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Wprowadzenie 
Czym jest program wolontariatu? Jest to 

usystematyzowany sposób przygotowywania, rekrutacji, 

szkolenia, nadzorowania wolontariuszy, oraz znajdowania 

sposobu na okazanie wdzięczności wolontariuszom, w celu 

ułatwienia dostępu do wolontariatu.  

 

Badania potwierdziły wielokrotnie, że wolontariat posiadający odpowiednie wsparcie ma 

pozytywny wpływ na świat. Wolontariusze mogą mieć wpływ na powstawanie nowych idei, 

odgrywają ważną rolę w zmienianiu rozporządzeń, ale co najważniejsze, poprzez swoje 

zaangażowanie i zachęcanie innych do czynienia dobra, stanowią wzór do naśladowania. 

 

Decyzja związana z rozpoczęciem wolontariatu może mieć bezpośredni wpływ na istniejącą siłę 

roboczą, a podejście do rozwoju, wdrażania i zarządzania wolontariatem może okazać się 

sukcesem bądź porażką. 

 

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu wolontariatu, aby sprostać wyzwaniom organizacyjnym, 

narzuca na organizację zobowiązanie do utworzenia odpowiednich warunków, w których 

uczestnicy wolontariatu stanowią znaczącą rolę w drodze do sukcesu. 

Wprowadzając bądź ulepszając model wolontariatu, ważne jest zapewnienie odpowiedniego 

wsparcia, aby wolontariusze mogli dać z siebie wszystko; należy rozważyć, co może ułatwić ten 

proces, a co będzie stanowiło przeszkodę.  

 

 Posiadając dobrze zbudowany program wolontariatu, wolontariusze uzyskają to, czego ONI 

oczekują od swojego doświadczenia zdobywanego na wolontariacie, co wpłynie na 

zadowolenie wolontariuszy oraz lepszą reputację. Organizacja uzyska także dostęp do 

dodatkowego wsparcia, niezbędnego do rozwoju i 

przetrwania.  

 

Złącznik IV zawiera adresy internetowe organizacji, które 

pomyślnie prowadzą wolontariat. 
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Planowanie wolontariatu 
 Bez względu na to, czy planujesz rozpocząć nowy 

program wolontariatu, czy jesteś doświadczonym 

współkoordynatorem, ten Przewodnik po 

najlepszych praktykach jest podzielony na rozdziały, 

które pomogą Ci znaleźć odpowiednie wsparcie. 

 

 

Pierwszym krokiem w tworzeniu pomyślnego programu wolontariatu to przygotowanie 

deklaracji misji organizacji. Odpowiednia deklaracja pomoże w ukierunkowaniu planów, oraz 

będzie motywować przyszłe działania. Co więcej, wyraźnie zarysowana misja organizacji 

pomoże w zdobywaniu funduszy. 

 

Aby przygotować efektowną deklarację misji, potrzebna jest jasna wizja celu Twojego 

wolontariatu. Zacznij od postawienia sobie pytań, aby ułożyć treść informacji zawartych 

w deklaracji misji: 

 

 

Przygotowywanie deklaracji misji 

 

 

 

POTRZEBA:   Opisz potrzebę zespołu oraz grupę docelową, której będą służyć wolontariusze. 

 

 

 

 

 

CEL:   Bezpośredni wpływ wolontariatu. 

 

Zacznij od znalezienia celu Twojego wolontariatu, albo określenia tego, co masz 

nadzieję osiągnąć poprzez wprowadzenie go. 
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Zaczynając wolontariat możesz rozważyć przeprowadzenie rozmowy albo burzy 

mózgów, podczas której Ty i Twój zespół dojdziecie wspólnie do określenia 

ogólnego celu programu.  

 

Te pytania pomogą dobrze Cię nakierować: 

 Jaką nadzieję pokładasz w rezultaty wolontariatu? 

 Jakim dokładnie grupom społecznym będzie służyć Twoja organizacja? 

 Kiedy spodziewasz się, że będziesz potrzebować wolontariuszy? 

 Jak wolontariusze wpasują się w cel Twojego programu? 

 

 

 

 

 

WOLONTARIUSZE: Jaką rolę będą odgrywać wolontariusze? 

 

 

 

 

 

Teraz rozumiejąc cel Twojego programu, jesteś gotów, aby napisać deklarację misji 

organizacji. Oto kilka wskazówek na napisanie efektownej misji: 

 

Deklaracja misji organizacji porusza temat nierozwiązanego problem lub niezaspokojonej 

potrzeby. 

Jest duża szansa, że planujesz wprowadzić wolontariat, ponieważ rozpoznałeś/aś lub 

doświadczyłeś/aś lukę w potrzebach swojej grupy społecznej. 

 

Aby zidentyfikować potrzeby, możesz rozważyć przeprowadzenie oceny potrzeb 

społeczności.  

 

Bycie świadomym tego, co jest istotne dla członków społeczności, pomoże 

ukierunkować Twój wolontariat. 
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Twoja ocena potrzeb społeczności powinna osiągnąć te dwa cele: 

1. Identyfikacja luk w usługach w Twojej społeczności 

2. Określenie tego, jak wolontariusze mogą pomóc w zaspokojeniu potrzeb. 

  Deklaracja misji organizacji powinna być ukierunkowana i zwięzła.  

Najlepsza deklaracja misji skupia się na celu wolontariatu, tym samym stawiając Twoją 

organizację w szerszym kontekście społecznym. 

 

Możesz to osiągnąć za pomocą tylko kilku zdań. Spójrz na poniższą, krótką ale trafną 

deklarację misji Publicznej Służby Nadawczej (Public Broadcasting Service) 

https://www.pbs.org/: 

 „[Naszą misją jest] tworzenie treści, które uczą, informują i inspirują”. 

 

Deklaracja misji inspiruje interesariuszy. 

Interesariusze (tj. darczyńcy i wolontariusze) powinni czuć więź z Twoją misją i być 

zainspirowani, aby wesprzeć Twoją ideę. Przykładowo, spójrz na przykład John F. 

Kennedy Center for Performing Arts. https://www.kennedy-center.org/. Misja jest 

konkretna, elokwentna i inspirująca: 

„Tworzenie i prezentowanie najwspanialszych wzorów muzyki, tańca oraz teatru; 

wspieranie artystów w procesie tworzenia nowych dzieł, oraz służenie narodowi jako 

liderzy w sztuce i edukacji”. 

 

Pamiętaj, deklaracja misji pomaga w utrzymaniu Twojego programu na odpowiedniej drodze, 

zatem systematycznie wracaj do niej, aby mieć pewność, że przez cały czas wpisuje się 

w założone cele. 

