CZYM JEST
WOLONTARIAT?

Co to
wolontariat?
Wolontariat (łac.voluntariusdobrowolny)- dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na
rzecz innych osób lub całego
społeczeństwa, wykraczająca
poza związki
rodzinno-koleżeńsko-przyjaciel
skie.

Kto to wolontariusz?
Wolontariusz- to osoba pracująca na
zasadzie wolontariatu. Według ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie wolontariuszem jest ten,
kto dobrowolnie i świadomie oraz bez
wynagrodzenia angażuje się w pracę na
rzecz osób, organizacji pozarządowych,
a także rozmaitych instytucji
działających w różnych obszarach
społecznych. Instytucje te nie mogą
korzystać z pracy wolontariuszy przy
prowadzonej działalności gospodarczej,
czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia
materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne:
satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych,
podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa
wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na
rynku pracy.

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że
nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci
wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy
domu pomocy społecznej– jest.

Historia
U początku swojego istnienia wolontariat nie miał ram instytucjonalnych, z
czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie
pozarządowych.
Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja. Aby dana
praca wolontaryjna była pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby zarówno sam
wolontariusz, jak i organizacja z nim współpracująca były świadome jego
motywacji.

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 (zobacz
także: filantropia, humanitaryzm);
chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i
życiowych;
pobudki religijne (zobacz także: charytatywność).

Rok 2001 został uznany przez ONZ 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 Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i
Społeczny.

Wolontariat w Polsce
Wolontariat w Polsce rozwija się od 1990 r. w licznie powstających od tego roku organizacjach
pozarządowych. Z ogólnopolskich badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2008 roku wynika, że około
11,3%, czyli blisko 4 mln dorosłych Polaków jest lub bywa wolontariuszami.
Mimo to wolontariat jest w Polsce zjawiskiem znacznie mniej powszechnym, niż w krajach
zachodnich. Wynika to zapewne z trzech przyczyn:
●
●
●

brak tradycji wolontariatu, przekazywanej z pokolenia na pokolenie (przerwa
spowodowana okresem PRL);
dążenie do podniesienia standardu życia, które powoduje, że najpierw zaspokaja się własne
potrzeby (np. samodzielne mieszkanie), a dopiero w drugiej kolejności potrzeby społeczne;
względnie niska świadomość możliwości działania społecznego w organizacjach
pozarządowych.

Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną 24 kwietnia 2003
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). Po
raz pierwszy w polskim prawie zostały w niej zdefiniowane takie pojęcia, jak:
„wolontariusz”, „organizacja pozarządowa” oraz „działalność pożytku publicznego”. Ustawa
reguluje zasady angażowania wolontariuszy, ich prawa i obowiązki oraz przysługujące im
świadczenia. Nad realizacją postanowień ustawy czuwa powołany przy Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku
Publicznego
W Polsce istnieje Sieć Centrów Wolontariatu, które oprócz promocji tej idei zajmują się:
●
●
●

pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami a osobami chcącymi zostać
wolontariuszami;
przygotowywaniem obydwu tych grup do współpracy ;
konsultowaniem zmian aktów prawnych i strategii dotyczących wolontariatu i
aktywności społecznej.

Uwagi na temat nazewnictwa
●
●

●
●

Nie należy mylić wolontariatu z woluntaryzmem (kierunkiem filozoficznym).
Określenia społecznik i altruista nie są synonimami wolontariusza, gdyż to pierwsze
sugeruje konieczność posiadania specjalnych predyspozycji, pozwalających zostać
wolontariuszem, a to drugie sugeruje całkowitą bezinteresowność.
Potoczne określanie mianem wolontariatu pracy za niską płacę nie jest prawdziwe.
Termin prace społeczne jest w zasadzie tożsamy z wolontariatem, lecz ze względu na złe
skojarzenia z czasów PRL nie jest obecnie używany. Negatywne skojarzenia wynikają z
tego, że praca społeczna zazwyczaj nie była dobrowolna i często była bezsensowna lub jej
cel nie był akceptowany przez wykonujących pracę.

