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Prowadzący: Marcin Kałużny 
 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA 



DOBRO 

to nie jest wiedza, 

to jest czyn 



Sursum Corda (łac. „w górę serca”)  

to grupa przyjaciół i profesjonalistów,  

których wspólną pasją jest skuteczne pomaganie ludziom  

i inspirowanie do zmiany. 

 

Organizacja powstała w 2000r.,  

wyrosła z naszego  

osobistego doświadczenia wolontariatu. 

O nas 



Tworzymy warunki,  

by ludzie mogli  

sobie wzajemnie pomagać 

Misja 



Wolontariat sens 

Janina Ochojska 

 

Aby zostać wolontariuszem, trzeba mieć wolę zrobienia czegoś 

dobrego dla innych. Reszta jest prosta - wystarczy wiedzieć dla 

kogo, gdzie i z kim.  

 

Wolontariuszem może być każdy - gospodyni domowa, 

hydraulik, psycholog, emeryt, uczeń i naukowiec. 

Wolontariuszem można być wszędzie, w małym miasteczku, na 

wsi i w dużym mieście.   

 

Wolontariuszem można być codziennie lub co jakiś czas. Liczy 

się każda godzina oddana w służbie dobru drugiego człowieka. 

Każdy z nas pragnie być potrzebny; jest to jeden z warunków 

osiągnięcia poczucia spełnienia i szczęścia.  



Definicje wolontariatu 

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na 

rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-

przyjacielskie (Centrum Wolontariatu w Warszawie) 

 

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna praca społeczna,  

zwłaszcza związana z opieką nad nieuleczalnie chorymi lub 

niepełnosprawnymi ludźmi (Słownik języka polskiego) 

 

Wolontariusz – osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia  

wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych podmiotów 

określonych w ustawie  
(Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

 

 



 

To szlachetne dzieło sięga początków ludzkości.  

Nie miało ram instytucjonalnych, później zaistniało  

w kościołach w postaci organizacji współpracujących  

z duchownymi, organizacji samopomocowych  

i pozarządowych.  

 

Wiązało się przede wszystkim z działalnością sióstr zakonnych  

oraz szpitalami niosącymi pomoc ubogim i potrzebującym.  

 

Pierwsza polska instytucja charytatywna powstała we Wrocławiu 

w XII w. jako fundacja biskupia.  

 

 

 

Krótka historia wolontariatu w Polsce 



Rozkwit – kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, ZHP. 
 

Okres komunistyczny – praca społeczna, forma lojalności.  
 

1989 – 1996 – stagnacja.  
 

1996 Fundacja BORIS wydała Roczniak poświęcony w całości 

wolontariatowi. Zawierał on m.in. prawdopodobnie pierwszą 

analizę prawną stosunków między wolontariuszem a organizacją. 

Wtedy też powstał pierwszy wzór umowy zlecenia pracy 

wolontarystycznej.  

Programu kompleksowego ubezpieczenia org. pozarządowych.  

Krótka historia wolontariatu w Polsce 



2000r. - pierwszy zapis o wolontariacie w aktach prawnych, m.in. 

rozporządzenie MPiPS, dot. zasad pracy wolontariuszy w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900).  

Tym sposobem zalegalizowano w naszym kraju wolontariat.  
 

2 lata później MENiS wydało rozporządzenie w/s szczegółowych 

zasad działania publ. poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 

2003 Nr 5, poz. 46). Określało ono warunki angażowania wolontariuszy 

przez te poradnie.  
 

29 czerwca 2003 r. weszła w życie odrębna ustawa kodyfikująca 

zagadnienie wolontariatu - Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (uchwalona dn. 24 kwietnia 2003 roku) 

  

 

 

Krótka historia wolontariatu w Polsce 



Krótka historia wolontariatu  

w Europie 

1920r. szwajcar Pierre Ceresole zorganizował  

obóz, w którym wzięła udział grupa austriackich,  

angielskich, francuskich i niemieckich wolontariuszy. 

