnicy mogą doświadczyć sytuacji 

odmiennych od tych związanych z pracą, mając swój wkład w rozwój 

wspólnoty społeczności. 

Strona Internetowa http://www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=348:quelli-di-mtv-a-villa-paradiso-il-video&catid=79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=348:quelli-di-mtv-a-villa-paradiso-il-video&catid=79
http://www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=348:quelli-di-mtv-a-villa-paradiso-il-video&catid=79
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Nazwa Praktyki ENGAGE Valencia program wolontariatu korporacyjnego 

Nazwa organizaji/fundacji FUNDAR 

Kraj Hiszpania 

Opis praktyki 

 

ENGAGE Valencia program wolontariatu korporacyjnego to projekt 

skierowany do uczniów w wieku od 14 do 16 lat, którego celem jest 

zapobieganie rezygnacji z nauki w szkole i zapewnienie uczniom informacji na 

temat planowania kariery. Tworzone są 15-25-osobowe grupy uczniów. 

Wolontariusze tworzą mniejsze 3-4 osobowe grupy, które pracują jako zespół 

i mają przydzieloną zawsze tą samą grupę uczniów. W ten sposób została 

osiągnięta ścisła współpraca i zaufanie pomiędzy członkami grupy. 

Praca wolontariuszy skupia się na dwóch obszarach:  

 Przybliżenie orientacji zawodowej;  

 Próba uświadomienia jak ważny jest wysiłek włożony w naukę i 

to, że nauka odgrywa znaczącą rolę w sferze zawodowej.  

Wolontariusze starają się ułatwić młodym ludziom:  

 Rozwój umiejętności społecznych.  

 Wizyty w przedsiębiorstwach wraz z wolontariuszami.  

 Nabywanie umiejętności z zakresu zatrudnienia.  

W przyszłym roku FUNDAR ma zamiar udoskonalić jakość szkoleń dla 

wolontariuszy. Organizacja wprowadzi zajęcia obejmujące zagadnienia: 

publicznego wypowiadania się, jak zachęcać grupy do działania oraz jak 

poprawić asertywność uczestników. Treść szkoleń będzie zawsze poparta 

przykładami własnych doświadczeń związanych z wolontariatem. Zabiegi te, 

mają za zadanie nie tylko poprawić jakość pracy wolontariackiej FUNDARu, 

ale również zaopatrzyć wolontariuszy w narzędzia potrzebne do codziennej 

pracy. 

FUNDAR zamierza zachęcić współpracujące firmy do pomocy w promowania 

projektu w innych lokalnych przedsiębiorstwach. FUNDAR planuje opracować 

szczegółowy program, w którym będą uczestniczyć wolontariusze z różnych 

firm, w celu poprawienia jakości pracy zespołowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baza dobrych praktyk  

 

Nazwa Praktyki Wartości przyszłości 

Nazwa organizaji/fundacji BBVA 

Kraj Hiszpania 

Opis praktyki 

 

Wartości przyszłości to program edukacyjny dla szkół podstawowych oraz 

pierwszych i drugich klas szkół średnich (wg hiszpańskiego systemu 

edukacyjnego), który składa się ze szkoleń dotyczących wartości 

moralnych oraz edukacji finansowej. 

Projekt ten jest inicjatywą organizacji BBVA, a jego zadanie to 

promowanie umiejętności oraz wartości związanych z wykorzystywaniem 

pieniędzy (wysiłek, solidarność, oszczędności…). Podczas trwania 

programu, prowadzone są warsztaty, które mają nakłonić do 

zastanowienia się oraz do prowadzenia dialogu między uczestnikami 

spotkania w klasie. 

Rejestracja do udziału w programie oraz materiały edukacyjne są 

darmowe, a spośród dostępnych, w sumie 62 propozycji warsztatów, z 

których można wybrać dowolny.  

Rok szkolny 2009/2010 (w liczbach) - Wolontariusze: 413; Zajęcia: 703; 

Uczniowie: ok. 17 575.  

Rok szkolny 2010/2011 - Wolontariusze: 243; Zajęcia: 357; Uczniowie: ok. 

8,925.  

Rok szkolny 2011/2012 - Wolontariusze: 321; Zajęcia: 462; Uczniowie: ok. 

11,550. 

Dane otrzymane w poprzednich latach oraz sukces polegający na 

zaangażowaniu się przedsiębiorstw, nauczycieli w szkołach oraz uczniów 

zachęcają do rozwijania programu w kolejnych latach, według tak samo 

zorganizowanego rozkładu zajęć oraz zadań, jak w poprzednich latach. 

Strona Internetowa www.valoresdefuturo.com 

 www.valoresdefuturo/empleados 
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Baza dobrych praktyk  

 

Nazwa praktyki Poradnictwo zawodowe dotyczące kariery uczniów i 

warsztaty samozatrudnienia  

Nazwa organizacji/fundacji SPB - Suavizantes y Plastificantes Bituminosos 

Państwo Hiszpania 

Opis praktyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnictwo edukacyjne to proces pomocy, którego zadaniem jest 

poprawa jakości oraz rozwój edukacji w szkołach. To ważny i decydujący 

element, kiedy chce się zwracać uwagę na szeroko pojętą różnorodność. 

Dlatego też zadaniem programu jest zorganizowanie indywidualnych 

szkoleń, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi wiedzy, 

umiejętności i wartości uczniów we wszystkich sferach życia: osobistej, 

rodzinnej, społecznej oraz zawodowej. 

Pomoc w planowaniu kariery zawodowej uczniów to jedna z funkcji, jaką 

spełnia nauczanie, a nauczyciele powinni ją realizować. Nauczyciel w 

każdej grupie będzie doradcą uczniów, a zajęcia te będą 

zindywidualizowane i dopasowane do ich procesów nauczania i uczenia 

się. W tym przypadku nauczyciele mogą polegać na pomocy 

współpracujących wolontariuszy korporacyjnych, tak jak dzieje się to w 

przypadku współpracy szkół z firmą SPB. 

Celem programu jest wdrożenie działań, które będą promować jak 

najbardziej kompleksowe szkolenie, dzięki któremu uczniowie poznają i 

będą potrafili ocenić większą liczbę możliwości wyboru ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych. Ma to skutkować motywacją do uczenia się 

w przyszłości, zwiększeniem możliwości zatrudnienia, wyrobieniem sobie 

tożsamości zawodowej zdolnej do dostosowywania się do wymogów 

rynku i przekwalifikowania się oraz wzbudzaniem nowych, 

przedsiębiorczych oczekiwań wśród uczniów. 

Podsumowując, celem projektu jest wspieranie innowacyjnych 

pomysłów pomocy w procesie podejmowania decyzji uczniów. Są to 

wybory, przed którymi uczniowie muszą stanąć, patrząc z punktu 

widzenia swojego ogólnego wykształcenia i odnosząc się do własnego, 

dalszego planu osobistego rozwoju. 

Odbiorcami tej inicjatywy są uczniowie w wieku 14-16 lat. 

Co robią wolontariusze korporacyjni? 

Szkolenie: Wolontariusze korporacyjni biorą udział w podwójnym 

szkoleniu: 

 ogólne szkolenie internetowe na temat wolontariatu, 

 specjalistyczne szkolenie dotyczące wybranego programu i 

związanych z nim działań,  

 prócz szkolenia wolontariuszom dostarczana jest dokumentacja 

oraz niezbędne materiały, dzięki temu mogą oni jak najlepiej 

wykonywać swoje zadania. 

 Zadania zawsze są wykonywane w grupach 2-3 osobowych.  

 Koordynatorem tej części jest FUNDAR. 



Baza dobrych praktyk  

 

Wprowadzenie w szkole: wolontariusze udają się do szkół kilka dni przed 

wyznaczoną oficjalną datą wizyty, by zaproponować ok. 50 minutową 

pogadankę, w czasie której przedstawiają samych siebie, krótko tłumaczą 

na czym polega praca przedsiębiorstwa – jej działalność – jak również 

przekazują inne informacje, które uważają za istotne. Podczas spotkania 

wyjaśniane jest także, co uczniowie będą robić w trakcie wizyty w firmie. 

Często ci sami wolontariusze towarzyszą grupie podczas wizyty w 

przedsiębiorstwie. 

Wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach: organizowane są po to, 

by pozwolić uczniom na zapoznanie się z większą liczbą różnych profili 

zawodowych. 

