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„Bądź wolontariuszem!  
Zmieniaj świat i siebie!”
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WOLONTARIAT
 Słowo „wolontariat” pochodzi od łacińskiego vo-

luntas/voluntarius, co oznacza ogólnie dobrą wolę, 
chęć, dobrowolność 

      
(fr. volontariat, ang. volunteerism,  

niem. wolontariat).

 Potocznie wolontariuszem jest osoba, która świa-
domie i dobrowolnie podejmuje działania na 
rzecz innych bez pobierania za to wynagrodzenia 
przy czym inni rozumiani są tutaj jako osoby nie-
spokrewnione i bez więzi przyjacielskich czy kole-
żeńskich. Świadomość oznacza podjęcie decyzji o 
poświęceniu swojego wolnego czasu, podzielenie 
się umiejętnościami w służbie innym oraz co nie-
zmiernie istotne – ponoszenie odpowiedzialności 
za swoje czyny. Idea wolontariatu opiera się na 
bezinteresownym służeniu innym.

 Wolontariuszy określa jako ludzi podejmujących 
się pracy na rzecz pomagania innym bez wyna-

grodzenia, kierujących się chęcią poznania zawo-
du, akceptujących zasady panujące w danej pla-
cówce, respektujących osobowości oraz rytuały 
jednostek do których pomoc jest kierowana.
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WOLONTARIAT W PRZESZŁOŚCI
 Wolontariat nie jest odkryciem XXI wieku, bo prze-

cież źródeł wolontariatu można szukać już w XIX-
-wiecznej Polsce i tradycjach społecznikowskich, 
znajdując i w okresie międzywojennym, i w powo-
jennej Polsce przykłady osób społecznie i rzeczy-
wiście dobrowolnie angażujących się w sprawy 
innych. 

 
 Z pewnością po 1989 roku wraz z rozwojem orga-

nizacji pozarządowych (gdy reaktywowano daw-
ne i powoływano do życia nowe) zaczęło również 
rozkwitać zaangażowanie Polaków w działalność 
społeczną. Ciągle brakowało jednak jego uregulo-
wań prawnych.

 Działania wolontariackie określano wcześniej jako: 
 
• działania filantropijne, 
• służba społeczna,
•  praca ochotnicza, wolontariuszy mianowano  

społecznikami.
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KIM JEST WOLONTARIUSZ?

 Wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie 
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnio-
nych organizacji i instytucji na zasadach określonych w niniej-
szej ustawie (Ustawa z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie, Dz. U. z 29 maja 2003, Nr 96, poz. 
873, art. 2 pkt. 3). 

 W takim pojmowaniu znaczenia zagadnienia nie mamy do czynienia z pracownikiem i pracodawcą  
w rozumieniu kodeksu pracy. Działania takie należy raczej rozumieć jako świadczenie pewnego rodzaju 
usług w sensie pomocowym i duchowym.

 Wolontariuszem może być każdy człowiek, niezależnie od wieku, obywatelstwa i zdolności do czynności 
prawnych. Może nim zostać również – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – osoba niepełnolet-
nia. Wolontariuszem może być także osoba bezrobotna – nie traci ona przez to swojego statusu. Również 
członek stowarzyszenia może jako wolontariusz działać na rzecz organizacji, do której należy.
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JAKIE KWALIFIKACJE MUSI POSIADAĆ  
WOLONTARIUSZ?
Aby zo stać wolontariuszem, nie trzeba mieć specjalnych upraw-

nień, jednak każdy ochotnik powinien posiadać kwalifikacje  
i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu  

wykonywanych świadczeń (art. 43 Ustawy).

Przykłady:

 Fundacja pomagająca osobom w kryzysie bezdomności poszukuje wolontariuszy do pracy w kuchni 
przy przygotowywaniu posiłków dla swoich podopiecznych.

Tacy wolontariusze powinni posiadać aktualne badania sanepidu.

 Stowarzyszenie zbierające książki dla pacjentów szpitali poszukuje wolontariusza w charakterze kierow-
cy do przewożenia paczek. 

