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Bezpłatna, świadoma, dobrowolna działalność

podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi

rodzinno–przyjacielsko-koleżeńskie, albo na rzecz jakiejś

sprawy, społeczności lokalnej, środowiska naturalnego

w ramach pozarządowych organizacji non-profit bądź

innych zespołów zinstytucjonalizowanych, działających

pro publicobono.



Wolontariusz – to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez

wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do

zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Nie liczy się

wykształcenie, pochodzenie czy poglądy religijne.

Wolontariuszem mogą być osoby pracujące, studenci, osoby 

bezrobotne, samozatrudnione, emeryci, renciści….

Wiek - nie ma dolnej, ani górnej granicy, jednak w przypadku 

osób poniżej 18 roku życia, muszą wyrazić zgodę ich rodzice lub 

opiekunowie. 





 szansa na nową/dodatkową pracę,

 możliwość samorealizacji,

 wyjście poza ramy pracy zawodowej,

 realizowanie pasji,

 możliwość wykazania się w działaniu,

 poczucie przynależności do grupy,

 potrzeba pomagania,

 zdobywanie doświadczenia,

 nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,

 poznawanie ludzi i nawiązywanie nowych znajomości,

 zdobywanie nowych kontaktów,

 sposób na urozmaicenie monotonii życia,

 pragnienie, aby mieć realny wpływ na zmianę, aktywnie działać na rzecz 

ważnych wartości …



POMAGANIE JEST WARTOŚCIĄ SAMĄ W SOBIE. 
Jest to najlepsza motywacja do tego, aby zaangażować się w wolontariat. Praca 

wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić.

SIŁA MOTYWACJI 

Motywacja jest czynnikiem pobudzającym, zachęcającym, sprawiającym, że 

robimy coś z zapałem, przyjemnością i zaangażowaniem.. 

Motywacja to wewnętrzny proces

wyboru, jakiego dokonujemy

między różnymi zachowaniami,

aby osiągnąć cele, które są

wyrazem cenionych przez nas

wartości oraz służą zaspokajaniu

naszych potrzeb, czy aspiracji.





Dzięki wolontariatowi mamy okazję dzielenia się tym co mamy,

mogą to być wiedza, umiejętności, a czasem energia do działania.

Wolontariat pozwala na szersze spojrzenie na to co robimy i kim

jesteśmy.

Najistotniejszym aspektem jest bezinteresowne działanie

na rzecz drugiej osoby.

W wolontariacie nie ma przymusu zaangażowania się.

Jeżeli jednak decyzja o zaangażowaniu się zapada,                      

to powinna pojawić się też odpowiedzialność.



.

Wolontariat może przyjmować wiele form, każdy może znaleźć coś dla siebie.

Istnieje wiele obszarów, w których rozwija się wolontariat może to być:

wolontariat w NGO; wolontariat szkolny; wolontariat pracowniczy; wolontariat sportowy;

wolontariat hospicyjny; wolontariat międzynarodowy; e-wolontariat; wolontariat

seniorów; wolontariat akcyjny i długoterminowy…..

Najbardziej popularny rodzaj wolontariatu to wolontariat w NGO:

 różnorodność w podejmowaniu działań przez organizacje pozarządowe (fundacje,

stowarzyszenia) jest bardzo duża i wynika z profilu działalności danej organizacji.

 większość organizacji pozarządowych chętnie podejmuje współpracę z wolontariuszami,

którzy angażują się w działania wynikające z profilu działalności danej organizacji.

 wolontariusze mogą wykonywać bardzo różne zadania np. proste prace biurowe, brać

udział w akcjach promocyjnych czy realizacji projektów w kampaniach danej

organizacji.

 wolontariusze mogą podjąć współprace zarówno długoterminową, jak i akcyjną.



Wolontariat stały  to taki, w którym wolontariusze w sposób ciągły współpracują z daną organizacją 

czy instytucją, wykonują pracę regularnie np. dwa/trzy razy w tygodniu, w ustalonych godzinach. 

Wolontariat akcyjny to taki, gdzie wolontariusze angażowani są do pomocy przy jednorazowej albo 

cyklicznej akcji, odbywającej się raz na pół roku lub raz na kwartał. 



„Wolontariat? Ja już się w życiu napomagałam. Teraz chcę odpocząć”. 

„Być czy nie być … wolontariuszem na starość?”

„Masz więcej niż 60 lat? Uważasz, że należysz do pokolenia, które odchodzi?

