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          O  PROJEKCIE  

Projekt został  zrealizowany ze środków Erasmus plus

(2016-1-PL01-KA105-025822 ) we współpracy z

sześcioma oddziałami Habitat for Humanity

 zlokalizowanymi w Polsce, Irlandia Północnej,

Bratysławie, Portugalii, Rumuni i na Węgrzech. Jest

efektem wymiany pracowników która miała miejsce w

2016 roku.  Niniejszy dokument upowszechnia

rezultaty spotkań  uczestników, stanowi promocje

wolontariatu młodzieżowego i zachęca do wymiany

dobrych praktyk w tej dziedzinie.  

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz

dokumentów pomocnych w prowadzeniu

wolontariatu młodzieżowego (o których mowa w

dokumencie) zachęcamy do kontaktu za

pośrednictwem maila na adres:

wolontariat@habitat.pl   

Dokument przygotowała Magdalena Więch

(koordynator wolontariatu i uczestnik spotkań)  

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ nie ponoszą  odpowiedzialności za jej zawartość  merytoryczną. 
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Mówiąc o młodych wolontariuszach, mamy na myśli niepełnoletnich wolontariuszy, 

którzy wspomagają  organizacje pozarządowe w pracach wolontariackich, a także 

uczestniczą  w wydarzeniach oraz projektach prowadzonych przez te organizacje. 

Jednakże niniejszy dokument w niektórych aspektach może również  odnosić  się  do 

studentów uczelni wyższych oraz indywidulnych pełnoletnich wolontariuszy. 

Młodzi wolontariusze powinni być  częścią  organizacji we wszystkich aspektach jej 

działalności. W ten sposób mogą  wnieść  do niej swoją  kreatywność  oraz 

innowacyjne podejście do aktywności oraz projektów. Słuchając informacji 

zwrotnych oraz pomysłów młodzieży, organizacja może zwiększyć  swoją  obecność  

w mediach społecznościowych oraz w przestrzeni publicznej.   

Poprzez oferowanie młodzieży możliwości wolontariatu w organizacji możemy 

liczyć  na to, że w przyszłości, gdy pójdą  na studia, będą  chcieli kontynuować  

współpracę  z organizacją, a gdy następnie rozpoczną  pracę, staną  się  naszymi 

darczyńcami lub rzecznikami naszej misji. Ta strategia pozwoli nam na włączenie 

osób w każdym wieku o różnych możliwościach i umiejętnościach w promowanie

naszej wizji oraz misji organizacji, a także samej idei wolontariatu i działalności 

społecznej. 

Największym wyzwaniem we współpracy z młodzieżą  jest przejęcie 

odpowiedzialności za prowadzenie takich grup. Osoba odpowiedzialna za 

wolontariat dla młodych musi nieustanie stymulować  ich kreatywność  i 

zaangażowanie. Niestety młodzi wolontariusze często szybko tracą  zapał, dlatego 

nieustannie mamy do czynienia z nowymi osobami, które wymagają  przeszkolenia. 

Organizacja jest zobowiązana do tego, by na bieżąco podsuwać  nowe pomysły na 

prowadzenie działalności wolontariatu młodzieżowego oraz nowe sposoby 

motywowania grupy, tym samym inwestując w rozwój wolontariuszy. 

Najlepsze rezultaty osiągają  organizacje, które posiadają  specjalnie wyznaczoną  

osobę  do wolontariatu młodzieżowego. Taki koordynator ma możliwość  w pełni 

zaangażować  się  w działalność  zdalnie (tworzenie nowych scenariuszy lekcji, 

wydarzeń), ale i na miejscu pracy grupy (spotkania z wolontariuszami, 

prowadzenie akcji wolontariackich w terenie itp.). 

Jednak nawet z ograniczonym czasem możliwe jest osiągnięcie dobrych 

rezultatów, jeśli właściwie skierujemy nasze wysiłki.   

   

PODSUMOWANIE
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GDZIE SZUKAĆ 
WOLONTARIUSZY? 