Taki wolontariusz naturalnie będzie musiał mieć prawo jazdy.
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KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z PRACY  
WOLONTARIUSZA?
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz „Korzystających”:

 organizacje pozarządowe – podmioty prawne (posiadające zdolność prawną) niebędące jednostkami 
sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osią-
gnięcia zysku – przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje;

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 spółdzielnie socjalne;
 osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków  

wyznaniowych np. parafie, zakony, ale też bractwa prawosławne, gminy żydowskie lub muzułmańskie;
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami, 

które: nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statuto-
wych, nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pra-
cowników, (a więc nie wszystkie spółki akcyjne i z o.o. ale wyłącznie tzw. spółki non-profit!);

 organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej;
  jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy: 

- szkoły i inne placówki oświatowe,
- instytucje kultury: teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, galerie sztuki, ogniska artystyczne, domy kultury,
-  jednostki organizacyjne pomocy społecznej: ośrodki pomocy społecznej, domy opieki społecznej, po-

wiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
-  zakłady opieki zdrowotnej.
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PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA  
ŚWIADCZEŃ PRZEZ WOLONTARIUSZA

 Wolontariusz wykonuje świadczenie na rzecz korzystającego na podstawie umowy cywilnej zwanej 
porozumieniem. Zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń określany jest wspólnie przez korzy-
stającego i wolontariusza.

 Miejsce wykonywania świadczenia przez wolontariusza powinno zostać określone w porozumieniu. 
Jeżeli brak jest takiego określenia, wolontariusz powinien wykonywać świadczenia w miejscu, które 
wynika z charakteru świadczenia.

 Jeśli porozumienie między stronami będzie zawierane na okres dłuższy niż 30 dni, powinno zostać 
sporządzone na piśmie, jeśli na okres do 30 dni, porozumienie zawierane jest w formie ustnej lub pi-
semnej.

 Wolontariusz może jednak w każdej chwili żądać aby treść ustnej umowy została potwierdzona na 
piśmie.

 Porozumienie powinno także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania – oznacza to, że 
wolontariusz lub korzystający mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia 
na warunkach określonych w umowie.
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RODZAJE WOLONTARIATU

WOLONTARIAT  
AKCYJNY

To z reguły zaproszenie wolontariuszy do udziału w jednym dużym przedsięwzięciu (na przy-
kład w koncercie, pikniku naukowym, biegu charytatywnym, zawodach sportowych, akcji świą-
tecznej lub obchodach jakiegoś wydarzenia) raz lub kilka razy w roku.

WOLONTARIAT  
CYKLICZNY

Jest formą mieszaną, zakłada organizację wolontariatu akcyjnego, ale w formie powtarzalnej, 
opartej w przeważającej mierze na ochotnikach, z którymi
już współpracowaliśmy. Rekrutacja uzupełniająca jest możliwa, ale niekonieczna, jeśli w powta-
rzanych akcjach biorą udział ci sami wolontariusze.

WOLONTARIAT  
DŁUGOTERMINOWY

Wiąże się ze współpracą z tymi samymi osobami na podstawie umów wolontariackich. W tym 
przypadku największe wyzwanie stanowi nie tyle rekrutacja, ile utrzymanie związku wolontariu-
sza z organizacją, zwłaszcza że wpływ na to ma wiele czynników, również życiowych, niezależ-
nych od żadnej ze stron.

E-WOLONTARIAT

Zdalne angażowanie wolontariuszy może być dobrym pomysłem na uzupełnienie naszych do-
tychczasowych działań i rozszerzenie zasięgu o ochotników z dalszych miejscowości, którzy nie 
mogliby zaangażować się w tradycyjnej formie. Zyskujemy też okazję do tego, aby powierzyć 
wolontariuszom zadania z zakresu nowych technologii lub mediów społecznościowych.
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O CO WARTO ZADBAĆ, JEŚLI CHCEMY STWORZYĆ 
ORGANIZACJĘ PRZYJAZNĄ WOLONTARIUSZOM?
1) Pomysł na wolontariat
Potrzebny jest szczegółowo rozpisany program, a nie tylko jego mglisty zarys. Dobry pomysł na wolonta-
riat to taki, do którego jesteśmy przekonani, o którym umiemy opowiedzieć i do którego sami chcieliby-
śmy zostać zaproszeni.

