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Wstęp.
Jak powstał ten poradnik?
Poradnik jest podsumowaniem współpracy przedstawicieli i przedstawicielek sopockich
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, którzy w czerwcu 2016 roku zawiązali zespół
Sopockich Rzeczników Wolontariatu, wspólnie pracując nad poprawą jakości organizacji
wolontariatu w Sopocie oraz nad promocją sopockiego wolontariatu.
Rady zawarte w poradniku sformułowane zostały na podstawie wypowiedzi wolontariuszy
– doświadczonych, aktywnych osób wspierających różne organizacje i inicjatywy publiczne
w Sopocie. To przede wszystkim wolontariusze są tu ekspertami wolontariatu, ich perspektywa
jest tu kluczowa – ich opinie, refleksje oparte o doświadczenia, praktykę i obserwacje.
Wypowiedzi zebrane zostały metodą skoncentrowanego wywiadu grupowego. Wyjściowym
narzędziem wywiadu był kwestionariusz pytań skupionych wokół 3 obszarów zagadnień
dotyczących wolontariatu: obszar promocji (jak promować wolontariat? jak komunikować
o wolontariacie?), obszar współpracy (jak współpracować z wolontariuszami?), obszar edukacji
(jak odpowiedzialnie mówić/uczyć o wolontariacie?).
Drugi punkt widzenia mający wpływ na treść poradnika, to opinie i doświadczenia
koordynatorów wolontariatu bezpośrednio współpracujących z ochotnikami w organizacjach
pozarządowych, instytucjach publicznych, podczas wolontariatów stałych lub akcyjnych.
Poradnik stanowi rekomendacje dla (sopockich) organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mają
prawo korzystać ze wsparcia wolontariuszy i planują organizację wolontariatu w swoich
strukturach albo chcą poprawić jakość już podjętych działań w tym obszarze. Liczymy,
że poznanie dwóch perspektyw: wolontariusza i koordynatora wolontariatu, pomoże innym
tworzyć przestrzenie otwarte i przyjazne wolontariuszom, podpowie jak umiejętnie
i odpowiedzialnie współpracować z ochotnikami.
Poradnik zawiera sopockie przykłady i cytaty z wypowiedzi wolontariuszy ilustrujące poruszane
kwestie, zadania lub pytania, które mogą pomóc w praktycznym przygotowaniu się do
współpracy z wolontariuszami oraz zalecenia i zasady rekomendowane - podkreślające to, co
według nas najważniejsze i niezbędne do budowania wolontariatu w organizacji/instytucji.
W przypisach1 zamieszczone zostały komentarze do omawianych tematów lub podpowiedzi
i wskazówki dotyczące organizacji wolontariatu w Sopocie. Na końcu poradnika w formie
załączników znajdują się narzędzia, przykłady dokumentów – dostęp do nich może ułatwić
proces organizacji wolontariatu.
Agnieszka Kobierowska
– koordynatorka Zespołu Sopockich Rzeczników Wolontariatu

1

Przykłady

Cytaty

Pytania/zadania

Rekomendowane
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1. JAK DEFINIUJEMY WOLONTARIAT?
Planując organizację wolontariatu warto zacząć od refleksji na temat jego znaczenia. Czym dla
mnie jest wolontariat? Skąd wzięła się moja wiedza o wolontariacie? Jak postrzegają
wolontariat moi współpracownicy? I wreszcie, jak definiują wolontariat sami wolontariusze?
Zadając pytanie o własne rozumienie wolontariatu, zwykle otrzymujemy bardzo różne
odpowiedzi. Oto kilka przykładów:

Wolontariat to dla mnie: ludzie, niezwykłe doświadczenie, wywoływanie uśmiechu
na twarzy drugiej osoby, radość z dzielenia się (czasem, umiejętnościami, obecnością), to
pasja, to siła, która jednoczy.
Ela
Wolontariat to dobra wola w wykonaniu zadań spoza codziennych obowiązków,
pomoc komuś.
Maria
Dla mnie, to narzędzie budowania dobrych, wzajemnych relacji opartych o współpracę,
współdziałanie, to połączenie przyjemności i pożytku, to także możliwość wpływu na otaczającą
mnie rzeczywistość.
Agnieszka
Wolontariat to dla mnie przede wszystkim pasja. To możliwość działania na rzecz innych,
a tym samym możliwość rozwijania siebie.
Ania
Parafrazując słowa Jana Pawła II, wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym
postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby uwrażliwia
społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Wolontariusz zostaje zaproszony
do tego, by być ‘dla’ bliźniego, z całym swoim depozytem przeżyć, doświadczeń, dobrych chęci,
przeżywanej wiary.
S. Karolina
Wolontariat to dla mnie…chęć pomocy, nauka tolerancji i poznawanie świata.
Kasia
Wolontariat to myślenie przede wszystkim o …sobie…w kontekście tego, co mogę zrobić
dla innej osoby. Szczególnie takiej, która potrzebuje pomocy.
Jola

6

Wolontariat to dla mnie morze możliwości. Nowe umiejętności, sprawdzenie się
w nieznanych nam wcześniej obowiązkach, odnalezienie swojej pasji i w końcu przyjaźnie,
czasem na całe życie.
Ola
Wszystkie te definicje powstały zapewne w wyniku indywidualnych doświadczeń ich Autorów.
Każda z nich - prawdziwa i zasadna, wskazuje na to, co dla Autora istotne w wolontariacie:
zwraca uwagę na potrzeby wolontariusza, wartości jakich poszukuje, korzyści jakie osiąga.
Wiedza o tym jest bezcenna - pozwala odkryć motywacje ochotnika, pomaga lepiej rozumieć
powody angażowania się w działania społeczne, jest więc ważną podpowiedzią jak budować
cały proces organizacji wolontariatu.
Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu2 proponuje bardziej ogólną, uniwersalną definicję
wolontariatu stworzoną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Według niej wolontariat to:
świadome, dobrowolne, bezpłatne działanie realizowane na rzecz innych osób,
wykraczające poza relacje rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
Określenie ŚWIADOME i DOBROWOLNE zwraca uwagę na wolę działającego, wskazuje jego
wolność w wyborze. Aby dokonać wyboru, wolontariusz potrzebuje wiedzy na temat zadania
jakiego miałby się podjąć, wiedzy o znaczeniu tego zadania – taka wiedza jest pierwszym
krokiem do podjęcia odpowiedzialnej, świadomej decyzji. Świadome angażowanie się
w wolontariat to także wiedza wolontariusza o samym sobie: dlaczego chcę działać? Jakie
powody stoją za moją decyzją? Czy jestem w stanie wywiązać się z powierzonego mi zadania?
Przymiotnik BEZPŁATNE nie wymaga komentarza - oznacza oczywiście działanie bez
wynagrodzenia.
Warto zwrócić uwagę, że w definicji nie pojawia się określenie ‘bezinteresowny’, dlaczego?
Wolontariat to morze możliwości jak powiedziała Ola: to możliwość zbierania doświadczeń,
nabywania umiejętności, sprawdzenia się w nowej sytuacji, to czasem okazja do podróży,
nawiązania nowych znajomości. Wolontariat to także korzyści, możliwość realizowania
własnych potrzeb – własnego interesu. Wolontariat nie musi więc być bezinteresowny.

Przykład:
Agnieszka jest na 3 roku studiów graficznych, w najbliższym czasie planuje podjąć pracę w
swoim przyszłym zawodzie. Agnieszka ma już spore umiejętności graficzne, brakuje jej jednak
2

Sieć zrzesza lokalne i regionalne Centra Wolontariatu zajmujące się m.in. pośrednictwem
wolontaryjnym oraz przygotowaniem wolontariuszy i organizacji/instytucji do współpracy. Dbając
o jakość pośrednictwa i organizacji wolontariatu, Sieć wyznacza standardy usług świadczonych przez
zrzeszone w niej Centra Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl.
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doświadczenia, które zwiększy jej szanse na rynku pracy. Studentka decyduje się na wolontariat
w Banku Żywności3 – w trójmiejskim oddziale Banku potrzebują grafika. Wolontariuszka zyska
doświadczenia potwierdzone zaświadczeniem o wolontariacie, a Bank Żywności zyska wsparcie
w przygotowaniu materiałów promocyjnych.
Najlepiej więc, jeśli nasze interesy spotykają się z interesem wolontariusza – wtedy jest duża
szansa na satysfakcjonującą dla wszystkich współpracę.

Pytania:
Jaka jest Twoja definicja wolontariatu? Jak Twoi współpracownicy rozumieją to pojęcie?

Rekomendowane:
Staraj się jak najlepiej poznać wolontariat – przyjrzyj się jego różnorodności. Wyjdź poza
specyfikę swojej organizacji/instytucji, sprawdź jak inni realizują tą ideę, dotrzyj do różnych
praktyk wolontaryjnych, przełamuj stereotypy. Decydując się na współpracę z wolontariuszem
stajesz się rzecznikiem wolontariatu, a to zobowiązuje.
Pytaj osoby zainteresowane wolontariatem w Twojej organizacji/instytucji, dlaczego chcą
zostać wolontariuszami, to pozwoli Ci dowiedzieć się, co ich motywuje do działania.
Poszerzaj świadomość wolontariuszy, pomagaj im odkrywać ich osobiste powody, dla których
angażują się społecznie.
Jak pokazują definicje, wolontariat to potencjał: bogactwo różnorodności, ogrom możliwości, to
korzyści dla obu stron. Jak więc najlepiej wykorzystać taki potencjał? W dalszej części publikacji
znaleźć można kilka dobrych rad i niezbędnych zasad - rekomendacje sopockich wolontariuszy
i sopockich rzeczników wolontariatu dla tych, którzy chcą korzystać z wolontaryjnego
wsparcia odpowiedzialnie i z sukcesem.
2. ZANIM ROZPOCZNIESZ WSPÓŁPRACĘ Z WOLONTARIUSZEM...
Dla organizacji/instytucji wolontariusz to przede wszystkim szansa na wsparcie, ale to także
wyzwanie, do którego trzeba się dobrze przygotować.