 

MISJA ORGANIZACJI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pbs.org/
https://www.kennedy-center.org/
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Cele programu 

Po ustaleniu celu programu będzie możliwe zaplanowanie tego, jak wolontariat zrealizuje 

założoną misję. 

 

Wyznaczanie celów nadaje wolontariatowi odpowiednie ukierunkowanie; wyznaczony cel 

również napędza realizację wolontariatu. 

 

Oto kilka przykładów na to, jak można zacząć.  

Przykłady koordynacji celów: 

 Zadbaj o stworzenie strefy komfortu dla kobiet uczących się nowego języka. 

 Podnieś bezpieczeństwo parków miejskich za pomocą sprzątania i sadzenia drzew 

w weekendy. 

 Do 30 sierpnia zapewnij 300 dzieciom w niekorzystnej sytuacji materialnej plecaki oraz 

materiały edukacyjne. 

  

Przykłady celów wolontariatu: 

 Pomóż w podniesieniu kompetencji językowych kobiet. 

 Wesprzyj 10 kobiet w umówieniu wizyty z lekarzem. 

 Odwiedź mieszkańców w starszym wieku 3 razy w miesiącu. 

  

Jakie kroki podejmiesz, aby sprostać każdemu z wyznaczonych celów? Z każdym wyznaczonym 

celem zidentyfikuj działania swojego zespołu lub wolontariuszy w celu uzyskania zamierzonych 

efektów.  

 

Przydzielenie czynności pomoże Ci ukierunkować wysiłki i zapewni, abyś Ty, zespół 

i wolontariusze konsekwentnie osiągali założone cele. Należy także zidentyfikować wskaźnik 

sukcesu oraz strategie, aby wykonać pomiar realizacji celów. 

 

POMIAR:   Czym i jak wymierzysz realizację celów. 
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Poniższa tabela ilustruje jedną z metod ustalania celów, która może doprowadzić do 

zrealizowania planu. 

Cel Działania Wskaźnik sukcesu Sposób pomiaru 

realizacji celów   

Wsparcie 

uczniów 

z grupy ryzyka 

w lepszym 

przygotowaniu 

ich do 

dalszego 

etapu 

edukacji. 

Zidentyfikuj 

uczniów z grupy 

ryzyka. Trenuj 

wolontariuszy 

w celu 

zapewnienia 

wsparcia 

i wskazówek 

akademickich. 

Wolontariusz 

regularnie 

spotyka się 

z wyznaczonym 

uczniem raz 

w tygodniu. 

Poprawa ocen ucznia. Śledź zmiany 

w dzienniku ocen. 

 

Podwyższona 

frekwencja ucznia na 

zajęciach. 

Zbieraj dane 

o frekwencji 

ucznia. 

Uczeń wykazuje 

poprawę w życiu 

akademickim 

i społecznym. 

Obserwuj zmiany 

w zachowaniu, 

przeprowadź 

wywiad z uczniem 

i szkolnym 

doradcą 

zawodowym. 

 

Stwórz outline celów wolontariatu używając szablonu z Załącznika I; umieść działania, które 

podejmiesz aby osiągnąć wyznaczone cele, oraz określone wskaźniki sukcesu. Ustal cele 

SMART dla wolontariatu. SMART oznacza sprecyzowane (specific), mierzalne (measurable), 

osiągalne (achivable) realistyczne (realistic) oraz określone w czasie (time-bound) cele. 

Sprecyzowane – proste, z sensem i istotne. 
 
Mierzalne – wymowne i motywujące. 
 
 
 
Osiągalne – ustalone i uchwytne.  
 
Realistyczne – rozsądne i realistyczne. 
 
Określone w czasie – umieszczone w ramie czasowej. 
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Rola Wolontariuszy 
Rola wolontariuszy w organizacji 

 

Tworząc deklarację misji organizacji, ważne jest mieć na 

uwadze to, czego oczekujesz od swoich wolontariuszy. 

Jaka będzie ich rola? Czasami odpowiedź jest oczywista – 

gdy masz mały zespół, nie posiadasz żadnego, a może 

tylko jednego pracownika, to wolontariusze będą 

potrzebni do szeregu zadań. Jednak dla innych zespołów 

warto przemyśleć, dlaczego potrzebne jest zaangażowanie wolontariuszy i jaki etos leży 

u podstaw wolontariatu. 

Pytania, które warto wziąć pod uwagę: 

 Kim są wolontariusze w odniesieniu do zatrudnionych pracowników? 

 Czy angażujesz wolontariuszy, aby podnieść wartość swojej pracy? 

 Czy redukcja personelu sprowadza zakres udziału wolontariuszy do kluczowych ról? 

 Jak planujesz ograniczać udział wolontariuszy? 

 

Rozwianie wątpliwości w kwestii tych pytań może pomóc ewentualnym problemom 

w przyszłości – na przykład, zatrudniony zespół może być zaniepokojony zakresem udziału 

wolontariuszy jeśli wcześniej nie zostało określone to, dlaczego i w jakiej roli została 

wprowadzona praca z wolontariuszami. 

 

Niektóre problemy mogą być trudne do zasygnalizowania. Często mówi się o tym, żeby nie 

wykorzystywać wolontariuszy do zastąpienia personelu, ale możesz być postawiony/a przed 

wyborem całkowitego zaprzestania świadczenia usług albo prowadzenia ich poprzez 

zaangażowanie wolontariuszy. Na tym etapie możesz rozważyć, przy jakich okolicznościach to 

zrobisz, za co wolontariusze będą odpowiedzialni, bądź wyjaśnić, że jest to tymczasowe 

rozwiązanie awaryjne, które ulegnie zmianie.  

 

Korzystając ze zebranych wyżej informacji, zwróć uwagę na zidentyfikowaną POTRZEBĘ oraz 

określ rolę wolontariusza: 

 Rola – określ jakimi zadaniami może zająć się wolontariusz, aby pomóc. Czy jest to 

odbierając telefony w biurze, wsparcie inicjatywy, czy pomoc z technologią/mediami 
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społecznościowymi? Za pomocą burzy mózgów stwórz listę różnych rodzajów ról, które 

potrzebujesz. 