Najbardziej oczywistym i najprostszym miejscem na 

znalezienie wolontariuszy jest szkoła. Przy dobrej 

współpracy z nauczycielami lub koordynatorami szkolnego 

programu wolontariackiego może być  to bardzo prosta i 

łatwa w zarządzaniu współpraca. 

Poniżej informacja, jak efektywnie szukać  wolontariuszy i 

jak nawiązywać  z nimi kontakt: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/803801.html 

Warto jednak zastanowić  się  nad współpracą  z innymi 

zorganizowanymi grupami młodzieżowymi, takimi jak 

harcerze i grupy kościelne, które mają  już  ugruntowaną  

strukturę  i nastawienie prospołeczne. 

https://zhp.pl/ 
http://www.oaza.pl/ 
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Samorządy uczniowskie mogą  również  być  świetnym 

sposobem zaangażowania nieco starszych wolontariuszy i 

podstawą  do stworzenia kół  akademickich. 

http://habitat.pl/wlacz-sie-w-wolontariat-studencki/  - 

informacje o wolontariacie studenckim w Habitat Poland, 

w tym o studenckim międzyuczelnianym kole 

wolontariatu SPOT 

Jeśli bezpośredni kontakt ze szkołami lub grupami 

młodzieżowymi nie jest skuteczny, zawsze można 

zamieścić  ogłoszenie na stronach promujących 

wolontariat, w centrach wolontariatu lub w mediach 

społecznościowych (np. w grupach skupiających osoby 

zainteresowane wolontariatem): 

http://www.ngo.pl/ 
http://wolontariat.org.pl/ 

Pomocne może być  również  wzięcie udziału w eventach, 

na których pojawia się  wiele młodych osób, a które to 

coraz częściej mają  przestrzeń  dla organizacji 

pozarządowych. Jest to doskonała możliwość  do promocji 

organizacji oraz do pokazania uczestnikom, jak wiele 

dobrego mogą  zrobić, angażując się  w jej działania. 

Przykłady festiwali, które darmowo użyczają  przestrzeni 

wystawienniczej organizacjom pozarządowym: 

www.openerfestival.pl 

woodstockfestival.pl 
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Lokalne wydarzenia prowadzone przez np. rady dzielnicy 

są  często równie pomocne w promocji oraz poszukiwaniu 

wolontariuszy. Pozwalają  one na znalezienie 

wolontariuszy w pobliżu lokalizacji biura. Zazwyczaj 

bowiem na takich wydarzeniach nie ma uczestników z 

odległych krańców kraju (jak to często bywa na dużych 

festiwalach). 

Poniżej dla przykładu święto organizacji pozarządowych 

w Sopocie: 

http://www.sopot.pl/aktualnosc/6406/swieto-organizacji- 
pozarzadowych-w-sopocie  

Warto również  zaprosić  wolontariuszy do swojego biura, 

zwłaszcza jeśli większość  działań  odbywa się  właśnie w 

nim. Istnieją  liczne wydarzenia, podczas których 

instytucje, ale także i organizacje pozarządowe 

zapraszają  zainteresowanych w swoje progi. 

http://www.um.warszawa.pl/nocmuzeow/  

 WELCOME
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Wolontariusze mogą  wspomagać  organizację  w najróżniejszych aspektach działalności 

– od komunikacji, przez rzecznictwo, po edukację. Mogą  również  brać  udział  w akcjach 

fundraisingowych oraz czynnie w projektach realizowanych przez organizację. Takie 

szerokie zaangażowanie pozwala wolontariuszom dogłębnie poznać, jak funkcjonuje 

organizacja i jakie czynniki są  niezbędne do wypełnienia jej misji. 

Tylko poprzez zapewnienie wolontariuszom wielu aktywności istnieje szansa, że 

każdy znajdzie odpowiednie dla siebie zajęcie, które będzie go inspirowało i 

zapewniało rozwój, a także pozwoli mu poznać  nowe umiejętności i poszerzyć  swoją  

wiedzę. Właśnie w ten sposób możliwe jest zbudowanie bazy młodych wolontariuszy 

usatysfakcjonowanych z oferty wolontariatu.  

