
E-wolontariat:
paczka inspiracji

Zastanawia Cię, czym e-wolontariat różni się od wolontariatu tradycyjnego? 
W  jakich zadaniach mogą pomóc e-wolontariusze? Jak organizować 
współpracę z e-wolontariuszami?
Zapraszamy do lektury krótkich artykułów, które wprowadzą Cię w świat 
działań społecznych online!

 » E-wolontariat w teorii
 » E-wolontariat: co to takiego?
 » Dlaczego twoja organizacja powinna zacząć współpracować z e-wolontariuszami?  

   Jest co najmniej 10 powodów!
 » Narzędzia do współpracy z e-wolontariuszami
 » Jak motywować e-wolontariuszy?
 » 6 pomysłów na to, jak podziękować wolontariuszom
 » Czy twoja organizacja jest gotowa na e-wolontariat? Sprawdź!

  

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat organizacji pracy 
z e-wolontariuszami? Weź udział w bezpłatnym minikursie mailingowym 
„E-wolontariat krok po kroku”!
W  tym krótkim kursie dowiesz się, na co warto zwrócić uwagę podczas organizowania współpracy 
w ramach e-wolontariatu, jak tworzyć atrakcyjne opisy mikrozadań, gdzie szukać e-wolontariuszy i jak 
zadbać o to, żeby ta współpraca była ciekawą przygodą - zarówno dla Twojej organizacji, jak i dla współ-
pracujących z nią e-wolontariuszy. :)
Na kurs można zapisać się w dowolnym momencie – po zapisie codziennie przez 5 dni otrzymasz 
maile, w których znajdziesz odrobinę teorii i praktyczne porady.
Dodatkowo, na zakończenie kursu otrzymasz miniporadnik w formacie PDF, który będziesz mógł/mogła 
pobrać, zapisać i wykorzystywać za każdym razem, kiedy będziesz chciał/-a zaprojektować współpracę 
z e-wolontariuszami.
Link do zapisów: minikurs.e-wolontariat.pl
  

W czym e-wolontariusze wsparli organizacje społeczne na TuDu?
Fundacja Dobry Pomysł zajmuje się wspieraniem osób w  trudnej sytuacji finansowej i/lub 
życiowej w  przeprowadzeniu remontów mieszkań. Na TuDu e-wolontariusze pomogli Fundacji m.in. 
w przygotowaniu grafik, obsłudze kanału na YouTube i redagowaniu treści kampanii crowdfundingowej.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła [wolontariuszka na TuDu] Mirka Łapińska, która poświęciła swój 
cały wolny czas i  postawiła naszego fanpage’a  na nogi. Oprócz wykonywania powierzonych jej zadań 
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sama od siebie podpowiadała wciąż nowe pomysły, co jeszcze może dla nas zrobić, aby nam pomóc. 
Włożyła bardzo dużo pracy oraz bardzo się zaangażowała.
Pozostali wolontariusze również bardzo nam pomogli. Dzięki pracy tych wspaniałych ludzi nasza fundacja 
znalazła swoje miejsce w sieci, a nasi fani wiedzą, czym się zajmujemy, co robimy i jak mogą nam pomóc 
szerzyć dobro na świecie :)

— Damian Dawindziak, Fundacja Dobry Pomysł
Przeczytaj więcej o współpracy tutaj!
  
Fundacja Edukacji i Bezpieczeństwa „SALUS” została stworzona w celu propagowania zasad udziela-
nia pierwszej pomocy i ratownictwa, a także tworzenia warunków do bezpiecznej zabawy, pomocy po-
trzebującym i edukacji w różnych obszarach. E-wolontariusze TuDu przygotowali dla Fundacji logotyp.
Zadaniem wolontariuszy było zaprojektowanie logotypu nowopowstałej fundacji. Koszt profesjonalnej 
komercyjnej usługi przewyższał możliwości naszej organizacji, szczególnie, że jesteśmy dopiero na 
początku naszej drogi. Wiedzieliśmy jednak, że wolontariusze wykonują zadania równie profesjonalnie 
i dlatego postanowiliśmy poprosić ich o pomoc.
Efekt był oszałamiający. Totalnie profesjonalnie, według moich sugestii i pomysłu powstał fantastyczny 
projekt, który dzisiaj identyfikuje naszą fundację. Znajduje się w nim wszystko, co jest z nami związane :) 
Nasze logo jest symbolem fundacji i jest już rozpoznawalne. Utożsamiamy się z nim.

— Michał Piech, Fundacja SALUS
Przeczytaj więcej o współpracy tutaj!
  
Zobacz też inne grafiki, jakie wykonali wolontariusze na TuDu!

Owocnej współpracy!
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