Wizyta jest planowana tak, aby uczniowie odwiedzali  przedsiębiorstwa 

w małych grupach, w towarzystwie ok. 2-3 wolontariuszy. Średni czas 

trwania wizyty to 3 godziny. Uczniowie zwiedzają obiekty, poznają 

różnorodne procesy oraz  różne jednostki przedsiębiorstwa. 

Wolontariusze kładą nacisk na opis poszczególnych jednostek 

przedsiębiorstwa oraz stanowisk pracy. 

Wizyta przeznaczona jest maksymalnie dla 25/30 uczniów, więc jeśli w 

szkole znajduje się więcej chętnych do uczestniczenia w programie, 

powinno rozważyć się różne daty na takie wizyty w przedsiębiorstwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baza dobrych praktyk  

 

Nazwa praktyki Zapobieganie porzucaniu szkoły przez uczniów w wieku 

14-16 lat  

Nazwa organizacji/fundacji Tempe Inditex Group 

Państwo Hiszpania 

Opis praktyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiszpańska sytuacja edukacyjna charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 

rezygnacji uczniów w wieku 14-16 lat z nauki w szkole. Wskaźnik ten dla 

szkół średnich wynosi 30%. Wcześniejsze opuszczanie szkoły przyczynia się 

do marginalizacji społecznej tych osób. Realizacja projektu „Zapobieganie 

porzucaniu szkoły przez uczniów w wieku 14-16 lat” połączyła 

przedsiębiorstwo Tempe (Inditex Group) ze szkołami ponadgimnazjalnymi w 

Alicante i okolicy, poprzez rozwijanie różnorakich działań. Działania te dążą 

do osiągnięcia celów różnych programów eksperymentalnych 

prowadzonych w ramach Departamentu Edukacji w regionie Walencja.   

Rodzaje działań: 

 Szkolenia dla wolontariuszy: Wolontariusze korporacyjni, nim 

zaczną swoją działalność, biorą udział w specjalnych szkoleniach, 

które organizowane są przez FUNDAR. Poprzez udział w takich 

zajęciach wolontariusze mogą dowiedzieć się, jak radzić sobie ze 

specyficznymi zachowaniami uczniów i jak przekazać im wiedzę na 

temat umiejętności społecznych (np. – z jakich przykładów mogą 

skorzystać, by przekazać uczniom jak ważne jest nabycie 

umiejętności społecznych). 

 Cztery sesje Rozwoju Umiejętności Społecznych: te zajęcia 

pozwalają uczestnikom rozwijać podstawowe umiejętności 

społeczne i etyczne, które mają pomóc w rozwinięciu własnej 

osobowości. Podczas ostatniej sesji, wolontariusze korporacyjni 

tłumaczą, jak będzie wyglądała wizyta w przedsiębiorstwie. 

 Wizyta uczniów w przedsiębiorstwie: Wolontariusze korporacyjni 

(często ci sami, którzy brali udział w zajęciach na temat 

umiejętności społecznych) witają uczniów i towarzyszą im podczas 

wizyty. Dla tych uczniów, którzy wykazali się wyjątkowym 

zainteresowaniem działalnością odwiedzanego przedsiębiorstwa 

przygotowywane są spotkania indywidualne. 

 Sesja dotycząca umiejętności potrzebnych przy ubieganiu się o 

pracę: wolontariusze uczą, w jaki sposób radzić sobie podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej lub jak udoskonalić własne CV. Prowadzący 

zachęcają uczestników do kontynuowania nauki oraz do 

rozważnego podejmowania decyzji (wprost przypominając o 

spokojnym przemyśleniu decyzji i unikaniu kłopotów).  

  



Baza dobrych praktyk  

 

Nazwa praktyki Działania dobroczynne biznesu na rzecz szkół 

Nazwa szkoły Güngören średnia techniczna szkoła zawodowa 

Nazwa organizacji/fundacji Takım Saş Company, Tüm Kalıp Company, Mercedes and Paksan Company. 

Państwo Turcja 

Opis praktyki 

 

Partnerstwo pomiędzy wymienionym wyżej organizacjami, polega na 

wspieraniu kształcenia zawodowego oraz szkoleń, w których biorą udział 

uczniowie. Pomoc sprowadza się do dostarczania urządzeń 

wykorzystywanych w pracowniach szkolnych, gdzie odbywają się zajęcia. 

Firma oferuje sprzęt, który szkoła potrzebuje do nauczania wiedzy 

praktycznej. Przedsiębiorstwo oferuje również pomoc profesjonalnych 

pracowników lub trenerów, którzy udają się do szkół partnerskich w celu 

przeprowadzenia szkoleń „sam na sam” z uczniami (tak by każdy uczeń miał 

możliwość samodzielnej obsługi sprzętu). Zajęcia te są dopasowywane do 

sytuacji oraz potrzeb w danym sektorze. Tego rodzaju szkolenia - dające 

możliwość obcowania z nową technologią - są bardzo ważne dla uczniów. 

Prócz zajęć w szkole, nauczyciele organizują wycieczki do przedsiębiorstw tak, 

aby uczniowie poznali firmę partnerską, zobaczyli dostępne rozwiązania oraz 

na miejscu nauczyli się obsługi sprzętu. Jest to dla uczniów bardzo ważne 

wydarzenie – uczą się o nowych rozwiązaniach technologicznych, będąc w 

prawdziwym miejscu pracy. Przedsiębiorstwo partnerskie zapewnia także 

pomoc w zakresie szkoleń praktycznych dla nauczycieli. Nauczyciele udają się 

do przedsiębiorstw produkcyjnych, gdzie odbywają się seminaria. Podczas 

zajęć uczestnicy mogą zaktualizować swoją wiedzę z danego zakresu. 

Szkolenia praktyczne i teoretyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych są 

równie dobrą okazją do rozwoju nauczycieli, jak formalne kursy. 

Uczniowie mogą odbyć obowiązkowe praktyki w firmie partnerskiej w okresie 

letnim. Jest to szansa dla uczniów, ponieważ po ukończeniu szkoły, mogą 

zostać zatrudnieni w miejscu odbytych wcześniej praktyk.  

Według organizatorów programu, wyróżnia się on spośród innych, ponieważ 

nie tylko przygotowuje nowe pracownie w szkołach, ale także wspiera 

uczniów i nauczycieli, którzy korzystają z najnowszych technologii podczas 

szkoleń praktycznych. 

Strona internetowa http://gungorenteml.k12.tr/,http://tefbis.meb.gov.tr/  

  

http://gungorenteml.k12.tr/,http:/tefbis.meb.gov.tr/
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Nazwa praktyki Uruchomienie laboratorium obsługi technicznej drobnego 

sprzętu AGD 

Nazwa szkoły Beyoglu zawodowa szkoła średnia 

Nazwa organizacji/fundacji Electrolux 

Państwo Turcja 

Opis praktyki 

 

Przedsiębiorstwo Electrolux założyło laboratorium w szkole, z którą 

nawiązało współpracę. Nowa sala została wyposażona w urządzenia 

związane z profilem kształcenia. Firma zapewniła trenerów oraz możliwość 

odbycia stażu dla uczniów. Poprzez tą współpracę, nauczyciele i uczniowie 

poprawili swoje osiągnięcia.  

Firma Electrolux jest dobrze prosperującym przedsiębiorstwem, a jej 

infrastruktura jest bardzo dobra. W wyniku podjętej współpracy została 

zmieniona wizja szkoły, która została zorientowana na potrzeby danego 

sektora gospodarczego i może uczyć tak, aby uczniowie po zakończeniu 

szkoły byli dostosowani do podjęcia pracy zawodowej w tym sektorze. 

Można to łatwo osiągnąć przez współpracę z odpowiednimi instytucjami. 

Wspieranie szkół przez firmy jest również dla nich opłacalne, ponieważ już 

na etapie edukacji  mogą mieć wpływ na przygotowanie do zawodu swoich 

potencjalnych pracowników. Współpraca tego rodzaju daje możliwość 

uczniom na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia  po ukończeniu edukacji. 

Dzięki takiej kooperacji uczniom i nauczycielom nie przysparza dużo 

trudności przyswojenie świeżych informacji z zakresu nowych technologii, a 

gospodarka może liczyć na dobrze wykwalifikowaną kadrę. 