Mieli oni wspólnymi siłami odbudować wioskę pod  

Verdun we Francji, która została zniszczona podczas  

wojny. Niektórzy z uczestników obozu byli byłymi  

żołnierzami, a więc jeszcze niedawno walczyli przeciwko sobie.  

 

W późniejszych latach organizowane były kolejne obozy, które 

nazwano Service Civil International. Tę nazwę oraz skrót SCI 

zaadoptowała pierwsza nowoczesna francuska organizacja 

wolontariatu, która działa do dnia dzisiejszego. 



Po II wojnie światowej powstało wiele organizacji zajmujących się i 

promujących wolontariat. Jedną z nich jest UNESCO, które powstało, 

aby wdrażać „solidarność intelektualną i moralną ludzkości” i dzięki 

temu zapobiec wybuchowi trzeciej wojny światowej.  

 

Obecnie UNESCO zrzesza 194 podmioty. Organizacja Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę 

się w jedno) jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ, której 

podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w 

dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla 

praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i 

religię. 

 

 

 

 

Krótka historia wolontariatu  

w Europie 



Unia Europejska  

• Rozwój organizacji wolontariackich 

• Budowanie sieci współpracy – wspólne działania, większy zasięg 

• dyrektywy ułatwiające działanie organizacji 

• Programy wspierające i finansujące wolontariat, np. EVS 

• Eurowolontariat i wolontariat zagraniczny 

Krótka historia wolontariatu  

w Europie 



Gdzie wolontariusze UE podejmują 

najczęściej pracę? 

kluby sportowe  

Irlandia (37%), Dania (35%) Niemcy (34%) 
 

stowarzyszenia kulturalne  

Włochy (31%), Grecja (29%), Francja (28%), Austria (27%) i Portugalia (27%) 
 

organizacje charytatywne 

Hiszpania (34%), Luksemburg (28%) i Polska (28%) 
 

stowarzyszenia społeczności lokalnych  

Słowenia (26%), Bułgaria (25%), Dania (22%) i Irlandia (21%) 
 

organizacjach religijnych  

Rumunia (27%), Malta (24%) i Słowacja (22%) 



Gdzie wolontariat jest ważny? 

• solidarność i pomoc humanitarna (37%) 

• opieka zdrowotna (32%),  

• kształcenie i szkolenie (22%),  

• środowisko (22%), 

• ochrona praw człowieka (21%),  

• włączenie społeczne obywateli w trudnej sytuacji życiowej (21%)  

• aktywność osób starszych (15%) 

• zatrudnienie i sport (po 15%). 

• kultura (10%) 

• dialog międzykulturowy i międzyreligijny (9%) 

• budowanie tożsamości europejskiej (3%) 



Błędne wyobrażenia o wolontariacie 



Jaki procent Europejczyków 

pracuje jako wolontariusz? 

 

 



Procent wolontariuszy w krajach UE 
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Poziom zaangażowania w wolontariat w 
EU – procentowo dla kraju 

 

Źródło: TNS Opinion na zlecenie Komisji Europejskiej  
– Eurobarometr 66.3 (2006) 

 
Sondaż Eurobarometr został zrealizowany metodą wywiadu face-to-face w 

okresie 17.11.06 –19.12.06 r. na próbie 26,755 mieszkańców 27 krajów 
należących do Unii Europejskiej 



Źródło: Eurobarometr, 2011 

Wolontariat seniorów w Europie 



Definicja raz jeszcze 

• Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego 
voluntarius, co oznacza „dobrowolny”. 
Dobrowolność pomagania jest jedną z 
podstawowych zasad wolontariatu. 

 

• Wolontariat to „pomoc od serca” – dobrowolna, 
świadoma i nieodpłatna praca na rzecz osób 
potrzebujących, z którymi nie łączą nas więzi 
rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Tak 
więc istotą wolontariatu jest pomaganie osobom 
nieznajomym – bez oczekiwania na 
odwzajemnienie udzielonej pomocy.  



Czym jest wolontariat ? 



 

Wolontariat w Polsce rozwiązania 

systemowe i organizacyjne, dane 

liczbowe, problemy i bariery 

rozwoju, korzyści 



 

Podstawy prawne we współpracy  

z wolontariuszami 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003r., Dz. U. 2003 nr 96 poz.873, tekst 

jednolity z późn. zm. 