Jako wolontariuszka współpracowałam z wieloma organizacjami. To, czy organizacja jest
przygotowana na wolontariuszy, czy przemyślano organizację wolontariatu, czy jest to raczej
przypadek, można wyczuć właściwie w pierwszym już kontakcie, w atmosferze rozmowy,
w propozycjach zadań. Jeśli nie ma planu na wolontariat, to nawet gdy są potrzeby, współpraca
najczęściej szybko się rozmywa.
Ewa
3

Wolontariat w Banku Żywności w Trójmieście: www.bztrojmiasto.pl/wolontariat/.
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Zanim więc podejmiesz wyzwanie i zaprosisz do swojej organizacji wolontariusza, odpowiedz
sobie na kilka pytań, weź pod uwagę kilka kwestii:
 Zastanów się po co Twojej organizacji/instytucji wolontariusz. Może przyjdą Ci do głowy
zadania, działania, które mógłby realizować, może pomyślisz o zaoszczędzonym czasie,
zastanów się też nad wartościami, jakie może nieść za sobą taka współpraca, pomyśl
o spotkaniu z ciekawym człowiekiem pełnym zapału i dobrej energii.4
 Pomyśl, w czym konkretnie potrzebujesz pomocy. W jakich obszarach wolontariusz mógłby
wspierać Twoją organizację/instytucję, jakie działania chcesz mu powierzyć. Stwórz listę
konkretnych zadań. Pamiętaj przy tym, że wolontariusz nie może realizować zadań, które należą
do obowiązków pracowników etatowych, nie może też być angażowany w działania, które
należą do gospodarczej działalności Twojej organizacji/instytucji.
 Sprecyzuj, kiedy konkretnie będziesz potrzebował wolontariusza, czy chcesz z nim
współpracować akcyjnie, cyklicznie, czy może długotrwale - określ czas, częstotliwość lub okres
współpracy.
 Pomyśl, dlaczego ktoś chciałby być wolontariuszem właśnie w Twojej organizacji/instytucji.
Co wolontariusz może zyskać ze współpracy z Tobą, co może go zachęcić do przyjścia właśnie
do Ciebie: być może misja Twojej organizacji/ instytucji, wyznaczone cele do których dążycie,
ludzie, którzy ją tworzą – wykorzystasz to przygotowując ofertę dla ochotników.
 Określ profil wolontariusza – stwórz portret osoby, której będziesz poszukiwał. Zastanów się
nad jej wiekiem, cechami, umiejętnościami, zainteresowaniami - to pozwoli Ci wybrać drogę
poszukiwań i skierować ofertę do konkretnej grupy odbiorców. Nie daj się zwieść stereotypom,
otwórz się na ogromny potencjał i różnorodność wolontariatu: pamiętaj, że wolontariusze to
ludzie w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, umiejętnościami wiedzą, dysponujący
różną ilością wolnego czasu.
 Porozmawiaj z zespołem o Twoim pomyśle zaangażowania wolontariuszy. Powiedz
o korzyściach, o wartościach. Wspólnie przyjrzyjcie się obawom i oczekiwaniom,
przedyskutujcie wszystkie za i przeciw.
 Ustal kto będzie koordynatorem wolontariatu w Twojej organizacji/instytucji. To bardzo
ważne, aby znaleźć odpowiednią osobę, chętną do podjęcia takiej roli. Zaproponuj jej udział

4

Zapraszając do współpracy wolontariuszy: mamy szanse na zbudowanie dobrej, trwałej relacji opartej
na wartościach i wzajemnych korzyściach; przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
pomagamy nie pozostawać obojętnym na potrzeby innych.
Wolontariusze: są doskonałą wizytówką organizacji/instytucji, stają się jej rzecznikami: pomagają
promować misję i działania, wzmacniają wiarygodność organizacji na zewnątrz, dodają entuzjazmu,
optymizmu, a ich pozytywna energia może udzielać się zespołowi; nieobciążeni rutyną codziennych
spraw, są źródłem nowych pomysłów i rozwiązań, na które my często nie zwrócilibyśmy uwagi; zasilają
szeregi naszej organizacji – dzięki nim możemy znacznie więcej.
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w warsztatach dla koordynatorów wolontariatu organizowanych w Sopockim Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, zapewnij o Twoim wsparciu.
 Sprawdź, co o współpracy z wolontariuszem mówią przepisy Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Postępuj zgodnie z przepisami – one są po to, aby chronić
wolontariuszy, ale i wspierać Twoją organizację/instytucję.

Zadanie:
Wspólnie z zespołem stwórz szczegółowy plan wolontariatu w Twojej organizacji/instytucji skorzystaj z załącznika nr 1 – Indywidualny Plan Wolontariatu.

Rekomendowane:
Przedyskutuj pomysł współpracy w wolontariuszami ze swoim zespołem – ten pomysł wymaga
zrozumienia i akceptacji zespołu.
Porozmawiaj z doświadczonym koordynatorem wolontariatu z innej organizacji/instytucji
– warto korzystać z dobrych wzorców i przykładów. Możesz też umówić się na konsultacje
z doradcą ds. wolontariatu w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu lub
z wybranym Sopockim Rzecznikiem Wolontariatu.
3. PRAWNA STRONA WOLONTARIATU.
W Polsce organizację wolontariatu reguluje Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.5 Przepisy określają, kto może
korzystać ze wsparcia wolontariuszy oraz wskazują obowiązki korzystającego wobec
ochotników.
Ustawa szczegółowo wymienia podmioty mające prawo angażować wolontariuszy do swoich
działań (Art. 42) - są to przede wszystkim organizacje i instytucje, które działają non-profit.
Należą do nich m.in.: organizacje pozarządowe i instytucje publiczne: organy administracji
publicznej i podległe im lub nadzorowane przez nie jednostki organizacyjne (np. szkoły,
przedszkola, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, teatry, świetlice), podmioty
lecznicze, spółdzielnie socjalne. Mogą one współpracować z wolontariuszami we wszystkich
obszarach swojej działalności, poza obszarem działalności gospodarczej (dochodowej) – jeśli
więc organizacja/instytucja działa dla zysku, nie może korzystać ze wsparcia ochotników.
Korzystający ma określone obowiązki wobec wolontariusza. Według Ustawy należą do nich
m.in.:
5

Dziennik Ustaw z dn. 29 maja 2003r, nr 96, poz. 873; nowelizacja Ustawy: Dz. U. z dn. 25 lutego 2010r.,
nr 28, poz. 146. Przepisy odnoszące się do wolontariatu zawarte są w Dziale III Ustawy (załącznik nr 2 na
końcu poradnika).
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Ubezpieczenie wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeżeli
współpraca z wolontariuszem trwać będzie krócej niż 30 dni, organizacja/instytucja musi
ubezpieczyć ochotnika od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupując dla niego polisę
NNW. Jeżeli jednak planujemy dłuższą współpracę - nie ponosimy kosztów ubezpieczenia
– w tej sytuacji wolontariusz ma zagwarantowane ubezpieczenie na mocy innych przepisów
(Ustawa z dn. 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach; Dz.U. nr 1999, poz. 1674, z późn. zm.).
Warto zwrócić uwagę, że okres współpracy (do 30 dni, powyżej 30 dni) wskazuje na przedział
czasowy, w którym ta współpraca będzie realizowana, a nie na liczbę dni aktywności
wolontariusza.
Zawarcie porozumienia o współpracy.6 Porozumienie to forma umowy, którą należy pisemnie
zawrzeć z wolontariuszem, jeżeli decydujemy się na współpracę przekraczającą okres 30 dni lub
jeśli ochotnik o to poprosi. Dokument powinien zawierać informacje i ustalenia o tym, jakie
zadania powierzamy wolontariuszowi, w jaki sposób i w jakim okresie czasu zadania te zostaną
zrealizowane (Art. 44, pkt 1: świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób
i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym). Porozumienie musi też zawierać
informację o możliwości jego rozwiązania. W sytuacji krótkiej współpracy (okres do 30 dni,
np. przy organizacji wydarzenia, akcji) porozumienie może być zawarte ustnie.
Konieczność zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków
wykonywania przez niego świadczenia oraz odpowiednich środków ochrony związanych
z wykonywanym zadaniem (np. odzież ochronna, maska, okulary). Korzystający ma też
obowiązek powiadomienia wolontariusza o ewentualnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia
mogącym wiązać się z wykonywaniem zadania.
Dbanie o to, aby wolontariusz nie ponosił żadnych kosztów zawiązanych z wolontariatem.
Dotyczy to materiałów, narzędzi jakich używa ochotnik wykonując powierzone mu zadania,
wyjazdów, szkoleń, konferencji na które go wyślemy. Może zdarzyć się tak, że nie stać nas na
przykład na opłacenie udziału wolontariusza w konferencji, na której miał nas reprezentować,
a mimo to ochotnikowi bardzo zależy, aby wziąć w niej udział i jest w stanie sam ponieść koszty
z nią związane. W takiej sytuacji, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem, wolontariusz musi
złożyć pisemne oświadczenie, że rezygnuje ze zwrotu poniesionych wydatków.
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Pamiętaj, że relacja wolontariusz – organizacja/instytucja nie ma nic wspólnego z relacją
pracownik – pracodawca, a w kwestiach nieuregulowanych przez Ustawę o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, nie można odwoływać się do przepisów prawa pracy, można
natomiast szukać prawnych rozwiązań w Kodeksie Cywilnym.