 Opis posady – przygotuj dla wolontariusza opis pracy tak jak dla pracownika. Odwiedź 

poniższą stronę internetową, aby uzyskać pomoc w napisaniu opisu posady. 

https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-

2502599 

Koordynacja wolontariuszy 

Wolontariusze to ważny zasób dla organizacji, zatem wymagają wsparcia i pokierowania. Aby 

to osiągnąć, wyznaczona osoba musi wziąć odpowiedzialność za monitorowanie udziału 

wolontariuszy. Może być to osoba ze zespołu, która na co dzień wspiera i pracuje 

z wolontariuszami. Taka rola często określana jest jako Kierownik Wolontariatu, albo 

Koordynator Wolontariatu, aby podkreślić odmienność tej pozycji. W mniejszych zespołach 

ktoś zazwyczaj obejmuję tę posadę, i równocześnie zajmuje się innymi kwestiami. W razie 

właśnie takiego przypadku, taka osoba powinna mieć odpowiednio rozporządzony czas 

i uzyskać wsparcie w zarządzaniu tą częścią swojej pracy. Rola Kierownika Wolontariatu może 

różnić się od roli osoby nadzorującej następującymi zadaniami: 

 Zapewnienie strategicznego przewodnictwa dla wolontariatu. 

 Pisanie i korygowanie zasad i procedur – oraz zapewnienie, że są one przestrzegane. 

 Wspieranie pracowników pracujących z wolontariuszami. 

 Nadzorowanie rekrutacji wolontariuszy. 

 Komunikacja z wolontariuszami i zbieranie feedbacku. 

 Uznawanie wolontariuszy (tj. znajdowanie sposobów na wyrażenie wdzięczności). 

 Ulepszanie zarządzania wolontariuszami. 

 Monitorowanie, ewaluacja oraz przygotowywanie raportów udziału wolontariuszy. 

 

Kierownicy Wolontariatu nie powinni pracować w odosobnieniu. Potrzebują wsparcia oraz 

akceptacji osób postawionych wyżej. Każdy pracownik powinien traktować wolontariat 

z powagą – wolontariusze są istotnym zasobem; powinni być obdarowani takim samym 

szacunkiem jak zatrudnieni pracownicy. 

 

https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599
https://www.thebalancesmb.com/how-to-write-job-description-volunteers-will-love-2502599
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Jakie są ryzyka związane z udziałem wolontariuszy? Jak nimi 
zarządzać? 
Często zakłada się, że ocena ryzyka zawodowego dotyczy wyłącznie zasad BHP, ale istnieje 

wiele rodzajów ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przy wolontariacie. Ryzyko może 

obejmować: 

 BHP: Mogą zaistnieć cielesne zagrożenia dla wolontariuszy i/lub osób, z którymi będą 

pracować, wspierać. Może także wystąpić ryzyko związane ze zdrowiem psychicznym, 

np. stres. 

 Ochronę bezpieczeństwa: wolontariusze mogą potencjalnie pracować z dziećmi lub 

osobami szczególnej troski. W niektórych przypadkach, korzystając z alternatywnej 

opcji, to młode albo osoby szczególnej troski mogą odgrywać rolę wolontariuszy. 

 Ryzyko finansowe: Wolontariat nie oznacza brak wkładu finansowego i mogą 

występować konsekwencje budżetowe z udziałem wolontariuszy; mogą być oni też 

odpowiedzialni za zbieranie pieniędzy i zarządzaniem nimi. 

 Ryzyko utraty dobrej reputacji: Wolontariusze będą działać w imieniu organizacji – ich 

zachowanie może wpłynąć na to, jak będzie ona postrzegana. Dodatkowo 

wolontariusze są częścią społeczeństwa – jeśli są oni źle traktowani, albo 

niezadowoleni zarządem, to również może źle odbić się na organizacji.  

 Ryzyko organizacyjne: Zatrudnieni pracownicy mogą czuć się zagrożeni obecnością 

wolontariuszy. Organizacja może przez to nie w pełni wspierać i angażować się w 

sprawy wolontariatu. Jeśli rekrutacja wolontariuszy stanowi część projektu, to może on 

okazać się nieudany. 

 

Zasady zarządzania ryzykiem mają zastosowanie bez względu na charakter ryzyka. 5 kroków do 

oceny ryzyka według dyrektora ds. BHP to: 

1. Zidentyfikuj zagrożenia. Co może je stwarzać? 

2. Określ kto i w jaki sposób może ulec szkodzie.  

Osoba indywidualna, organizacja? 

3. Oceń ryzyko i zdecyduj o środkach ostrożności. 

Często robi się to myśląc zarówno o prawdopodobieństwie zagrożenia, jak i jego 

powadze. Możesz ocenić każde zagrożenie jako niskie, średnie, wysokie, lub w skali 

numerycznej takiej jak 1-5. Niekiedy ryzyko będzie miało małe prawdopodobieństwo 

i niską powagę, ale w innym wypadku należy podjąć kroki zarządzania ryzykiem. 
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Podjęte kroki powinny być zależne od stopnia ryzyka. Warto jest zaangażować do 

oceny ryzyka więcej niż jedną osobę.  

4. Zanotuj ważne uwagi.  

Odpowiednia dokumentacja to najważniejszy aspekt dotyczący zasad BHP i ochrony, 

ale warto jest zachowywać wszystkie uwagi na piśmie. 

5. Przejrzyj swoją ocenę i uaktualnij ją, jeśli jest taka potrzeba. 

Oceny ryzyka muszą być aktualne. Aktualizuj je, gdy tylko nastąpi jakaś zmiana albo 

gdy wcześniej dane ryzyko nie było brane pod uwagę, bądź pierwsze określenie ryzyka 

było błędne. Warto jest regularnie przeglądać ocenę ryzyka. 

 

Jakie zasady i procedury muszą zostać wdrożone? 
Niektóre z Twoich zasad organizacyjnych powinny obejmować wolontariuszy – ze względu na 

przepisy prawne dotyczące wolontariuszy, bądź osób, z którymi będą pracować. Zazwyczaj 

obejmują one: 

 Zasady BHP  

 Równość/Równe szanse/Politykę równości 

 Ochronę/Ochronę Dzieci/Politykę ochrony osób szczególnej troski 

 Politykę poufności 

 

Ponadto, warto wdrożyć zasady i procedury dotyczące wolontariatu w sposób bezpośredni, 

aby ustanowić równowagę w działalności wolontariuszy. 

 Zasady wolontariatu  

Ustanawiają zakres udziału wolontariuszy. Jest to przydatne narzędzie do przedstawienia 

wartości i  etosu stojącego za wdrożeniem wolontariatu. Powinny także zostać poruszone 

tematy takie jak: 

 Rekrutacja 

 Wprowadzenie do zespołu/integracja 

 Szkolenie 

 Wsparcie i nadzór 

 Zasady BHP 

 Polityka równości 

 Rozwiązywanie problemów 
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Dokładna treść polityki wolontariatu będzie zależeć od sytuacji; na przykład, będziesz musiał/a 

wprowadzić zasady ochrony albo politykę poufności. Niektóre z treści mogą stanowić 

streszczenie dłuższego dokumentu. Najlepiej sprawdzonym rozwiązaniem jest zapewnienie, że 

polityka wolontariatu nie jest zbyt długa i skomplikowana. Wolontariusze muszą ją przeczytać 

i dobrze zrozumieć. 

 

 Podręcznik wolontariatu/pakiet wprowadzający 

Podręcznik wolontariatu stanowi przewodnik odniesienia dla wolontariuszy, czasami 

pod postacią pakietu wprowadzającego, który gromadzi informacje i dokumenty, 

których wolontariusz musi być świadomy gdy zaczyna swój wolontariat. Jest to 

stosowne medium do podania informacji takich jak historia i cele organizacji, oraz jak 

jest prowadzona; mogą znaleźć się tam również informacje na temat pracowników 

i spotkań wolontariuszy, gdzie przetrzymywane są torby i ubrania, itd. Dobrym, 

praktycznym rozwiązaniem po skomplementowaniu podręcznika/pakietu, jest 

zapytanie się wolontariuszy: co jeszcze chcieliby wiedzieć zaczynając swoją przygodę 

z wolontariatem? Co zajęło im 3 miesiące na rozgryzienie? 

 

 Umowa o wolontariat 

Umowa o wolontariat określa co wolontariusz powinien oczekiwać ze strony 

organizacji, oraz co organizacja oczekuje od wolontariusza. Dokument nie ma być 

wiążący (należy mieć na uwadze, aby nie brzmiał w sposób wiążący, gdyż może to 

wpłynąć na uzyskanie przez wolontariusza statusu pracownika w świetle prawa). 

Umowa powininna być nieskomplikowana, prosta i krótka – jedna strona kartki A4 

powinna być wystarczająca. Przykładową umowę można znaleźć w Załączniku II. 

 Procedury rekrutacji i nadzoru  

Określają sposób rekrutacji i wsparcia wolontariuszy. Ta część może obejmować kilka 

akapitów w podręczniku bądź zarządzeniu. W większych organizacjach warto wdrożyć 

osobne procedury lub wskazówki, aby zapewnić spójność.  

 Procedury rozwiązywania problemów 

Będąc odpowiednikiem procedur dyscyplinarnych i skargowych, te procedury pomogą 

w utrzymaniu struktury w razie niepomyślności. Mogą one być takie same jak dla 

zatrudnionych pracowników, ale powinny być jak najjaśniejsze i jak najłatwiejsze do 

przestrzegania. Wolontariusze muszą wiedzieć, na czym stoją jeśli pojawi się jakiś 

problem, albo jeśli wolontariusze mają skargę dotyczącą traktowania ich. 
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Inne dokumenty, które mogą być potrzebne, lub warto rozważyć: 

 Formularz zgłoszeniowy 

 Akta wolontariusza (na przechowywanie rzeczy takie jak formularz zgłoszeniowy, 

rejestr szkolenia, opis zadań, ewidencja nadzoru itd.) 

 Ocena ryzyka 

 Opis zadań 

 Lista kontrolna wprowadzenia do zespołu/pakiet wprowadzający (lista 

informacji/rzeczy, które chcesz przekazać wolontariuszowi jako część wprowadzenia 

do zespołu) 

 Ankieta końcowa (przekazywana wolontariuszom pod koniec ich wolontariatu; jest to 

dobry sposób na zebranie feedbacku na temat udziału wolontariuszy) 

 Formularze oceny (albo inny sposób monitorowania/ewaluacji udziału wolontariuszy)  

Czy są dostępne zasoby niezbędne dla wolontariuszy? 
 
Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ale nie oznacza to brak wkładu finansowego. 

Niezależnie od roli wolontariusza, będzie wymagany wkład finansowy. Może on dotyczyć 

kwesti takich jak: 

 Pieniędze – jeśli jest to możliwe, powinien zostać przygotowany budżet na wydatki 

związane z wolontariatem. Zwrot kosztów za wydatki takie jak podróż i jedzenie 

stanowi dużą różnicę dla osób rozważających wolontariat i ubiegających się 

o świadczenia, lub dla osób o niskich dochodach. Mogą zaistnieć też inne rzeczy 

wymagające funduszy, takie jak plakaty lub ulotki. 

 Przestrzeń – jaką ilość wolontariuszy jesteś w stanie przyjąć? Czy możesz zapewnić 

miejsce przy biurku wolontariuszowi przychodzącemu w każdy piątek, aby zajął się 

adminowaniem? 

 Wyposażenie – podobnie; jaki sprzęt będą potrzebować wolontariusze i czy będzie go 

wystarczająco dużo? 

 Czas personelu – kto będzie bezpośrednio zarządzać wolontariuszami, i czy ta osoba 

ma na to czas? Osoby mające za zadanie wspierać wolontariat powinni być świadomi, 

że wymaga to poświęcenia czasu, a ten czas powinien być uwzględniony w grafiku 

pracy. Rekrutacja, wprowadzenie, szkolenie i wspieranie wolontariuszy wymaga czasu. 

Może to także dotyczyć innych pracowników – na przykład wolontariusz może 

wymagać szkolenia w zakresie ochrony, co musi zostać zagwarantowane przez 

wyznaczonego członka zespołu. 
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Powszechne mity 
o wolontariacie 
Ze względu na brak zrozumienia wolontariatu, jego procesu i samych 

wolontariuszy, mity o wolontariacie dotyczą poniższych aspektów. 

 

Mit #1: Wolontariusze nie lubią skomplikowanych zadań. 

W rzeczywistości, większość wolontariuszy czuje się zmotywowana stojąc przed wyzwaniem, 

które daje im szanse na rozwinięcie umiejętności. Takie zadania nadają im poczucie 

odpowiedzialności i celu. Zatem ważne jest, aby przypisywać im zadania odpowiadające 

umiejętnościom wolontariuszy, gdyż zadania wykraczające poza granice ich zdolności mogą 

okazać się frustrujące. Należy zadbać o dopasowanie zadań w taki sposób, aby szły w parze 

z zainteresowaniami wolontariuszy.  

 

Mit #2 Wolontariusze są mniej oddani swoim zadaniom. 

Badania pokazują, że satysfakcja wolontariuszy, bądź ich oddanie zależy od tego jak jest 

ułożony i realizowany program wolontariatu. 

 

Mit #3: Tylko osoby z dużą ilością czasu wolnego tj. osoby na emeryturze albo uczniowie 

mogą/biorą udział w wolontariatach. 

W dobie postępu technologicznego każdy może wziąć udział w wolontariacie; aby to zrobić, nie 

potrzeba dużo czasu albo specjalnych umiejętności. Krótkoterminowe wolontariaty są 

elastyczne, zatem są bardziej atrakcyjne dla wolontariuszy, którzy posiadają inne 

zainteresowania. 