Wolontariat jest bowiem zawsze oparty na wymianie. Nie jest to transakcja pieniężna, 

jednak obydwie strony muszą  czuć, że otrzymują  coś  wartościowego w zamian za swój 

wysiłek. Dla wolontariuszy zazwyczaj wartościową  motywacją  jest poczucie 

satysfakcji z bycia częścią  pozytywnej zmiany lub pomocy innym, możliwość  

rozwinięcia swoich umiejętności i podniesienia swoich kwalifikacji (w tym również  

uzyskania dokumentów potwierdzających działania wolontariackie), a także 

możliwość  ciekawego spędzenia czasu z przyjaciółmi. To bardzo ważne, by mieć  pełną  

świadomość  tego, co motywuje naszych wolontariuszy, aby móc adekwatnie dobierać  

dla nich nagrody i kolejne wyzwania.   

MOTYWACJA
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Podczas integracyjnych spotkań  lub przygotowań  do akcji warto przeprowadzać  

drobne warsztaty lub ankiety, które pozwolą  nam monitorować  sytuację  grupy. 

Ciekawy poradnik motywacyjny: 

http://wolontariat.org.pl/strefa-korzystajacych/cykl-wspolpracy/wspolpraca-i- 
motywowanie/motywowanie/ 

Jeśli wśród naszych wolontariuszy często pojawiają  się  nowe osoby, warto co jakiś  

czas przeprowadzać  rozmowy na ten temat lub ankiety, by monitorować  na bieżąco 

sytuację  i móc dobierać  dopowiednie aktywności oraz nagrody.  
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Gry i zabawy dla wolontariuszy mogą  mieć  charakter integracyjny, promujący 

organizację, wspierający jej działania lub rozpowszechniający informacje o niej. 

Oto parę  przykładów: 

• Zabawy integrujące wolontariuszy lokalnych i zagranicznych

Dla spokojnej grupy ciekawym sposobom integracji mogą  być  proste gry planszowe 

(DIXIT, DOBBLE itp.) 

Dla lubiących rywalizację  odpowiednie będą  konkursy: 

- Konkurs na stworzenie wideoklipu promującego działania organizacji 

- Gry w podchody, które pozwalają  poznać  miasto 

• Pomysły na działania wspierające organizację  

- Prosto opisane działania, które podjąć  może każda młoda osoba z minimalnym 

wsparciem organizacji, pozwalają  młodym wolontariuszom na  samodzielne 

zorganizowanie akcji wolontariackich 

http://habitat.pl/pomoz-zbierac-fundusze/ 
https://www.pah.org.pl/zbiorka-publiczna/ 

• Pomysły na działania edukujące / rozpowszechniające wiedzę  o organizacji  

Możliwe jest także prowadzenie lekcji w szkołach lub stworzenie takich scenariuszy, 

które pozwolą  wolontariuszom na praktycznie samodzielne działanie podczas zajęć. 

Może to zainspirować  ich także do dalszych, bardziej kompleksowych działań, takich 

jak prowadzenie zajęć  w kolejnych klasach lub proponowanie innym uczniom 

włączenia się  w działania organizacji. Ciekawie poprowadzone zajęcia mogą  

skutkować  przekazaniem informacji o organizacji rodzicom, a tym samym sprzyjają  

szerszemu promowaniu organizacji. 

Przykłady lekcji o wolontariacie, które promują  ideę  pomagania innym: 

http://www.lepszyswiatprzezwolontariat.pl/wp-content/uploads/2014/12/ 
scenariusze_I-miejsce-Mazowsze.pdf 

Przykłady lekcji promujących działania organizacji i zagadnienia edukacyjne: 

http://habitat.pl/global-square/  

GRY I SCENARIUSZE DLA 
WOLONTARIUSZY 
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Ważne jest, by wolontariusze jak najszybciej od zakończenia zadania otrzymali 

informację  zwrotną, która utwierdzi ich w przekonaniu, iż  miało ono znaczenie. 

Mogą  być  to, jak poniżej, przesłane dzień  po akcji podziękowania od beneficjentów 

projektu, którym wolontariusze pomogli w  remoncie. Taka informacje zwrotna daje 

nadzieję, że zapał  wolontariusza nie osłabnie i zapisze się  on na kolejną  akcję.   