Sieć Centrów Wolontariatu
W 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie, które
zapoczątkowało szerzenie idei profesjonalnego wolontariatu w Polsce. Krótko po tym w ślad
Warszawy poszły kolejne wojewódzkie miasta. Z roku na rok na mapie Polski przybywało Centrów
Wolontariatu. Placówki te chcąc wzmocnić i poszerzyć swoją działalność powołały Sieć Centrów
Wolontariatu.
W roku 2012 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie rozpoczęło realizację projektu
mającego na celu wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce poprzez standaryzację działań 45
organizacji członkowskich Sieci.

Centra Wolontariatu w naszym województwie
Regionalne Centrum Wolontariatu
Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach
Ul. Warszawska 19
40-009 Katowice
tel. 502 771 669
katowice@wolontariat.org.pl
www.slaskie-wolontariat.org.pl

Lokalne Centra Wolontariatu
Centrum Wolontariatu
przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym
Teatr Grodzki
ul. S. Sempołowskiej 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 496 52 19
tel. +48 693 887 115
e-mail: bielskobiala@wolontariat.org.pl
www.wolontariat-bielsko.pl

Centrum Wolontariatu
przy Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych
ul. Kościuszki 22/5
44-200 Rybnik
tel. +48 (32) 739 55 12
e-mail: cris@cris.org.pl
www.cris.org.pl

Centrum Wolontariatu
przy Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych
ul. Kościuszki 22/5
44-200 Rybnik
tel. +48 (32) 739 55 12
e-mail: cris@cris.org.pl
www.cris.org.pl

Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej
"Być Razem"
w Cieszynie
ul. Przykopa 4
43-400 Cieszyn
tel. +48 (33) 858 08 02
e-mail: wolontariat@bycrazem.com
bycrazem.com

Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Centrum
Społecznego Rozwoju
ul. Wyszyńskiego 8
43-173 Łaziska Górne
tel. +48 (32) 444 64 53
e-mail: natalia.borys@csr.biz.pl
www.csr.biz.pl
Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Wzajemnej
Pomocy "Agape"
Al. Wolności 44
42-217 Częstochowa
tel. +48 (34) 362 78 66
e-mail:
biuro@agape-czestochowa.org
www.agape-czestochowa.org

Centra Wolontariatu współpracujące z Siecią
Centrum Wolontariatu
przy Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku
ul. Szpitalna 8, pok. 424
44-190 Knurów
tel. 721 684 439
e-mail: info@centrumwolontariatuknurow.pl
www.centrumwolontariatuknurow.pl

Centrum Wolontariatu
filia Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
tel. +48 (32) 775 01 78
tel. +48 (32) 232 04 77 wew. 28
e-mail: wolontariat@gcop.gliwice.pl
wolontariat.gcop.gliwice.pl

Rodzaje i formy wolontariatu
WOLONTARIAT W NGO
Najbardziej popularny rodzaj wolontariatu to wolontariat
w organizacjach pozarządowych. Większość fundacji i
stowarzyszeń chętnie podejmuje współpracę z
wolontariuszami, którzy angażują się w działania
wynikające z profilu działalności danej organizacji.
Wolontariusze zapraszani są zarówno do współpracy
długoterminowej, jak i akcyjnej. Wykonują bardzo różne
zadania, od prostych prac biurowych, organizacyjnych, po
udział i współtworzenie kampanii i projektów danej
organizacji.

WOLONTARIAT SPORTOWY
O wolontariacie sportowym mówimy najczęściej przy
okazji organizacji zawodów, rozgrywek czy mistrzostw o
charakterze sportowym i rekreacyjnym. Organizatorzy
takich wydarzeń często i chętnie korzystają ze wsparcia
wolontariuszy, którzy pomagają np. na trasie maratonu,
czuwają nad prawidłowym przebiegiem zawodów,
wspierają zawodników i kibiców. Dla miłośników danej
dyscypliny sportu to dobra okazja, aby poznać zaplecze
organizacyjne dużych imprez sportowych.