 

Mit #4: Wolontariusze są tylko zainteresowani możliwością późniejszego zatrudnienia, bądź 

innych korzyści. 

Ludzie angażują się w wolontariat z wielu powodów; mogą one być następujące: 

 Chęć zdobycia nowych umiejętności.  

 Chęć zdobycia doświadczenia w sektorze pracy, w którym później będą poszukiwać 

zatrudnienia. 

 Zwyczajnie chcą czynić dobro w swojej społeczności  
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Ludzie zazwyczaj decydują się na wolontariat w danej organizacji, ponieważ potrafią utożsamić 

się z jej misją, a nie dlatego, że zapewnia korzyści materialne.  

 

Czynniki, które wpływają na decyzje ludzi o zostaniu wolontariuszem: 

 Wyzwanie – możliwość rzucania sobie wyzwań, wykonywania nowych zadań lub 

refleksji nad tym, co zadziałało korzystnie, a co nie. 

 Kontrola – posiadanie możliwości wyboru tego, co mogą i chcą robić. 

 Współpraca – możliwość pracy w zespole i pomocy innym; dla wielu sam ten aspekt 

stanowi wynagrodzenie. 

 Uznanie – otrzymywanie treściwego i pozytywnego uznania za swój udział. 

 

Mit #5: Wolontariusze nie lubią otrzymywać negatywnego feedbacku, ponieważ nie są 

opłacani 

Wolontariusze – podobnie jak zatrudnieni pracownicy – chcą wiedzieć, jak wykonują swoją 

pracę, nawet jeśli nie dostają wypłaty. Większość z nas lubi wiedzieć jak sobie radzi, oraz co 

możemy jeszcze ulepszyć. 

 

Konstruktywna krytyka może być znaczącym narzędziem we wspieraniu wolontariuszy. 

 

Warto jest zrozumieć niektóre z mitów wokół wolontariatu/wolontariuszy zanim przejdziesz do 

następnego etapu – ma to na celu umożliwienie ułożenia konstruktywnych działań, aby pomóc 

w dalszej pracy. 
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Rekrutacja 
wolontariuszy 
Rekrutacja wolontariuszy jest ważnym elementem 

w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Upewnij 

się, że posiadasz formularz zgłoszeniowy, który 

odpowiada opisowi roli wolontariusza. Upewnij się 

także, że wszyscy wolontariusze wypełnią 

nieskomplikowany formularz (nie zgadzaj się 

automatycznie na każdego wolontariusza – aby 

uzyskać odpowiednie osoby, traktuj ich jak kandydatów do pracy) Dokumentuj procedury 

rekrutacyjne, wprowadzenie do zespołu, szkolenie, nadzór, oraz kontrolowanie i śledzenie 

danych takie jak liczba godzin, jaką wolontariusz oferował w danym miesiącu. 

 

Stwórz podręcznik wolontariusza, aby móc przekazać jego kopię wszystkim wolontariuszom. 

Taki podręcznik powinien zawierać wszystkie informacje na temat roli wolontariusza, w tym 

zasady, użyteczne informacje o organizacji (misja, historia, cele itp.), oraz zapisy prawne. 

 

Możesz zamieścić poniższe elementy wraz z hiper linkami (jeśli jest to wersja cyfrowa i/lub 

online) 

 Powitanie 

 Wprowadzenie i szkolenie 

 O organizacji (wizja, misja, osiągnięcia, historia) 

 Nadzór, wsparcie i elastyczność  

 Prawa wolontariusza i zakres odpowiedzialności; kodeks postępowania 

 Zasady, procedury i dokumenty rekrutacyjne (formularz, opis pracy, zobowiązanie do 

zachowania poufności, sprawdzenie przeszłości kryminalnej, itp.) 

 Zasady, procedury i dokumenty szkoleniowe  

 Zasady, procedury i dokumenty uznania wolontariusza (formularze Wolontariusza 

Roku, formularze oceny pracy, formularze samooceny) 

 Zasady, procedury i dokumenty zwolnień wolontariusza  

 Godziny pracy 

 Schematy organizacyjne personelu i zarządu 
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 Mapa obiektu 

 Zasady i formularze dotyczące zwrotu kosztów i użytkowania pojazdów  

 Zasady dotyczące identyfikatorów  

 Zasady dotyczące spożywania alkoholu i substancji odurzających  

 Ewidencja czasu pracy i regulamin obecności  

 Powszechnie używane terminy i objaśnienia skrótów  

 Zasady użytkowania sprzętu i materiałów eksploracyjnych 

 

Po zebraniu wszystkich informacji i uzyskaniu odpowiedzi, zorganizuj je w odpowiedni dla 

siebie sposób. Podejmij się edycji, aby wszystko uprościć jak najlepiej. Dobrym rozwiązaniem 

jest umieszczenie wszystkich zasad i procedur w tabeli, aby ułatwić czytanie – im prościej, tym 

lepiej. 
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Szkolenie 
wolontariuszy 
Aby od samego początku zasygnalizować swoją 

wdzięczność wobec wolontariuszy, warto sprawić, 

aby od samego początku czuli się jak w domu. Sprawi 

to, że poczują się docenieni, oraz że ich wkład ich pracy ma znaczenie. 

 

Miej pewność, że: 

 Dysponujesz odpowiednimi narzędziami i zasobami, z których będą korzystać 

wolontariusze. 

 Masz osobę, która będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne 

 Jesteś w stanie wyjaśnić czego oczekujesz od wolontariuszy  

To sprawi, że etap wprowadzania do zespołu będzie znacznie łatwiejszy! 

 

Jasne instrukcje mają wpływ na sukces w pracy, a dla organizacji oznacza to pełne korzyści 

z posiadania wolontariuszy; powinni wiedzieć, czego od nich oczekujesz i zapewnić im 

odpowiednie narzędzia. 

 

Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone wprowadzenie do zespołu i szkolenie są dla 

wolontariuszy podstawą do pozytywnego, owocnego doświadczenia. Bez względu na to, czy 

użyczają swojego czasu jednokrotnie, czy są stałymi wolontariuszami, bycie przywitanym do 

zespołu i posiadanie odpowiednich zasobów zapewni pozytywne rezultaty i odczucia. Musisz 

być przygotowany/a, aby poświęcić na to trochę czasu – nie śpiesz się z wytłumaczeniem 

obowiązków i nie oczekuj, że po jednym wytłumaczeniu wszystko zostanie odpowiednio 

zrozumiane. Spędź na odpowiednim i owocnym przygotowaniu wolontariuszy tyle czasu ile 

trzeba.  