Przykład:
Coroczny Koncert dla Mieszkańców organizowany przez Miasto Sopot w Operze Leśnej, licznie
wspierają wolontariusze. Do ich zadań należy m.in. kierowanie ruchem, rozdawanie miejskich
informatorów i sopockich kalendarzy, czasem proste czynności techniczne. Koncert ma swojego
sponsora. Przy bramie Opery firma ustawiła swoje stoisko promocyjne z małymi, miłymi
upominkami dla uczestników. Upominki rozdawane były przez pracowników firmy, nie mogli
rozdawać ich wolontariusze, ponieważ promowały one usługi firmy komercyjnej, która zgodnie
z Ustawą nie ma prawa korzystać ze wsparcia wolontariuszy.

Zadanie:
Przygotuj zestaw niezbędnych dokumentów, które będą Ci potrzebne w organizacji
wolontariatu, miej je zawsze pod ręką (wzór porozumienia, karta aktywności wolontariusza,
wzór zgody rodziców, wzór zaświadczenia o odbytym wolontariacie). Przykłady porozumienia i
karty czasu znajdziesz w załącznikach nr 3 i 4.

Rekomendowane:
Niezależnie od czasu współpracy, warto zawierać pisemne porozumienie. Zwykle dokument,
który wymaga podpisu, traktujemy jako ważne przypieczętowanie naszej umowy, dowód
zobowiązania podkreślający wagę i odpowiedzialność. Dodatkowo w sytuacji, kiedy współpraca
dotyczy młodych osób, porozumienie to często pierwszy poważny dokument, który podpisują.
Mimo, że nie masz takiego obowiązku - Ustawa tego od Ciebie nie wymaga - warto
zaproponować wolontariuszowi zwrot kosztów dojazdu do Twojej organizacji/instytucji. To
ważny gest, który pokaże ochotnikowi, że doceniasz jego chęć działania, poza tym to często
ułatwia decyzję o podjęciu aktywności wolontaryjnej.
Pamiętaj, jeśli Twoją organizacje/instytucję wspiera wolontariusz w wieku poniżej 16 lat, musisz
zadbać o to, aby działał pod opieką osoby dorosłej (rodzica, prawnego opiekuna,
nauczyciela/wychowawcy ze swojej szkoły lub np. koordynatora wolontariatu, na którego
opiekę rodzic wyrazi pisemną zgodę). Jeśli ochotnik ukończył 16 lat, ale nie jest jeszcze
pełnoletni, potrzebuje pisemnej zgody rodzica na wolontariat. W każdej z sytuacji skontaktuj się
z rodzicami, opowiedz im w jaki sposób ich dziecko wspierać będzie Twoją
organizację/instytucję, w jakich działaniach/wydarzeniach będzie uczestniczyło. Pozwól
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rodzicom poznać Ciebie i Twoją organizację/instytucję – mają do tego pełne prawo, powierzają
Ci swoje dziecko.
Sprawdź, czy w związku z rodzajem działalności jaką prowadzi Twoja organizacja/instytucja, nie
jesteś zobligowany innymi jeszcze przepisami mającymi wpływ na organizację wolontariatu.
Zawsze na początku współpracy informuj wolontariusza o Twoich obowiązkach wobec niego
oraz o jego prawach i obowiązkach wobec Twojej organizacji/instytucji.
4. JAK PROMOWAĆ WOLONTARIAT?
Jeśli Ty i Twój zespół jesteście przekonani o wartości wolontariatu i dobrze przygotowaliście się
na przyjęcie wolontariusza, jeśli już wiecie, w czym potrzebujecie wsparcia, czas stworzyć
ciekawą, atrakcyjną ofertę, czyli propozycję wolontariatu, która zwróci uwagę i zachęci do
współpracy.
JAK PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ WOLONTARIATU.
Niezbędne informacje:
 kto poszukuje: przedstaw i krótko opisz swoją organizację, podaj stronę www lub/i profil na Fb,
 do czego/do jakich zadań potrzebujesz wolontariusza, jakie będą jego obowiązki
– pisz ciekawie, ale jasno i konkretnie,
 kiedy/jak często/w jakie konkretnie dni, w jakich godzinach – precyzyjnie określ czas
wolontariatu, albo jeśli to możliwe poinformuj, że ilość czasu zależy od możliwości
wolontariusza, a konkretne dni/godziny działania ustalicie wspólnie,
 gdzie – wskaż miejsce realizacji wolontariatu, może dodaj mapkę,
 kogo szukasz, kogo potrzebujesz – określ profil wolontariusza: cechy, umiejętności,
kompetencje, Twoje oczekiwania, jeśli to konieczne wiek – wszystko to, co jest niezbędne dla
wykonania zadania, które zaplanowałeś dla wolontariusza. Nie ulegaj jednak stereotypom, nie
działaj schematycznie,
 wskaż kontakt do osoby, która zajmie się rekrutacją
organizacji/instytucji, poinformuj, w jaki sposób odpowiedzieć
wolontariat. Jeśli potrzebujesz większej liczby wolontariuszy
wydarzenie) dobrze jest zorganizować spotkanie informacyjne dla
wtedy datę, godzinę i miejsce spotkania.

wolontariuszy w Twojej
na ofertę/zgłosić się na
(np. organizujesz jakieś
zainteresowanych – określ

Dobrze działa konkretna informacja o konkretnych wolontariatach: kogo poszukuje
organizacja, jakie ma zadania, gdzie się zgłosić. Ogólniki typu „poświęć swój wolny czas”,
„to super być wolontariuszem” nic nie wnoszą, są puste. Warto promować konkretne oferty,
kierując je do osób, które mogą być nimi zainteresowane.
Szymon
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Ważne są jasne, rzetelne informacje, kiedy, gdzie i z kim będzie działał wolontariusz.
Alan

Z doświadczenia wiem, że to co zawsze najlepiej działa, to promowanie konkretnej oferty
do określonego odbiorcy. np.: możesz pójść do tego miejsca, będziesz robił to i tamto, a dzięki
temu przysłużysz się do tego, że taka idea będzie rozprzestrzeniona, pomożesz tym
konkretnym ludziom.
Pola
Perswazja – niezbędny marketing.
Tworząc ofertę pokaż, że Twoja propozycja jest ciekawa, atrakcyjna, warta uwagi – mów/pisz
językiem korzyści i zalet:
 stwórz atrakcyjny tytuł – adekwatny do oferty, zgodny z zadaniem, ale chwytliwy, hasłowy,
 odnieś się do wartości i potrzeb potencjalnego wolontariusza, w ten sposób dotrzesz do jego
motywacji: napisz o celu, o efektach wolontariatu, o zmianie, jaką spowoduje, pokaż
pozytywne emocje,
 przedstaw korzyści ze współpracy z Twoją organizacją/instytucją (np. doświadczenia,
możliwość wpływu na sytuację społeczną, udział w ciekawym wydarzeniu, szkoleniu, …),


zadbaj o czytelną i atrakcyjną szatę graficzną oferty. Pomyśl o dodaniu grafiki lub zdjęcia
adekwatnego do treści oferty.7
GDZIE PROMOWAĆ SWOJE OFERTY WOLONTARIATU – przykłady kanałów komunikacji.
Jak powiedział Szymon warto promować konkretne oferty, kierując je do osób, które mogą być
nimi zainteresowane. Jeśli wiemy, kogo szukamy, raczej wiemy też, gdzie będziemy szukać.
Nasze potrzeby i oczekiwania warunkują kanał komunikacyjny, którym się posłużymy.