WOLONTARIAT HOSPICYJNY
Z pomocy wolontariuszy korzystają też takie
miejsca jak szpitale czy hospicja.
Wolontariusze podejmują w tym przypadku
zadania biurowe, pomagają przy organizacji
akcji charytatywnych, wspierają personel
medyczny, ale też angażują się w zadania
wymagające wcześniejszego przeszkolenia tj.
pomoc choremu i jego rodzinie.

WOLONTARIAT SZKOLNY
W wielu szkołach, na różnym szczeblu
edukacji, tworzy się szkolne koła
wolontariatu, w ramach których chętni
uczniowie mogą realizować działania na
terenie szkoły na rzecz środowiska
szkolnego, jak również zaangażować się w
działania poza szkołą, wspierając np. lokalne
instytucje czy organizacje pozarządowe.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Coraz popularniejsza forma wolontariatu,
organizowana i wspierana zwłaszcza przez duże
międzynarodowe firmy. Ten rodzaj wolontariatu
wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu.
Pracownicy-wolontariusze dobrowolnie podejmują
różne prace na rzecz potrzebujących, a firma wspiera
ich w tych działaniach w ramach swoich możliwości
finansowych czy organizacyjnych. Wolontariat
pracowniczy nie jest uregulowany przepisami prawa,
ale opiera się na ogólnych regulacjach dotyczących
wolontariatu (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

WOLONTARIAT SENIORÓW
Wolontariat seniorów jest dowodem na to, że
wolontariuszem można być w każdym wieku.
Wolontariusze-seniorzy chętnie angażują
swój wolny czas, dzieląc się wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem.

WOLONTARIAT MIĘDZYNARODOWY
Jak wskazuje nazwa, jest to rodzaj
wolontariatu, który odbywa się za granicą,
najczęściej w ramach jakiegoś projektu czy
programu wymiany wolontariuszy.
Wolontariat międzynarodowy może trwać od
kilku tygodni do roku lub dłużej. Do najbardziej
popularnych programów wolontariatu
zagranicznego należą Workcampy, wolontariat
europejski w ramach programu Erasmus+ czy
wyjazdy misyjne.

E-WOLONTARIAT
Szczególnym rodzajem
wolontariatu jest wolontariat
realizowany wirtualnie, w całości
lub częściowo przez internet.
Wolontariusz w tym przypadku
wykonuje swoje zadania zdalnie, z
domu czy innego miejsca.
Przykładowym zadaniem dla
e-wolontariusza jest np. pomoc w
administrowaniu strony
internetowej organizacji
pozarządowej lub pisanie tekstów
na stronę.

WOLONTARIAT AKCYJNY I DŁUGOTERMINOWY
Ze względu na czas trwania współpracy między
wolontariuszem a korzystającym możemy mówić o
wolontariacie krótkoterminowym, inaczej
akcyjnym. Ten typ wolontariatu charakteryzuje
krótki czas trwania, od jednego do kilku dni.
Wolontariusze pomagają przy konkretnym
wydarzeniu/ akcji, np. festiwalu, maratonie czy
spotkaniu. Jeśli współpraca wolontariusza z
organizacją przewidziana jest na dłuższy czas,
możemy mówić o wolontariacie długoterminowym
lub inaczej stałym. Ten rodzaj wolontariatu może
trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat i opiera
się na regularnym, systematycznym wykonywaniu
zadań.

ŹRÓDŁA
Wolontariat – Wikipedia, wolna encyklopedia
Znajdź swoje Centrum Wolontariatu « Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
Sieć Centrów Wolontariatu « Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
Rodzaje i formy wolontariatu | Wolontariat Wrocław
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