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OBYWATELSKIEJ 



WOLONTARIAT – POJĘCIE  

 Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego słowo voluntas oznaczającego 
wolną wolę, w języku angielskim volunteering oznacza zgłaszanie się na 
ochotnika. 

 WOLONTARIUSZ – pod tym pojęciem/definicją rozumie się osobę fizyczną, 
która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie.  

 Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

  WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz 
innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  

 Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie.  

http://www.v4sport.eu/news/showNews/47/sport-i-wolontariat-istnieja-od-poczatku-ludzkosci
http://www.v4sport.eu/news/showNews/47/sport-i-wolontariat-istnieja-od-poczatku-ludzkosci
http://en.wikipedia.org/wiki/Volunteering


 W listopadzie 2013 roku 16% Polaków zadeklarowało, że w ciągu 
ostatniego roku pracowało woluntarystycznie - oznacza to wzrost o 3 
punkty procentowe względem 2012 roku i o 5 punktów w 
porównaniu z 2011 rokiem. 

 W roku 2013 wzrosła  liczba osób deklarujących, że działają jako 
wolontariusze w organizacjach pozarządowych, grupach, ruchach 
społecznych lub religijnych. 

 Przyznaje się do tego  13%, czyli 4 mln dorosłych Polaków. 

  

WOLONTARIAT W LICZBACH  



KTO JEST WOLONTARIUSZEM - 
WYKSZTAŁCENIE, STATUS ZAWODOWY I 
WIEK. 

 W ciągu 2013 roku społecznie pracowała ponad jedna czwarta 
Polaków z wyższym wykształceniem i zaledwie jedna siódma 
osób o wykształceniu średnim i niższym. 

 Ponadprzeciętna aktywność widoczna jest wśród osób 
najmłodszych (22% wolontariuszy w grupie osób poniżej 25 lat) 
oraz uczniów i studentów (29%). 

 
 

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie.  

 





JAKIE SĄ MOTYWACJE 
WOLONTARIUSZY? 

 Wolontariusze cieszą się tym co robią – prawie połowa z nich mówi, 
że pomagają, bo sprawia im to przyjemność lub interesują się daną 
tematyką. 

 Kolejna ważna motywacja to poczucie wzajemności: co trzeci badany 
podpisuje się pod zdaniem „jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą 
mnie”. 

 Tylko 2% wolontariuszy traktuje wolontariat jako doskocznię do 
kariery (liczy na to, że dostanie pracę lub zdobędzie doświadczenie 
zawodowe). 



 POWODY BRAKU ZAANGAŻOWANIA 
POLAKÓW? 

 57 % osób z wyższym wykształceniem deklaruje, że jest to brak 
czasu (zaledwie 24% wskazań w grupie 55+). 

 1/3 osób nieaktywnych przyznaje, że po prostu nigdy nie pomyślały 
o tym, by angażować się w wolontariat, że się tym nie interesują. 

 Osoby w grupie 60+ częściej niż inni po prostu obawiają się, że nie 
są zdolne fizycznie do zaangażowania się w jakąkolwiek pomoc (17% 
wskazań w porównaniu do 4% wśród osób młodszych). 





POGLĄDY WOLONTARIUSZY NA KWESTIE 
WZAJEMNEJ POMOCY I WSPÓŁDZIAŁANIA 

 Wolontariusze znacznie częściej niż inni uważają, że organizacje 
społeczne rozwiązują ważne problemy społeczne oraz są 
przekonani o wyższej skuteczności tych organizacji w porównaniu 
do instytucji państwowych. 

 Wolontariusze częściej wierzą, że zwykli obywatele, działając 
wspólnie z innymi mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać 
problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta 
(odpowiednio 73% i 64%). 



WOLONTARIAT-  INSPIRACJE 
WOLONTARIAT OSÓB STARSZYCH   

 Pani Ludwiki nie pytaliśmy o wiek. Ważne, że w sercu ciągle maj i energia do działania 
większa niż u niejednej nastolatki. Pani Ludwika od zawsze czuła potrzebę niesienia pomocy 
innym. Po śmierci męża wybrała się w podróż do Indii. Ubóstwo i nieszczęście miejscowej 
ludności, które widoczne było tam na każdym kroku, skłoniło ją do refleksji o 
niesprawiedliwości świata, która występuje przecież nie tylko w dalekich Indiach, ale też w 
najbliższym otoczeniu. Po powrocie z egzotycznej podróży, swoją potrzebę pomagania 
zaczęła realizować w leszczyńskiej filii Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich” 

 Dziś Pani Ludwika realizuje się pomagając na tysiąc sposobów: prowadzi gimnastykę dla 
osób w swoim wieku (potrafi zrobić szpagat!), organizuje wieczory poezji, gra w 
przedstawieniach na gościnnych występach w hospicjach i Ośrodkach Pomocy Społecznej, 
odwiedza samotnych i schorowanych. W zeszłym roku po raz drugi została Miss Trzeciego 
Wieku. Ciągle podróżuje, za kilka miesięcy wybiera się do Kenii.  