Strona internetowa www.beyogluteml.k12.tr 
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Nazwa praktyki Przebudowa szkoły 

Nazwa szkoły Yunus Emre szkoła średnia 

Nazwa organizacji/fundacji Władze administracyjne Istambułu – gmina Şişli 

Państwo Turcja 

Opis praktyki 

 

Projekt opiera się na współpracy między Yunus Emre High School oraz 

gminą Şişli. W umowie tej znajdowało się pozwolenie od władz 

Istambułu na budowę nowoczesnego budynku szkoły oraz jego 

infrastruktury w celu poprawienia jakości nauczania. Dzięki tej 

współpracy na obszarze szkoły powstało 40 nowych sal lekcyjnych, 

których liczba rok wcześniej wynosiła tylko 18. Ponadto na terenie szkoły 

stworzono nowe miejsce gier i zabaw dla uczniów – wcześniej będące 

nieodpowiednio przystosowane. Powiększono salę gimnastyczną, a 

stołówkę przeniesiono do większego pomieszczenia.  

W przeszłości, z powodu dużej liczby uczniów i zbyt małej przestrzeni, 

musiano prowadzić dwuzmianowy system lekcyjny. Między 8.30 a 12.30 

prowadzono zajęcia dla części uczniów, a pozostali uczestniczyli w 

lekcjach od 12.30 do 17.30, podczas drugiej zmiany. Obecnie szkoła 

posiada dużo większą liczbę sal lekcyjnych, więc możliwe jest 

prowadzenie zajęć dla wszystkich uczniów podczas jednej zmiany 

pomiędzy 9.00 a 15.30. Poprawiła się jakość nauczania w szkole. Status 

szkoły wzrósł i dzięki temu zwiększyła się również liczba kandydatów. 

Zostały sporządzone plany terenów zielonych wokół szkoły. Prace przy 

sadzeniu drzew nadzorowały osoby z władz gminy Şişli.  

Do każdej sali lekcyjnej wstawiono nowoczesne tablice SMART. 

Laboratoria do nauk ścisłych oraz sale komputerowe zostały odnowione i 

wyposażone w najnowocześniejszy pod względem technologicznym, 

sprzęt. 

W Turcji władze gmin nie mają obowiązku dbać o wyposażenie szkół 

mimo, że jest to bardzo istotna kwestia. Wynika to z faktu, że nie mają 

one wystarczających środków, by zapewnić takie same warunki dla 

wszystkich szkół. 

Strona internetowa http://www.sislibelediyesi.com/site/   
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Nazwa praktyki Dni kariery Baal’a 

Nazwa szkoły Beşiktaş Atatürk Anadolu szkoła średnia 

Nazwa organizacji/fundacji Klub Absolwentów Baal’a 

Kraj Turcja 

Opis praktyki Osoby, które ukończyły edukację w tej szkole i pozostają obecnie w 

zatrudnieniu, zostały zaproszone do uczestnictwa w szkolnych Dniach 

Kariery Baal’a. Absolwenci dzielą się swoimi doświadczeniami, 

opowiadają historię swojego sukcesu, tłumaczą, jakie możliwości daje 

sektor, w którym pracują. Uczniowie wraz z pomocą absolwentów 

stworzyli klub przedsiębiorczości. Wśród akcji organizowanych przez 

ten klub jest promocja zawodów w celu przekazania jak najwięcej 

informacji na temat działających na rynku sektorów oraz możliwości na 

rynku pracy.  

Rozpowszechnianie informacji na temat profesji jest bardzo ważne, aby 

uczniowie mogli uniknąć złych wyborów dotyczących przyszłej kariery 

zawodowej i aby mieli możliwość zorientowania się, co mogłoby być 

dla nich odpowiednim wyborem, w zależności od posiadanych przez 

nich ich umiejętności i predyspozycji. „Zapraszamy lekarzy, adwokatów, 

inżynierów, itp., do naszej szkoły. Dzięki temu uczniowie jeszcze przed 

egzaminami na studia są bardzo zmotywowani do działania”. Podczas 

takich spotkań uczniowie dowiadują się wiele na temat pracy w 

określonym zawodzie, włączając w to szanse, jak i wyzwania, z jakimi 

mogą się spotkać podczas wykonywania danej pracy. Ponadto 

uczestnicy dowiadują się jak wiele i długo muszą się uczyć, aby móc w 

przyszłości pracować w wybranym zawodzie.  

Dzięki Dniom Kariery Baal’a, uczniowie mogą wcześniej – już na 

początku edukacji w szkole średniej – określić, jaką ścieżkę kariery chcą 

wybrać, zwiększając tym samym swoje szanse na powodzenie zaraz po 

skończeniu nauki. „Nasza szkoła potrafi również bardzo dobrze 

wykorzystywać media społecznościowe. Utrzymujemy kontakt z 

naszymi absolwentami poprzez Facebook i Twitter. Istnieje również 

blog, należący do szkoły, który ułatwia wymianę informacji między 

byłymi i obecnymi uczniami.” Absolwenci pomagają także uczniom 

podczas procesu poszukiwania pracy. Często jeżeli potrzebują nowego 

pracownika do własnej firmy, chętnie przyjmują absolwenta tej samej 

szkoły.  

Strona internetowa www.baalk12.tr 

  

http://www.baalk12.tr/
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Nazwa praktyki RESTART – założenie własnej firmy 

Nazwa szkoły Maçka Vocational szkoła średnia 

Nazwa organizacji/fundacji Izba Handlowa w Istambule 

Kraj Turcja 

Opis praktyk Umowa współpracy podpisana pomiędzy Junior Achievement Education 

Foundation (Genç Başarı Vakfı) i kierownictwem Istanbul Provincial 

Education, została zawarta w celu rozwijania umiejętności uczniów, 

dotyczących zakładania działalności gospodarczej i przygotowania ich do 

pracy zawodowej po ukończeniu szkoły. W tym celu Junior Achievement 

Education Foundation przygotował swoich nauczycieli-wolontariuszy pod 

kątem wiedzy z zakresu zakładania firmy, przygotowania biznes planu 

oraz zarządzania przedsiębiorstwem.   

Po dwudniowym szkoleniu nauczyciele-wolontariusze mogą 

przeprowadzać zajęcia z uczniami na temat zakładania własnej firmy, 

przygotowania procesu produkcyjnego oraz biznes planu, finansów, 

marketingu, zarządzania firmą oraz rachunkowości. Po takim szkoleniu 

uczniowie wiedzą już w jaki sposób powstają przedsiębiorstwa. W jednej 

ze szkół podjęto nawet decyzję o założeniu własnej firmy. 13 ochotników 

dokonało tego otwierając przedsiębiorstwo RESTAR. Firma ta produkuje 

wiele przedmiotów np. torby, portfele, które są zrobione z 

przetworzonych odpadów: papieru i innych materiałów.  Ponadto, 

towary te są nie tylko wytwarzane, są także sprzedawane na wolnym 

rynku, np. na jarmarkach, bazarach i kiermaszach. 

W RESTAR dokonano podziału akcji: 1% akcji to własność dyrektora 

szkoły, 10% należy do nauczycieli, 89% do uczniów. Zarządzanie 

przedsiębiorstwem to zadanie, za które odpowiadają uczniowie. Firma 

RESTAR jest organizacją non profit, a zyski ze sprzedaży swoich 

produktów  przekazuje niepełnosprawnym uczniom.  

RESTART zostało wybrane najlepszym programem w 2012 roku w Turcji. 

4 uczniów zwycięskiego projektu udało się do Norwegii, by wziąć udział, 

jako reprezentacja Turcji,  w konkursie Przedsiębiorstwo Roku w Europie. 

Dało im to możliwość zaprezentowania własnej firmy oraz jej działalności 

przed europejską widownią. 

Strona internetowa www.restartmacka.com 

  

http://www.restartmacka.com/
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Nazwa praktyki Realizacja lustrzanych marzeń 

Nazwa szkoły Rüştü Akın żeńska techniczna szkoła zawodowa 

Nazwa organizacji/fundacji Karaca Textile i Setenay Textile 

Kraj Turcja 

Opis praktyki Uruchomiona została wspólna inicjatywa pomiędzy szkołą średnią Rüştü 

Akın, szkołą podstawową Yusuf Polat i przedsiębiorstwem Akın Textile. 

Współpraca ta została zapoczątkowana w ramach Dnia Dzieci. Święto to 

było prezentem dla tureckich dzieci od Mustafy Kemala Atatürka, 

założyciela Republiki Tureckiej, z okazji rozpoczęcia obrad Wielkiego 

Zgromadzenia Narodowego. Zespół projektu składał się z uczniów, 

nauczycieli, członków rodzin uczniów oraz wolontariuszy korporacyjnych. 