 

• Kim wg polskiego prawa jest wolontariusz? 

• Kto może korzystać z pomocy wolontariuszy? 

• Kto może być wolontariuszem? 

• Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz? 

• Obowiązki wobec wolontariusza 

 



Definicja wolontariusza  

i wolontariatu 

 

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy  

wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która 

dobrowolnie (ochotniczo) i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na 

zasadach określonych w ustawie 



 

Wolontariusze mogą wykonywać 

świadczenia, odpowiadające 

świadczeniu pracy, na rzecz: 

• organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) 

• organów administracji publicznej (np. urzędy, ministerstwa) 

oraz jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych (np. 

szpitale, OPS-y, szkoły) 

• kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

• stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego 

 

Z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej 



Ogólnopolska Sieć  

Centrów Wolontariatu  

• 10 Regionalnych Centrów 
 

• 40 lokalnych Centrów  
 

• Szkolenia dla wolontariuszy   
i koordynatorów ich pracy 
 

• Realizacja tematycznych programów  
wolontarystycznych 
 

• Pomoc w tworzeniu Regionalnych i Lokalnych Centrów  
Wolontariatu 
 

• Konsultacje w zakresie tworzenia i realizacji programów społecznych 
 

• Sieć współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w Polsce ok. 60 placówek 
 

 

 

 

Słupsk Gdańsk 
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O 
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O 
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O 
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Badania dotyczące wolontariatu 

-zaangażowanie w aktywność społeczną 

Centrum Badania Opinii Społecznej 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

POLAKÓW- POZIOM 

ZAANGAŻOWANIA  

I MOTYWACJE 

2011 



Pomoc świadczona indywidualnie 

Źródło: CBOS; Aktywność społeczna Polaków- poziom zaangażowania i motywacje, 2011 



 

Aktywność społeczna w ramach 

organizacji obywatelskich 

Źródło: CBOS; Aktywność społeczna Polaków- poziom zaangażowania i motywacje, 2011 



Obszary aktywności społecznej Polaków 

Źródło: CBOS; Aktywność społeczna Polaków- poziom zaangażowania i motywacje, 2011 



 

 

Badania dotyczące wolontariatu - profil 

demograficzny (płeć, wiek, miejsce 

zamieszkania, stan cywilny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Główny Urząd Statystyczny 

33 

WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I 
INNE FORMY PRACY NIEZAROBKOWEJ 
POZA GOSPODARSTWEM DOMOWYM  

2011 



 

 

Odsetek osób pracujących społecznie w 

ramach organizacji lub instytucji wg płci 

i miejsca zamieszkania 

Źródło: www.stat.gov.pl , WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INNE FORMY PRACY 

NIEZAROBKOWEJ POZA GOSPODARSTWEM DOMOWYM - 2011 



 

Struktura wiekowa osób pracujących 

społecznie w ramach organizacji i instytucji 

Źródło: www.stat.gov.pl , WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INNE FORMY PRACY 

NIEZAROBKOWEJ POZA GOSPODARSTWEM DOMOWYM - 2011 



 

Wykształcenie osób pracujących społecznie  

w organizacjach lub instytucjach 

Źródło: www.stat.gov.pl , WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INNE FORMY PRACY 

NIEZAROBKOWEJ POZA GOSPODARSTWEM DOMOWYM - 2011 



 

Stan cywilny osób pracujących społecznie  

w organizacjach lub instytucjach 

Źródło: www.stat.gov.pl , WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INNE FORMY PRACY 

NIEZAROBKOWEJ POZA GOSPODARSTWEM DOMOWYM - 2011 



 

 

 

Badania dot. wolontariatu 

- wolontariat wewnętrzny i zewnętrzny, 

profil organizacji współpracujących  

z wolontariuszami 

38 38 

Stowarzyszenie Klon Jawor 

PODSTAWOWE FAKTY  
O ORGANIZACJACH 
POZARZADOWYCH 

2013 



 