Przykład:
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sopocie znalazła wolontariuszy dosłownie za ścianą
– w sąsiadującym z nią III LO. Zaprosiła do współpracy licealistów, którzy pomagają w lekcjach
swoim młodszym kolegom i koleżankom. Czasem nie trzeba szukać daleko.8
7

Prostym narzędziem do tworzenia materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, ogłoszeń, jest
darmowy program graficzny CANVA www.canva.com. Darmowe zdjęcia, grafiki o różnej tematyce,
możesz pobrać ze stron: www.pixabay.com; www.pexels.com; www.polona.pl.
8

Wolontariat w III LO w Sopocie: www.3lo.sopot.pl/zycie_szkoly/wolontariat.
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Przykłady kanałów komunikacyjnych:
 Instytucje, miejsca gdzie spotykają się różne grupy społeczne: szkoły (w większości sopockich
szkół działają opiekunowie/koordynatorzy szkolnego wolontariatu); uczelnie; biura karier
działające przy uczelniach; sopocki Uniwersytet III Wieku, Psychologiczny Uniwersytet III Wieku
przy Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS; kluby seniora; biblioteki; Domy
Sąsiedzkie (w Sopocie m.in.: DS Centrum - w Dworku Sierakowskich i w Klubie Dwie Zmiany,
DS Koc i Książka i DS Broadway – Miejska Biblioteka Publiczna filie nr 5 i 7); inne organizacje
pozarządowe, zwłaszcza te skupiające wielu członków; parafie i kościoły; spółdzielnie
mieszkaniowe (za ich pośrednictwem informacje w blokach na osiedlach); firmy, w których
działa wolontariat pracowniczy (w Sopocie np. Grupa Ergo Hestia prowadzi Hestyjne Centrum
Wolontariatu); Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu9.
 Wydarzenia i inicjatywy społeczne: giełdy, targi pracy (organizatorzy chętnie przyjmują oferty
wolontariatów), wydarzenia tematycznie związane z Twoją ofertą, wydarzenia społeczne,
Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych – święto sopockiego III sektora organizowane we
wrześniu przez SCOPiW we współpracy z Miastem.
 Przestrzeń wirtualna: strona Twojej organizacji, profil na Fb, określone fora dyskusyjne, których
uczestnicy mogą być zainteresowani Twoją propozycją, portal ngo.pl, newslettery, strona
www.wolontariat.sopot.pl10.
 Wypracowana przez Ciebie i Twoją organizację/instytucję sieć kontaktów: partnerzy,
przyjaciele Twojej organizacji/instytucji, jeśli to możliwe – podopieczni, uczestnicy
realizowanych przez Was projektów, ich rodziny, znajomi. Nie zapominaj o wolontariuszach,
z którymi już współpracujesz lub współpracowałeś – mogą być Twoim sprzymierzeńcami
i pośrednikami w poszukiwaniu nowych ochotników.
 Media – zwłaszcza lokalne: stacje radiowe, trójmiejska prasa, osiedlowe gazetki, gazetki
parafialne, informatory miejskie11.

Według mnie na młodych ludzi najbardziej działa informacja otrzymana w szkole. Tak
było ze mną. Brałem udział w różnych akcjach, o których informowała nas nauczycielka,
9

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu prowadzi biuro pośrednictwa
wolontaryjnego, zajmuje się pozyskiwaniem ofert wolontaryjnych i rekrutacją wolontariuszy,
przygotowuje organizacje i instytucje do podjęcia współpracy z ochotnikami, promuje sopocki
wolontariat. SCOPiW ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot; tel. 58 341 83 52.
10

www.wolontariat.sopot.pl to funkcjonalny, interaktywny portal kierowany do wszystkich
zainteresowanych aktywnością wolontaryjną we współpracy z sopockimi organizacjami i instytucjami.
Portal jest internetowym biurem ofert wolontariatu – pośredniczy w nawiązywaniu relacji między
wolontariuszami a organizacjami/instytucjami, promuje sopockie inicjatywy, wydarzenia, prezentuje
aktywną stronę miasta. Możesz tu zamieszczać swoje oferty dla wolontariuszy.
Administratorem strony jest SCOPiW.
11

W Sopocie świetnie sprawdza się gazeta/informator Przepis na Sopot regularnie wydawany przez
Miasto i kolportowany do mieszkańców w formie papierowej i elektronicznej.
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wkręciłem się w to. Teraz jestem członkiem grupy sopocki wolontariat (grupa na Fb) – na
bieżąco dostaję informacje o nowych propozycjach.
Alan
Do wolontariatu trafiłam dzięki znajomemu, który chętnie opowiadał o tym, co robi.
Magda
Dobrym sposobem promocji wolontariatu są przykłady osób zaangażowanych –
spotkania z aktywnymi wolontariuszami, ich opowieści, ich doświadczenia. To w jaki sposób
mówią o swoim wolontariacie, co konkretnie im daje, dlaczego działają.
Szymon

Przykład:
Sopockie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt poszukuje wolontariuszy prowadząc swoje
stoiska na imprezach branżowych – na wystawach psów, wystawach kotów. Sprawdzonym
sposobem jest także promocja wolontariatu podczas Dnia Otwartego Schroniska oraz Święta
Adopciaka .12

Zadanie:
Wejdź na stronę www.wolontariat.sopot.pl, w zakładce Poznajmy się znajdziesz formularz
oferty dla organizacji/instytucji poszukującej wolontariuszy. Wypełnij formularz i wyślij do
12

Przykład plakatu zapraszającego do wolontariatu w sopockim Schronisku
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Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – pomożemy w promocji
Twojej oferty (przykład formularza znajdziesz też w załączniku nr 5). Jeśli Twoja
organizacja/instytucja działa w innym miejscu, skorzystaj z pomocy najbliższego Centrum
Wolontariatu lub Centrum Organizacji Pozarządowych.

Rekomendowane:
Przygotowując ofertę dla wolontariuszy połącz konkretne informacje o zadaniu z przekazem na
temat efektu, jaki to zadanie przyniesie: jaką potrzebę zaspokoi, jaką wartość pozwoli osiągnąć
– angażując się społecznie, chcemy mieć pewność, że nasze działanie jest ważne, ma sens.
Korzystaj z różnorodnych form i kanałów komunikacji i promocji (Internet, media, informacje,
komunikaty, plakaty w przestrzeni publicznej), ale nie zapominaj o bezpośrednim spotkaniu
z ludźmi - wtedy masz największe szanse dać się poznać, przekazać wartości, zarazić przykładem
i własną pasją.
5. WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI.
Wolontariat to relacja oparta na współpracy - jak powiedziała Agnieszka. Trzeba czasu, wysiłku
i zaangażowania, aby taką relację zbudować i pielęgnować.
PIERWSZY KONTAKT.
Pierwszy kontakt to pierwsza nasza reakcja na zgłoszenie wolontariusza – być może będzie to
odpowiedź na maila, rozmowa telefoniczna lub spotkanie. Każda z tych form kontaktu to
początek budowania relacji. Zadbaj o dobry kontakt od samego początku.
Pierwsza rozmowa:
 Zadbaj o spokojne miejsce rozmowy, zarezerwuj sobie odpowiednią ilość czasu. Przygotuj
materiały o Twojej organizacji/instytucji (folder, ulotkę), które będziesz mógł przekazać
wolontariuszowi.
 Na początek doceń zainteresowanie i chęć pomocy – możesz zrobić to zwyczajnie, dziękując za
obecność na spotkaniu.
 Przedstaw się i pozwól przedstawić się wolontariuszowi. Powiedz
o organizacji/instytucji, którą reprezentujesz, o tym jaka jest Twoja rola.

kilka

słów

 Zapytaj, dlaczego wolontariusz zainteresował się Twoją propozycją. Porozmawiajcie o jego
doświadczeniach związanych z wolontariatem.
 Odnieś się do zadania, zapytaj wolontariusza o jego doświadczenia i umiejętności potrzebne do
realizacji zadania.
 Zadaj pytanie o oczekiwania, o wyobrażenia wolontariusza na temat wolontariatu w Twojej
organizacji/instytucji. Odnieś się do nich.
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 Pozwól wolontariuszowi zadawać pytania – z życzliwością udziel odpowiedzi. Jeśli nie na
wszystkie pytania możesz odpowiedzieć natychmiast, powiedz o tym informując, że dasz
odpowiedź na następnym spotkaniu, prześlesz mailem lub przekażesz telefonicznie.
 Słuchaj uważnie, okazując zainteresowanie.
 Sprawdź, czy wolontariusz nadal jest zainteresowany Twoją ofertą. Poinformuj kiedy i w jaki
sposób powiadomisz go o swojej decyzji.

Przykład:
W Domu Hospicyjnym św. Józefa w Sopocie pierwszy krok w wolontariat najczęściej oznacza
udział w kursie przygotowującym. Kurs prowadzony przez specjalistów, często pracowników
Hospicjum i doświadczonych wolontariuszy, pozwala przyszłym ochotnikom zdobyć wiedzę
i umiejętności, poznać zasady pracy zanim jeszcze podejmą ostateczną decyzję o wolontariacie.
Kurs to też okazja, aby poznać miejsce i zespół zaangażowany w działania na rzecz Hospicjum. 13

Rekomendowane:
Jeżeli zdarzy się tak, że będziesz musiał odmówić wolontariuszowi (np. ze względu na
niemożność dopasowania godzin, zbyt dużą liczbę zainteresowanych, niewystarczające
kompetencje wolontariusza) zrób to taktownie, podając przyczynę. Zaproponuj ochotnikowi
kontakt do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które dysponuje
różnymi ofertami wolontariatu i prowadzi pośrednictwo wolontaryjne, w ten sposób pokażesz
wolontariuszowi alternatywę.
POCZĄTEK WSPÓŁPRACY.
Pierwszy dzień wolontariatu w nowej organizacji/instytucji może wywoływać wiele emocji
– ekscytację i ciekawość, niepokój i niepewność, zapał i chęć działania. Zadbaj, aby od
pierwszego dnia wolontariusz miał Twoje wsparcie i bądź wyrozumiały.
 Przedstaw zespół, poinformuj czym zajmuje się każda osoba, jaką pełni rolę.
 Pokaż siedzibę swojej organizacji, wskaż miejsce, w którym wolontariusz będzie realizował
powierzone mu zadania oraz, jeśli będą potrzebne, sprzęt/narzędzia, z których będzie korzystał.
 Powiedz o zasadach, zwyczajach panujących w Twojej organizacji/instytucji.

