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Zanim zostaniesz wolontariuszem spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka
prostych pytań:
› czy mam jeszcze wolny czas?
Zastanów się, czy w natłoku zajęd, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Czy swój wolny
czas chcesz poświęcid dla innych. Jeśli tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i
godzinach w ciągu tygodnia. Lepiej jest powiedzied, że ma się czas w czwartek popołudniu czy
każdego dnia do południa, niż że ma się dużo wolnego czasu. To z pewnością ułatwi dalszy kontakt z
organizacją.
› co chcę robid?
Pomyśl jaki rodzaj i forma zajęcia Cię interesuje. Czy chcesz robid to co robisz na co dzieo w pracy i
tym właśnie wesprzed organizacje pozarządowe, czyli wykorzystywad swoje doświadczenie
zawodowe czy zdobyte w szkole umiejętności, np. w zakresie księgowości, marketingu, języka
angielskiego itp.Czy wolisz zająd się zupełnie czymś innym? Odreagowad, oderwad się od pracy i
nauki.
Zastanów się czy chcesz pracowad bezpośrednio z ludźmi - np. pomagad osobie starszej, czytad osobie
niewidomej, uczestniczyd w terapii dziecka autystycznego czy pracowad z osobami
niepełnosprawnymi?
A może wolisz pracę w biurze organizacji czy instytucji – tu możesz pomóc w realizacji projektów, w
pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych,
organizowaniu wydarzeo itd.
› jak szukad miejsca pracy?
Wiedząc już ile masz czasu i co chcesz robid możesz zacząd szukad sobie miejsca, gdzie będziesz
przydatny. Na początku warto rozejrzed się wokół siebie. Może obok Twojego domu, w drodze do
szkoły lub pracy znajdują się placówki lub organizacje pozarządowe, które mogłyby byd
zainteresowane Twoją pomocą, np. miejski dom kultury, klub seniora, świetlica dla dzieci,
stowarzyszenie ochrony ptaków, fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym itp.
Jeśli na pierwszy rzut oka w pobliżu miejsca zamieszkania nic nie ma, to warto sięgnąd po książkę
telefoniczną lub informator miejski i odnaleźd instytucje lub organizacje, które mają siedzibę w twojej
miejscowości. Zawsze w książce telefonicznej jest dział stowarzyszenia i fundacje. Czytając nazwę
organizacji możesz już wstępnie wywnioskowad czym się ona zajmuje. Jeśli ta tematyka czy dziedzina
Cię interesuje to zrób następny krok. Zajrzyj na ich stronę internetową lub po prostu pójdź tam czy
zadzwoo i zapytaj o działania jakie wykonują i czy potrzebna jest przy nich pomoc wolontariusza. Jeśli
tak to zaproponuj swoją pomoc i umów się na spotkanie w tej organizacji, na którym ustalicie
szczegóły współpracy.

Niezastąpionym źródłem informacji jest także Internet, a szczególnie strona www.bazy.ngo.pl znajdują się tu wszystkie fundacje i stowarzyszenia w Polsce. Wystarczy wpisad miasto a baza danych
pokaże wszelkie instytucje w nim się znajdujące
› co może robid wolontariusz?
Wolontariusz może pracowad w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych.
Wolontariusz przydatny jest przede wszystkim w pracach biurowych – przepisywaniu tekstów na
komputer, wysyłaniu faxów, kserowaniu, segregowaniu dokumentów itp. Może też tłumaczyd teksty
z języków obcych czy administrowad stronę internetową organizacji. Jeśli posiada odpowiednią
wiedzę to może udzielad porad specjalistycznych (prawnych, księgowych, PR). Może też zająd się
koordynacją projektów czy pisaniem wniosków. Może również czuwad przy telefonie zaufania lub
mied dyżury w recepcji. Wolontariusze mogą wesprzed organizację uroczystości, festynów,
konferencji. Mogą także uczestniczyd w tworzeniu ulotek, folderów, pomagad przy ich dystrybucji.
Można także wziąd udział w kampaniach społecznych, zbieraniu podpisów pod petycjami,
kwestowaniu. Właściwie to, co można robid w organizacji zależy od tego, co organizacja robi, na jakiej
dziedzinie działa i od tego, w czym wolontariusz jest dobry, na czym się zna.
Wolontariusze mogą pomagad osobom bądź rodzinom, które z jakiś względów tej pomocy
potrzebują. Główną grupa odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Pomoc tym
osobom to przede wszystkim bycie z nimi, towarzystwo, wspieranie i motywowanie do aktywności.
Można z nimi wyjśd na spacer, do kina, czy po prostu porozmawiad. Często są to osoby samotne,
które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drugą osobą. Oprócz
spędzania czasu z osobami niepełnosprawnymi, możemy uczestniczyd w ich rehabilitacji czy terapii,
oczywiście pod okiem osób przeszkolonych.
Wielu wolontariuszy pomaga osobom niewidomym, wspólnie spędzając czas, poczytając prasę czy
książkę. Chodzi również o prostą pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu kwitków na
poczcie.
Równie dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Tak samo jak
osobom niepełnosprawnym pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie,
rozmowie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy – może znają jakieś
pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby podyskutowad o obecnej sytuacji politycznej, a po
prostu nie mają, z kim.