 Wolontariat  

wewnętrzny 

nieodpłatna praca członków 

stowarzyszeń i członków władz 

fundacji 

• Do 94 % organizacji 

• Średnio 7 osób zaangażowanych 

w wolontariat wewnętrzny 

 

Wolontariat  

zewnętrzny 

osoby nienależące do stowarzyszenia  

i niezasiadające we władzach fundacji  

• Ok. 55% organizacji 

• Średnio 8 wolontariuszy 

zewnętrznych 

 

Źródło: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2012, 

Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013 



Wolontariat wewnętrzny 
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Wolontariat  

zewnętrzny 

osoby nienależące do 
stowarzyszenia i 
niezasiadające we władzach 
fundacji  

• Ok. 55% organizacji 

 

• 75% organizacji 
działających na skalę 
międzynarodową  

• 64% działających w skali 
ogólnopolskiej  

• 30% działających w skali 
lokalnej 

 

 



Wolontariat zewnętrzny a przychody 

organizacji 

 



Znaczenie pracy społecznej  

a budżet organizacji 

 



Profil organizacji, w których angażują się 

wolontariusze zewnętrzni 

• Pomoc socjalna, humanitarna, ratownictwo (74%) 

• Ochrona zdrowia (68%) 

• Kultura (61%) 

• Edukacja, wychowanie (60%) 

• Rozwój lokalny (58%) 

• Sport (49%) 

 



Wolontariat seniorów 



Problemy i bariery rozwoju wolontariatu  

w Polsce 

• Społeczne przyczyny braku podejmowania aktywności 

wolontarystycznej 

• Przyczyny ograniczające angażowanie wolontariuszy w 

organizacjach i instytucjach 



Wiedza o wolontariacie 

• wolontariat jako forma dobrowolnej, nieodpłatnej pracy na 

rzecz instytucji publicznych (62% wskazań), organizacji 

społecznych (54%) 

• wysłanie dobroczynnego SMS-a (26%) 

• wrzucenie pieniędzy do puszki w trakcie zbiórki publicznej 

(49%) 

• nieodpłatna praca na rzecz swojej rodziny i najbliższych 

przyjaciół (24%) 

• mylenie wolontariatu ze stażem lub praktykami (16%), 

traktowanymi często jako etap kariery zawodowej 

 



Społeczny wizerunek wolontariusza 

• Młody (73%) 

• Dobrze sytuowany (32%) 

• Wykształcony  (52%) 

• Religijny (50%) 

• Bezinteresownie działający dla dobra innych (88%) 

• Trzeźwo patrzący na świat (74%) 

 

Społeczny wizerunek wolontariusza, nie do końca pokrywa się z 

cechami społeczno-demograficznymi tych, którzy faktycznie 

podejmują tego rodzaju pracę. 

 



Powody braku angażowania się w wolontariat  

• Brak czasu (32%) 

• Brak sił i zdrowia (16%) 

• Nikt nie prosił o pomoc (11%) 

• Brak zainteresowania (9%) 

• W pierwszej kolejności troska o siebie i rodzinę (8%) 

• „Jestem na to za stary(a)” (7%) 

• Brak interesującej organizacji/grupy, której można pomóc (5%) 

• Brak kompetencji, doświadczenia żeby pomagać innym (3%) 

• Niewiedza gdzie można szukać informacji o możliwościach 

zaangażowania się w pracę społeczną (2%) 

• Złe doświadczenia znajomych osób, które zaangażowane były w 

pracę społeczną (1%) 

• Trudno powiedzieć (1%) 

• Inne powody (5%) 

 

MŁODY, BOGATY, 

WYKSZTAŁCONY, 

RELIGIJNY - MIT 

POLSKIEGO 

WOLONTARIUSZA 

2011 



Obawy organizacji i instytucji związane  

z pracą z wolontariuszami 

• Wolontariusz jest niezależny i nie będzie podporządkowywał się 

zasadom w organizacji 

• Wolontariusz jest nieodpowiedzialny - nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków 