 Dzień orientacyjny – przekaż wolontariuszom podstawowe informacje o swojej 

organizacji i odpowiedz na ich pytania. Jeśli możesz, to zagwarantuj im dostęp do 

podręcznika wolontariusza oraz formularzy, które muszą zostać podpisane jeszcze 

przed dniem orientacyjnym – to przyspieszy cały proces. Jeśli nie jesteś w stanie, to po 

prostu miej pewność, że poświęcisz odpowiednio dużo czasu, aby wytłumaczyć 

zagadanienia zawarte w podręczniku i dostarczyć niezbędne formularze.  
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Wszystko z powyższych może zostać przeprowadzone przez Koordynatora Wolontariatu, 

bądź opiekuna wolontariuszy. 

 

Żeby sprawić, aby wolontariusze czuli się mile widziani, możesz także przedstawić ich 

pracownikom i innym wolontariuszom, pokazać gdzie jest toaleta i poinformować, 

o której godzinie jest przerwa śniadaniowa.  

 Szkolenie – zapewnia, że wolontariusze posiadają odpowiednią, podstawową wiedzę, 

aby wykonywać swoje obowiązki w sposób satysfakcjonujący. Dwoma najbardziej 

powszechnymi częściami szkolenia są szkolenie BHP i specjalistyczne. 

o Szkolenie BHP – porusza tematy takie jak zwracanie uwagi na zagrożenia, oraz 

jak postępować w razie wypadku.  

o Szkolenie specjalistyczne – dotyczy rzeczy, o których wolontariusz musi 

wiedzieć albo nauczyć się, aby odpowiednio przystąpić do swoich obowiązków. 

o Szkolenie rozwoju osobistego – dotyczy tego, czego potrzebuje wolontariusz 

aby wzbogacić swoją wiedzę; w grę może wchodzić ulepszenie kompetencji 

językowych; 

 Język – Załącznik III zawiera linki do programów i źródeł wspierających 

rozwój kompetencji językowych w danym kraju partnerskim. 

 

Niekiedy dzień orientacyjny i szkolenie mogą odbyć się w różnych dniach. Dostosuj dzień 

orientacyjny i szkolenie do potrzeb programu wolontariatu oraz wielkości swojej organizacji. 

Aczkolwiek bez względu na wszystko, nie omijaj ważnych elementów, które są istotne dla 

owocnego udziału wolontariuszy.  
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Nadzór nad wolontariuszami 
Ważne jest, aby wolontariusz wiedział, z kim się kontaktować. Może to 

być opiekun, albo kierownik, który jest odpowiedzialny za rekrutacje 

i prowadzenie wolontariatu. To możesz być TY. 

 

Opiekunowie wolontariuszy są ważnym łącznikiem między wolontariuszami i celami organizacji; 

dobrzy opiekunowie wspierają wolontariuszy w ich obowiązkach poprzez zapewnianie jasnych 

instrukcji, regularne monitorowanie postępu, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz 

konstruktywną krytykę. 

 

Wolontariusze bardziej oddają się swoim zadaniom, gdy czują, że pokłada się w nich zaufanie 

w kwestii ważnych obowiązków. 

 

A więc bądź gotowy/a na regularne monitorowanie wolontariuszy, aby wiedzieć jak się mają 

i z czym mogą potrzebować pomocy. 

 

Należy poświęcić czas na wykonanie regularnych kontroli, a także zarejestrowanie rezultatów 

i podjęcie odpowiednich działań. 

 

Przykładowy formularz kontroli wolontariusza można znaleźć w Załączniku V. 
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Motywowanie do wolontariatu 
Wolontariusze są siłą napędową każdej organizacji; zapewniają 

dodatkową parę rąk i zazwyczaj zdrową dawkę entuzjazmu. 

Jedną z rzeczy, która najbardziej przekonuje wolontariuszy do 

powrotu na wolontariat dla organizacji, to działanie z sercem. 

Gdy odnoszą wrażenie, że czynią dobro, a oprócz tego są 

zadowoleni ze swojej przygody jako wolontariusze, to będą 

powracać. 

 

Świętuj gdy sprawy mają się dobrze i wolontariusz zadowalająco wykonuje swoje obowiązki. 

Świętuj też gdy projekt zakończy się pomyślnie. 

 

Doceń wolontariuszy i podziel się z nimi szczegółami dotyczącymi tego, jaki wpływ na projekt 

generuje ich praca. Nie bądź wobec tego objętny/a – to jest bardzo ważne. Gdy ludzie poczują 

się potrzebni i docenieni, to dadzą z siebie wszystko i bardziej oddadzą się Tobie i Twojej 

organizacji. 

 

Poniżej znajdują się proste sposoby na wyrażenie swojej wdzięczności wolontariuszom: 

1. Ręcznie napisane podziękowania – spersonalizowana wiadomość to zawsze dobre 

rozwiązanie. Spróbuj to zrobić za pomocą kartki, w której wyrazisz szczere 

podziękowania wraz z konkretnym, osobistym powodem, za który doceniasz daną 

osobę. 

2. Kolorowy rysunek wykonany przez dziecko objęte Twoim programem. Jeśli Twój 

program obejmuje działania związane z dziećmi, kolorowe rysunki to czysta magia 

i potrafią roztopić najbardziej lodowate serce.  

3. Wideo z podziękowaniem. Nagraj krótki filmik z podziękowaniami dla wolontariuszy. 

Zaangażuj też innych pracowników, oraz osoby korzystające z Twoich usług.  

4. Baner – przygotuj niewielki baner z podziękowaniami dla wolontariuszy i umieść 

w widocznym miejscu. 

5. Karta podarunkowa – jeśli możesz sobie na to pozwolić, drobna karta podarunkowa 

może wiele znaczyć. Być może uda Ci się je uzyskać jako dar jeśli zapytasz w lokalnych 

sklepach, albo w miejscu, do którego Twój wolontariusz lubi chodzić. 
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Feedback 
Branie udziału w wolontariacie może być satysfakcjonującym doświadczeniem, tak jak 

przedstawiono w poniższych wypowiedziach wolontariuszy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nigdy nie byłem odważną osobą; tego mi brakowało. 

Wolontariat pozwolił mi zyskać wgląd w niezwykle 

pozytywną sferę życia, co także pozwoliło mi na 

zdobycie licznych kluczowych umiejętności; poza tym, 

wzrosła moja pewność siebie. Zawsze lubiłem pracę z 

dziećmi i dorosłymi; to doświadczenie naprawdę mnie 

zainspirowało i wzbudziło pasję. Byłem także 

motywowany przez osoby z otoczenia; to pozwoliło na  

pozbycie się stresu i kontynuowanie; zainspirowało do 

osiągania celów i pomagania innym. 