2) Konkretne działania
Wolontariusze chcą wiedzieć, co mają robić. Wymaga to od nas rozpisania pomysłu na czynniki pierwsze 
i przełożenia go na konkretne działania, określone w czasie.

3) Procedury
Dbałość o dokumenty jest ważnym czynnikiem pokazującym wolontariuszom, że zachowujemy się pro-
fesjonalnie i przestrzegamy przepisów.

4) Koordynator wolontariatu
Nie ma wolontariatu bez koordynatora! To od niego w znacznej mierze zależą: atmosfera, relacje, poziom 
organizacyjny i kształt współpracy z wolontariuszami.
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O CO WARTO ZADBAĆ.....
5) Szkolenie dla pracowników
Przyjazna organizacja to również przyjazny zespół, czyli taki, który jest przekonany do wolontariatu, a przy 
tym ma konkretną wiedzę i narzędzia do współpracy z ochotnikami.

6) Komunikacja zewnętrzna
Jeśli chwalimy się różnymi działaniami i osiągnięciami, pochwalmy się także pracą naszych wolonta-
riuszy. Z pewnością zrobi im się miło — zwłaszcza gdy zaprosimy ich do współtworzenia tej komuni-
kacji.

7) Budżet
Łatwiej okazać wolontariuszom przyjazne nastawienie, gdy stać nas na poczęstowanie ich kawą. Wolon-
tariusze zazwyczaj rozumieją wyzwania finansowe organizacji pozarządowych i nie wymagają prezen-
tów, ale postarajmy się zapewnić im tak samo dobre warunki pracy jak innym członkom zespołu.

8) Miejsce dla wolontariuszy
Choćby najskromniejsza przestrzeń wydzielona dla wolontariuszy spowoduje, że poczują się oni jak u sie-
bie. A może warto pozwolić im urządzić ją po swojemu?



13

UPRAWNIENIA WOLONTARIUSZY:
 Prawo do informacji o swoich uprawnieniach i obowiązkach oraz dostępności tych informacji, 

 Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń (w tym, w zależności od 
rodzaju świadczeń i związanych z nimi zagrożeń, odpowiednie środki ochrony osobistej) oraz informa-
cji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającym z wykonywania czynności wolontariackich, 

 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w sytuacji, gdy organizacja korzysta z usług 
wolontariusza nie dłużej niż 30 dni; powyżej tego okresu koszty ubezpieczenia przejmuje państwo).

 Wolontariusz ma także prawo do zwrotu kosztów podroży służbowych i diet (chyba że się go pisemnie 
zrzeknie) oraz – fakultatywnie – innych niezbędnych kosztów związanych z wykonywaniem czynności 
(w szczególności szkoleń, ubezpieczenie OC).
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REGULAMIN WOLONTARIATU W ORGANIZACJI

PREAMBUŁA Tutaj zapiszmy cele, które chcemy realizować przy pomocy tego regulaminu.

WIZJA I ZASADY 
WOLONTARIATU  
W ORGANIZACJI

- Wizja organizacji dotycząca wolontariatu
To miejsce na pokazanie idei, założeń i celu współpracy z wolontariuszami.
- Definicja pracy wykonywanej przez wolontariuszy
W tym miejscu warto podkreślić, że wolontariat wiąże się z wykonywaniem obowiązków
bez wynagrodzenia pieniężnego.

STATUS  
WOLONTARIUSZY  
W ORGANIZACJI

Rola wolontariuszy w organizacji
Warto określić, jaka jest pozycja wolontariuszy w strukturze naszej organizacji, a także
czego spodziewamy się po współpracy z nimi, jaką wartość dodaną wniosą dla rozwoju
organizacji.
- Zasady organizacji pracy wolontariuszy
W tym miejscu warto określić, jak będzie zorganizowana praca ochotników.
- Zasady dotyczące współpracy wolontariuszy z różnymi grupami interesariuszy
To ważny podrozdział dotyczący określenia, czego nasi interesariusze mogą spodziewać się od 
wolontariuszy, a także gdzie przebiegają granice wymagań i wzajemnych kontaktów.
- Zasady zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Zgodnie z ustawą to bezwzględny obowiązek organizacji, ale nie zawsze wolontariusze o tym 
wiedzą, dlatego warto zadbać o zapisy, które pokażą, że przestrzegamy przepisów i dbamy o 
naszych ludzi.
- Umowy z wolontariuszami
W tej sekcji określmy podstawowe zasady zawierania porozumień z wolontariuszami.
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REGULAMIN WOLONTARIATU...

