
 
 

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

zapraszają do udziału w pilotażowej edycji programu wspierającego aktywizację zawodową i 

integrację społeczną imigrantów i imigrantek. Program skierowany jest do obcokrajowców, którzy 

przybyli do Polski, chcąc się tu rozwijać, pracować i żyć. 

 

 

Czym jest program? 

 

Program ma na celu zaktywizowanie imigrantów, wsparcie ich w procesie społecznej integracji, 

oraz umożliwienie im nabycia nowych umiejętności i kompetencji (w tym językowych), które 

zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy i pomogą w społecznej integracji. 

 

Na czym polega program? 

 

Wolontariusze zostają skierowani na odbycie wolontariatu stanowiskowego do organizacji lub 

instytucji, które wyrażą chęć na przyjęcie wolontariusza i stworzą dla niego odpowiednią ofertę. 

Każdy Wolontariusz musi odbyć co najmniej 45 h wolontariatu w ciągu dwóch miesięcy, a po 

odbytym wolontariacie wydaje się mu certyfikat z oceną i opisem wykonywanych zadań. 

 

Jak wygląda rekrutacja i jaka byłaby Wasza rola? 

 

Są dwie komplementarne drogi nawiązania współpracy: 

 

1. Wolontariusz zgłasza się na ofertę przygotowaną przez organizację 

W tym wypadku w pierwszej kolejności organizacje analizują swoje potrzeby i tworzą ofertę 

wolontariatu stanowiskowego z dokładnym opisem zadań, które zamierzają takiej osobie powierzyć 

oraz z wymaganymi kompetencjami, które potencjalny wolontariusz musi posiadać.  Możecie 

zgłosić więcej niż jedną ofertę i zapotrzebowanie na więcej niż jednego wolontariusza. Ofertę taką 

przesyłacie do nas, a my we współpracy z Centrum Wsparcia imigrantów i Imigrantek szukamy dla 

Was wolontariusza! To świetna opcja dla organizacji, które mają zdiagnozowane potrzeby, zadania 

lub stanowiska wymagające wsparcia.  

 

Pamiętajcie! Wolontariusz sam wybiera ofertę, ale o jego przyjęciu decydujecie Wy! 

 

2. Organizacja wybiera wolontariusza spośród przesłanych profili 

Stworzymy także profile wolontariuszy poszukujących organizacji, w której mogliby odbyć 

wolontariat. Na tej podstawie będziecie mogli przeanalizować, który wolontariusz najlepiej 

sprawdzi się przy Waszych zadaniach i dla którego z nich współpraca z Wami będzie najbardziej 

rozwojowa. 

 

Oczywiście w przypadku wyboru konkretnej osoby również musicie doprecyzować obowiązki 

wolontariusza i oczekiwania wobec niego. 

 

Przyjmując wolontariusza zobowiązujecie się do podpisania z nim porozumienia o współpracy, 

musicie też wyznaczyć mu koordynatora lub osobę z nim współpracującą, która wdroży go w 

zadania i w specyfikę działania organizacji/instytucji. Każdy wolontariusz po odbyciu wolontariatu 

musi od Was otrzymać certyfikat z oceną! 

 

Korzyści 



 

Współpraca z wolontariuszami polega na obopólnej korzyści – Wy otrzymujecie wsparcie przy 

codziennych zadaniach, a wolontariusze mogą się rozwijać, ćwiczyć język polski i nabyć 

kompetencje przydatne na polskim rynku pracy i w procesie integracji społecznej. 

 

Jakich ofert szukamy? 

 

Zapraszamy do zgłaszania ofert z zakresu szeroko pojętych prac administracyjno-biurowych (tj 

księgowość, archiwizacja, obsługa biura, szkolenia, obsługa stron internetowych i portali 

społecznościowych, przetwarzanie informacji, a także praca w charakterze asystenta koordynatora 

projektów, sekretarki, grafika itd., itp). Mile widziane będą także oferty z obszaru medycyny, 

edukacji, organizacji wydarzeń. Służymy wsparciem, jeśli chodzi o tworzenie oferty i wybór zadań 

dla wolontariusza. 

 

Jaką rolę pełni Regionalne Centrum Wolontariatu? 

 

Jesteśmy pośrednikami między organizacjami a obcokrajowcami chcącymi podjąć się działań 

wolontariackich. 

 

 

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy Was wszystkich do współpracy! Twórzcie oferty i dajcie 

imigrantom szansę na integracji i nabycie nowych umiejętności, które pomogą im na rynku pracy! 

Pokażmy naszą otwartość i skorzystajmy z pomocy, która jest w zasięgu ręki. 

 

P.S. Dokładniejsze informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 772 42 17 lub pod adresem 

mailowym: kozera@wolontariat.org.pl. 

 

 Informacje o programie oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na 

naszym portalu internetowym: 

wolontariatgdansk.pl 

 


