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DDEEFFIINNIICCJJEE 
 
 
WOLONTARIUSZ - wojskowy, dawniej ochotnik; praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia 
się zawodu. 
Źródło: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wł. Kopaliński, Wiedza Powszechna, Wyd. IX, 
W-wa 1975r. 
 
WOLUNTARYZM - filozoficzne stanowisko wg którego głównym (lub jedynym) czynnikiem poznania i 
istotą bytu (zasadą działania i rozwoju rzeczywistości) jest wola. 
Źródło: Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd.23, W-wa 1993r. 
 
WOLUNTARYZM - psychologiczny pogląd przypisujący aktom woli miejsce odrębne i naczelne wśród 
wszelkich innych zjawisk psychologicznych. (W.Wundt, W.James) 
 
WOLONTARIAT - (łać. voluntarius = dobrowolny, chętny) bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza 
zdobywającego praktykę. 
Źródło: Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd.27, W-wa 1993r. 
 
WOLONTARIUSZ - (łać. voluntarius = dobrowolny, ochotniczy) 
1. praktykant pracujący bez wynagrodzenia w celu zaznajomienia się z zawodem 
 
2. przestarzale ochotnik w wojsku 
 
WOLUNTARYZM - (łać. voluntarius = zależny od woli, od voluntas = wola) 
1. opieranie się tylko na własnym zdaniu w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza politycznych, nieliczenie się 
z opiniami innych w podejmowaniu decyzji. 
 
2. filozoficzny pogląd, wg którego wola ludzka jest głównym czynnikiem kształtującym zarówno 
poznanie, jak i przedmiot poznania - rzeczywistość. 
 
3. psychologiczny pogląd (którego głównym przedstawicielem był W.Wundt) przypisujący aktom woli 
prymat nad wszystkimi zjawiskami psychicznymi.    
 
Definicja  
WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza 
związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 
Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie. 
 
WOLONTARIUSZ: osoba fizyczna wykonująca ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia na rzecz 
podmiotów określonych w ustawie 
Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 



Organizacja i wdrożenie wolontariatu w OPS 
 
 
Etapy wprowadzenia współpracy z wolontariuszami: 
 

• Decyzja dyrekcji o rozpoczęciu współpracy z wolontariuszami 

• Wyznaczenie i przeszkolenie osoby pełniącej rolę koordynatora wolontariatu 

• Zapoznanie pracowników Ośrodka i partnerów lokalnych z planami współpracy z 

wolontariuszami 

• Diagnoza potrzeb lokalnych 

• Wyznaczenie zadań dla wolontariuszy 

• Zapoznanie podopiecznych Ośrodka z nową formą pomocy 

• Pozyskanie wolontariuszy, szkolenie 

• Monitoring pracy wolontariuszy 

 
 
Rola koordynatora wolontariatu: 

 

• Rekrutacja i selekcja wolontariuszy  

• Określenie zadań dla wolontariuszy, zawarcie umowy 

• Wprowadzenie wolontariusza w środowisko 

• Monitorowanie pracy wolontariusza 

• Motywowanie i nagradzanie wolontariuszy 

• Stała współpraca z innymi pracownikami i partnerami Ośrodka 

• Promocja wolontariatu w środowiska 



Wolontariusze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
 
 
Kim są wolontariusze: 

 

• Młodzież gimnazjalna i licealna  

• Studenci 

• Osoby w wieku aktywności zawodowej 

• Seniorzy 

• Klienci Ośrodka, najczęściej osoby bezrobotne 

 

 

Zadania najczęściej wykonywane przez wolontariuszy: 

• Pomoc dzieciom w lekcjach 

• Organizowanie dzieciom czasu wolnego 

• Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym bezpośrednio w ich domach  

• Pomoc w Klubach Pracy  

• Pomoc przy organizacji jednorazowych imprez np. Gwiazdki , Dnia Dziecka  



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI 
 
 

Dla Ośrodka: 
 

• Poszerzenie zakresu usług 

• Możliwość objęcia wsparciem większej liczby osób 

• Pozytywna zmiana wizerunku OPS 

• Integracja społeczności lokalnej 

• Szybsze i bardziej kompleksowe reagowanie na potrzeby klientów 

• Wolontariusz – dodatkowe źródło informacji o sytuacji klientów 

 
 
Dla klientów Ośrodka: 
 

• Dzieci:  

 - poprawa ocen szkolnych   

 - nabycie umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego 

 - poznanie starszych kolegów z innego środowiska 

 

• Osoby starsze, niepełnosprawne 

- możliwość wyjścia z domu 

 - zmniejszenie izolacji, poczucia osamotnienia 

 
 
Korzyści dla klientów ośrodka z pracy w charakterze wolontariusza: 

 

 nabycie nowych umiejętności   

 zdobycie doświadczenia 

 zwiększenie pewności siebie 

 zwiększenie swoich szans na znalezienie pracy 

 możliwość rozwijania swoich zainteresowań 

 możliwość poznania nowych osób 

 



OŚRODEK PRZYJAZNY WOLONTARIUSZOM 
 
 

 Przygotowany Program woluntarystyczny zgodny z działalnością Ośrodka i będący  

integralną częścią Ośrodka , 

 Wolontariusze powinni wiedzieć czym Ośrodek się zajmuje, jakie działania prowadzi.  