OBOWIĄZKI 
WOLONTARIUSZY

- Typy prac wykonywanych przez wolontariuszy
W tym miejscu wypiszmy rodzaje prac, które powierzymy wolontariuszom. Zadbajmy o to, aby 
nie powielały one pracy personelu płatnego. Określmy wyraźnie granice obowiązków wolonta-
riuszy i pracowników.
- Obowiązki wolontariuszy
Ten zapis pozwala na określenie, czego wymagamy od naszych wolontariuszy oprócz sumien-
nego wykonywania powierzonych zadań. Możemy tu wyjść poza ogólne sformułowania i zasta-
nowić się, jaki powinien być wolontariusz odpowiadający naszym wymaganiom i potrzebom.

REKRUTACJA 
WOLONTARIUSZY

- Proces rekrutacji wolontariuszy
To dobre miejsce, aby opisać ścieżkę i kanały rekrutacji.
- Kryteria rekrutacyjne
Tu możemy wyraźnie określić, jakich wolontariuszy szukamy i jakimi kryteriami będziemy się 
kierować, decydując się na współpracę z kandydatem bądź odrzucając go.

WPROWADZENIE  
WOLONTARIUSZY  
DO ORGANIZACJI

- Okres próbny
Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, zapiszmy tutaj szczegóły. Ile będzie trwał
okres próbny? Jakiej weryfikacji chcemy poddać wolontariusza? Jak będzie przebiegała
współpraca z wolontariuszem podczas okresu próbnego?
- Dokumentacja dotycząca wolontariuszy
Powinniśmy jasno określić, jakie dokumenty będziemy sporządzać, jak zamierzamy je
przechowywać, komu je udostępnimy.
- Szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy
Warto napisać, że jest obowiązkowe dla każdego nowego wolontariusza, a także określić,
ile trwa, jakie treści zawiera i kto je prowadzi.
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REGULAMIN WOLONTARIATU...

WSPÓŁPRACA  
Z WOLONTARIUSZAMI

- Elementy współpracy z wolontariuszami
Wymieńmy tu czynności obowiązkowe dla wolontariuszy (takie jak spotkania zespołu czy rozmowy okresowe), 
żeby ochotnicy od początku wiedzieli, co poza samą realizacją działań będzie częścią ich wolontariatu.
- Program rozwoju wolontariuszy
Zapiszmy, w jaki sposób zamierzamy dbać o wolontariuszy i rozwój ich umiejętności. Wskażmy potencjalne możli-
wości rozwoju, szkoleń, superwizji, korzystania z dodatkowej oferty dostępnej w ramach ogólnych projektów,  
o których wiemy.

ZASADY 
MOTYWOWANIA

- System nagradzania i doceniania wolontariuszy
Warto dookreślić, jak chcemy motywować wolontariuszy i jakie ewentualne nagrody możemy im zapewnić. Jeśli na etapie 
spisywania regulaminu jeszcze tego nie wiemy, zapiszmy, że będziemy się starali pozyskiwać jakieś nagrody, a docenianie 
będziemy realizować na przykład przez pochwały, dyplomy, możliwy awans.
- Partnerstwo między wolontariuszami i pracownikami
Ważne, aby w regulaminie znalazł się zapis o tym, że wolontariusze są równoprawnymi członkami zespołu, których chcemy 
traktować po partnersku. Zaznaczmy, że dobre relacje pomiędzy pracownikami a wolontariuszami mają duże znaczenie.

