


Dba o poprawny przebieg procesu 
nawiązania współpracy.

Jedyna tego rodzaju organizacja w 
Gdańsku oraz jedyna organizacja 

wspierającą wolontariat w 
obszarze regionalnym.

Szerzy ideę wolontariatu, realizując 
projekty aktywizacji społeczności 

lokalnych oraz mające na celu zmianę 
postrzegania wolontariatu z działań na 
rzecz pomocy społecznej w świadomą 

postawę obywatelską. 

Organizacja pośrednicząca między 
wolontariuszami, a organizacjami, 

które potrzebują wsparcia 
wolontariackiego. 







WOLONTARIAT AKCYJNY

Jest to krótkoterminowe zaangażowanie się wolontariusza, w zazwyczaj jednorazowe, działanie
podczas różnych wydarzeń. Wolontariusze pomagają przy konkretnym wydarzeniu/ akcji.

Trwa nie dłużej niż 30 dni.

Brak konieczności zawierania porozumienia wolontariackiego.

Przykłady:

• pomoc przy wydarzeniach kulturalnych;
• kierowanie ruchem podczas imprez sportowych na stadionie;
• pomoc przy organizacji koncertów charytatywnych;
• zbiórki żywności;



WOLONTARIAT DŁUGTERMINOWY

Jest to długoterminowe zaangażowanie się w wolontariat, a rodzaje wykonywanych zadań
mogą płynnie zmieniać się wraz z działaniami podmiotu, w którym działasz.

Trwa powyżej 30 dni.

Między wolontariuszem, a organizacją zwierane jest Porozumienie wolontariackie na okres
minimum 31 dni.

Przykłady:
• pomoc w realizacji projektów;
• wsparcie działań promocyjnych;
• pomoc w wyprowadzaniu psów ze schroniska na spacer;
• działania animacyjne



WOLONTARIAT ZDALNY

Jest to rodzaj wolontariatu, który może mieć charakter zarówno akcyjny jak i
długoterminowy.

Najczęściej wolontariusze wykorzystując własny sprzęt komputerowy pracują z domu.

W przypadku działań długoterminowych między wolontariuszem, a organizacją zwierane
jest Porozumienie wolontariackie na okres minimum 31 dni.

Przykłady:

• pomoc w administrowaniu strony internetowej;
• pomoc w prowadzeniu social media danej organizacji;
• pisanie tekstów promocyjnych;
• działania o charakterze graficznym.





KLIKIJ TUTAJ

https://www.youtube.com/watch?v=oPAdhwNj8SU&feature=emb_title








JAK ZALOGOWAĆ SIĘ PO RAZ 
PIERWSZY?



AKTYWUJ KONTO WOLONTARIUSZA



ZMIEŃ HASŁO!



WYBÓR OFERT



APLIKACJA NA OFERTĘ

ZAPOZNAJ SIĘ 

DOKŁADNIE Z 
OFERTĄ, 

PRZECZYTAJ JĄ W 
CAŁOŚCI.

JEŻELI JESTEŚ 
CHĘTNY I 

SPEŁNIASZ 
WSZYSTKIE 

WYMAGANIA 
WCIŚNIJ PRZYCISK:
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JAK WYGLĄDA PROCES APLIKACJI 
NA OFERTĘ?

WOLONTARIAT 
DŁUGOTERMINOWY

/ ZDALNY

1. Twoja aplikacja na 
ofertę

3. Koordynator kontaktuje 
się z Tobą kilka dni przed 

wydarzeniem i przekazuje 
szczegółowe informacje

2. Koordynator 
wolontariatu 

akcyjnego wpisuje 
Cię na listę

WOLONTARIAT 
AKCYJNY

1. Twoja aplikacja na 
ofertę

2. Koordynator Biura 
Pośrednictwa Wolontariatu 
przekazuje organizatorowi 
wolontariatu kontakt do 

wolontariusza (imię i 
nazwisko, mail, telefon)

3. Organizator ma 7 dni na 
kontakt z wolontariuszem 

i uzgodnienie dalszej 
współpracy



• POINFORMOWANIE NT. PRAW I OBOWIĄZKÓW KAŻDORAZOWO PRZED 
PODJĘCIEM NOWYCH DZIAŁAŃ WOLONTARIACKICH

• INFORMACJA NT. RYZYKA DLA ZDROWIA & BHP ORAZ ZAPEWNIENIE PRZEZ 
ORGANIZATORA WOLONTARIATU NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW DO ICH REALIZACJI

• PRAWO DO POROZUMIENIA WOLONTARIACKIEGO OKREŚLAJĄCEGO PRAWA, 
OBOWIĄZKI ORAZ ZADANIA

• KAŻDY WOLONTARIUSZ OBOWIĄZKOWO OBJĘTY JEST UBEZPIECZENIEM NNW

• KAŻDY WOLONTARIUSZ MA PRAWO DO OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O 
ODBYTYM WOLONTARIACIE



• Starannie i sumiennie wypełniaj swoje obowiązki

• Aplikując na ofertę upewnij się, że posiadasz kwalifikacje i spełniasz 
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywania świadczeń

• Niezwłocznie i obowiązkowo poinformuj organizatora wolontariatu o 
niemożności uczestniczenia w wolontariacie lub rezygnacji (ważne w przypadku 
wolontariatu akcyjnego!)

• Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody

• Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią masz obowiązek przedstawić pisemną zgodę 
rodziców/opiekunów prawnych przed przystąpieniem działań wolontariackich





PAMIĘTAJ

Bądź punktualny

Współpracuj z 
koordynatorem

Informuj 
o 

rezygnacji

Zapoznaj 
się 

dokładnie
z ofertą





Dzięki tej prezentacji posiadasz już podstawową wiedzę wolontariacką 

Kolejnym etapem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udzielenie odpowiedzi na 3 
bardzo proste pytania, które potwierdzą, że posiadasz wiedzę zawartą w prezentacji.

Aby przejść do formularza: KLIKNIJ TUTAJ

Po poprawnym wypełnieniu formularza, w ciągu 72 godzin otrzymasz na podanego w formularzu 
maila hasło do zalogowania się na swoje konto na stronie: https://wolontariatgdansk.pl/

https://forms.gle/eQZG1GJqV5XQ42Hr7
https://wolontariatgdansk.pl/