13

Wolontariat w sopockim Hospicjum: www.hospicjumsopot.caritas.pl
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 Poinformuj o swoich prawnych obowiązkach wobec wolontariusza – o konieczności podpisania
porozumienia o współpracy, o prawie wolontariusza do ubezpieczenia NNW. Wytłumacz czemu
służą takie zabiegi.
 Daj ochotnikowi czas na zapoznanie się z porozumieniem. Omówcie ważne kwestie. Razem
sformułujcie zadania, które wpiszesz do dokumentu, wspólnie określcie okres współpracy.
Zwróć uwagę na zapis o prawie wycofania się z wolontariatu przed upływem zadeklarowanego
okresu. Powiedz, że w takiej sytuacji zależy Ci jednak na rozmowie/informacji o powodach
rezygnacji.
 Zaproponuj wolontariuszowi okres próbny – czas, który i jemu i Tobie da możliwość
sprawdzenia, czy wasza współpraca to dobry pomysł. Czas próbny to też możliwość
zweryfikowania swoich oczekiwań i wyobrażeń. Pamiętaj, kiedy okres próbny minie,
porozmawiaj o dalszej decyzji.
 Ustalcie harmonogram aktywności wolontariusza.

Przykład:
W Fundacji Trzeba Marzyć każdy nowy wolontariusz otrzymuje wsparcie doświadczonego
wolontariusza, który wprowadza go do zespołu, zapoznaje z zadaniami, służy radą i pomocą. 14
ROLA KOORDYNATORA WOLONTARIATU W ORGANIZACJI/INSTYTUCJI.
Z organizacją wolontariatu wiąże się wiele obowiązków, które trudno byłoby odpowiedzialnie
i rzetelnie wykonywać, realizując je w tzw. międzyczasie, obok innych licznych czynności
zawodowych. Dobra organizacja wolontariatu wymaga czasu, kompetencji i uważności –
wymaga pracy i zaangażowania. Nie uda się zorganizować i prowadzić wolontariatu ‘przy
okazji’, bez planu, bez koordynacji. Koordynator wolontariatu to osoba niezbędna i kluczowa w
procesie organizacji wolontariatu już na etapie planowania.
Jeśli będziesz współpracować z dużą grupą wolontariuszy, pomyśl o stworzeniu etatowego
stanowiska koordynatora wolontariatu. Jeśli Twoja organizacja/instytucja korzystać będzie ze
wsparcia 1-2 osób, wystarczy powierzenie obowiązków koordynatora osobie, która zajmuje się
już innymi zadaniami, pamiętając jednak o tym, aby obowiązki te nie były narzucone i aby nie
były dla pracownika nadmiernym obciążeniem. Przekonanie o wartości wolontariatu, dobre
nastawienie do ludzi, entuzjazm w pracy, to jedne z ważniejszych cech koordynatora, nie
znajdziemy ich u osoby, która czuje się przytłoczona swoimi obowiązkami i zmuszona do zadań
wbrew swojej woli.
Do zadań koordynatora wolontariatu należy przede wszystkim zarządzanie działaniami
wolontariuszy i wspieranie ich. Koordynator wolontariatu:
 rekrutuje wolontariuszy w oparciu o wcześniej zidentyfikowane potrzeby organizacji,
14

Wolontariat w Fundacji Trzeba Marzyć: www.trzebamarzyc.org/zostan_wolontariuszem.
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 ustala i deleguje zadania dla wolontariuszy,
 ustala harmonogram aktywności,
 określa sposób komunikowania się i dba o kontakt z wolontariuszami, jest dla nich dostępny,
 wprowadza wolontariuszy do zespołu organizacji/instytucji,
 dba o wszelkie formalności związane z organizacją wolontariatu,
 motywuje i nagradza ochotników,
 wspiera wolontariuszy w działaniu,
 jest uważny na potrzeby wolontariuszy,
 dba o rozwój wolontariuszy,
 dba o dobrą atmosferę współpracy.
Koordynator to osoba najbliżej wolontariusza, ma czas dla niego i przestrzeń na to, aby
wysłuchać, rozmawiać, tłumaczyć, zauważyć trudności i pomóc w ich rozwiązaniu. Nie każdy
sprawdzi się w takiej roli.
Dobry koordynator wolontariatu według wolontariuszy:

To lider – osoba charyzmatyczna, która potrafi zebrać grupę, zachęcić do działania,
motywować.
Alan
Potrafi skupić wokół siebie wolontariuszy, zna ich, wie w czym się sprawdzą, widzi ich
potencjał i potrafi z niego korzystać odpowiednio przydzielając zadania.
Magda

Jest w kontakcie z wolontariuszami, wie, co u nich słychać; zna ich i pokazuje
wolontariuszom, że ich zna. Towarzyski, komunikatywny – bycie z innymi sprawia
mu przyjemność.
Agnieszka

To osoba, której zależy na tym, aby doświadczenia wolontariuszy (ze współpracy
z organizacją /instytucją) były jak najlepsze.
Pola
Zaangażowany i prawdziwy w tym, co robi, sam potrafi dać przykład.
Monika
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Potrafi dobrze, precyzyjnie przekazać informacje, jasno określać zadania.
Szymon

Można zwrócić się do niego z każdym kłopotem, interweniuje kiedy trzeba. To pomaga,
kiedy się wie, że jest osoba, do której zawsze można się zgłosić, jest dostępna i jest po to, żeby
wspierać.
Pola

Przykład:
W Sopockim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt rolę koordynatorek wolontariatu pełnią
wolontariuszki od dawna zaangażowane w działania na rzecz tej instytucji. Wolontariuszki są
obecne na każdym etapie organizacji wolontariatu. We współpracy z kierownikiem Schroniska
przygotowują informacje o zadaniach i zasadach wolontariatu, prowadzą szkolenie dla osób
zainteresowanych wolontariatem. Towarzyszą nowym wolontariuszom na początku ich
aktywności: wprowadzają do zadań, dzielą się swoimi doświadczeniami. Koordynatorki animują
grupę schroniskowych wolontariuszy na Fb, dbają o atmosferę współpracy, tworzą okazję do
integracji.15 Jak mówi Monika - jedna z koordynatorek:

Wkładamy dużo pracy w przeprowadzenie szkolenia, przygotowujemy materiały
informacyjne dla nowych wolontariuszy – bardzo się w to angażujemy, chcemy im pokazać, że
to, co wolontariusze robią w Schronisku jest bardzo ważne, bardzo potrzebne. Dzielimy się
swoim doświadczeniem i pokazujemy reguły jakim nasza praca podlega. Wszystko po to, by
poczuli się tu bezpiecznie. Nie chcemy by się zrazili, by emocje związane z trudną pracą
w schronisku - smutek i żal z powodu losu bezdomnych zwierząt - wzięły górę. Uczymy, że to
właśnie wolontariusze, jako jedno z ogniw schroniska, są w stanie zmienić los zwierząt na
lepsze, poświęcając im swój czas i uwagę. To ważny aspekt, by ukierunkować emocje
wolontariuszy.

Zadanie:
Stwórz ofertę na stanowisko koordynatora wolontariatu w Twojej organizacji/instytucji. Określ
kogo szukasz, wymień niezbędne kompetencje, cechy charakteru, potrzebne doświadczenie.
Opisz zadania koordynatora. Pomyśl, czy takie zadania możesz zaproponować komuś z Twojego
zespołu?

15

Wolontariat w sopockim Schronisku: www.schronisko.sopot.toz.pl.
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Rekomendowane:
Niezależnie od tego z iloma wolontariuszami planujesz współpracę – koordynator/opiekun
wolontariuszy to podstawa! Ważne, aby taką rolę pełniła osoba
zmotywowana,
z odpowiednimi predyspozycjami – dbanie o relacje, wiarygodność, komunikatywność,
entuzjazm, …, to jedne z ważniejszych cech koordynatora.
WOLONTARIUSZ W ZESPOLE PRACOWNIKÓW.
Przygotowanie zespołu pracowników do współpracy z wolontariuszami i dbanie o to, aby relacje
wolontariusze – pracownicy układały się właściwie, to także rola koordynatora wolontariatu.
A to, jak pokazują doświadczenia wolontariuszy i koordynatorów, często spore wyzwanie.
Włączając się w działania organizacji/instytucji, wolontariusz staje się częścią zespołu. To, w jaki
sposób zostanie przyjęty, jak pracownicy odpowiedzą na jego obecność, jak ułożą się ich
wzajemne relacje zależy od wielu czynników: przygotowanie pracowników do współpracy
z wolontariuszami, jasny podział obowiązków, stwarzanie okazji do współdziałania i integracji
to, jak wskazują wolontariusze i koordynatorzy, najważniejsze z nich.
Przygotowanie zespołu do współpracy z wolontariuszami.
Ważne, aby pracownicy mieli okazję porozmawiać o znaczeniu wolontariatu dla
organizacji/instytucji, zmierzyć się ze swoimi wątpliwościami i pytaniami, zrozumieć rolę
wolontariuszy zanim jeszcze pojawią się w organizacji/instytucji. Ważne, aby włączyć zespół
pracowników w proces planowania wolontariatu, w ten sposób możemy zwiększyć szanse na
przychylny stosunek pracowników wobec wolontariuszy.
Od początku jasno określony rodzaj i zakres obowiązków.
Pracownicy muszą mieć świadomość, jaki jest charakter aktywności wolontaryjnej, muszą
rozumieć, że jest to działanie wspierające, uzupełniające i wynika z dobrej woli ochotnika.
Wolontariusz nie wykonuje obowiązków, które należą do pracownika, nie zastępuje go, ale
może go wspierać. Pracownicy powinni także wiedzieć jakie konkretnie zadania będzie
wykonywał wolontariusz, kto mu je deleguje i wobec kogo będzie odpowiadał za ich wykonanie.
W budowaniu prawidłowych relacji pracownik – wolontariusz pomaga jasne określenie
ról i zadań każdej osoby. Jeśli pracownik wie, jakie są jego zadania, ma świadomość swoich
obowiązków, jeśli wie, co należy do zadań wolontariusza, wtedy raczej nie będzie kłopotu, nikt
nikomu nie będzie wchodził w jego przestrzeń.
Pola
Wolontariusze i pracownicy muszą dokładnie wiedzieć, kto jest od delegowania zadań
wolontariuszom, że to należy do koordynatora wolontariatu i muszą przestrzegać tej zasady.
Beata
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Tu kluczowa jest rola koordynatora, jest on takim łącznikiem między wolontariuszami,
a pracownikami, pomaga budować relacje, czuwa nad tym, żeby współpraca układała się
przyjaźnie, jeśli trzeba, zapobiega kłopotom, wyjaśnia, tłumaczy.
Monika
Stwarzanie okazji do integracji pracowników i wolontariuszy.
W organizacjach pozarządowych, gdzie ludzie częściej podejmują pracę ze względu na misję
organizacji, reprezentowane przez nią wartości, prawdopodobnie łatwiej jest o poczucie
wspólnoty. Podzielane wartości, wspólny cel, wspólna ‘sprawa’, to czynniki integrujące, silne
spoiwa budujące zgrany zespół. Szukając wolontariuszy do współpracy, szukaj osób, które
podzielają wartości i zgadzają się z misją Twojej organizacji/instytucji.
Integracji zespołu sprzyjają także: wspólne świętowanie sukcesów, zakończenia projektów,
spotkania okolicznościowe – korzystaj z tych okazji, zapraszaj wolontariuszy do udziału w takich
spotkaniach.

