
 1

Porozumienie o współpracy 

zawarte pomiędzy 

Lokalnym Centrum Wolontariatu działaj ącym przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta 

Śrem 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21 zwanym dalej LCW 
  

a 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

zwanym dalej …………………………………………………………… 

od dnia .............................................. 

na czas określony / nieokreślony (niepotrzebne skreślić) 

.................................................................... 

1. Wolontariusze zrzeszeni w Szkolnych Klubach Wolontariatu świadczą nieodpłatnie pracę na 

rzecz: 

 - Lokalnego Centrum Wolontariatu działającego przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji 

Miasta Śrem,  

 - ………………………………………………………………………………………  

oraz innych organizacji/ instytucji określonych w oddzielnym porozumieniu (Porozumienie  

o świadczeniu usług wolontarystycznych). 

 zwanych dalej Korzystającym  

 

2. Wykaz Szkolnych Klubów Wolontariatu zawiera załącznik nr 1 do Porozumienia. 

3. …………………………………………………………………………………………………….. 

przyjmując wolontariusza zobowiązuje się do: 

a. wypełnienia przygotowanych przez LCW działające przy FnRRMŚ formularzy, podpisania 

umowy i porozumienia, 

b. wyznaczenia koordynatora i wskazanie Jego z imienia i nazwiska pracy wolontariuszy w 

………………………………………………………………………………………………………, 

c. przygotowania zasad pracy wolontariuszy w 

………………………………………………………………………………………………………., 

 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

w czasie współpracy z LCW działającym przy FnRRMŚ zobowiązuje się do: 

a. przestrzegania Karty Wolontariusza, 

b. bieżącego monitorowania pracy wolontariuszy, 

c. kontaktowania się z pracownikiem LCW odpowiedzialnym za współpracę z 
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……………………………………………………………………………………………………..       

w przypadku wystąpienia kwestii sporych, 

d. przygotowania i przekazania do LCW działającego przy FnRRMŚ dokumentów 

potwierdzających pracę wolontariuszy /roczne raporty, podziękowania, itp./. 

 

4. Lokalne Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem  

      zobowiązuje się do: 

a. wyznaczenia koordynatora pracy spośród wolontariuszy, 

b. udostępnienia danych personalnych wolontariuszy, 

c. przeszkolenia wolontariuszy w ramach szkolenia “Jak zostać Wolontariuszem”, 

d. umożliwienia koordynatorowi pracy wolontarystycznej w  

…………………………………………………………………………………………………… 

e. udziału w szkoleniu “Jak zdobyć i utrzymać wolontariusza”. 

 

5.   Współpraca może obejmować m. in. następujące usługi: 

a. prace opiekuńcze, 

b. animacja czasu wolnego, 

c. obsługa konferencji i imprez, 

d. udział w terapii indywidualnej lub grupowej, 

e. prace komputerowe, 

f. prace domowe, 

g. kolportaż pism i ulotek, 

h. prace księgowe, 

i. udział w akcjach profilaktycznych, 

j. udział w turnusach rehabilitacyjnych 

k. pomoc w nauce dzieciom i młodzieży. 

 

 
…………………………………………………………  …………………………………………….. 
 
   LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU                                  ORGANIZACJA  
         działające przy 
           Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem  