 W ośrodku powinien być  koordynator pracy wolontariuszy – osoba do współpracy z 

wolontariuszami (która chce się zajmować współpracą z wolontariuszami ). 

 Wolontariusze powinni mieć jasno określony zakres obowiązków  

 Wolontariusze powinni być przygotowani do prowadzenia  wyznaczonych im zadań.  

 Pracownicy Ośrodka powinni być przygotowani do pracy z wolontariuszami. 

 Powinna być partnerska i życzliwa atmosfera w pracy z wolontariuszami. 

 Wolontariusze powinni mieć możliwość rozwoju. 

 Powinny zostać ustalone normy zachowania wolontariuszy.  

 Wolontariusze powinni być ubezpieczeni w ramach swoich obowiązków. 

 Wolontariusze mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów.  

 Wolontariusze  powinni wiedzieć do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc w 

sytuacji dla nich trudnej. 



POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI PRACY DLA WOLONTARIUSZY 

 
Poniżej wymień zadania / prace, które wolontariusze mogą lub nie mogą wykonywać w OPS. 
Jeśli uznasz, że jakiś prac wolontariusze nie wykonywać uzasadnij dlaczego. 
 
 

Zadania, które wolontariusze 
mogą wykonywać 

Zadania, których 
wolontariusze nie mogą 
wykonywać 

Jeśli nie to dlaczego? 
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GŁÓWNE WYMIENIANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRACĄ WOLONTARIUSZY 
 
 

Najczęściej wymieniane opinie / problemy 
związane z pracą z wolontariuszami  
 

Najczęstsze przyczyny leżące u podstaw  
danych opinii 

Wolontariusz jest niezależny i nie będzie 
podporządkowywał się zasadom w organizacji 
 

Jeśli uprawiasz autorytarne rządzenie w 
organizacji to wolontariusze na pewno do 
Ciebie nie przyjdą.  Oni rzeczywiście są 
niezależni. 
 

Wolontariusz jest nieodpowiedzialny – nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków 
 

Posiadasz małe zaufanie do ludzi i wiary, że to 
co się zobowiązali wykonać wykonają dobrze.  
Ten problem również  pojawia się przy braku 
doprecyzowania obowiązków dla 
wolontariusza. 
 

Wolontariusz może coś zepsuć, ukraść i co mu 
wtedy zrobimy (bo w stosunku do pracownika 
płatnego możemy wyciągnąć konsekwencje) 

Zupełnie to samo dotyczy pracownika 
płatnego. Mityczne konsekwencje to tylko 
możliwość zwolnienia pracownika płatnego. 
Wszelkie inne przewinienia jednego i drugiego 
podlegają pod Kodeks Cywilny. 
 

Wolontariusza nie możemy ani upomnieć, ani 
ukarać bo przecież mu nie płacimy 

Kontrakt jest obustronny.  Wolontariusz może 
mieć wymagania, jak również organizacja 
może wymagać.  Bo przecież obie strony maja 
korzyści. 
 

Wolontariusz to nieprofesjonalista to amator, 
który będzie nam tylko przeszkadzał 

Często nie widzi się w wolontariuszach ludzi, 
którzy przecież są lekarzami, nauczycielami, 
zdolnymi uczniami. Wypełniają jakieś ważne 
społecznie role.  Istotny jest również fakt, że 
nie wszędzie profesjonaliści są nam potrzebni. 

 
 
 
 



KILKA WAŻNYCH KWESTII, 
ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ Z WOLONTARIUSZAMI 

Co mógłby robić wolontariusz w Twoim Ośrodku? 
Zastanów się do czego potrzebny Ci wolontariusz. Jakie zadania mógłby wykonywać, co 
mógłby robić, w czym mógłby pomóc .  Spisz wszystkie czynności czy zadania, które chcesz 
powierzyć wolontariuszowi. Im dokładniej przemyślisz tę kwestię tym łatwiej będzie 
pozyskać wolontariusza i później współpracować z nim. 

Czy potrzebujesz wolontariusza? 
Spróbuj zastanowić się czy w Twoim Ośrodku  potrzebny  jest   wolontariusz. Przeanalizuj 
zasoby ludzkie  i zastanów się czy ktoś z pracujących już osób nie chciałby wykonywać zadań, 
które opisałeś w poprzednim pytaniu. Jeśli zatrudnisz wolontariusza do zadania, które chce 
wykonywać jeden z pracowników  może spowodować to powstawanie nieprzyjemnej 
sytuacji . 