Zadanie/pytania:
Przemyśl: kto i co powinien wiedzieć na temat działania wolontariuszy w Twojej
organizacji/instytucji. Np. jeżeli organizujesz wolontariat w szkole: jakiej wiedzy potrzebuje
dyrektor, jakiej woźna, co o wolontariacie powinni wiedzieć nauczyciele, co samorząd
uczniowski, co rodzice? Np. podczas organizacji wolontariatu w szpitalu: jaką informację,
w jakiej formie przekazać ordynatorowi, lekarzom, pielęgniarkom, salowym, pracownikom
sekretariatu? Jak każdemu z nich pokazać korzyści ze współpracy z wolontariuszami?

Rekomendowane:
Zanim zaprosisz wolontariuszy do współpracy, porozmawiaj z pracownikami o swoim pomyśle.
Pokaż wartości i korzyści związane z organizacją wolontariatu. Podaj dobre przykłady innych
organizacji/instytucji.
Tworząc ofertę wolontariatu, pisz o misji Twojej organizacji/instytucji.
Zadbaj o to, aby już na początku współpracy, pracownicy i wolontariusze mieli okazję poznać
się.
Zapraszaj wolontariuszy na zebrania zespołu. Jeżeli to możliwe, proponuj im udział
w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, które proponujesz pracownikom.
Jeśli w Twojej organizacji/instytucji jest zwyczaj wspólnego świętowania urodzin/imienin
pracowników, pamiętajcie także o świętach ochotników.
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JAK MOTYWOWAĆ WOLONTARIUSZY?
Można stwierdzić, że motywacja jest wpisana w wolontariat. Decyzja włączenia się w działania
społeczne (wolontariat to świadome, dobrowolne działanie - przypominamy za definicją) wiąże
się z gotowością do działania. Jeśli będziesz znał prawdziwe powody, dla których wolontariusze
decydują się działać na rzecz Twojej organizacji/instytucji, jeśli uda Ci się dotrzeć do faktycznych
przyczyn podejmowania aktywności, będziesz potrafił wspierać motywację wolontariuszy,
zwiększając szanse na dłuższą i bardziej satysfakcjonującą współpracę.
Wypowiedzi wolontariuszy wskazują na 3 podstawowe motywatory, które są dla nich siłą
napędową do działania:
1 Waga powierzonych zadań, ich sens, znaczenie:

Mnie motywuje rodzaj zadań, jakie są mi powierzane, ich ważność.
Kiedy widzę, że to co robię ma sens, znaczenie, gdy czuję, że gdyby mnie nie było, gdybym nie
podjęła się tego zadania, to by się nie zadziało, to byłaby strata.
Pola

Muszę widzieć, że rzeczywiście to, co robię jest potrzebne, ma sens. Muszę widzieć, że jest
potrzeba i moje działanie na nią odpowiada.
Magda

Mnie motywuje zadanie, które jest wyzwaniem, muszę się przygotować, postarać, wysilić.
Ewa
2. Inni ludzie, relacje z nimi, ich stosunek do wolontariusza:

Mnie napędzają do działania inne zaangażowane osoby, poczucie, że w grupie jest
dobra energia.
Monika
Fajnie jest po akcji pójść gdzieś razem, porozmawiać, podsumować, wspólnie
poświętować.
Ewa
Poczucie, że moja praca jest doceniana.
Monika

Szacunek innych do tego co robię, szacunek do mojego czasu, do mnie.
Szymon
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Liczą się także podziękowania, nie przesadne – zwyczajne dziękuję.
Magda
3. Efekt działań, skutek jaki wywołają, zmiana jaką spowodują, korzyści jakie pozwolą
osiągnąć:

Pomagałem uczniom w lekcjach matematyki i dowiedziałem się od nauczycieli, że lepiej
im idzie, że poprawili oceny. Moja pomoc rzeczywiście im się przydała.
Alan

Kiedy uda się zebrać jakąś konkretną sumę, która zaspokoi potrzeby Schroniska.
Radość zwierzaków kiedy idą do domów, kiedy znajdzie się dla nich opiekuna, informacja od
opiekunów, którzy adoptowali psa albo kota, jak sprawuje się ich pupil.
Monika
Kiedy widzę, że to, co robię zmienia coś, przyczynia się do zmiany.
Pola
Motywator wiąże się z potrzebą, która domaga się zaspokojenia. Jeśli na przykład ważne są dla
nas osiągnięcia - stawiamy sobie ambitne cele, potrzebujemy wyzwań. Jeśli motywują nas inni
ludzie - będziemy szukać okazji do współpracy, współdziałania, ważna będzie dla nas dobra
atmosfera pracy i zainteresowanie okazywane przez innych. Jeżeli liczy się dla nas skutek jaki
przyniesie wykonane zadanie - będziemy potrzebowali informacji zwrotnej, potwierdzenia
skuteczności naszych działań. Warto wykorzystać tą wiedzę we współpracy z wolontariuszami.

Zadania:
Zgłoś wolontariuszy działających na rzecz Twojej organizacji/instytucji do Konkursu
Sopocki Wolontariusz Roku.16

16

Konkurs Sopocki Wolontariusz Roku organizowany jest co roku w listopadzie - miesiąc przed
Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Można nominować swoich kandydatów - wolontariuszy w
kategorii wolontariat indywidualny i wolontariat grupowy. Można też złożyć nominacje do tytułów:
Sopocki Koordynator Wolontariatu Roku i Sopocka Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom.
Organizatorem konkursu jest SCOPiW.
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Wraz z zespołem przygotuj listę waszych pomysłów na to, jak motywować wolontariuszy
w Waszej organizacji/instytucji.

Rekomendowane:
Dbaj o jakość, profesjonalizm działań realizowanych przez Twoją organizację/instytucję.
Włączaj wolontariuszy w działania swojej organizacji/instytucji – WŁĄCZAJ, INTEGRUJ, nie tylko
przydzielaj zadania. Zapraszaj na spotkania zespołu, pytaj o zdanie, pozwól wykazać inicjatywę.
Słuchaj wolontariuszy i pozwól im na kreatywność.
Zarażaj misją, którą realizujesz, pokaż wartości i pozwól wolontariuszom dzielić je z Tobą,
a zyskasz zaangażowanych, zmotywowanych partnerów.
Informuj wolontariuszy o efektach ich działań, razem z nimi świętuj sukcesy.
Okazuj swoje zainteresowanie wolontariuszom.
Okazuj swoją wdzięczność i szacunek dla ich zaangażowania.
Nie zapominaj o miłych upominkach: koszulka z logo Twojej organizacji, bilety do kina,
wejściówka na ciekawe wydarzenie… .
Pamiętaj o zwykłych, codziennych gestach: miłe słowo, uśmiech, chwila rozmowy,
podziękowanie.
Pamiętaj o święcie wolontariuszy, które przypada 5 grudnia.17

Przykład:
Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zorganizowało akcję Zróbmy sobie
zdjęcie – sopoccy wolontariusze w obiektywie, zapraszając do udziału ochotników wspierających
różne sopockie organizacje pozarządowe i instytucje, zaangażowanych w sprawy miasta i jego
mieszkańców. Akcja miała dwa etapy: 1 - na Facebooku ogłoszono konkurs na portret
ochotnika/ochotników z akcentem sopockim. Należało jak najbardziej wypromować swój
portret uzyskując jak największą liczbę ‘polubień’. 2 etap to spotkanie i wspólne zdjęcie przy
fontannie na Skwerze Kuracyjnym sopockiego mola podczas Festynu Organizacji
Pozarządowych.
Akcja sprawiła wolontariuszom przyjemność, stworzyła okazję do integracji i wspólnej zabawy,
pozwoliła zobaczyć się w gronie aktywnych, miała też znaczenie promocyjne.