„Produkujemy ubrania, których projektantami są uczniowie szkoły 

podstawowej Yusuf Polat, będący w trudnej sytuacji finansowej. Zaczęliśmy 

realizować ten program 1 marca, ponieważ chcieliśmy przygotować 

wszystkie ubrania do 23 kwietnia – na Dzień Dzieci. Kontaktowaliśmy się z 

wieloma przedsiębiorstwami, jednym z nich jest właśnie Akın Textile 

Company, które zaopatrzyły nas w materiały oraz w odpowiednie 

wyposażenie”. Uczniowie ze szkoły średniej połączyli posiadaną wiedzę 

teoretyczną z rozwiązaniami praktycznymi, co dało im poczucie, że nauczyli 

się w  szkole wielu przydatnych rzeczy. 

„Nasi uczniowie przygotowali dużą ilość dobrze zaprojektowanych ubrań, co 

wywołało dumę u ich nauczycieli. Ponadto, wszystkie ubrania dla uczniów 

szkoły podstawowej zdążyliśmy przygotować przed festiwalem.” 

Wykonawcy mieli szansę na to, by wziąć czynny udział w procesie 

prawdziwej produkcji, ponadto uczniowie mieli wiele satysfakcji z faktu, że 

mogli pomóc kolegom ze szkoły podstawowej. 

W tym projekcie wolontariusze korporacyjni odegrali ważną rolę nie tylko 

poprzez wsparcie szkoły w dostarczeniu surowców, ale także dali szanse 

uczniom by mogli zastosować posiadaną wiedze teoretyczną w praktyce. 

Taka współpraca to bardzo dobry przykład dla przedsiębiorstw, które 

chciałyby brać udział w wolontariacie korporacyjnym. Chcąc rozpocząć 

współdziałanie ze szkołą, powinni pamiętać o tym, żeby przekonać również 

uczniów do aktywnego działania, co jest miarą osiągnięcia sukcesu. 
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Nazwa praktyki Program mentoringu ACD  

Nazwa szkoły BSIX 

Nazwa organizacji/fundacji Withers LLP 

Kraj Anglia 

Opis praktyki „Wciąż blisko współpracujemy z African & Caribbean Diversity. 

Dostarczamy im programów doradczych, które są przygotowywane 

specjalnie w celu podnoszenia aspiracji edukacyjnych u uczniów 

pochodzenia afrykańskiego oraz z innych mniejszości narodowych, 

uczęszczających do lokalnych szkół państwowych położonych w 

zaniedbanych dzielnicach Londynu.  

22 lipca 2009 roku w londyńskim biurze ACD odbyła się inauguracja 

programu ACD’s Mentor Matching 2009. W wydarzeniu wzięło udział w 

sumie ok. 100 uczniów oraz organizacji, którzy mają wziąć udział w 

tegorocznym programie. Obecnie 30 pracowników z londyńskiego biura 

uczestniczy w programie jako mentorzy.” 

Osoby, które zdecydują się być wolontariuszami-mentorami, 

współpracują z uczniami w wieku 10-14 / 14-18 lat. Wolontariusze 

korporacyjni wspierają uczniów w dokonywaniu świadomych wyborów 

edukacyjnych i zawodowych oraz w odpowiednim wykorzystaniu 

własnego potencjału naukowego, ekonomicznego i socjalnego. 
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Nazwa praktyki Program zaangażowania społecznego  

Nazwa szkoły Quintin Kynaston Secondary School 

Nazwa organizacji/fundacji Bank of England 

Kraj Anglia 

Opis praktyki Dział HR banku zwrócił się z pytaniem do działu zajmującego się relacjami ze 

społecznością (Community Relations) o znalezienie dyrektora szkoły, który 

zgodziłby się przyjść do banku i przeprowadzić rozmowę z osobami 

zarządzającymi, na temat bycia liderem. Jeden z partnerów zaproponował 

dyrektora szkoły Quintin Kynaston, Westminster, który jest szanowany i 

uważany za „super dyrektora”. Pomimo tego, że szkoła jest usytuowana w 

St John’s Wood jej uczniowie pochodzą z bardzo dysfunkcyjnych i 

zróżnicowanych społeczności, mieszkających w pobliżu placówki.  

Po spotkaniu, w którym wzięli udział: dyrektor szkoły i dyrektor wydziału 

banku zajmującego się relacjami z społecznością (Community Relations) 

ustalono, że można rozpocząć współpracę pomiędzy instytucjami. Umowa 

dotyczyła stażu w Dziale Analizy Finansowej banku dla uczniów ostatniej lub 

przedostatniej klasy, uczących się ekonomii i pochodzących z trudnego 

(dysfunkcyjnego) środowiska.  

Grupa uczniów wzięła udział w próbnej ocenie przeprowadzonej na terenie 

banku. Do zespołu doradczego, składającego się z przedstawicieli Szkolnego 

Centrum Kariery Naukowej, dołączył dyrektor wydziału banku zajmującego 

się relacjami z społecznością (Community Relations).  

Kolejnym krokiem było stworzenie partnerstwa pomiędzy pracownikami 

wyższego szczebla kierownictwa w banku oraz pracownikami szkoły.  

Podsumowując: stosując kryterium uznanej placówki charytatywnej, 

wybrano dyrektora szkoły, z którą nawiązano współpracę, przygotowano 

spotkanie, przeprowadzono dyskusję: „co będzie najlepsze dla szkoły, jej 

uczniów i dla banku”, przygotowano listę wraz z planem działania, który 

zaczęto już realizować – priorytetem jest zapewnienie stażu bezdomnym 

uczniom. 

Strona internetowa http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=Quintin+Kynaston+School&met

a  
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Nazwa praktyki Projekt kluczowy 

Nazwa szkoły Central Foundation Boys' School 

Nazwa organizacji/fundacji Slaughter and May 

Kraj Anglia 

Opis praktyki The Key Project to inicjatywa Central Foundation Boys’ School, podjęta razem 

z Slaughter and May i The Access Project. Na projekt ten składa się praca 

zespołu wolontariuszy z Slaughter and May, którzy prowadzą korepetycje dla 

uczniów z Central Foundation, warsztaty oraz pomoc w pisaniu aplikacji do 

szkół uniwersyteckich, a także oferują wsparcie zawodowe. 

Program prowadzony jest przez The Access Project, organizację charytatywną, 

której działania skupiają się na motywowaniu uczniów z dysfunkcyjnych 

środowisk do zdobycia miejsca w najlepszych uniwersytetach. Projekt składa 

się z trzech elementów:  

1. Indywidualne korepetycje dla uczniów - wybierani są wolontariusze z 

firmy, z którymi odbywają cotygodniowe, godzinne zajęcia. Celem 

tych spotkań jest doskonalenie osiągnięć uczniów. Wszyscy 

wolontariusze-korepetytorzy muszą znać przedmiot, którego uczą na 

poziomie minimum podstawowym. Ponadto obowiązkiem jest 

odbycie pełnego szkolenia w zakresie prowadzenia skutecznych 

korepetycji. 

2. Warsztaty dotyczące nabycia pewności siebie i zdolności 

wypowiadania się – uczniowie uczęszczają na cotygodniowe 

warsztaty prowadzone przez pisarzy, naukowców i inne osoby, które 

zachęcają uczestników do dyskusji na różne tematy. Celem tych 

spotkań jest poprawa tzw. umiejętności miękkich - prowadzone są 

zajęcia z komunikacji werbalnej oraz nabywanie pewności siebie. 

Warsztaty te obejmują także cotygodniowe spotkania klubu 

dyskusyjnego, klubu medycznego, klub kreatywnego pisania oraz 

klubu rozszerzonej matematyki. 

3. Przygotowanie do rekrutacji na studia i wsparcie zawodowe – 

uczniowie mogą liczyć na doradztwo z zakresu budowania przyszłej 

kariery zawodowej oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych w 

celu podjęcia nauki na uniwersytecie. W ramach programu 

organizowane są:  

 zwiedzania uniwersytetów (również do tych spoza Londynu),  

 warsztaty: jak wybierać kierunek nauki oraz szkołę wyższą,  

 indywidualne doradztwo dotyczące przygotowania aplikacji 

na studia,  

 warsztaty przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych oraz 

staże.  

W Wielkiej Brytanii kładzie się nacisk na mobilność społeczną. Program The 

Key Project zapewnia kluczowe wsparcie w podnoszeniu kompetencji 

edukacyjnych oraz nabywaniu pewności siebie, niezbędnych do tego, aby 
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dostać się na najlepszy uniwersytet. 

Dzięki współpracy z wolontariuszami korporacyjnymi, uczniowie mogą 

również rozwijać swoją wiedzę i zrozumienie sfery zawodowej. 