  



SENIORZY  
W DOLNOŚLĄSKIEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 



SENIORALIA W BIBLIOTECE 

                                             



 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

 AKADEMIA ZDROWEGO SENIORA 

 wykłady, pogadanki, porady lekarzy dotyczące najczęstszych 
problemów zdrowotnych wieku dojrzałego i zasad zdrowego trybu 
życia połączone z prezentacją książek i czasopism dostępnych w 
bibliotece na temat tych zagadnień 



 

INTERNETOWY E-KLUB SENIORA 

 kursy obsługi komputera i Internetu w stopniu podstawowym i 
rozszerzonym, prowadzone przez bibliotekarzy po kursie 
instruktorskim, przygotowanych do pracy z osobami starszymi 

 

 



W spadku po dziadku - nauka dla  

wnuka … 



 

 

"Pierogi lepić każdy może ...  

a jak coś, to babcia mi 

pomoże" 



Tradycje stołu 

Wielkanocnego 



WOLONTARIAT STUDENCKI  

 Paweł od niedawna jest wolontariuszem, wciągnął się w ostatnie wakacje –pojechał na camp z 
ciekawości i dlatego, że jechało dużo jego znajomych z roku. Wszyscy studiują geografię i 
największą frajdę sprawia im podróżowanie i zarażanie swoimi pasjami innych.  

 Po pierwszych wolontariackich doświadczeniach, kiedy prowadził warsztaty podróżnicze dla 
dzieciaków w podstawówce pod Lesznem, wpadł na pomysł, że warsztaty mogą dotyczyć 
praktycznie wszystkiego. Czemu nie miałby razem ze swoją starą ekipą pokazać dzieciakom jak 
fajnym i rozwijającym zajęciem jest robienie graffiti.  

 Zgromadzili więc potrzebne materiały (spraye, szablony) i zgodę władz osiedla na wykorzystanie 
muru oraz dyrekcji szkoły na przeprowadzenie cyklu zajdę ze streetartu.  Mają poczucie, że robią 
coś dobrego nie tylko dla grupki uczniów, ale też mieszkańców swojej dzielnicy, wszystkich fanów i 
graffiti, ale przede wszystkim dla siebie –świetnie się przy tym bawią i szlifują swoje umiejętności 
rysunkowe.  

  





WOLONTARIAT PRACOWNICZY  
 Kasia i Renata od 6 lat pracują w jednej z legnickich korporacji. Kiedy w firmie pojawiła się 
możliwość pozyskania funduszy na zrobienie czegoś dobrego, zaczęły intensywnie myśleć , aż 
w końcu napisały swój pierwszy projekt. Później znalazło się jeszcze kilka innych osób, które 
chciały się włączyć. Doświadczenie robienia wspólnie ze współpracownikami czegoś 
pożytecznego społecznie i innego niż codzienna praca sprawiło, że lepiej się nawzajem poznali, 
zżyli ze sobą i naprawdę polubili.  

 Zrobiły małe rozeznanie komu, gdzie i w jaki sposób mogłyby się najlepiej przysłużyć. Dzięki 
przekazanym przez pracodawcę funduszom oraz za sprawą samodzielnie zorganizowanej 
zbiórki uszczęśliwiły grupkę potrzebujących dzieci. Zorganizowali zabawę mikołajkową 
połączoną z licznymi konkursami i obdarowali dzeci mikołajkowymi paczkami.  

 Radość i uśmiech na twarzach obdarowanych maluchów był dla nich największą nagrodą za 
podjęty wysiłek. Cały czas wymyślają nowe projekty, bo wolontariat wciąga.  

  





AKTYWIŚCI MIEJSCY 
 Martyna jest bardzo zajęta żoną i matką dwójki dzieci. Z trudnością 
wygospodarowuje chwile czasu, które może mieć tylko dla siebie. Jednak, gdy 
dowiedziała się, że w okolicy mieszka dziewczyna, która ciężko zachorowała i 
potrzebuje pieniędzy na leczenie postanowiła cos zrobić. Wraz z koleżanką założyły 
wydarzenie na fb.  

 Inicjatywa powstała na Facebooku i tak naprawdę miała to być tylko skromna 
licytacja, której dochód miał być przekazany na pomoc chorej dziewczynie, ale 
oddźwięk był tak wielki, że zamieniło się to w wielkie przedsięwzięcie.  

Zorganizowano wielki happening, w którym wzięło udział mnóstwo osób. Na 
zebranych czekało mnóstwo atrakcji, m.in. pokaz tresury psów w wykonaniu Ośrodka 
Szkolenia Psów „Champion” w Legnicy. Pojawił się także Tomasz Kaptur, który wykonał 
pokaz sztuki kung- fu. Grupa wolontariuszy z PWSZ przeprowadziła instruktaż pierwszej 
pomocy 