 

Jako ktoś, kto był mamą na pełen etat i nie pracował przez 5 lat, 
byłam gotowa do powrotu do pracy, ale nie do końca pewna co 

chcę robić. Pragnęłam okazji na zwiększenie pewności siebie, 
podbudowania moich umiejętności komunikacyjnych poprzez 
poznawanie nowych ludzi i wejście do szerszej społeczności. 

Przy tym wszystkim chciałam zyskać doświadczenie i 
umiejętności, które mogłyby pomóc mi odnaleźć swoje 

zainteresowania oraz jaki rodzaj pracy chcę wykonywać. Bycie 
wolontariuszem pomogło mi w osiągnięciu tych celów. Miałam 
okazję pracować w różnych rolach, a następnie wskazać rolę, 

która najbardziej mi odpowiadała. Gdybym zdecydowała się na 
konkretną pozycję w pracy bez tej wcześniejszej wiedzy, nie 

miałabym okazji na wypróbowanie innych opcji.  

To dobry krok, aby wrócić na 

rynek pracy po przerwie. Okazja 

na zdobycie nowych umiejętności 

i doświadczeń. 

Może pomóc w budowaniu 

pewności siebie. Mogę próbować 

nowych rzeczy, aby upewnić się, 

że jest to coś, czego chcę. 
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Lista kontrolna programu 
wolontariatu 
Przygotowywanie programu wolontariatu może być czasochłonne i przytłaczające. Dobrze 

przemyślany i rozpatrzony program wolontariatu doprowadzi do długoterminowego sukcesu, 

który wniesie stałe korzyści dla organizacji. 

 

Poniżej znajduje się lista kontrolna, aby zapewnić, że wszystkie aspekty programu wolontariatu 

zostały rozwinięte. 

Lista kontrolna  

Deklaracja misji organizacji  

  

Cele programu  

  

Podręcznik wolontariusza  

  

Zasady i procedury  

  

Rekrutacja  

  

Szkolenie  

  

Nadzór  

  

Dzień orientacyjny  

  

Umowa o wolontariat  
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Załącznik I – Ustalanie celu 
 

CEL DZIAŁANIA WSKAŹNIK SUKCESU SPOSÓB POMIARU 
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Załącznik II – Umowa o Wolontariat 
Poniższa Umowa o Wolontariat przedstawia zgodę między [nazwa organizacji] i Tobą. 

Pragniemy zapewnić Cię o naszej wdzięczności za przystąpienie do wolontariatu. Zrobimy co 

w naszej mocy, aby Twoja przygoda z wolontariatem była przyjemna i satysfakcjonująca. 

 

[Imię wolontariusza], wyrażam zgodę na dobrowolne odbycie wolontariatu na rzecz [nazwa 

organizacji] od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia].  

Zgadzam się na: [obowiązki/oczekiwania] 

Rola:   [nazwa] 

 

[Imię wolontariusza], oświadczam: 

• będę wykonywać [obowiązek wolontariusza i przykłady]. 

• będę postępować z godnie z zasadami i procedurami [nazwa organizacji], w tym 

zgodnie z zasadami BHP, równych szans, oraz poufności. 

• jestem świadomy, iż jeśli moja usługa nie będzie potrzebna, niniejsza umowa traci 

ważność, a wchodząc do lokalu [nazwa organizacji], robię to jako członek ogółu 

społeczeństwa. 

 

[Nazwa organizacji] zrobimy co w naszej mocy, aby zapewnić: 

• [obowiązek organizacji i przykłady]. 

• wprowadzenie Cię do tego jak operuje organizacja, oraz jaka jest Twoja rola; potrzebne 

szkolenie. 

• regularne spotkania z osobą będącą łącznikiem między wolontariuszami a organizacją, 

aby stworzyć możliwość na wyrażenie swoich wrażeń w nawiązaniu do tego jak 

zorganizowane są Twoje zadania i otrzymanie od nas feedbacku. Imię Twojego 

kierownika/opiekuna to [imię kierownika/opiekuna]. 

• poszanowanie dla Twoich umiejętności, godności i indywidualnych życzeń, oraz że 

postaramy się je spełnić. 

• zwrot kosztów za podróż i posiłek w granicach naszych możliwości*. 

• konsultacje z Tobą i przekaz informacji w razie zmian. 

• ubezpieczenie od urazów doznanych bądź spowodowanych w wyniku zaniedbania*. 

• bezpieczne miejsce pracy*. 

• stosowanie naszej polityki równych szans  
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• stosowanie naszych procedur w razie wystąpienia problemów. 

Potwierdzam, że otrzymałem/am Zasady i Procedury Wolontariatu umieszczone w pakiecie 

wprowadzającym, przekazanym mi w dniu [data] 

 

Podpis:  ______________________________________ (wolontariusz) 

 

Imię:   _______________________________   Data:  ___________________ 

 

Podpis:  ______________________________   Data:  ___________________ 

 

Zaświadczone przez:   __________________________  

Posada w Organizacji:  ___________________ 

* Więcej szczegółów znajduje się w podręczniku wolontariusza. 

Adnotacja: ta umowa jest tylko symboliczna i nie stanowi dokumentu wiążącego, 

równoznacznego z zatrudnieniem.  
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Załącznik III – Rozwój kompetencji 
językowych 

 Buługaria 

o http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS 

o https://www.kabinata.com/course/bulgarian/ 

o https://astoria-

academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B

8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-

%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/ 

 

 Polska 

o Darmowe materiały dydaktyczne dla dzieci i dorosłych do nauki języka 

polskiego: https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-

dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/, 

o Materiały do indywidualnej nauki języka polskiego: 

https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-

polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego, 

o Polonus – Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców w Łodzi: 

https://polonuslodz.com/, 

o E-polish.eu – platforma przeznaczona dla uczących się, oraz dla nauczycieli 

języka polskiego; zawiera ponad 8 000  materiałów dydaktycznych na 

poziomach od A1 do B1 (kursy internetowe, zajęcia indywidualne, kursy 

realizowane we własnym tempie uczestnika, słowniki): https://e-

polish.eu/polish-for-foreigners 

 

 Łódź 

o Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców w Łodzi 

www.polonuslodz.com 

+48 795-097-302  

biuro@polonuslodz.com 

 

o Be Smart 

www.besmartlodz.pl 

+48 889 151 137 

szkola@besmartlodz.pl 

 

 Warszawa 

o Gadano - Szkoła języka polskiego dla obcokrajowców 

www.gadano.pl 

info@gadano.pl 

  

http://www.deo.uni-sofia.bg/bg/BULGARIAN_LANGUAGE_FOR_FOREIGNERS
https://www.kabinata.com/course/bulgarian/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://astoria-academy.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego/
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/nauka-jezyka-polskiego/materialy-do-samodzielnej-nauki-jezyka-polskiego
https://polonuslodz.com/
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
https://e-polish.eu/polish-for-foreigners
mailto:biuro@polonuslodz.com
mailto:szkola@besmartlodz.pl
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o Polski Instytut Językowy 

www.instytutjezykowy.pl 

+ 48 22 403 78 72 

+ 48 517 459 418 

kontakt@instytutjezykowy.pl 

 