17

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych w 1985 roku.
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6. WOLONTARIAT BEZ STEREOTYPÓW.
Jak odpowiedzialnie mówić o wolontariacie?
Jeżeli podzielasz nasze przekonanie o wartości wolontariatu, jeżeli w postawie wolontariusza
widzisz człowieka świadomego, pełnego dobrej woli, który biorąc pod uwagę swoje potrzeby
i korzyści decyduje się wspierać innych, dzieli się swoim czasem, umiejętnościami, wiedzą,
doświadczeniem…, jesteśmy pewni, że odpowiedzialnie podejmiesz się zadania organizacji
wolontariatu, a ochotnicy, którzy podejmą współpracę z Tobą będą mogli rozwijać się i spełniać.
Chcemy zachęcić Ciebie i Twoją organizację/instytucję do tego, abyście razem z nami zmieniali
wizerunek wolontariatu pokazując jego prawdziwe, bogate oblicze. Pomóżcie rozprawić się ze
stereotypami, które wciąż są bardzo powszechne i blokują dostęp do tej formy aktywności
wielu osobom.
Oto najczęściej spotykane, najsilniej utrwalone stereotypy o wolontariacie:
1.

Wolontariat dotyczy tylko pomocy społecznej – to wspieranie chorych,
niepełnosprawnych, ubogich… - potrzebujących.

Nie tylko! Wolontariat to o wiele więcej: to różne formy aktywności, różne grupy odbiorców
i przestrzenie działania: ekologia, ochrona zwierząt, sport, kultura, sztuka, zdrowie,
edukacja,… To promocja i organizacja wydarzeń, festiwali, konferencji.
Nawet jeżeli Twoja organizacja/instytucja działa w obszarze pomocy społecznej, wasza oferta
skierowana do wolontariuszy może być wciąż różnorodna, oczywiście wszystko zależy od
Waszych rzeczywistych potrzeb.

Przykład:
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie współpracuje z wolontariuszami, którzy bezpośrednio
wspierają mieszkańców Domu. Ale to nie jedyny profil wolontariatu realizowany w tym miejscu.
DPS korzysta także ze wsparcia wolontariusza – ogrodnika, wolontariuszy – fotografa, filmowca,
a podczas organizowanych wydarzeń, np.: Dzień Otwarty Domu, konferencje i spotkania
tematyczne, DPS zaprasza do współpracy wolontariuszy akcyjnych, którzy pomagają w obsłudze
kawiarenki albo w promocji wydarzenia.18
2. Na wolontariat trzeba mieć czas.
Wolontariat nie zawsze jednak wymaga dużej ilości wolnego czasu. Wolontariat organizowany
jest w różnych formach: można angażować się akcyjnie – od czasu do czasu biorąc udział
w jakimś przedsięwzięciu. Można działać regularnie - raz w tygodniu prowadzić zajęcia
plastyczne dla dzieci, co miesiąc pomagać w zbiórce żywności. Można także być wolontariuszem
nie wychodząc z domu, np. prowadząc stronę internetową jakiejś organizacji. Wolontariusz
zawsze powinien mieć wpływ na to, ile czasu chce poświęcić na swoją aktywność.
18

Wolontariat w sopockim Domu Pomocy Społecznej: www.dpssopot.pl/wolontariat/.
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3. Wolontariat jest bezinteresowny, to aktywność dla tych, którzy lubią się
poświęcać.
Nie musi tak być! Wolontariat to wiele korzyści także dla wolontariusza. Znajdą w nim coś dla
siebie i altruiści, dla których dobro innych jest największą wartością, ale i pragmatycy, którzy
będą chcieli zyskać doświadczenia, nowe kompetencje, rozwijać swoje pasje i zainteresowania
albo mieć poczucie wpływu na sytuację społeczną.
Tworząc ofertę wolontariatu pamiętaj o tym, aby wskazać konkretne korzyści jakie może
przynieść wolontariuszowi współpraca z Twoją organizacją/instytucją.
4. Działania wolontaryjne to działanie zastępcze, nieprofesjonalne.
Nieprawda! Dobrze zorganizowany wolontariat to wartościowa i jakościowo dobra sprawa.
Tu także wiele zależy od nas – jeżeli nasze działania są profesjonalne, dbamy o ich jakość, jeżeli
wymagamy od siebie i jesteśmy konsekwentni, będziemy także potrafili stawiać jasne
wymagania wobec wolontariuszy i dbać o jakość wykonanych przez nich zadań.
Przygotowując się do współpracy z wolontariuszem przemyśl i precyzyjnie określ swoje
oczekiwania wobec niego.
Faktem jest, że wolontariat i praca to dwie różne aktywności, kierujące się innymi zasadami.
Wolontariat to przede wszystkim działanie wspierające, jednak dobrowolne zaangażowanie
wynikające z przekonania o wartości i sensowności działania, to ogromna siła motywująca
często przekładająca się na wysoką jakość aktywności.
Ponadto coraz częściej organizacje pozarządowe i instytucje publiczne poszukują
wolontariuszy z określonymi kompetencjami: tłumaczy, informatyków, grafików. Tzw.
wolontariat kompetencyjny - dzielenie się swoimi zawodowymi umiejętnościami,
specjalistyczną wiedzą - to dla organizacji pozarządowych szansa na profesjonalne, fachowe
wsparcie, które ze względu na koszty nie byłoby dostępne w innej formie. Dla wolontariuszy to
możliwość twórczego wykorzystania umiejętności albo zastosowania nabytej wiedzy
w praktyce. Wolontariat kompetencyjny realizowany jest często przez firmy w ramach tzw.
wolontariatu pracowniczego19, czyli zorganizowanego działania polegającego na wspieraniu
przez firmę aktywności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych
przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz
potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im
podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie. /źródło:
www.odpowiedzialnybiznes.pl /.

19

Bardzo dobrym sopockim przykładem wolontariatu pracowniczego jest Hestyjne Centrum
Wolontariatu działające przy Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Społecznych ERGO HESTIA. Centrum
integruje pracowników firmy wokół wielu inicjatyw pomocowych – regularnych, stałych działań
wspierających organizacje i instytucje, jak i akcyjnych przedsięwzięć charytatywnych na rzecz osób
i społeczności.
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Wolontariat oparty na kompetencjach realizowany jest także w formie e-wolontariatu
– tzw. wolontariat w sieci, który daje możliwość wsparcia przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii.20

Rekomendowane:
Organizując wolontariat, rób to odpowiedzialnie i profesjonalnie – dbaj o jakość wolontariatu.
Miej szerokie spojrzenie na wolontariat, poznawaj przykłady i dobre praktyki organizacji
wolontariatu.
Przełamuj stereotypy myślenia o wolontariacie, stwarzaj wolontariuszom, członkom
i pracownikom Twojej organizacji/instytucji możliwość dyskutowania o aktywności społecznej,
oglądania jej z różnych perspektyw.
Zarażaj ideą aktywności społecznej tworząc ochotnikom przestrzenie do działania, ale także
wspieraj inicjatywę wolontariuszy.
Sprzeciwiaj się, kiedy widzisz złe praktyki organizacji wolontariatu.
Pokazuj swoje sukcesy w działaniach związanych z organizacją wolontariatu, chwal się nimi
- w ten sposób promujesz aktywność społeczną.
Współdziałaj z innymi organizacjami/instytucjami na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu.

Przykład:
Sopoccy Rzecznicy Wolontariatu zrealizowali kampanię społeczną, której celem jest dotarcie
z informacją o różnych możliwościach angażowania się w wolontariat do przyszłych
wolontariuszy, wzmocnienie zaangażowania obecnych wolontariuszy oraz wzmocnienie
wizerunkowe działania Wolontariat - Aktywni w Sopocie. Kampania ma wypromować sopocki
wolontariat (zwiększyć poziom zainteresowania wolontariatem w Sopocie w ogóle), ale
równocześnie zwrócić uwagę potencjalnym ochotnikom na konkretne potrzeby sopockich
organizacji/instytucji. Narzędziem kampanii są spoty pokazujące różne oblicza wolontariatu:
wolontariat w sporcie, w kulturze, wolontariat pomocowy, sąsiedzki...21. Kampania jest otwarta,
być może to właśnie Twoja organizacja/instytucja dostarczy nam materiał na kolejny
spot o wolontariacie… ? Zapraszamy do kontaktu.

20

Wolontariat w sieci realizowany jest np. za pośrednictwem platformy www.tudu.org.pl . Jeżeli
zadanie jakie masz dla ochotników może być zrealizowane w sieci, zamieść je na TuDu, a uzyskasz
wsparcie kompetentnych e-wolontariuszy.
21

Spoty można obejrzeć na kanale YouTube/Sopocki Wolontariat. Ich produkcją wolontaryjnie zajął
się Damian Cejlowski, Studio DIMANOTV: www.dimanotv.com.
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7. SOPOCCY RZECZNICY WOLONTARIATU:
ELŻBIETA BĘBEN - DOM HOSPICYJNY CARITAS ŚW. JÓZEFA, W SOPOCIE
Al. Niepodległości 632; e-mail: wolontariat.hosp@caritas.pl
Obecnie koordynatorka wolontariatu w Muzeum II Wojny Światowej.

