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CO

1. wdrożenie polityki wolontariackiej w OTOP i  
zastosowanie systemowych rozwiązań, aby zapewnić trwałość 
efektów

2. narzędzia do prowadzenia skutecznej i otwartej polityki 

wolontariatu na kolejne lata i zbudowanie silnego, prężnie 

działającego związanego z OTOP zespołu wolontariuszy 

przygotowanych do działań na płaszczyźnie badawczej, edukacyjnej i 

interwencyjnej
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JAK?

§ stworzenie spójnej i przejrzystej polityki 

wolontariatu OTOP, 

§ wypracowanie narzędzi wspierających 

rozwój i pracę wolontariuszy

§ wypracowanie rozwiązań do ewaluacji 

pracy wolontariuszy 

§ aktywizacja  i wsparcie wolontariuszy na 

różnych płaszczyznach działania (zwł. w 

społecznościach lokalnych)

§ propagowanie idei wolontariatu 

§ wzmacnianie poczucia ważności misji 

wolontariusza i wspieranie ich rozwoju
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= wzrost liczby wolontariuszy 
działających na rzecz OTOP 

 = wypracowanie trwałej 
i przejrzystej “Polityki 

wolontariatu w OTOP”
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Główne działania projektu
Konsultacje Szkolenia Zjazdy Konkursy Publikacje Promocja/ 

komunikacja

Prawo Skuteczne 
działania w społ. 
Lokalnej (2)

 X 2018 Ornitho.pl Ptasie 
interwencje

Newsletter

Edukacja Ptasia edukacja (2)  X 2019 Aktywni 
wolontariusze

Wolontariat 
wysokich 
lotów

Dedykowana 
zakładka 
www

Ornitologia/ 
przyroda

Monitoring             
i obserwacje 
ornitologiczne (1)

OTOP na start Media społ. 

Komunikacja Interwencje 
ekologiczne (1)

Ptakoliczenie Dedykowana 
grupa na FB
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wyjazdy
interwencje 
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CO? Gdzie? KIEDY?

Działanie paź 18 lis.18 gru 18 sty.19 lut.19 mar 19 kwi 19 maj19 cze19 lip.19 sie.19 wrz 19 paź19 lis.19 gru 19
Konsultacje przyrodnicze, ornitologiczne i interwencje
Konsultacje z komunikacji
Konsultacje z edukacji
Konsultacje prawne
Szkolenie "Interwencje ekologiczne"

Szkolenie "Ptasia edukacja" 
Szkolenie "Skuteczne działania w społeczności lokalnej" 
Zjazdy wolontariackie I i II 
Międzynarodowe Dni Ptaków Wędrownych
EDP: edycja 2018 i 2019 

Zimowe Ptakoliczenie 

Wróbliczenie 
Konkursy dla osób angażujących się w akcje wolontariackie
Promocja i prowadzenie ornitho.pl 
Konkursy ornitho.pl: 2 edycje
Prowadzenie wolontariackich interwencji ekologicznych
Kwartalnik "Ptaki"
Publikacja "Ptasie interwencje. Praktyczny poradnik" 
Polityka wolontariatu OTOP

edycja 2019

edycja 2018 edycja 2019

Szkolenie "Prowadzenie i raportowanie monitoringu i 
obserwacji ornitologicznych" 

edycja 2018
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CO? Gdzie? 
KIEDY?
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Burza mózgów

motywacja

integracja

Wspólne 
szukanie 

rozwiązań

wsparcie
Wymiana dobrych 
praktyk

Podnoszenie 
kompetencji

Poznanie się 

integracja

SZKOLENIE Skuteczne działania w społeczności lokalnej
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CO DALEJ?

“Polityka 
wolontariatu

w OTOP” 



Dziękuję za uwagę

Projekt „Wolontariat wysokich lotów” współfinansowany ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. 

www.otop.org.pl www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska
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