 Kraków 

o VARIA CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO 

www.kurspolskiego.pl 

(+48) 12 633 58 71, mobile (+48) 664 092 374 

info@kurspolskiego.pl 

 

 Lublin 

o Centrum języka i kultury polskiej dla Polonii i obcokrajowców 

www.umcs.pl 

(+48) 81 533 27 86, 81 537 54 25, 81 537 28 76 

polonia@umcs.pl 

 

 Gdańsk 

o Akademia Języka Polskiego 

www.ajp.gdansk.pl 

+48 609 087 301 

office@ajp.gdansk.pl 

 

 Rumunia 

o Synergia Linguarum – Ośrodek języków obcych (http://synergialinguarum.ro/ 

/ https://www.facebook.com/CLCSSL/) 

o Global Team – Studium języków obcych 

(http://www.globalteam.ro/romana.php) 

 

 Hiszpania 

o https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en

_espana.htm 

o https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/ 

 

o https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital 

 

o https://www.sierrapambley.org/ele 

 

o https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-

barceloneta/ 

 

o http://www.migrastudium.org/es/projectes/aprenem-junts 

 Kursy w Katalonii 

o https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/ 

mailto:kontakt@instytutjezykowy.pl
mailto:info@kurspolskiego.pl
mailto:polonia@umcs.pl
http://synergialinguarum.ro/
https://www.facebook.com/CLCSSL/
http://www.globalteam.ro/romana.php
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/portales_espanol/espanol_en_espana.htm
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/cursos-de-espanol-on-line/
https://www.ymca.es/espanol-para-extranjerosas-y-alfabetizacion-digital
https://www.sierrapambley.org/ele
https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-barceloneta/
https://caritas.barcelona/es/formacion-e-insercion-laboral/curso-de-lengua-barceloneta/
http://www.migrastudium.org/es/projectes/aprenem-junts
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlreus/
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o https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php 

 

 

 Wielka Brytania 

o www.englishmyway.co.uk 

o https://www.talkenglish.com/ 

o https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/english/zjg4scw 

https://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
http://www.englishmyway.co.uk/
https://www.talkenglish.com/
https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise/english/zjg4scw
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Załącznik IV – Programy wolontariatu 
 Buługaria 

o https://timeheroes.org/bg/ 

o https://www.ngobg.info/bg/ 

 

 Polska 

o Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu: http://wolontariat.org.pl/ 

o Szlachetna Paczka jest jedną z najbardziej znanych i najlepiej organizowanych 

programów społecznych w Polsce. Szlachetna Paczka oparta jest na pracy 

z darczyńcami i wolontariuszami, którzy opiekują się i pracują z rodzinami 

w potrzebie: https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/ 

o E-wolontariat.pl jest pierwszą w Polsce stroną internetową w pełni poświęconą 

tematyce związanej z wolontariatem przez internet. Można znaleźć tam 

przykładowe, inspirujące programy i przydatne formularze; znajdują się tam 

także porady dla organizacji pozarządowych, e-wolontariuszy i znacznie więcej: 

https://e-wolontariat.pl/, 

o Tudu.org.pl jest platformą służącą do współpracy między organizacjami 

pozarządowymi oraz wolontariuszami z użyciem internetu. Pozwala 

wolontariuszom na wsparcie przez nich interesujących programów 

społecznych w trybie zdalnym – w każdej chwili i z każdego zakątka: 

https://tudu.org.pl/. 

 

 Rumunia 

o Bucovina Institute: https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-

voluntariat/ 

o Save the Children Suceava (Salvați Copiii Suceava):   

https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/fii-voluntar! 

o Powiatowe Pogotowie Ratunkowe (Serviciul Județean de Ambulanță):  

http://www.ambulantasuceava.ro/voluntari 

 

 

 

https://timeheroes.org/bg/
https://www.ngobg.info/bg/
http://wolontariat.org.pl/
https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/
https://e-wolontariat.pl/
https://tudu.org.pl/
https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-voluntariat/
https://bucovinainstitute.org/proiecte-educationale-de-voluntariat/
https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/persoane-fizice/fii-voluntar
http://www.ambulantasuceava.ro/voluntari
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 Hiszpania 

o https://plataformavoluntariado.org 

o https://www.hacesfalta.org/voluntariado-españa.aspx 

o https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana 

 

 Katalonia 

 

o https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/voluntariat 

o https://voluntaris.cat 

o https://www.cjb.cat/entitatscjb/ 

 

 Wielka Brytania 

o https://doit.life/grow jest bazą danych wolontariatów na terenie Wielkiej 

Brytanii. Możesz znaleźć ponad milion możliwości wolontariatu, wyszukując 

według zainteresowań, aktywności lub lokalizacji; następnie możesz złożyć 

wniosek online.  

o Oxfam : https://www.oxfam.org.uk/ 

o https://www.volunteerhub.com/blog/effective-volunteer-program/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plataformavoluntariado.org/
https://www.hacesfalta.org/voluntariado-españa.aspx
https://www.volunteerworld.com/es/volunteer-abroad/espana
https://ajuntament.barcelona.cat/joves/es/canal/voluntariat
https://voluntaris.cat/
https://www.cjb.cat/entitatscjb/
https://doit.life/grow
https://www.oxfam.org.uk/
https://www.volunteerhub.com/blog/effective-volunteer-program/
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Załącznik V – Formularz kontroli 
wolontariusza 
Wyrażam zgodę na poniższy sposób kontroli. Rozumiem, że udzielone informacje nie będą 

rozpowszechniane poza organizacją, z wyjątkiem zaistnienia stosownych uwag i w takim 

wypadku rozumiem, że organizacja podlega odpowiedzialności prawnej do złożenia wszelkich 

uwag odpowiednim instytucjom i organom, w tym policji.  

 

Imię:  Data:  

Co nie sprawia trudności?  

 

 

 

 
Co sprawia trudność? 
 
 
 

 

 

 

 
Jakie szkolenie bądź 
wsparcie potrzebujesz? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Czy jest jakaś strefa pracy do 
której chcesz dołączyć? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Inne komentarze  

 

 
Zadania  

 

 

 

 
Termin kolejnej kontroli: _____________________________ 
 
Podpis: ____________________________ Podpis: ____________________________ 
(wolontariusz)           (osoba nadzorująca) 
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