Strona internetowa http://www.slaughterandmay.com/what-we-do/community-and-

environment/community/schools/case-study-the-key-project.aspx   
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Nazwa praktyki PRIME -  inicjatywa mobilności społecznej 

Nazwa organizacji/fundacji Withers Law 

Kraj Anglia 

Opis praktyki Przedsiębiorstwo Withers Law bierze udział w inicjatywie dotyczącej 

mobilności społecznej, której nazwa brzmi PRIME. W terminie 28 maja – 25 

czerwca, dziewięciu 17-letnich uczniów, którzy uczyli się prawa na poziomie 

podstawowym w Six Form College, dołączyło do personelu przedsiębiorstwa 

na jeden tydzień, by zdobyć doświadczenie zawodowe. Celem tego stażu 

było zapewnienie każdemu uczniowi możliwości zapoznania się z pracą 

prawnika tak, aby zaszczepić w nich przekonanie, że ten zawód jest 

wartościowy i daje satysfakcję oraz że może go wykonywać każdy, 

niezależnie od tego, skąd pochodzi. Staż został bardzo dokładnie 

zaplanowany tak aby mieć pewność, że uczniowie otrzymują odpowiednią 

ilość informacji, które mogą przyswoić w czasie codziennej pracy z 

prawnikami i trenerami z przedsiębiorstwa. 

Ponadto podczas praktyk odbywały się mini-spotkania zawodowe, podczas 

których uczniowie mieli możliwość poznania innych pracowników firmy (nie 

tylko prawników). Praktykanci uczestniczyli także w spotkaniach z klientami 

i przypatrywali się pracom w sądzie. Sesje sprawdzające umiejętności 

aplikowania do firm London City oraz uczestnictwo w rozmowach 

kwalifikacyjnych zapewniały, że uczniowie zdobyli potrzebną im wiedzę.  

Inicjatywa PRIME zapewnia zdobycie doświadczenia zawodowego przez 

uczniów w wieku szkolnym, którzy mają nikłe szanse na  odbycie tego 

rodzaju stażu w inny sposób. 

Firma: 

 Pracuje ze znanymi, niezależnymi w stosunku do uczestników 

projektu organizacjami, zapewniając najbardziej sprawiedliwe 

kryteria wyboru kandydatów na praktykantów. 

 Wspiera uczestników, udzielając im pomocy finansowej, aby mieć 

pewność, że będę mogli uczestniczyć we wszystkich aktywnościach. 

Firma pokrywa co najmniej koszty posiłków oraz uzasadnione 

wydatki na dojazd. 

 Odpowiednio przygotowuje uczestników przed prawdziwym 

doświadczeniem zawodowym poprzez dawanie im praktycznych 

wskazówek oraz w niektórych przypadkach poprzez działania 

przygotowujące do zatrudnienia. 

 Gwarantuje, że jest w stanie zaspokoić różne potrzeby uczestników. 

 Informuje uczestników o tym jakie są możliwości kariery prawniczej, 

również w sferze biznesu (dla adwokatów i nie-adwokatów), a także 

jak wygląda potencjalna droga do osiągnięcia tych stanowisk, 

włączając w to zasadność (lub nie) podjęcia studiów na 

uniwersytecie.  
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Nazwa praktyki Partnerstwo UBS i Bridge Academy 

Nazwa szkoły The Bridge Academy 

Nazwa organizacji/fundacji UBS 

Kraj Anglia 

Opis praktyki  Współpraca między UBS i Bridge Academy, oparta jest na wspólnych 

ambicjach – zbudowania trwałego programu, który da uczniom, 

personelowi i pracownikom szkoły, jak również pracownikom UBS, 

wspaniałą okazję do wspólnej pracy i nauki, mającej na celu pozytywny 

wpływ na  osiągnięcia edukacyjne i rozwój osobisty uczniów.  

Partnerstwo stara się ukształtować zmotywowanych, świadomych realiów 

pracy i wykwalifikowanych uczniów, zakorzeniać wśród nich kulturę 

aspiracji i odpowiedzialności oraz pomóc uczniom odnieść sukces zarówno 

teraz, jak w przyszłości.  

UBS pracuje z koordynatorami przedmiotowymi (subject leaders), w różny 

sposób wykorzystując wzięte z życia przykłady oraz wsparcie ze strony 

wolontariuszy korporacyjnych, aby nadać zajęciom szkolnym nowe 

perspektywy i nowe znaczenie – wszystko to ma na celu pomóc uczniom w 

osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w nauce.  

UBS poświęca swój czas, doświadczenie oraz zasoby finansowe dla 

uczniów ostatnich klas na:  

1. Wspieranie programu nauczania, zapewniając: 

 Warsztaty matematyczne na poziomie egzaminów końcowych 

oraz z wiedzy finansowej dla uczniów nie zdających matematyki 

na egzaminach końcowych;  

 Mentorów matematycznych dla uczniów, którzy chcieliby podjąć 

studia o tym profilu; organizowanie warsztatów pokazujących 

przykładowe zastosowania matematyki w różnych 

departamentach UBS. 

2. Udostępnienie edukacji nakierowanej na pracę poprzez: 

 Mentorów UBS ds. Kariery – każdy uczeń ostatnich klas będzie 

miał możliwość korzystania z pomocy mentora UBS, który 

poprowadzi dla niego indywidualne szkolenie we współpracy z 

organizacją IntoUniversity. 

 Staże dla uczniów klasy 12-tej. 

 Promocję nauki na uniwersytecie, wykorzystując partnerstwa 

banku z Queen Mary University of London, the Smith School of 

Enterprise oraz the Environment (University of Oxford). 

3. Poszerzanie doświadczenia życiowego uczniów i ich rozwoju 

osobistego – wolontariusze będą wspierać uczniów biorących udział w 

programie pod patronatem księcia Edynburga. 

Strona internetowa www.ubs.com/uk/en/wealth_management/services_business_charities/s

ervices_for_charity/ubs_community.html  
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Nazwa praktyki 
Zaangażowanie wolontariuszy z odpowiednimi 

umiejętnościami w kierowanie szkołami w Anglii 

Nazwa organizacji/fundacji School Governors’ One-Stop Shop 

Kraj Anglia 

Opis praktyki Organizacja School Governors’ One-Stop Shop została utworzona, by 

współpracować z pracodawcami z wszystkich możliwych sektorów, 

podkreślając zapotrzebowanie na pracowników kadry zarządzającej w 

szkołach i jednocześnie przedstawiając obustronne korzyści z tej 

współpracy. SGOSS zachęca pracowników firm partnerskich by zrobili krok 

naprzód i zaczęli tego rodzaju współpracę. Zarząd szkoły współpracuje z 

koordynatorami przedmiotowymi i pozostałą szkolną kadrą kierowniczą, by 

móc zapewnić możliwie najlepszą edukację oraz dać uczniom jak najlepszy 

start życiowy. Podejmują podobną do zarządzania w firmach 

odpowiedzialność  - są odpowiedzialni za powołanie dyrektora szkoły, 

gospodarowanie i monitorowanie budżetu, uzgadnianie kierunków rozwoju 

szkoły oraz zapewnienie ciągłego doskonalenia działalności placówki. Często 

zdarza się, że do skutecznego zarządzania działaniem szkoły, nie przywiązuje 

się dużej wagi i nie rozumie się na czym to polega. Istnieje przekonanie, że 

za odniesienie sukcesu odpowiada przede wszystkim dyrektor szkoły, a nie 

zwraca się uwagi na jej zarząd. Szkoły oraz władze lokalne zauważyły, że 

coraz trudniej znaleźć odpowiedniego kierownika, który posiadałby 

niezbędne umiejętności i mógłby skutecznie zarządzać przy wzrastającej 

odpowiedzialności placówki. 

Pracodawcy zainicjowali project School Governors’ One-Stop Shop (SGOSS). 

Była to grupa złożona z ważniejszych przedsiębiorstw korporacyjnych, które 

miały związek z edukacją. To właśnie te firmy zleciły badania, które 

doprowadziły do rozpoczęcia działalności dobroczynnej w 1999 roku. Dzięki 

badaniom odkryto korzyści, jakie wynikają z podjęcia roli kierownika szkoły 

przez pracownika sektora biznesu dla samych szkół, pracodawców oraz 

pojedynczych pracowników. 

W kompetencjach SGOSS zawsze leżało: „zatrudnić kierowników 

posiadających umiejętności zarządzania w  szkołach, które potrzebują tego 

najbardziej”. Spotkano się z wyzwaniami, które wymagały poszukiwania 

nowych rozwiązań. 