No i oczywiście wolontariusz może pomagad dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w
zasadzie polega na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizowad im różnego
rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często
dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów.
Jeśli ktoś nie chce pracowad bezpośredni z ludźmi to może zainteresuje go praca ze zwierzętami.
Może to byd praca w schronisku dla psów, czy w stajni podczas hipoterapii. Można również pracowad
w ogrodzie botanicznym, muzeum, galerii czy bibliotece.
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1 % podatku - źródło finansowania organizacji pożytku publicznego, każdy obywatel ma możliwośd
przekazania 1% należnego podatku, jest to uspołecznienie alokacji podatku (środków publicznych),
podatnik dysponuje 1% swojego podatku, nie jest to typowa działalnośd charytatywna, gdyż i tak
musiałby to zapłacid
Beneficjent - osoba korzystająca z usług, programu itp.
Dotacja - przekazanie pieniędzy; dotacja celowa, ten, kto obdarowywuje wskazuje cel, na który ma
byd przeznaczona
Działalnośd charytatywna - wspieranie biednych i potrzebujących pomocy; miłosierdzie,
dobroczynnośd, filantropia - od łac. charitativus - miłosierdzie chrześcijaoskie wobec ubogich
(skoncentrowanej na najuboższych), a także działalnośd świecka skupiająca się głównie na: oświacie,
kulturze, nauce
Działalnośd dobroczynna -w średniowieczu rozwój filantropii związany był z tradycją chrześcijaoską,
wówczas to wyodrębnił się nurt filantropii religijnej - określany mianem działalności dobroczynnej
Działalnośd pożytku publicznego - działalnośd prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze
zadao publicznych obejmujące następujące zadania: pomoc społeczną; działalnośd charytatywną;
podtrzymywanie tradycji narodowej; ochrona i promocja zdrowia; promocja zatrudnienia; działalnośd
na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalnośd wspomagająca rozwój gospodarczy; nauka,
edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka; ekologia; bezpieczeostwo publiczne;
upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka; działania na rzecz integracji europejskiej i inne
Dzieo wolontariusza - corocznie obchodzony jest dzieo wolontariusza 5 grudnia; ustanowiony przez
UNESCO w roku 1981
Filantropia - dobrowolne przeznaczenie pieniędzy lub darów rzeczowych na rzecz organizacji
pozarządowych, ruchów społecznych i religijnych, filantropia wywodzi swój rodowód z kultury
antycznej - od gr. philanthropos - kochający ludzkośd. W tradycji antycznej filantropia to usposobienie
przyjazna ludziom, braterską miłośd i współczucie wobec bliźnich, definicja filantropii wg
Kotarbioskiego - "filantropia (...) kiedy potrzebującemu świadczy pomoc ktoś, od kogo indywidualnie
ów potrzebujący nie ma tytułu domagad się pomocy"
Grupy samopomocowe - niski stopieo sformalizowania (4 sektor), powstają w środowiskach
słabszych, marginalizowanych, występują w nich bezpośrednie więzi
Ngo (ngos) - non governmental organization(s) - organizacja pozarządowa, instytucjonalnie
oddzielona od rządu, paostwa (w odniesieniu do ogółu organizacji: NGOs).

OPP - organizacja pożytku publicznego - Istnieje korzyśd ogólnospołeczna z działalności tych
podmiotów, beneficjent działalności organizacji jest poza nią, korzyści wychodzą na zewnątrz,
beneficjant nie jest członkiem organizacji - pomoc "jedni, drugim"
Organizacje samopomocy - ich specyfika sprowadza się do tego, że działają na rzecz swoich
członków, przykład: organizacja emerytów firmy X w miejscowości Y
Organizacja pozarządowa - akcentuje się niezależnośd organizacji od administracji (rządu)
Organizacja non-profit - słowo non-profit odróżnia organizację od organizacji drugiego sektora biznesu i podkreśla, że ich działalnośd nie jest nastawiona na zysk
Organizacje wolontarystyczne - działalnośd jest w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników,
czyli wolontariacie.
Społecznik - człowiek zajmujący się sprawami społecznymi, bezinteresownie pracujący dla dobra
społeczeostwa; działacz społeczny.
Społeczeostwo obywatelskie - termin z pogranicza filozofii i socjologii politycznej, to idea bądź typ
społeczeostwa; wszelkie formy zaangażowania ludzi wychodzące poza "moją (własną) prywatnośd",
działanie dotyczące mnie i kogoś obcego; rozgrywa się w przestrzeni publicznej; inicjatywy
obywatelskie, ale nie o sformalizowanym charakterze.
Trzeci sektor (3S) - przestrzeo publiczna, która nie jest działalnością gospodarczą nastawioną na zysk
ani działalnością paostwa, ale wysoko sformalizowana działalnością społeczną, nie jestem paostwem,
nie jestem rynkiem więc jestem czymś trzecim. Trzeci sektor to nazwa, której używa się wobec ogółu
organizacji pozarządowych. Określenie to, przeniesione z języka angielskiego, nawiązuje do podziału
dzielącego aktywnośd społeczno-gospodarczą nowoczesnych paostw demokratycznych na trzy
sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako
sektor paostwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których
działalnośd jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół
prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe
(organizacje non-profit)
Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeoskorodzinne
Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno-koleżeosko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy,
jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