• Wolontariusz może coś zepsuć, ukraść – lęk przed niemożnością 

wyciągnięcia konsekwencji 

• Przeświadczenie, że wolontariusza nie można upomnieć ani 

ukarać, bo nie jest płatnym pracownikiem 

• Wolontariusz to nieprofesjonalista-amator, który będzie 

przeszkadzał w miejscu pracy 

 



Czynniki utrudniające rozwój wolontariatu 
 

1. Błędne rozumienie wolontariatu 

2. Brak współpracy międzysektorowej 

3. Brak otwartości na wolontariuszy 

4. Niestabilne zasady finansowania, uznawanie wolontariatu jako 

działalności bezkosztowej 

5. Niewyodrębnione stanowiska koordynatorów 

6. Ograniczenia lokalowe 

7. Niedostosowanie godzin pracy instytucji do preferencji 

wolontariuszy 

8. Nieprzygotowanie organizacji/istytucji na przyjęcie wolontariuszy 

9. Słabe rozwiązania systemowe i finansowe 



Korzyści dla organizacji/instytucji 

1. Wiarygodny wizerunek w środowisku, szerzenie misji 

2. Otwieranie się na zmianę – nowe metody pracy 

3. Świadoma współpraca z otoczeniem, integracja 

4. Pełniejsze poznanie środowiska  

5. Włączanie się w proces ciągłego i wzajemnego uczenia się 

6. Edukacja personelu oraz podopiecznych 

7. Zwiększenie zakresu, jakości i indywidualizacji usług,  

towarzyszenie podopiecznym 

8. Wolontariat pracowniczy – wsparcie menadżerskie 



Korzyści dla organizacji/instytucji 

 

9. Pomoc podopiecznym poza placówką – mentoring planowany, 

dyspozycyjność wolontariuszy 

10.Niskie koszty pracy 

11.Wolontariusz – dodatkowe źródło informacji 

12.Pozytywne emocje, entuzjazm, energia – rozładowanie trudnych 

sytuacji 

13.Szybkie reagowanie na potrzeby 

14.Rozbijanie rutyny – kreatywność, nowe kompetencje i umiejętności 

15.Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników 

 



Korzyści dla środowiska i otoczenia 

 

• Nagłośnienie i rozwiązywanie problemów społecznych 

• Aktywizacja społeczności lokalnej 

• Kształtowanie kompetencji społecznych przyszłych liderów 

• Podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności przy 

jednoczesnym wzroście zainteresowania sprawami społecznymi 

• Edukacja w zakresie wspólnego podejmowania decyzji  

i współodpowiedzialności za istniejące problemy 

 

Realne rozwijanie idei społeczeństwa obywatelskiego 



Czynniki sprzyjające rozwojowi wolontariatu 
1. Narastające problemy społeczne 

2. Starzejące się społeczeństwo 

3. Oczekiwania społeczne 

4. Wolontariat jako ciekawa forma spędzania czasu wolnego 

5. Kształcenie nowych i wspieranie działających koordynatorów 

Wolontariatu 

6. Tworzenie nowych obszarów aktywności dla wolontariuszy 

7. Praca metodą projektu 

8. Profesjonalizacja usług wolontariuszy dzięki szkoleniom 

9. Promocja wolontariatu 

10.Regulacje prawne i systemowe 

11.Powstające Centra Wolontariatu wspierane przez samorządy 

 



Ważne elementy w rozwijaniu wolontariatu 

1. Zaangażowanie, przekonanie i entuzjazm instytucji/organizacji 

2. Przyjazne miejsce - lokal 

3. Dogodny czas, dostosowany do możliwości wolontariuszy 

4. System motywacyjny i rozwoju osobistego - szkolenia, wyjazdy, 

materiały, gadżety, nagradzanie, docenianie, zauważanie, 

awansowanie, powierzanie zadań, etapy prowadzące do liderstwa 

5. Koordynator – kompetentny, wspierający, mobilizujący 

6. Grupa wsparcia animowana przez specjalistę 

7. Uwzględnianie potrzeb wolontariuszy - wiek 

8. Dobra, konstruktywna komunikacja 

9. Stabilne działanie Centrum Wolontariatu – stałe finansowanie 



 

 

 

 

 

Bądź zmianą, 

którą chcesz ujrzeć w świecie. 
Mahatma Gandhi 



Wolontariat seniorów  

– dobre praktyki 



Wolontariat 

To przygoda, która pozwala na zamianę dobrych myśli w czyn. 