Pracodawcy: Aby dotrzeć do pracodawców z informacją o swoim programie 

dotyczącym zarządu szkół przy wszystkich innych dostępnych projektach 

wolontariatu, SGOSS skupił się na połączeniu: możliwości rozwoju 

umiejętności, pozytywnym PR, rekrutacji i dłuższym okresie zatrudnienia 

oraz wsparcia dla wolontariuszy. Proces rekrutacji został dopasowany do 

preferencji pracodawcy. 

Władze lokalne: by zbudować zaufanie i współpracę, położono nacisk na 

dostarczenie usług na najwyższym poziomie, posiadających wartość dodaną 

oraz odpowiadanie na specyficzne potrzeby, jeśli chodzi o kwalifikacje 



Baza dobrych praktyk  

 

wolontariuszy. 

Wolontariusze: aby zachęcić do wolontariatu osoby indywidualne o 

odpowiednich umiejętnościach, organizacja określiła dogodne wymagania - 

nie trzeba mieć dzieci, mieć specjalistycznych umiejętności, być dojrzałym 

wiekiem, czy rezygnować z pracy. SGOSS wykorzystując technologię uprościł 

proces składania aplikacji - obecnie prawie 100% z nich wpływa przez 

Internet. 

Szkoły: By zminimalizować obawy osób zarządzających szkołami, dotyczące 

wolontariuszy, których nie znają, SGOSS wykorzystało kombinację 

przykładów studiów przypadku, obustronnych uzgodnień pomiędzy 

dyrektorami a zarządami oraz bezpośredni kontakt między szkołami a 

menagerami wolontariuszy.  

W ten sposób możliwe jest zidentyfikowanie konkretnych umiejętności, 

którymi zainteresowany może być organ zarządzający szkołą. SGOSS 

prowadziło, wraz z dyrektorami szkół, kierownikami i urzędnikami, prace 

nad Internetowym Serwisem Kontrolującym Proces Rekrutacji. Serwis taki 

pozwalałby na zamieszczanie ofert pracy przez szkoły na stronie 

internetowej SGOSS, a także zapewniłaby dostęp do zasobów głównemu 

moderatorowi rekrutacji. 

Podsumowanie: SGOSS prowadziła regularne badania, dotyczące tego w 

jaki sposób jest postrzegana ich praca na zewnątrz. Narzędziami 

badawczymi były ankiety i grupy focusowe. Okresowe, niezależne analizy 

były zlecane przez SGOSS w celu sprawdzenia, jakie są skutki oddziaływania 

kierowników, których zatrudniła organizacja. Badano punkt widzenia tychże 

kierowników, dyrektorów szkół oraz przewodniczących organów, w których 

zasiadali. Ostatnio SGOSS przeprowadził badania wśród swoich 

kierowników, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: „Czy istnieje widoczny 

związek pomiędzy działaniami / skutecznością organu zarządzającego i 

wynikami edukacyjnymi uczniów?” Osiągnięcie wyników ilościowych tego 

rodzaju analiz jest oczywiście bardzo trudne. Opierając się na 600 

odpowiedziach i 400 przykładach, wg raportu stwierdzono, że związek 

między działaniami / skutecznością organu zarządzającego i wynikami 

uczniów można wywieść w racjonalny sposób. 

Strona internetowa www.sgoss.org.uk 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgoss.org.uk/
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Nazwa praktyki Clown Therapy – rodzaj terapii śmiechem 

Nazwa szkoły Scoala Paunescu 

Nazwa organizacji/fundacji DAS (Direction of Social Assistance and Child Protection) 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki Główne cele tego wolontariackiego projektu to: 

1. Zaktywizowanie i zaangażowanie uczniów, którzy mają problemy z 

uczeniem się lub dzieci upośledzonych umysłowo. 

2. Włączenie tych uczniów i dzieci w terapię śmiechem (Clown Therapy). 

3. Zaangażowanie ich do wykonywania zadań praktycznych i współpracy 

z pacjentami z dziecięcego szpitala świętej Marii w Iasi.  

4. Szkolenie uczniów jako trenerów tak, aby mogli prowadzić 

wprowadzające zajęcia z terapii śmiechem dla kolejnych uczniów i 

dzieci, a te natomiast w późniejszym etapie zostaną zaangażowane w 

działalność wolontariacką w szpitalu - według modelu kaskadowego.  

5. Zaoferowanie dzieciom-pacjentom w szpitalu świętej Marii, które 

znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej, chwil rozrywki stosując 

terapię śmiechem. 

Osoby z organizacji DAS najpierw wybrały ze szkoły Paunescu uczniów, którzy 

zostali trenerami prowadzącymi terapię. Następnie młodzi kandydaci przeszli 

szkolenie m.in. jak będąc w roli klauna, poprowadzić uspokajające i śmieszne 

przedstawienia teatralne tak, aby zapewnić pacjentom rozrywkę i zabawę.  

Uczniowie-kandydaci na trenerów przeszli przez poszczególne etapy procesu:  

1. Szkolenie.  

2. Ewaluację. 

3. Wdrożenie w środowisko szpitalne. 

4. Szkolenie nowych uczestników. 

Innowacyjny charakter tej działalności polega nie tylko na tym, że model ten 

jest pożyteczny i przynosi korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron, ale 

daje także pewną wartość dodaną, wynikającą z udostępnienia uczniom z 

zaburzeniami uczenia się lub z zaburzeniami umysłowymi możliwość stania 

się aktywnymi członkami społeczności i niesienia komuś pomocy. Uczniowie 

ci przyjmują nową pozycję – „tego, który daje”, w przeciwieństwie do 

przyjmowanej do tej pory postawy „tego, który bierze”. 
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Nazwa praktyki Technologia informacyjna dla seniorów 

Nazwa szkoły Octav Băncilă College Narodowy i College Narodowy w Iasi 

Nazwa organizacji/fundacji Siemens Continental 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki Organizacje zaangażowane w projekt: Continental Siemens Company (SC) - 

Octav Băncilă College Narodowy (OBC) - College Narodowy (NC) - Dom 

Pomocy Społecznej St. Paraschiva (PC)  

Projekt ma na celu:   

 wspierać i zachęcać osoby starsze do rozwoju swoich umiejętności w 

zakresie technologii informacyjnej, 

 wzmacnianie współpracy między osobami młodszymi i starszymi. 

 podkreślenie umiejętności w zakresie obsługi komputera młodych 

ludzi i zaznaczenie roli oraz wagi jakie mogą mieć te zdolności, będąc 

narzędziem pomocy społecznej.  

Można wyznaczyć 3 główne etapy tego projektu:  

1. Zebranie starych komputerów i części, ocena ich dalszej przydatności 

- firma zmontowała nowe komputery i podarowała je Domowi 

Pomocy Społecznej. 

2. Przedsiębiorstwo zapewniło dostęp do Internetu Domowi Pomocy 

Społecznej. 

3. Firma zaproponowała szkołom, by poinformowały swoich uczniów o 

możliwości zostania wolontariuszami, którzy będą uczyć starsze 

osoby obsługi komputera oraz Internetu. 

4. Szkoły przeprowadziły rekrutację wśród uczniów. Wybrani kandydaci 

najpierw pracowali razem ze specjalistami z przedsiębiorstwa, a 

później samodzielnie prowadzili zajęcia dla ludzi starszych, chętnych 

do nauki obsługi komputera. 

Konteksty: Starzejąca się populacja; międzypokoleniowa współpraca 

dotycząca uczenia się; związek instytucji publicznych z międzynarodową 

korporacją; współpraca stanowiąca kombinację dotacji i dwuetapowego 

szkolenia:  

1. uczniowie w roli wolontariuszy, i  

2.  starsze osoby jako finalni odbiorcy szkolenia dotyczącego technologii 

informacyjnych. 
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Nazwa praktyki Społeczne zaangażowanie dorosłych osób 

upośledzonych umysłowo  

Nazwa szkoły Petru Rareş szkoła ponadpodstawowa 

Nazwa organizacji/fundacji 

 

DAS (Direction of Social Assistance and Child Protection) – Revis 

Centrum 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki Uczestnikami programu byli: szkoła ponadpodstawowa Petru Rareş i 

şfundacja dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo, Hîrlău. 

