
Zanim zostaniesz wolontariuszem spróbuj odpowiedzied sobie na kilka prostych pytao: 

 

- czy mam jeszcze wolny czas? 

- co chcę robid? 

- co może robid wolontariusz? 

czy mam jeszcze wolny czas? 

Zastanów się, czy w natłoku zajęd, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki. Czy swój wolny 

czas chcesz poświęcid dla innych. Jeśli tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i 

godzinach w ciągu tygodnia. Lepiej jest powiedzied, że ma się czas w czwartek popołudniu czy 

każdego dnia do południa, niż że ma się dużo wolnego czasu. To z pewnością ułatwi dalszy kontakt z 

organizacją. 

 

co chcę robid? 

Pomyśl jaki rodzaj i forma zajęcia Cię interesuje.Czy chcesz robid to co robisz na co dzieo w pracy i 

tym właśnie wesprzed organizacje pozarządowe, czyli wykorzystywad swoje doświadczenie 

zawodowe czy zdobyte w szkole umiejętności. Zastanów się czy chcesz pracowad bezpośrednio z 

ludźmi - np. pomagad osobie starszej, czytad osobie niewidomej, uczestniczyd w terapii dziecka 

autystycznego czy pracowad z osobami niepełnosprawnymi? 

 

A może wolisz pracę w biurze organizacji czy instytucji – tu możesz pomóc w realizacji projektów, w 

pracach biurowych, tworzeniu stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, 

organizowaniu wydarzeo itd. 

 

co może robid wolontariusz? 

Wolontariusz może pracowad w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych. 

Wolontariusz przydatny jest przede wszystkim w pracach biurowych – przepisywaniu tekstów na 

komputer, wysyłaniu faxów, kserowaniu, segregowaniu dokumentów itp. Może też tłumaczyd teksty 

z języków obcych czy administrowad stronę internetową organizacji.  

Może również czuwad przy telefonie zaufania lub mied dyżury w recepcji. Wolontariusze mogą 

wesprzed organizację uroczystości, festynów, konferencji. Mogą także uczestniczyd w tworzeniu 

ulotek, folderów, pomagad przy ich dystrybucji. 

Właściwie to, co można robid w organizacji zależy od tego, co organizacja robi, na jakiej dziedzinie 

działa i od tego, w czym wolontariusz jest dobry, na czym się zna. 

 

Wolontariusze mogą pomagad osobom bądź rodzinom, które z jakiś względów tej pomocy 

potrzebują. Główną grupa odbiorców pracy wolontariuszy są osoby niepełnosprawne. Pomoc tym 

osobom to przede wszystkim bycie z nimi, towarzystwo, wspieranie i motywowanie do aktywności. 

Można z nimi wyjśd na spacer, do kina, czy po prostu porozmawiad.  

Równie dużą grupą odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby starsze, często samotne. Tak samo jak 

osobom niepełnosprawnym pomoc wolontariuszy polega przede wszystkim na towarzystwie, 

rozmowie. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy – może znają jakieś 

pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby podyskutowad o obecnej sytuacji politycznej, a po 



prostu nie mają, z kim. 

 

No i oczywiście wolontariusz może pomagad dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w 

zasadzie polega na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizowad im różnego 

rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często 

dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach, korepetycji z różnych przedmiotów. 

 

Jeśli ktoś nie chce pracowad bezpośredni z ludźmi to może zainteresuje go praca ze zwierzętami. 

Może to byd praca w schronisku dla psów. 

Jeśli tylko chcesz możesz do nas dołączyd. 

 

 

za: wolontariat.org.pl 

 