Czy posiadasz miejsce dla wolontariusza? 
Zastanów się nad czasem i miejscem pracy wolontariusza, czyli kiedy i gdzie mógłby  
przychodzić wolontariusz. Gdzie ma wykonywać to co mu powierzysz - czy u siebie w domu, 
czy w  Ośrodku,  czy może jeszcze gdzieś indziej? Przygotuj dla niego odpowiednie miejsce i 
wyposażenie - np. jeśli ma pomagać w nauce dzieciom musi mieć do tego spokojne, 
odosobnione miejsce ze stolikiem, jeśli ma pomagać w prowadzeniu korespondencji 
elektronicznej  w biurze  musi mieć dostęp do komputera itp. 
Pomyśl kiedy chciałbyś, żeby wolontariusz przychodził i na jaki czas - czy ma być to 
poniedziałek rano czy sobota w południe? 

Zastanów się jakiego  wolontariusza potrzebujesz? 
Zbuduj portret wolontariusza, którego chcesz zatrudnić - pomyśl o wieku wolontariusza, jego 
wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu. Kto mógłby najlepiej wykonać powierzone 
przez Ciebie zadania - czy gimnazjalistka, czy student politechniki czy pani na emeryturze? 
Zastanów się też co może zachęcić wolontariusza do pomocy w Twojej szkole .  

Zastanów  się gdzie możesz pozyskać wolontariuszy? 
Pomyśl gdzie mogą być wolontariusze, którzy spełniają Twoje kryteria, czyli gdzie najszybciej 
znajdziesz wolontariusza, który jest Ci potrzebny. Twoja oferta musi dotrzeć do 
potencjalnych kandydatów spełniających Twoje oczekiwania. Może to być plakat w szkole, 
ogłoszenie w klubie pracy bądź gazecie lokalnej. 

Przeprowadź rozmowę z  każdym kandydatem 
Z każdą osobą, która się do Ciebie zgłosi porozmawiaj osobiście i zastanów się jaka może być 
jej motywacja do zgłoszenia się na wolontariat – zapytaj o nią .  Przedstaw zgłaszającym się 
wolontariuszom  swoje wymagania i wysłuchaj oczekiwań jakie ma dany wolontariusz 
względem Ciebie. Jeżeli dopasujecie się - możecie zacząć współpracę. 
Jeśli poszukujesz większej ilości wolontariuszy do tego samego działania możesz zrobić jedno 
większe spotkanie informacyjne, na którym opowiesz o zadaniach i Twoich oczekiwaniach - 
po spotkaniu zostaną tylko zainteresowane osoby. 



Rozpoczęcie pracy przez wolontariusza  
Jeśli zdecydujesz się na współpracę z konkretną osobą wprowadź ją do pracy . Koniecznie 
opowiedz parę słów o historii, misji i sposobie działania Twojego Ośrodka oraz dokładnie 
określ jakie zadania wolontariusz będzie wykonywał i pod kogo podlegał.  Bardzo ważne jest 
przedstawienie wolontariusza dyrektorom i wszystkim pracownikom.  Kluczem do dobrej i 
trwałej współpracy jest  - zaprzyjaźnienie się z pracownikami i utożsamianie z działalnością. 

Biurokracja musi być… 
Pamiętaj o załatwieniu wszelkich formalności - podpisaniu porozumienia, ubezpieczeniu 
wolontariusza i przedstawieniu mu zasad BHP. 
Jeśli współpracujesz z większą ilością wolontariuszy zrób ich rejestr. Wszystkie dane trzymaj 
uporządkowane w jednym miejscu - tak byś łatwo odnalazł dokumenty np. w razie wypadku 
z udziałem wolontariusza. Wolontariusz powinien podpisywać się na liście obecności tak jak 
pracownik określając czas pracy. Ułatwi Ci to potem wystawianie opinii lub zaświadczenia. 

Monitoring i wsparcie dla wolontariusza 
Zastanów się w jaki sposób będziesz monitorował pracę wolontariusza , jak często będziesz 
się z nim spotykał  w celu omówienia bieżących spraw, jak będziesz go wspierał. 

Dziękuj, nagradzaj i jeszcze raz dziękuj... 
Podczas współpracy ważne jest też nagradzanie wolontariuszy - często dziękuj 
wolontariuszowi, zapraszaj go na nieformalne spotkania pracowników, pamiętaj o kartce 
świątecznej i urodzinowej, obchodź dzień wolontariusza itd. 
Wolontariusz potrzebuje pozytywnego wzmocnienia, że decyzja jaką podjął jest słuszna, a 
praca jaką wykonuje jest przydatna. 

Powodzenia! 

 
                           