Cele programu: 

 Aktywizacja przebywających w fundacji upośledzonych 

umysłowo dorosłych 

 Poprawienie dobrego samopoczucia tych ludzi, poprzez 

prowadzenie terapii pracą 

 Podniesienie poziomu świadomości lokalnej społeczności co do 

odpowiedzialności za solidarność społeczną 

 Przełamywanie stereotypów związanych z nadmiernym 

waloryzowaniem leczenia oraz hospitalizacji w stosunku do 

aktywizacji  i akceptacja różnic względem osób upośledzonych 

umysłowo 

 Tworzenie możliwości dla społeczności do niesienia wsparcia 

oraz pozytywnego postrzegania różnorodności. 

Uczniowe szkoły zostali zaproszeni przez fundacje, by spędzić czas z 

dorosłymi chorymi umysłowo, których umiejętności były na podobnym 

poziomie jak u dzieci w wieku 7-11 lat. Stopniowo dzieci anagażowały się 

w działalność, którą prowadzili dorośli - ogrodnictwo, pieczenie, 

malowanie i gotowanie. Kolejny etap polegał na tym, że uczniowie 

organizowały festiwal w ośrodku. Z dziećmi na imprezę przychodzili 

także ich rodzice. W tak małym mieście, jakim jest Hîrlău (40,000 

mieszkańców), bardzo silny wpływ na społeczność mają uprzedzenia i 

stereotypy. Pierwszym krokiem do integracji społecznej z osobami 

upośledzonymi umysłowo z Fundacji, była wspólpraca pomiędzy lokalną 

szkołą i ośrodkiem. Otwarcie Fundacji na społeczność odbyło się poprzez 

ustanowienie ambasadorów, którymi byli uczniowie-wolontariusze. 

Dzieci opowiadały w swoich domach historie na temat ubogacających 

doświadczeń, które zdobyły podczas pracy z chorymi. Tłumaczyły 

rodzicom, że należy zaakceptować te osoby, wspierać je i pomagać, 

zwłaszcza tych pokrzywdzonych przez los, którzy żyją obok – w tej samej 

społeczności. 
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Nazwa praktyki Zielony Tydzień 

Nazwa szkoły College Narodowy w Iasi 

Nazwa organizacji/fundacji Regionalne Centrum Recyklingu Makulatury REMAT 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki Regionalne Centrum Recyklingu Makulatury uruchomiło strategiczny plan 

walki z dramatyczną wycinką lasów górskich w okolicach Iasi oraz 

kultywowania postawy proekologicznej wśród uczniów szkół, którzy 

wykorzystują bardzo dużą ilość papieru wysyłając zaproszenia do lokalnych 

szkół ponadpodstawowych. Odpowiadając na tą wiadomość, College 

Narodowy wraz ze stowarzyszeniem uczniów – AGRATA, uruchomił 

inicjatywę odnoszącą się do całej lokalnej społeczności, tak by możliwe było 

osiągnięcie wspomnianych wcześniej założeń. 

Wspólnie stworzono listę działań w perspektywie roku, dzięki którym mają 

nadzieję na: 

1. Podniesienie poziomu świadomości, na temat obecnego 

niebezpieczeństwa jakim jest wycinanie tak wielu drzew. 

2. Zwiększenie świadomości i zapewnienie informacji dla społeczności 

lokalnej na temat środków i metod mogących zapobiec wylesianiu. 

3. Zaangażowanie uczniów, rady rodziców oraz lokalnych 

przedsiębiorstw (zwłaszcza tych, które zatrudniają rodziców ok. 

1700 uczniów ze szkoły) w promowanie akcji i zbieranie 

makulatury. 

4. Utrzymanie zainteresowania projektem przez cały rok, poprzez 

organizowanie różnych wydarzeń, powtarzanie tych samych akcji  

w kolejnym roku oraz zachęcanie do pomocy nowych uczniów-

wolontariuszy, a także aranżowanie nowych imprez. Dwaj 

najważniejsi partnerzy podpisali umowę, na podstawie której 

działania będą wdrażane i będą w nich uczestniczyć wszyscy wyżej 

wymienieni.  

Reprezentanci szkoły, z różnych stopni decyzyjnych, oraz stowarzyszenie 

uczniów przyczynili się do następujących akcji:  

1. informowania uczniów na temat celów  kampanii poprzez stronę 

internetową tego wydarzenia; 

2. planowania działań oraz zaangażowanie samorządu uczniowskiego 

w proces podejmowania decyzji o promowaniu akcji zbierania 

makulatury;  

3. Zbieranie makulatury; 

4. Akcja przekazywania makulatury.  

Poza tym, że wydarzenie to miało charakter „eco”, innowacyjnym aspektem 

było to, że w równej mierze promowaniem, wspieraniem i wdrażaniem 

działań zajmowały się tak wyspecjalizowane instytucje jak Centrum 

Zbierania Makulatury oraz szkoła wraz ze swoimi uczniami, którzy byli 

koordynatorami całej akcji. 
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Ten wspólny wysiłek okazał się mieć jeszcze jeden pozytywny skutek. Dzięki 

udziałowi w akcji uczniów udało się poinformować i zaangażować większą 

część lokalnej społeczności - młodzi ludzi przekazywali informację i 

motywowali swoje rodziny do zbierania makulatury.  
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Nazwa praktyki Zawodowe włączenie w świat pracy 

Nazwa szkoły Cuza szkoła zawodowa techniczna 

Nazwa organizacji/fundacji Aquaserv SRL 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki Uczestnicy programu: Cuza Technikum w Bârlad, AQUASERV SRL, Rotary 

Club Bârlad.  

Cele: 

 Pomoc w  zdobywaniu doświadczenia uczniom szkoły 

technicznej, angażując ich w projekt kulturowy. 

 Zaoferowanie stażu zawodowego uczniom z technicznej szkoły 

średniej Cuza w Bârlad, w trakcie którego będą mogli 

współpracować ze specjalistami z przedsiębiorstwa podczas 

wykonywania przez nich pracy wolontariackiej: podłączanie 

wody, kanałów ściekowych oraz całego systemu sanitarnego dla 

międzynarodowego, charytatywnego letniego obozu. Był to 

archeologiczny obóz, podczas którego prowadzono wykopaliska 

paleontologiczne w lesie Mînzaţi, w pobliżu miasta Bârlad, gdzie 

przez 2 tygodnie mieszkało 30 uczniów (lato 2010 i lato 2011). 

Odpowiedzią na zaproszenie wysłane przez Rotary Club - głównego 

organizatora międzynarodowego obozu paleontologicznego - było 

zaproponowanie przez przedsiębiorstwo wolontariuszy, którymi byli 

pracownicy firmy oraz opracowanie specjalistycznego projektu instalacji 

wodnej, ściekowej i sanitarnej. Firma zaprosiła także do współpracy 

wybranych uczniów technicznej szkoły średniej Cuza. Przedsiębiorstwo 

zaprojektowało system, natomiast brygadziści i inżynierowie nadzorowali 

pracę uczniów, których profilem zawodowym były instalacje. Ponadto 

pracownicy-wolontariusze oraz uczniowie dbali o  prawidłowe 

funkcjonowanie instalacji podczas trwania obozu. 

Firma wyraziła swoje zadowolenie z wyników pracy około 15 uczniów w 

każdym roku. Z drugiej strony, władze szkoły były usatysfakcjonowane 

swoim udziałem w projekcie, który uważają za wartościowy z trzech 

powodów: 

1. Profesjonalny staż dla uczniów. 

2. Społeczna oraz kulturowa praca dobroczynna. 

3. Nabycie umiejętności wolontariackich.  

Jest to ciekawy przykład, w którym rozwój zawodowy wolontariuszy 

pokazany jest w kontekście aspektów kulturowych. 
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Nazwa praktyki Tworzenie elektronicznej mapy instytucji 

Nazwa szkoły Szkoła średnia informatyczna w Iasi – Grigore Moisil 

Nazwa organizacji/fundacji ROMTELECOM – rumuński operator telefoniczny 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki  Uczestnikami projektu są: IT High School Grigore Moisil Iasi – szkoła 

średnia oraz Romtelecom Iasi (The Romanian State Telephone Service). 

Organizacja Romtelecom przeprowadziła szkolenia dla uczniów szkoły 

średniej. Podczas zajęć uczestnicy dowiadywali się jak korzystać z 

systemów IT w celu przygotowania elektronicznej mapy organizacji z Iasi 

oraz systemu elektrycznego a także wodociągowego całego miasta. 

Następnie uczniowie, podzieleni na zespoły, pracowali w różnych 

instytucjach, gdzie tworzyli elektroniczne mapy na podstawie nabytych 

wcześniej umiejętności i wiedzy. 