Oczywiście możliwe jest też  przesłanie zwyczajowych kartek świątecznych czy też  

przekazanie dyplomów podpisanych przed osobę  zarządzającą  organizacją, 

jednak wielu wolontariuszy preferuje bardziej osobiste podziękowania bezpośrednio 

od beneficjentów. 

Ciekawym sposobem jest także nakręcenie filmu, który pokazuje zaangażowanie 

organizacji w stworzenie takich podziękowań. 

Film z podziękowaniami dla wolontariuszy zrealizowany przez fundację  z Irlandii:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MzUFq4yCFA0  

Dobre praktyki podziękowań  dla wolontariuszy oraz zakończenia pracy 

z wolontariuszami przedstawia również  ten PDF: 

http://dobrywolontariat.pl/uploads/d084b880f64c08b6f21835872e32fd6e48b0aa8c.p 
df  

KONTAKT Z WOLONTARIUSZAMI 
PO ZREALIZOWANYM ZADANIU
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Jeśli to możliwe, warto wybrać  osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakt z 

wolontariuszami, promocję  ich zadań  oraz monitorowanie ich aktywności. 

Warto zebrać  lub stworzyć  podstawowe dokumenty i deklaracje dla niepełnoletnich 

wolontariuszy. 

Informacje prawne oraz wzory dokumentów dostępne są  pod linkiem poniżej: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/911623.html  

Warto stworzyć  konstruktywny system rekrutacji i spotkań  prowadzonej grupy, a 

także ewaluacji i podziękowań, który pozwoli na stabilny rozwój wolontariatu 

młodzieżowego. 

Przykładem może być  strategia Fundacji Otwarte Ramiona opisana poniżej: 

http://www.otwarteramiona.pl/2017/05/05/wolontariat-mlodziezy/  

STABILNA WSPÓŁPRACA 
WEWNĘTRZNA
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W zapoczątkowanej przez nas grupie wolontariackiej dobrze jest mieć  osobę  

odpowiedzialną  za przedsięwzięcie. Może nim być  lider grupy harcerzy, nauczyciel, 

dyrektor, koordynator itp. Ta osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie spotkań  

oraz monitorowanie działań  w grupie. Będzie to partner do rozmów i przekazywania 

ważnych informacji, który będzie także służyć  pomocą  w załatwianiu dokumentów 

niezbędnych do pracy grupy wolontariackiej na terenie zewnętrznej instytucji. 

Pod linkiem przykład prostego poradnika dla nauczyciela, wyjaśniający rolę  

nauczyciela oraz zalety wolontariatu szkolnego: 

https://men.gov.pl/wpcontent/uploads/men_nauczyciele/file/MEN_wolontariat_210x297 
_dlaNauczyciela_druk.pdf  

Warto uczyć  młodych wolontariuszy samodzielności i niezależności. Należy pozwolić  

grupie wybrać  swojego przedstawiciela, który będzie podtrzymywał  kontakt z resztą  

uczestników, a także skarbnika odpowiedzialnego za finanse grupy. 

By grupa działała możliwie jak najbardziej samodzielnie, warto dać  wolontariuszom 

szansę  na samofinansowanie swoich działań. Można pozostawić  wolontariuszom 

możliwość  inwestowania części zebranych funduszy w kolejne akcje fundraisingowe 

(tak by mogli zakupić  plakaty i puszki, opłacić  salę  itp.) i umówić  się  z nimi, że będą  

przekazywali fundusze na działania organizacji okresowo, po przeprowadzeniu kilku 

akcji (np. raz do roku).   

Ważne jest, by na spotkaniach grupy pojawiał  się  zarówno wybrany opiekun (np. 

nauczyciel), jak i przedstawiciel organizacji, aby na bieżąco monitorować  sytuacje. 

Trzeba bowiem pamiętać, że takie grupy młodych wolontariuszy reprezentują  

organizację, a ich nieodpowiednie zachowanie czy niewłaściwe użycie logotypu 

organizacji itp. może zaburzyć  odbiór organizacji lub negatywnie wpłynąć  na jej 

wizerunek. 

STABILNA WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA


