
 
 

  

 

 

 

PROJEKT DU MOTION - PROGRAM ERASMUS+ SPORT  

 

RAPORT 

Edukacja wolontariuszy w organizacji imprez sportowych 

Koordynator: Dubrownickie Stowarzyszenie Sportowe 

Partnerzy: BSDA, SSCV, IHF, IRSiE, MVNGO, KARGENC 

Czas trwania: styczeń 2020 - czerwiec 2022  

 

Kluczowym elementem udanej imprezy sportowej są wolontariusze. 

Wkładają swoje serca i dusze w te wydarzenia, by zapewnić ich 

bezproblemowy przebieg, zadbać o zaangażowanie widzów oraz 

bezpieczeństwo i zadowolenie uczestników. Chociaż sport może 

zmobilizować więcej wolontariuszy, niż jakikolwiek inny sektor, 

wyzwaniem jest kiedy, gdzie i jak zaangażować wolontariuszy  

w organizację zawodów sportowych. 

 

Aby sprostać temu wyzwaniu, Projekt DU MOTION zgromadził 7 

partnerów z 7 krajów, tj. Chorwacji, Belgii, Bułgarii, Włoch, Polski, 

Szwecji i Turcji, aby edukować wolontariuszy w organizacji krajowych  

i międzynarodowych imprez sportowych. 

 

  



 

Poniżej kilka najważniejszych informacji o projekcie, a także linki, 

prowadzące do dodatkowych informacji.  

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ: wolontariusze w Du Motion 2022  

 

Najważniejsze informacje o projekcie: 

 

○ 6 spotkań międzynarodowych 

○ 240 wolontariuszy przeszkolonych do wolontariatu w 

zawodach sportowych (Czytaj więcej) 

○ udział wolontariuszy w ponad 25 krajowych i 

międzynarodowych imprezach sportowych 

○ badania wolontariatu z udziałem 400 wolontariuszy (cel 350) i 

200 klubów sportowych (cel 140) 

○ Zasięg projektu: 1 200 000 osób 

○ podręcznik dotyczący wolontariatu w zawodach sportowych 

obejmujący wszystkie aspekty organizacji (przewiń w dół, aby 

pobrać bezpłatnie!) 

○ udział ambasadorów-wolontariuszy w imprezie sportowej Du 

Motion w Dubrowniku (Czytaj więcej) 

○ Międzynarodowa konferencja na temat wolontariatu w sporcie 

https://du-motion.com/hr/novosti/photo-gallery-volunteers-at-du-motion-2022
https://du-motion.com/news/240-volunteers-completed-their-education-in-du-motion-project
https://du-motion.com/news/international-conference-about-volunteering-in-sports-this-weekend-in-dubrovnik
https://du-motion.com/hr/novosti/photo-gallery-volunteers-at-du-motion-2022


 

(Czytaj więcej) 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja nt. Wolontariatu 

Dubrownik, 2 maja 2022  

 

 

https://du-motion.com/news/the-two-year-eu-project-du-motion-ended-with-an-international-conference-on-volunteering
https://du-motion.com/news/the-two-year-eu-project-du-motion-ended-with-an-international-conference-on-volunteering
https://du-motion.com/news/the-two-year-eu-project-du-motion-ended-with-an-international-conference-on-volunteering
https://du-motion.com/news/the-two-year-eu-project-du-motion-ended-with-an-international-conference-on-volunteering
https://du-motion.com/news/download-du-motion-volunteering-handbook-for-free


 

*Podręcznik DU MOTION jest dostępny w wielu językach*  

 
 

PARTNERZY PROJEKTU 

 

 

  

 

  

 

 

Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, 

które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Za opinie wyrażone w tej publikacji 

odpowiada wyłącznie Dubrownicki Związek Sportowy i niekoniecznie odzwierciedlają one 

poglądy Biura Współpracy z organizacjami pozarządowymi Republiki Chorwacji. 
 

 

https://du-motion.com/news/download-the-du-motion-volunteering-handbook-for-free
https://du-motion.com/EPS
https://du-motion.com/EPS