Nic bardziej błędnego! Należysz do pokolenia, które rośnie w siłę. Szkoda

czasu na walkę z czasem. Czas jest Twój, ale nie zostawiaj go tylko dla

siebie.” (Marcin Kałużny, Prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA)

„Wolontariat może nadawać rytm życiu na starość –

możesz działać i się realizować”.



wolontariat może być dla Ciebie wzajemną wymianą korzyści….. 

 dzięki wolontariatowi życie stanie się milsze, prostsze i bardziej ciekawe;

 może też być źródłem cennych doświadczeń na różnych polach realizowania się

w aktualnym życiu społecznym;

 może być dobrą okazją do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi;

 może sprzyjać wzmacnianiu więzi ze środowiskiem lokalnym, społecznym

i kulturowym;

 może przeciwdziałać marginalizacji społecznej;

 daje możliwość dzielenia się doświadczeniem, umiejętnościami, wykorzystania

intelektu i kompensowania braku aktywności zawodowej;

 pozwala zachować aktywną postawę wobec środowiska, czuć się potrzebnym

docenianym i wartościowym;

 może być ciekawym sposobem na spędzenie czasu wolnego i okazją na

podejmowanie aktywności związanych z posiadanymi pasjami czy

zainteresowaniami.



 Na początek zastanów się, jaki wolontariat Cię interesuje - pomyśl, co jest dla ciebie 

ważne, co chciałbyś robić, czy jest coś, co chciałbyś zmienić. 

 Następnie poszukaj w swojej miejscowości organizacji pozarządowej  lub instytucji, 

która pozwoli ci realizować te cele - żeby zostać wolontariuszem możesz zgłosić się 

bezpośrednio do wybranej organizacji np. Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga.

 Pamiętaj, że można zaangażować się na stałe, albo na chwilę – może interesuje Cię 

wolontariat bezterminowy, a może  wolontariat krótkoterminowy lub okresowy, 

jednorazowy… 

 Pomyśl, komu najbardziej mógłbyś pomóc i gdzie czułbyś się naprawdę dobrze.

 Jeśli już znasz odpowiedź, to po prostu… ZACZNIJ DZIAŁAĆ!



Wolontariusze seniorzy mogą robić bardzo różne rzeczy, zajmować się osobami

starszymi, młodzieżą, zwierzętami, prawami człowieka, ochroną środowiska,

kulturą, sztuką ….

Seniorzy to nie tylko grupa potrzebująca pomocy, ale są to również osoby które

same mogą pomagać innym i w ten sposób się realizować, czuć się potrzebnymi.

WOLONTARIAT może być doskonałym sposobem na życie dla wielu z nich.

Coraz popularniejszy również wśród seniorów jest też e-wolontariat, który pozwala

pomagać zza ekranu komputera.

http://www.wolontariat-malopolska.pl/

https://spis.ngo.pl/

W 1993 r. powstało Centrum Wolontariatu w Warszawie, była to pierwsza 

placówka tego typu w kraju.

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

http://www.wolontariat-malopolska.pl/
https://spis.ngo.pl/


Kto może zostać wolontariuszem ?

Kim jest wolontariusz ?

Czy wolontariusz jest pracownikiem ?

Czym jest wolontariat ?

Na rzecz jakich podmiotów wolontariusze mogą wykonywać świadczenia ?

Czy wolontariusz może działać na rzecz przedsiębiorców ?

Czy wolontariusz może pomagać w hospicjum ?

Czy wolontariusz dostaje wynagrodzenie ?

Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy  Dzień Wolontariusza?

Czy senior może zostać wolontariuszem ?

Czy  Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” może współpracować z wolontariuszami ?



 https://www.youtube.com/watch?v=Zqs9_GuakKU

 https://www.youtube.com/watch?v=Y4-qSDJj7jc

 https://www.youtube.com/watch?v=pjqU4mTkRrs

 https://www.youtube.com/watch?v=eF5Sl-kLxGU

https://www.youtube.com/watch?v=Zqs9_GuakKU
https://www.youtube.com/watch?v=Y4-qSDJj7jc
https://www.youtube.com/watch?v=pjqU4mTkRrs
https://www.youtube.com/watch?v=eF5Sl-kLxGU


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020



Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Źródło:

1.https://publicystyka.ngo.pl/dlaczego-warto-byc-wolontariuszem

2.https://mojafirma.infor.pl/personel/motywowanie/308370,Motywacja-poprzez-

place-w-kontekscie-teorii-motywacji.html

3. Wolontariat seniorów i dla seniorów  – Potrzeby, bariery, praktyka. Materiały 

pokonferencyjne. Pod redakcją Wiesławy Borczyk

4.K. Górniak, Dobroczynność (indywidualna) Polaków w badaniach, „Trzeci 

Sektor” 2010, nr 22, s. 27. 82 Mirosław Górecki

5. https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/byc-czy-nie-byc-wolontariuszem-na-starosc-

oto-jest-pytanie-o-znaczeniu-wolontariatu-w-zyciu