ODEJŚCIE  
WOLONTARIUSZA  

Z ORGANIZACJI

- Wywiady z wolontariuszami kończącymi współpracę
Warto zapisać taką możliwość, żeby przed zakończeniem współpracy z wolontariuszem pamiętać o zebraniu od 
niego informacji zwrotnej.
- Określenie powodów i zasad rozstawania się z wolontariuszami
To bardzo istotny punkt, w którym należy określić sposób naszej reakcji na wszelkie niepożądane zachowania  
i informacje o wolontariuszu. Sporządźmy podstawowy katalog czynów niedozwolonych, który będzie zawierał  
zarówno kwestie wspólne dla wszystkich rodzajów wolontariatu (na przykład stawienie się na dyżurze pijanym),  
jak i elementy szczególnie zakazane w odniesieniu do konkretnych projektów.
- Zaświadczenia dla wolontariuszy
Zalecamy, aby dawać je zawsze i zapisać jako niezbywalne prawo wolontariusza. Dodajmy, że na prośbę wolonta-
riusza możemy również wystawić mu opinię.
- Zasady utrzymywania kontaktów z wolontariuszami po zakończeniu współpracy
Powinniśmy określić, czy chcemy na przykład przesyłać byłym wolontariuszom newslettery o naszej działalności i 
zapraszać ich na różne wydarzenia. Jeśli tak, zapiszmy, czego potrzebujemy, aby robić to zgodnie z prawem  
o ochronie danych osobowych.
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REGULAMIN WOLONTARIATU...

SPOSOBY WSPARCIA 
WOLONTARIUSZY

- System wsparcia wolontariuszy
To podstawowe zagadnienie dotyczące tego, jak będziemy pomagać wolontariuszom w wykony-
waniu przez nich obowiązków, jakich informacji im dostarczymy, kiedy  i do kogo mogą zwracać się 
z problemami.
- Osoby wspierające wolontariuszy
Zastanówmy się, czy taką funkcję będzie pełnił ktoś jeszcze prócz koordynatora wolontariatu. Jeśli tak, 
warto to zapisać  i w ten sposób uprzedzić ewentualne zdziwienie wolontariusza, gdy taka osoba się do 
niego zwróci.

KWESTIE FINANSOWE

- Katalog kosztów związanych z funkcjonowaniem wolontariatu w organizacji
Ustalmy, jakie nakłady finansowe są potrzebne i realne, aby wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić.
- Ubezpieczenie
Ten zapis musi być zgodny z ustawą. Wskażmy zatem, że w przypadku porozumień dłuższych niż 30 
dni obowiązek ubezpieczenia wolontariusza przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a my 
zamierzamy z tego korzystać. Najlepiej oczywiście, żebyśmy mogli zapisać, że wykupujemy dla naszych 
wolontariuszy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

MONITORING  
I EWALUACJA

W tym punkcie warto określić, co podlega badaniom, w jaki sposób chcemy je prowadzić (jak często, 
jakimi metodami), jakie dane będziemy zbierać i kto ma za to odpowiadać, a także do jakich celów wy-
korzystamy informacje, które zdobędziemy.
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU

W odniesieniu do placówek
korzystających

z pomocy wolontariusza

W odniesieniu do jednostek
korzystających

z pomocy wolontariusza

W odniesieniu do ofiarującego
pomoc, czyli wolontariusza

  wspomaganie działalności placówki;
  umacnianie przekonania o potrzebie 

funkcjonowania danej placówki;
   budzenie zaufania społecznego  

do danej placówki;
  budowanie wizerunku otwartości na 

społeczne inicjatywy;
  wolontariusz w charakterze łącznika 

między palcówką a daną społecznością

  stykanie się z autentyczną chęcią niesie-
nia pomocy;

  kontakt z drugim człowiekiem, jego 
motywami, osobowością;

  podnoszenie wiary w drugiego człowie-
ka, bezinteresowność działań;

  poprzez indywidualność kontaktów 
stwarzanie większej szansy na możli-
wość bardziej wnikliwego rozpozna-
wania potrzeb i ich zaspokajania (np. 
czytanie, rozmowy, robienie drobnych 
zakupów, wsparcie psychiczne);

 wymiana doświadczeń;
  nabywanie nowych doświadczeń w 

pomaganiu i innych związanych z tego 
typu aktywnością;

  uczenie się adekwatności udzielania 
pomocy do sytuacji i potrzeb osób z niej 
korzystających;

  nabywanie nowych umiejętności, np. 
lepszej organizacji pracy czy wykorzy-
stania czasu wolnego, nauka pracy  
w grupie, asertywności, budzenie skłon-
ności do poświęceń;
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WOLONTARIATU...