Innowacyjny element tych działań pojawiał się głównie jako następstwo 

projektów. Specyficzne szkolenia, realizacja działań i rozbudowywanie 

map – wszystko to miało za zadanie wzmocnić i zachęcić uczniów do 

działania. Okazało się, że osoby które były zaangażowane w te działania 

lub projekty w późniejszym czasie nie miały problemów z wyborem 

kierunku studiów – zwykle zostawali studentami kierunków 

informatycznych. Kolejną dużą zasługą warsztatów było nabycie przez 

uczniów odpowiednich umiejętności. Dzięki nim, uczniowie po ukończeniu 

szkoleń dostawali oferty pracy, w niepełnym wymiarze godzin, w 

Romtelecom. Dlatego też współpraca ta stała się czymś więcej niż tylko 

przebytym szkoleniem – przybliżyła uczniom rynek pracy, nie tylko pod 

względem wyboru przyszłej drogi zawodowej, ale przede wszystkim 

zwiększyła ich szanse na zatrudnienie. 
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Nazwa praktyki Dar na miarę 

Nazwa szkoły Szkoły i instytucje rumuńskie 

Nazwa organizacji/fundacji UniCredit Ţiriac Bank 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki  Inicjatorem tego programu wolontariackiego jest Tiriac Bank, jakkolwiek 

wielu innych partnerów uczestniczy w  tym projekcie. Także instytucje 

korzystające z pomocy są różne – od szkół po szpitale oraz inne rodzaje 

organizacji lub indywidualni beneficjenci.   

Gift Matching to ogólny program wolontariacki, który zawiera kilka 

typów inicjatyw, wśród których można znaleźć również działania 

korporacyjne.  

Główny pomysłodawca angażuje ambasadorów różnych programów 

wolontariackich, którzy koordynują indywidualne inicjatywy 

wolontariatu, a wszystkie te działania są zebrane i kierowane przez 

jednego koordynatora. Ambasadorzy rozpowszechniają programy 

wolontariacie i wdrażają wszelkie wymagane kroki, aby cele programów 

zostały zrealizowane. W zależności od rodzaju projektu, do jego realizacji 

mogą przyczynić się: firmy lub osoby  fizyczne lub cała społeczność. 

Program Gift Matching, został wypromowany przez media i jest 

realizowany corocznie.   
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Nazwa praktyki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Rumunia 

Nazwa organizacji/fundacji Rumuńskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, między innymi: BCR, 

Ministerstwo Edukacji, Romtelecom, Vodafone, UNSAR., Bursa de Valori  

Bucuresti, ING, ORACLE, SALANS. 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki 

 

Głównym celem projektu jest podtrzymywanie i wspieranie 

indywidualnych projektów wolontariatu korporacyjnego.  Koordynator – 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – kształtuje i wspiera 

wolontariuszy z innych rumuńskich przedsiębiorstw, tak aby stali się 

wolontariuszami korporacyjnymi działającymi aktywnie w szkołach. Pomoc 

oraz współpraca z uczniami i nauczycielami ułatwia młodym ludziom 

zbliżenie się do sfery zawodowej, w momencie kiedy są postawieni przed 

wyborem dotyczącym przyszłej ścieżki edukacyjnej, a po ukończeniu 

studiów - zawodowej.  

Główne obszary, w których rozwijane są programy wolontariatu 

korporacyjnego to: przedsiębiorczość, finanse, ekonomia, profesjonalne 

doradztwo zawodowe. 

W Rumunii jest ponad 1000 szkół, które biorą udział w projektach 

wolontariatu w ramach Fundacji, dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa 

Edukacji oraz finansowemu wsparciu sektora biznesu w Rumunii. 

Wolontariusze, pochodzący z różnych firm i różnych obszarów 

(finansowego, ekonomicznego, doradztwa zawodowego), współpracują ze 

szkołami zaangażowanymi w program. Wolontariusze, przybywający z 

przedsiębiorstw, wykonują działania w oparciu o własne umiejętności 

zawodowe, które są specyficzne ze względu na profil firmy, w której 

pracują. 

Celem działań projektu Fundacji jest doradzanie uczniom tak, aby stali się 

bardziej świadomi tego, jakie są warunki i dynamika na rynku pracy. 

Ponadto istotna jest pomoc w odnalezieniu najlepszej drogi do obecnego i 

przyszłego rozwoju zawodowego młodych ludzi.  

Innowacyjnym elementem tej inicjatywy jest przede wszystkim 

centralizacja działań. Główny koordynator zapewnia kontakt w formie 

sieci szkołom i reprezentantom świata pracy. Dzięki temu, powstaje 

bardzo obiecujące medium dla przedsiębiorstw oraz potencjalnych 

wolontariuszy korporacyjnych, którzy przez Internet mogą zapoznać się z 

dotychczasowymi programami wolontariatu korporacyjnego oraz 

doświadczeniami wolontariuszy-uczestników programu. Dodatkowo, 

platforma oferuje ogromną bazę danych potencjalnych przyszłych 

partnerów z zapisem ich wspomnień z programu oraz możliwością 

kontaktu z nimi i z innymi osobami lub instytucjami zaangażowanymi w 

dany program.  
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Nazwa praktyki “Computeriada” – zbieranie komputerów i darowizny 

Nazwa organizacji/fundacji E-dea Works 

Kraj Rumunia 

Opis praktyki 

 

Uczestnikami projektu są: E-DEA WORKS, inne przedsiębiorstwa oraz 

osoby związane z okolicznymi szkołami. Celem tego programu 

wolontariackiego było wsparcie procesu kształcenia wśród lokalnej 

społeczności w zakresie technologii informacyjnej, stawiając na 

unowocześnienie nastawienia do procesów nauczania i uczenia się.  

Główny koordynator projektu zebrał sprzęt komputerowy i przystosował 

go do użytku w czasie lekcji. Komputery następnie zostały przekazane 

szkołom w danej społeczności.  

Cele projektu: 

 Ułatwienie dostępu do sprzętu nowej technologii; 

 Budowanie poczucia własnej wartości; 

 Zaoferowanie równych szans edukacyjnych; 

 Pomoc w kształceniu przyszłego społeczeństwa zawodowego.   

Organizacja promowała cele i środki projektu z pomocą różnych instytucji 

lokalnych. Wspólnie zdołano zebrać komputery, które zostały naprawione, 

zaktualizowane i doprowadzone do odpowiedniego stanu działania. 

Następnie przekazano je placówkom edukacyjnym, w których brakowało 

technologicznego wsparcia do nauczania uczniów.  Innowacyjnym 

elementem tego konkretnego projektu był sposób, w jaki zdołano zebrać 

komputery. Firma koordynująca akcję nie podarowała szkołom sprzętu  

bezpośrednio, ale starała się rozwinąć współpracę tak, by inni członkowie 

społeczności lokalnej mogli przyczynić się w jakimś stopniu do niesienia 

pomocy. Inicjatywa z indywidualnej stała się pracą grupową, wspólnym 

wkładem pracy. Projekt ten miał pozytywny wpływ na zmianę postawy 

społeczności wobec wspierania edukacji i uaktualniania metod kształcenia. 

Skorzystali na tym uczniowie, jak i cała społeczność lokalna, ponieważ ich 

wiedza oraz umiejętności są wykorzystywane do pracy w społeczeństwie.  

Strona internetowa http://www.y4y.ro/2010/03/12/computeriada-premiata-la-gala-oameni-

pentru-oameni/  
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Bazwa praktyki Rumuński Bank Komercyjny – Start! Młodzi ludzie, którzy 

chcą zacząć prowadzić własną firmę 

Państwo Rumunia 

Opis praktyki Obecnie trwa druga edycja tego projektu. Podczas pierwszej edycji 53 

wolontariuszy BCR (Rumuński Bank Komercyjny) przeprowadziło ok. 250 godzin 

konsultacji dla 344 studentów z 15 uniwersytetów. Spośród 71 zespołów, 15 

dotarło do finału krajowego. 2 drużyny otrzymały granty w wysokości 1500,00€ 

od Rumuńskiego Banku Komercyjnego, w celu rozwoju własnej firmy, a jedna 

drużyna otrzymała grant w wysokości 4000,00 €, tak aby mogła uczestniczyć w 

rundzie finałowej Europejskiego Konkursu Przedsiębiorczości. 

Strona internetowa  http://www.bitc.org.uk/global/european_volunteering_awards/eeva_case_stu

dies/commercial_bank.html  
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