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CO TO WOLONTARIAT?

NA CZYM POLEGA, CZYM SIĘ ZAJMUJE, KTO MOŻE W NIM 

UCZESTNICZYĆ?



WOLONTARIAT

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych 
lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie. W Polsce wolontariat rozwija się od 1990 roku. 



WOLONTARIUSZ
(CZŁONEK WOLONTARIATU)

Wolontariuszem jest ten, kto bezpłatnie, 

dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia 

angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 

pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających 

w różnych obszarach społecznych. 



CO ZYSKUJE WOLONTARIUSZ?

Podczas pracy wolontariusze

zyskują np: satysfakcję, spełnienie swoich

motywacji, zyskują nowych przyjaciół i

znajomych, zdobywają wiedzę, 

doświadczenie i nowe umiejętności, a w 

związku z tym i lepszą pozycję na rynku

pracy.



NAJCZĘSTSZE MOTYWACJE 
WOLONTARIUSZY

• chęć zrobienia czegoś dobrego, 
pożytecznego;

• potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania 
nowych znajomości;

• chęć bycia potrzebnym;

• chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś 
się otrzymało;

• chęć zdobycia nowych umiejętności oraz 
doświadczeń zawodowych i życiowych;

• pobudki religijne;



GDZIE MOŻNA SIĘ 
UDZIELAĆ JAKO 

WOLONTARIUSZ?

Można udzielać się 
wszędzie tam, gdzie pomoc jest 
potrzebna i oczekiwana na przykład 
w placówkach pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia, edukacji, kultury, 
ekologii, sportu i wielu innych. Można 
np. opiekować się chorymi, udzielać 
bezpłatnych korepetycji, organizować 
festyny, wystawy, wykonywać prace 
biurowe, udzielać porad prawnych, 
sędziować na zawodach sportowych.



DLACZEGO 5 GRUDNIA?



W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy 

ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych) obchodzony jest od 1986 roku 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić 

społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w 

niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i 

globalnym.



• Rok 2001 został uznany przez ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych) 

Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.

• Rok 2011 uchwałą Komisji Europejskiej został uznany za Europejski Rok 

Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej.

• 5 grudnia każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 

WolontariuszaWspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