W odniesieniu do placówek
korzystających

z pomocy wolontariusza

W odniesieniu do jednostek
korzystających

z pomocy wolontariusza

W odniesieniu do ofiarującego
pomoc, czyli wolontariusza

  inicjowanie nowych przedsięwzięć  
i rozszerzanie swojej działalności;

 wzmacnianie skuteczności działań;
  zwrócenie uwagi na najsłabszych  

i nabardziej cierpiących;
 reklamowanie działalności placówki.

  obcowanie z wolontariuszem/-ami 
buduje przestrzeń duchową, związaną 
z emocjonalną stroną funkcjonowania 
człowieka;

  budowanie kompromisów i zachowań 
asertywnych.

  bezpośrednie doświadczanie zawiłości i 
komplikacji ludzkich losów, charakterów;

  zwiększanie atrakcyjności jako potencjal-
nego pracownika w oczach pracodawcy;

  podnoszenie świadomości własnej 
wartości, budowanie i/lub wzmacnianie 
samoakceptacji;

 osiąganie satysfakcji z dóbr niematerialnych;
  satysfakcja z osobistego wkładu w 

kierunek rozwoju pomocy i opieki spo-
łecznej, czyli wpływanie na kształt życia 
społecznego;

  kształtowanie otwartości na nowe po-
mysły i wyzwania.



20

TRUDNE SYTUACJE W PRACY WOLONTARIUSZA
Wolontariusz może napotykać różne trudności. Do najczęstszych problemów zgłaszanych przez ochot-
ników należą:

 konflikty w zespole,

 konflikty wartości,

 wadliwa organizacja i komunikacja,

 zły podział zadań w zespole,

 niedopasowanie oczekiwań beneficjenta i wolontariusza,

 za duża odpowiedzialność, za małe kompetencje lub zasoby,

 naruszanie granic osobistych,

 stres związany z trudnymi, obciążającymi zadaniami wolontariackimi.
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CO MOŻE POMÓC WOLONTARIUSZOWI  
ZADBAĆ O SIEBIE?

Świadome podejmowanie decyzji o zaangażowaniu. 
Warto, aby wolontariusz usłyszał od koordynatora, że może zrezygnować, gdy uzna, że jakieś działanie 
okazało się dla niego zbyt trudne, zbyt obciążające — i to jest w porządku.

Bycie w relacji. 
Zachęćmy wolontariusza do udziału w spotkaniach wspierających, superwizjach, konsultacjach.

 Proszenie o pomoc. 
Zastanówmy się, jak jako organizacja możemy odpowiedzieć na taką prośbę ochotnika.

Odreagowanie przez ruch i wysiłek fizyczny, utrzymywanie ciała w sprawności, kontakt z przy-
rodą, kulturą, sztuką. 
Wolontariusz może to robić sam lub razem z zespołem — stwarzajmy mu okazje ku temu, na przykład 
organizując wspólne wyjścia do kina czy na kręgle.

Zatrzymanie się. 
Dawajmy wolontariuszowi przerwy na regenerację
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EUROPEJSKI ROK DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIACKIEJ 
NA RZECZ AKTYWNEGO OBYWATELSTWA

 W dniu 27 listopada 2009 roku Parlament Europejski podjął uchwałę o ustanowieniu: 

roku 2011 „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”. 

 Tym samym Parlament Europejski w sposób szczególny chciał zaznaczyć działalność wolontariacką 
Europejczyków promując obywatelski udział, społeczną integrację, dostarczanie okazji uczenia się dla 
ochotników, jak również inne mniej lub bardziej wymierne korzyści dla społeczeństwa.

Hasło przewodnie: 

„Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!”



23

NASZE PRACE
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NASZE PRACE
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GALERIA DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIACKIEJ
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GALERIA DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIACKIEJ



Kontakt: +48 513 144 916
biuro@fwmp.pl

Stary Bidaczów 53B, 
23-400 Biłgoraj

http://fwmp.pl/

http://www.wolontariat.fwmp.pl/

WOLONTARIAT
VOLUNTEERISM
VOLONTARIAT


