Czyli o co właściwie chodzi
i dlaczego warto

Pomyśl, z czym Ci się kojarzy wolontariat

• Zbieranie pieniędzy na słuszny cel (np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy albo na renowację zabytków)
• Pomaganie ubogim (zbiórka żywności i ubrao, robienie paczek)
• Pomaganie chorym (praca w hospicjach)

• Co jeszcze…?
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Inne rodzaje wolontariatu
• Redakcja tekstów (np. treści ulotki, informacji prasowej,
opisu wydarzenia na stronę internetową)
• Wyszukiwanie informacji przydatnych w pracy organizacji
• Pomoc przy informowaniu innych o działaniach
organizacji
• Robienie zdjęd z imprez

• Opieka nad zwierzętami w schroniskach
• Upowszechnianie kultury
• I wiele innych!

Co jest w wolontariacie najważniejsze?
• Zajmowanie się tym, co naprawdę lubisz robid
• Pomaganie tym, którym naprawdę chcesz pomagad
• Uczenie się czegoś nowego – nuda jest wrogiem wolontariatu!
• Dzielenie się tym, co już umiesz – każdy z nas umie robid coś, czego nie potrafią
inni. Wolontariat oznacza dzielenie się czymś więcej, niż Twoim wolnym czasem!
• Stała współpraca z organizacją – żeby naprawdę pomóc i nauczyd się przy tym
czegoś nowego, trzeba pobyd z organizacją dłużej niż parę tygodni.

• Poznawanie nowych ludzi, którzy zainspirują Cię do działania!

Długa tradycja dobroczynności
Wolontariat i dobroczynnośd rozwijały się w Polsce od wieków:
zobacz film „Mała historia dobroczynności”

Dziś wolontariat oznacza znacznie więcej możliwości zaangażowania, niż kiedyś,
a wśród zadao dla wolontariuszy pojawiają się również takie,
które można wykonywad nie wychodząc z domu.

Wolontariat w nowych czasach:
E-wolontariat
Co to takiego?
„E-wolontariat oznacza zadania wolontariackie wykonywane, w całości lub częściowo, poprzez Internet

i komputer dostępny w domu, pracy, bądź w jakimkolwiek innym punkcie dostępu do Sieci.
Chociaż odbywa się w świecie wirtualnym, przynosi bardzo wymierne korzyści w świecie realnym.”

Coraz więcej organizacji decyduje się na współpracę z
wolontariuszami częściowo lub całkowicie przez Internet. To
wygodne rozwiązanie zarówno dla nich, jak i dla osób, które nie
mogą regularnie bywad w siedzibie organizacji lub które chcą
współpracowad z organizacją, której siedziba znajduje się daleko
od ich miejsca zamieszkania.
Przykłady projektów e-wolontariackich
znajdziesz na stronie projektu prowadzonego
przez Fundację Dobra Sied: www.e-wolontariat.pl

Uwarunkowania prawne

Praca w ramach wolontariatu jest uregulowana w Ustawie o Działalności
Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z 2003 roku, która ustala:
- Kto może byd wolontariuszem
- Jakie instytucje mogą współpracowad z wolontariuszami
- Jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy

Kto może być wolontariuszem?
Każdy!
W myśl ustawy:
„Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia, na zasadach określonych w ustawie, w tym między innymi osoby
niepełnoletnie”
Aby poznad prawa i obowiązki wolontariusza zapisane w ustawie, zajrzyj do broszury
„O czym każdy wolontariusz wiedzied powinien”

Gdzie można zostać wolontariuszem?
Najczęściej o wolontariacie mówi się w kontekście działalności organizacji
pozarządowych, jednak z wolontariuszami współpracowad mogą również:
• Stowarzyszenia jednostek samorządowych (np. związki gmin)
• Spółdzielnie socjalne
• Kościoły i podlegające im instytucje
• Instytucje administracji publicznej i podlegające im jednostki, np.:
• Szkoły
• instytucje kultury: teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, domy kultury i
inne
• Jednostki pomocy społecznej (np. Ośrodki Pomocy Społecznej)
• Zakłady opieki zdrowotnej

Dyskusja
Czy na pewno jestem wolontariuszem jeśli…

• …redaguję artykuły w Wikipedii?

• …piszę o atrakcjach turystycznych
w moim mieście na Wikitravel lub
na blogu turystycznym?
• …prowadzę grupę nieformalną,
która organizuje czas wolny
dzieciom z sąsiedztwa?

Chcę zostać wolontariuszem - od czego zacząć?
Zastanów się, komu chcesz pomagad i rozejrzyj się za ofertami dla
wolontariuszy. Najłatwiej jest je znaleźd w Internecie.
• na stronie ngo.pl znajdziesz oferty dla wolontariuszy z całej Polski
• na stronie e-wolontariat.pl znajdziesz oferty współpracy
z organizacjami przez Internet
• Jeśli mówisz po angielsku, możesz również zaangażowad się w
mikrowolontariat, który pozwala wykonywad „mikro” zadania dla
organizacji pozarządowych z całego świata poprzez serwis Sparked.com
• możesz również zgłosid się do najbliższego Centrum Wolontariatu i
poprosid o pomoc w wyborze projektu, w którym możesz uczestniczyd.

Już jestem wolontariuszem/
wolontariuszką!
Możesz pomóc i opowiedzied o tym, dlaczego wolontariat
jest fajny!

• Nakręd krótki film komórkowy i zamieśd go na stronie
ToJestWolontariat.pl!
• Umieśd na stronie wydarzenia i projekty, w których
bierzesz udział.

Czy wiesz, że rok 2011 został ogłoszony przez Unię Europejską oficjalnym
Rokiem Wolontariatu?
Z tej okazji wszystkie kraje Unii wspierają jeszcze intensywniej organizacje
pozarządowe i wolontariuszy: przez cały rok odbywają się akcje, konkursy,
konferencje i wydarzenia związane z promocją wolontariatu.
Więcej możesz dowiedzied się:
•na oficjalnej stronie ERW 2011 w Polsce
•na oficjalnym profilu ERW 2011 na Facebook’u i innych portalach
społecznościowych

Jeszcze więcej o wolontariacie!
• Serwis ngo.pl
• Portal To Jest Wolontariat
• E-wolontariat.pl
• Pomagam.bo
• Centrum Wolontariatu
• Strona ERW2011
• Projekt Koalicja Prezesi – wolontariusze 2011

Prezentacja jest częścią Kampanii „Kluczowe wartości wolontariatu”
organizowanej w ramach projektu „Wartości i aktywności wolontariatu
i e-wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Unia
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści powstałe w ramach
projektu.
„Wartości i aktywności wolontariatu i e-wolontariatu” jest jednym
z flagowych Projektów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.
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Partnerzy Kampanii:
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