Diagnoza - UE 

W Europie 10% osób w wieku 65-74 zajmuje się wolontariatem, 

w Skandynawii i Holandii odsetek ten jest natomiast dwukrotnie 

wyższy.  

 

W Hiszpanii, Grecji i Polsce wolontariatem zajmuje się mniej niż 

4% osób powyżej 50 roku życia*. 

 
* Badanie na Temat Zdrowia, Starzenia się i Emerytur w Europie (projekt SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 



Wolontariat seniorów 

Teresa (64 lata) zaangażowała się w akcję zbierania żywności 

dla ubogich rodzin, Alicja (74 lata) pomaga dzieciom w nauce 

czytania, Halina (59 lat) opiekuje się niepełnosprawną 

dziewczynką, Krysia (59 lat) wspiera organizacje w prowadzeniu 

księgowości, Jerzyka (61 lat) pracuje w hospicjum, Stanisław 

(68 lat) zbiera pieniądze na stypendia dla dzieci, Barbara (58 

lat) odwiedza starszego pana chorego na stwardnienie rozsiane.  



Gdzie wolontariusz może pracować ? 

• Organizacje pomocy charytatywnej. 

• Organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafialne, misje. 

• Organizacje ekologiczne, itp. 

• Edukacja, wychowanie i opieka. 

• Wspólnoty lokalne (komitet osiedlowy, rada mieszkańców). 

• Organizacje turystyczne i rekreacyjne. 

• Ochrona zdrowia i rehabilitacja niepełnosprawnych. 

• Organizacje sportowe. 

• Pomoc humanitarna, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. 

• Organizacje młodzieżowe, np. harcerstwo. 

• Organizacje naukowe i kulturalne (chóry, orkiestry itp..) 

• Instytucje publiczne: szkoły, szpitale, biblioteki, ośrodki kultury 



Wolontariat 50+ 

 

 

W Polsce jest  
12 mln osób 50+,  

to blisko 1/3 populacji 

W 2030r. udział tej grupy 
wiekowej wyniesie już blisko 45% 



Dobre praktyki - Poznań 



Wolontariat to możliwość wykorzystania posiadanego 

doświadczenia. To także wyjście z osamotnienia, wypełnienie 

wolnego czasu i zadowolenie z bycia potrzebnym i ważnym dla 

kogoś. 

<Grażyna, 56 lat> 

Wolontariat pokoleń 



Wolontariat 50+ 

POTENCJAŁ 
grupy 50+ 

KORZYŚCI  

dla 
korzystającego 
i wolontariusza 

TRUDNOŚCI I 
ZAGROŻENIA 

dla 
korzystającego 
i wolontariusza 



Biorę - daję 
 

Praca wolontariusza nie jest pracą bezinteresowną  

– jest ona tylko bezpłatna. 

 

 

Wolontariusze za swoją aktywność biorą m.in.: 

- Satysfakcję 

- Samorealizację 

- Nowe kontakty 

- Poczucie bycia potrzebnym 

- Doświadczenie 

 

 

 



Motywacja wolontariuszy 
 

Dlaczego ludzie decydują się zostać wolontariuszami: 

- Sprawdzenie siebie 

- Podzielenie się doświadczeniami 

- Zdobycie nowych umiejętności 

- Poznanie nowych ludzi 

- Chęć niesienia pomocy 

- Ucieczka przed samotnością 

- Wypełnienie wolnego czasu 

- Zdobycie doświadczenia zawodowego 

- Uaktywnienie społeczno-obywatelskie 

 

 

 



 

 

MASZ  TYLE  MOŻLIWOŚCI  ABY 

PRZEKONAĆ SIĘ… 

 

… ILE MOŻNA OTRZYMAĆ DAJĄC 

SWÓJ CZAS INNYM  



Wkrętariusze - Gdańsk 



Jak zostać wolontariuszem ? 

• Znaleźć odpowiednie miejsce, organizację, wydarzenie. 

