
Zajęcia proponowane i realizowane przez studentów 

mają formę projektów edukacyjnych, dzięki czemu 

dzieci i młodzież uczą się przez doświadczenie. 

Projekty te prowadzone są w oparciu o przygotowane 

przez studentów scenariusze, których zakres tematyczny 

jest ustalany ze szkołą. Projekty dotyczą konkretnej 

dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru 

aktywności. Projekty edukacyjne są prowadzone 

w czasie wolnym od zajęć, w trakcie roku szkolnego 

oraz w wakacje i ferie przez grupy od 2 do 3 

wolontariuszy. Szkoły, które zapraszają wolontariuszy, 

udostępniają miejsce do realizacji projektów, a także 

służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Kontakty 

między studentami, szkołą i organizatorami odbywają się 

za pomocą strony internetowej www.projektor.org.pl, 

bezpłatnej infolinii oraz za pośrednictwem Regionalnego 

Koordynatora Programu.

Zasady 
programu

Fundacja Rozwoju Wolontariatu – organizator programu 

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” promuje 

aktywne postawy wśród uczniów, a także studentów, 

u których kształtuje poczucie społecznej odpowie-

dzialności i solidarności, umożliwiając jednocześnie 

realizację własnych pasji i zainteresowań. Inicjatywy 

Fundacji wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły, dają 

wgląd w najnowocześniejsze poglądy na pedagogikę. 

Dodatkowo, budują koalicję na rzecz rozwoju 

i kształcenia. Dzięki udziałowi w programach Fundacji 

Rozwoju Wolontariatu rośnie kapitał społeczny gminy, 

a środowisko umożliwiające młodym ludziom rozwijanie 

ich zainteresowań staje się atrakcyjne dla wszystkich 

członków społeczności lokalnej.

W dotychczasowych edycjach programu od 2003 roku 

przeprowadzono 16 378 projektów edukacyjnych 

w 1279 szkołach w Polsce. Wzięło w nich udział 

5327 studentów-wolontariuszy (dane na 31.12.2011r.). 

W 2011 roku zrealizowano 3876 projektów,

w których wzięło udział 16 335 uczniów. Wymierne 

efekty prowadzonych działań potwierdzają skuteczność 

i profesjonalizm zarządzania, a także to, że wybrany 

przez Fundację model edukacyjny się sprawdza. 

We współpracy z Pracownią Badań i Innowacji 

Społecznych „Stocznia” Fundacja stworzyła innowacyjny 

system oceny skuteczności Programu, który pozwala 

rzetelnie ocenić i doskonalić metody działania.

Fundacja 
Rozwoju Wolontariatu 

Głównym celem Fundacji Rozwoju Wolontariatu jest 

tworzenie warunków dla systematycznego, trwałego, 

opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. 

Fundacja ma na celu także promowanie idei 

wolontariatu a przez to zaangażowanej, odpowie-

dzialnej i aktywnej postawy wśród Polaków. 

W rozumieniu Fundacji wolontariat jest skuteczną 

metodą  budowania kapitału społecznego, dlatego 

szczególną wagę przywiązuje do zwiększania 

świadomości i edukacji nt. wolontariatu, w tym 

do zwrócenia uwagi różnych środowisk – studentów, 

uczniów, pracodawców, społeczności i władz lokalnych 

- na korzyści płynące z doświadczeń wolontariackich.  

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program 

„PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którego głównym 

partnerem i darczyńcą jest Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności. Program Fundacji uzyskał także 

wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 

a honorowy patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.

Korzyści dla szkół 
i społeczności lokalnych

Profesjonalne zarządzanie 
= potwierdzona skuteczność

Zapraszamy do udziału
w Programie!

Więcej informacji:

www.frw.org.plbiuro@frw.org.pl

Regionalni Koordynatorzy Programu

INFOLINIA: 800-444-131
bezpłatna dla sieci Orange i TP. S.A.

+48 81 532 01 83
Telefon stacjonarny:

www.facebook.com/PROJEKTOR.wolontariat.studencki

Celem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” 

jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

z całej Polski poprzez projekty edukacyjne realizowane 

przez studentów – wolontariuszy. 

Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”

www.projektor.org.pl

Projekt systematyczny

Tworzymy warunki dla systematycznego i trwałego rozwoju wolontariatu w Polsce, 

realizując programy oparte na wiedzy i kompetencjach wolontariuszy. Zapraszamy nauczycieli i szkoły 
do stałej współpracy

Wierzymy, że wszyscy możemy się od siebie uczyć.

Fundacja Rozwoju Wolontariatu realizuje szereg 

projektów opartych o sprawdzoną metodę PROJEKTORA. 

Przedsięwzięcia te koncentrują się na umiejętno-

ściach i kompetencjach wolontariuszy. Posiadamy sieć 

partnerów instytucjonalnych – wśród nich szkoły wyższe, 

samorządy, media. Obecnie należy do niej ponad 

40 instytucji, wśród nich m.in. Fundacja PGNiG 

im. Ignacego Łukasiewicza (będąca partnerem strate-

gicznym), Fundacja Orange, Microsoft, PGNiG SA, 

Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, IBM.

Nasze 
doświadczenie

Projekt wakacyjny Rejestracja w programie

http://frw.org.pl/0,1,9,Kontakt.html
http://frw.org.pl/0,1,9,Kontakt.html
http://frw.org.pl/0,1,9,Kontakt.html
http://frw.org.pl/0,1,9,Kontakt.html
https://frw.home.pl/system/