S. KAROLINA BLOK – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE
ul. A. Mickiewicza 49; e-mail: dps@dpssopot.pl
JOANNA BUDNA, OLIWIA GÓRKO – BANK ŻYWNOŚCI W TRÓJMIEŚCIE
Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 239; e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl
MAGDALENA KARAMAĆ – UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY SWPS W SOPOCIE
ul. Polna 16/20; e-mail: mkaramac@swps.edu.pl
JOLANTA MOSTOWIK – III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. AGNIESZKI OSIECKIEJ W SOPOCIE
ul. O. Kolberga 15; e-mail: lo3@sopot.pl
MONIKA RESZCZYŃSKA – SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOPOCIE
ul. 1 Maja 32; e-mail: schronisko_sopot@wp.pl
MARIA STANKIEWICZ – MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOPOCIE
ul. 23 Marca 77c ; e-mail: filia6@mbp.sopot.pl
PAWEŁ ANDRZEJCZAK – SOPOCKI KLUB LEKKOATLETYCZNY
Stadion Leśny w Sopocie, ul. Gen. J. Wybickiego 48; e-mail: skla@sopot.pl
BEATA OLSZEWSKA – HESTYJNE CENTRUM WOLONTARIATU
ul. Hestii 1; e-mail: wolontariat@ergohestia.pl
KATARZYNA WOLNY – SOPOCKIE SZKOŁY AUTONOMICZNE
Al. Niepodległości 739a; e-mail: ssa.sekretariat@gfo.pl
MARTA BAŃKA - ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOPOT
Al. Niepodległości 679; e-mail: sopot@zhp.pl
KATARZYNA ALESIONEK – URZĄD MIASTA SOPOTU,
ul. J. Kościuszki 25/27; e-mail: katarzyna.alesionek@um.sopot.pl
PAWEŁ STEC - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE
ul. Kolejowa 14; e-mail: mops@mopssopot.pl
Koordynacja pracy Zespołu Rzeczników:
AGNIESZKA KOBIEROWSKA – SOPOCKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I WOLONTARIATU PRZY STOWARZYSZENIU NA DRODZE EKSPRESJI
ul. Marynarzy 4; e-mail: a.kobierowska@wolontariat.sopot.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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Załącznik nr 1

INDYWIDUALNY PLAN WOLONTARIATU W ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaką potrzebę w naszej organizacji/instytucji może realizować wolontariusz?
Opis zadania i zakres obowiązków.
Cechy wolontariusza (wiek, płeć, wykształcenie, posiadane umiejętności).
Przygotowanie wolontariusza do działania.
Przewidywane wsparcie dla wolontariusza.
Jakie motywy mogą kierować wolontariuszem, który zdecyduje się działać na rzecz
naszej organizacji/instytucji?
7. Jak zamierzamy motywować i nagradzać wolontariusza za wykonane działanie?
8. Gdzie i w jaki sposób będziemy szukać wolontariusza?

Na podstawie wewnętrznych Materiałów Szkoleniowych
Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu
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Załącznik nr 2
Źródło:
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie/dzial-iiiwolontariat/4260/
Dz.U.2016.239 2016.03.25 zm. Dz.U.2016.395 art. 1
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- artykuły dotyczące wolontariatu
DZIAŁ III
WOLONTARIAT
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 42. 1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale,
świadczenia na rzecz:
1)

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności
statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

2)

organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

3)

jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez
te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

4)

podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej
przez nie działalności leczniczej

- zwanych dalej "korzystającymi".
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli
postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.
3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz
stowarzyszenia, którego jest członkiem.
Art. 43. Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju
i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania
stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
Art. 44. 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych
w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego
rozwiązania.
2. Na żądanie wolontariusza korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń
przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń
przez wolontariusza.
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie
powinno być sporządzone na piśmie.
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5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie
nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.
Rozdział 2
Przepisy szczególne
Art. 45. 1. Korzystający ma obowiązek:
1)

informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

2)

zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w
zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki
ochrony indywidualnej;

3)

pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty
podróży służbowych i diet.

2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem
świadczeń na rzecz korzystającego.
3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich
świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.
4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w
całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.
Art. 46. 1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o
których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający
zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania
wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa
konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany
zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie
kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w
szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z
późn. zm.). Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się.
5. Jeżeli delegowanie wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma
miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może zapewnić wolontariuszowi
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas
pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie
przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w
zakresie wykonywanych świadczeń.
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Art. 47. Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i
ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.
Art. 48. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i
3, a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń
na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską,
wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach
danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.
Art. 49. Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6 stanowią:
1)

koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;

2)

koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 50. Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.
Art. 50a. Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co 2 lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej
sprawozdanie z wykonania ustawy w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po upływie
okresu sprawozdawczego.
Art. 50b. 1. Kto, działając w imieniu organizacji pozarządowej, podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 lub innych podmiotów, które nie są organizacjami pożytku publicznego, informuje organ
administracji publicznej, osobę fizyczną lub prawną, że organizacja lub podmiot status taki posiada,
podlega karze grzywny.
2. (uchylony)
Art. 50c. 1. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w
wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania lub przekazuje środki finansowe pochodzące
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie
została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
2. Kto, działając w imieniu organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w
wykazie, o którym mowa w art. 27a, wzywa do przekazania środków finansowych pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która
została uwzględniona w tym wykazie, podlega karze grzywny.
Art. 50d. Kto, prowadząc promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wypełnia
obowiązku przekazywania informacji, o której mowa w art. 27c, podlega karze grzywny.
Art. 50e. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 50b-50d, następuje w trybie określonym w
ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r.
poz. 395, z późn. zm.).
Art. 51. Pierwsza kadencja Rady, o której mowa w art. 35 ust. 1, trwa 2 lata.
Art. 52. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do
dnia 30 czerwca 2005 r. sprawozdanie z działania ustawy za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31
grudnia 2004 r.
Art. 53. Ustawa wchodzi w życie na zasadach określonych w odrębnej ustawie.
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Załącznik nr 3

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Z WOLONTARIUSZEM/WOLONTARIUSZKĄ
wzór
W dniu ………………… pomiędzy ……………………………………………….., z siedzibą w ……………….,
reprezentowanym przez …………………………………
zwanym w dalszej części Korzystającym
a
imię, nazwisko Wolontariusza/Wolontariuszki ……………………. Nr PESEL ………………….. zamieszkałym/
zamieszkałą w ……………… przy ulicy ……………………………
zwanym/zwaną w dalszej części
Wolontariuszem/Wolontariuszką,, zostało zawarte Porozumienie następującej treści:

1. Korzystający i Wolontariusz/ka zawierają porozumienie obejmujące świadczenie wolontarystyczne, o
charakterze bezpłatnym.
2. Wolontariusz/ka zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:
………………………………………………………………………… ( opis zadań)

3. Wykonanie świadczeń przez Wolontariusza/kę przypada w okresie od …………… do ………………………
4. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi/ce bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.
5. Wolontariusz/ka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie
wykonywanego Porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na
rzecz których działa.
6. Wolontariusz/ka we wszelkich kwestiach związanych z jego/jej świadczeniem może zwrócić się do
koordynatora wolontariatu, którego wyznacza Korzystający spośród swych pracowników.
7. Jeżeli okres współpracy trwa krócej niż 30 dni, Korzystający zobowiązuje się do ubezpieczenia
Wolontariusza/ki od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Wolontariusz/ka może rozwiązać Porozumienie po uprzednim powiadomieniu koordynatora w każdym
czasie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.

9. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
10. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
.................................................
Wolontariusz/ka

..................................................
Korzystający

36

Załącznik nr 4

KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA/ WOLONTARIUSZKI NR …………
wzór
Imię i nazwisko ………………………………………………Adres ………………………………………………Telefon
………………………… E-mail……………………

Data

Rodzaj aktywności

godziny
od - do

Podpis
wolontariusza

Podpis
koordynatora
wolontariatu
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Załącznik nr 5

FORMULARZ DLA ORGANIZACJI / INSTYTUCJI
SZUKAJĄCEJ WOLONTARIUSZY
 WOLONTARIAT STAŁY / OKRESOWY
(współpraca regularna lub określona w danym przedziale czasowym)
 WOLONTARIAT AKCYJNY (wsparcie przy pojedynczych wydarzeniach)
NAZWA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI

ADRES ORGANIZACJI/INSTYTUCJI

OSOBA KONTAKTOWA
imię, nazwisko, funkcja w organizacji/instytucji, e-mail, numer telefonu

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI, INSTYTUCJI/ OPIS WYDARZENIA

ILOŚĆ POTRZEBNYCH WOLONTARIUSZY

ZADANIA WOLONTARIUSZY / OPIS WOLONTARIATU

MIEJSCE DZIAŁANIA I TERMIN
gdzie, kiedy i w jakich godzinach jest możliwe wsparcie ze strony wolontariuszy
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PROFIL WOLONTARIUSZY


wiek:



cechy charakteru:



umiejętności:



zainteresowania:



inne wymagania związane z profilem działania organizacji/instytucji:

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU W PAŃSTWA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
np. nabywanie konkretnych umiejętności, udział w ciekawej inicjatywie, bilety wstępu na
wydarzenia kulturalne lub sportowe, wyżywienie w trakcie trwania wydarzenia, zwrot kosztów
dojazdu, warsztaty, zaświadczenie
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