 

• Dotrzeć do znanych nam osób, które wiemy, że angażują się w 
działalność wolontarystyczną.  

 

• Zgłosić się do najbliższej organizacji pozarządowej, domu 
kultury czy parafii i zadeklarować się jako osoba chętna do 
podjęcia pracy wolontarystycznej, poprosić o włączenie w 
realizowane tam prace.  

 

• Udanie się do lokalnego Centrum Wolontariatu. 

 

Warto pamiętać, że teoretycznie wolontariuszem może zostać 
każdy, jednak nie każdy nadaje się do każdej pracy.  



Procedura Centrum Wolontariatu 

• Rozmowa - rozpoznanie doświadczenia, potencjału i 

oczekiwań kandydata 

 

• Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach, a 

także skorzystania z dostępnych ofert pracy 

 

• CW otrzymuje oferty od organizacji, instytucji czy osób, 

które zna i z którymi stale współpracuje – większa szansa, 

że trafi się do przyjaznego miejsca 

 

• Wsparcie w rozwiązywaniu problemów, zmiana pracy 



Grundvig 

Wsparcie projektów wolontariatu seniorów 
•2 organizacje z 2 różnych krajów, w tym min. 1 musi być z 
UE.  

•Organizacja wysyła oraz przyjmuje 2-6 wolontariuszy 50+.  

•Czas od 3 do 8 tygodni, działania wolontariackie, na rzecz 
społeczności lokalnej i rozwijające edukację niezawodową 
wolontariusza. 

•Dofinansowanie: zależne od liczby wyjeżdżających seniorów, 
długości trwania wyjazdu i kraju organizatora (wg stawek). 
Ryczałt na pokrycie kosztów administracyjnych i pobytu za 
granicą oraz rzeczywistych kosztów podróży. Wkład własny nie 
jest wymagany.  

•Szczegółowe informacje http://grundtvig.org.pl  

http://grundtvig.org.pl/


CHCIAŁAM BYĆ AKTYWNA I POTRZEBNA INNYM. 

<Krysia, lat 59> 

 

Pracowałam jako księgowa w jednostkach 
samorządowych. Od kilku miesięcy jestem na 
emeryturze i próbuję być aktywna. W Centrum 
Wolontariatu pomagam w prowadzeniu księgowości – 
czuję się potrzebna. Cieszę się, że po przejściu na 
emeryturę nie tracę kontaktu z zawodem, że jestem 
wśród ludzi. Zaczęłam nawet uczyć się obsługi 
komputera. Pomagam, bo wierzę, że na miłość, na 
odwzajemnienie pomocy trzeba zapracować. 



Wolontariat 50+ w N.Sączu 

Jak jest ? 
Jak chcemy 
żeby było ? 

Co 
zrobić, 

żeby było 
jak 

chcemy ? 



Wolontariat  

WOLONTARIAT TO RADOŚĆ Z TEGO POWODU, ŻE SIĘ 

KOMUŚ POMAGA I ZARAZEM OBOWIĄZEK WYJŚCIA Z 

DOMU, DO LUDZI. 

<Alicja, 53 lata> 



Wolontariat  

– aspekty prawne 



Dział III - WOLONTARIAT  
 

prawa i obowiązki wolontariuszy  

oraz organizacji i instytucji  

mogących korzystać z ich świadczeń 

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie 



5 grudnia 

Światowy Dzień Wolontariatu 

Organizacja Narodów Zjednoczonych 

ustanowiła go w 1986r. jako dowód 

uznania dla milionów ludzi, 

poświęcających swój czas w celu 

niesienia pomocy innym.   



Dlaczego chcesz być wolontariuszem? 

Współczesny wolontariusz  

to już nie tylko biblijny Samarytanin  

pochylający się nad człowiekiem  

potrzebującym wsparcia,  

to osoba aktywna, która w różny  

sposób może pomagać ludziom.  



JEŚLI NIE JA TO KTO ? 

JEŚLI NIE TERAZ TO KIEDY ? 



Dziękuję za uwagę! 

 

 
Marcin Kałużny 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA 

 


