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Wersje monochromatyczne    

Logo w wersji poziomej
 
Przeznaczone do komunikacji marketingowej 
(w tym głównie w materiałach promocyjnych).  

Logo podstawowe – warianty jednokolorowe
Zaleca się, aby logo było umieszczane na 
białym tle.  
 
Logo na apli – warianty jednokolorowe
Stosowane wtedy, gdy kolor tła utrudnia czytelny 
odbiór znaku.

INDEKS
Wolontariusza



Droga Wolontariuszko!  
Drogi Wolontariuszu!
Przedstawiamy Ci książeczkę, w której możesz zapisywać swoje sukcesy związane 
z pomaganiem innym. Znajdziesz tutaj miejsce, w którym warto wpisywać czego 
nauczyłaś/eś się biorąc udział w różnych działaniach wolontariatu. To nie tylko 
pamiątka, ale dowód na to, jak się rozwijasz i angażujesz społecznie. Wolontariat 
to przecież znakomita szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego!

Nie zapomnij gromadzić wpisów potwierdzających Twój udział w wolontariacie. 
Co roku wyróżniamy i nagradzamy najbardziej aktywnych wolontariuszy podczas 
Młodzieżowych Dni Wolontariatu. Regulamin i opis wydarzenia znajdziesz na 
naszej stronie www.mlodziez.krakow.pl.

Powodzenia! 
Młody Kraków 2.0

Wolontariat  
ma sens! 
Będąc wolontariuszką/em dajesz innym swój czas, umiejętności 
oraz zaangażowanie. Ważne jednak abyś potrafiła/ił zauważyć, 
jak dużo możesz zyskać. Zdobywasz nowe umiejętności oraz 
doświadczenie. To sprawia, że rozwijasz swoje kompetencje. 
Jakie? Dzięki zaangażowaniu w wolontariat możesz rozwijać 

oraz wiele innych…

Komunikatywność

Zarządzanie zespołem

Umiejętność pracy w zespole

Planowanie

Kreatywność

Umiejętność rozwiązywania problemów 

Przywództwo
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Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

31-004 Kraków
pl. Wszystkich Świętych 3-4
tel. 12 616 15 48
wr.umk@um.krakow.pl
www.krakow.pl

Kraków dla Młodych
Organizatorem projektu Indeks Wolontariusza jest Urząd Miasta Krakowa, który 
realizuje program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta pod nazwą 
Młody Kraków 2.0. Program określa politykę społeczną miasta wobec młodzi ludzi 
w wieku od 13–26 lat, którzy w Krakowie mieszkają, uczą się lub pracują, aby mogli 
współdecydować o sprawach bezpośrednio wpływających na jakość ich życia. 
Kraków to przecież miasto pełne niezwykłej, młodej energii. Można się tu rozwijać, 
bawić, spędzać czas, myśleć o przyszłości a także angażować w wolontariat, do czego 
serdecznie zachęcamy!

Co roku planujemy wyróżniać i nagradzać aktywnych, krakowskich 
wolontariuszy podczas grudniowych Młodzieżowych Dni Wolontariatu. 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na www.mlodziez.krakow.pl  
lub śledź nas na FB: www.facebook.com/MlodyKrakow2zero. 
Chętnie odpiszemy też na wszystkie pytania: mlodziez@um.krakow.pl. 

Do usłyszenia!
Młody Kraków 2.0


