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Wolontariat akcyjny

Jednorazowe wydarzenie, 
które ma swój ściśle 

określony początek i koniec. 
Trwa zwykle od jednego dnia 

do tygodnia. 



Wolontariat akcyjny to najczęściej konferencje, festiwale, festyny, 
imprezy sportowe, koncerty. 

Możesz wykonywać takie działania jak:



• Obsługa rejestracji
• Kierowanie ruchem
• Udzielanie informacji 

uczestnikom
• Obsługa szatni
• Pilnowanie scenariusza 

wystąpień



• Rozdawanie pakietów i 
identyfikatorów

• Dbanie o wizerunek 
organizatora i atmosferę 
podczas imprezy

• Robienie zdjęć podczas 
wydarzenia



Przykładowe świadczenia dla wolontariuszy

• Identyfikatory uprawniające do 
bezpłatnych przejazdów 
komunikacją gdańską w dniu 
wydarzenia

• Zaświadczenia o odbytym 
wolontariacie

• Koszulki i gadżety z wydarzenia

• Certyfikaty
• Możliwość udziału w 

bezpłatnych szkoleniach
• Wejściówki na inne wydarzenia
• Poczęstunek
• Imprezy integracyjne



Wolontariat długoterminowy

Nazywany stałym lub 
systematycznym. Polega na 

podjęciu dłuższej współpracy 
z organizacją lub instytucją w 

wybranym obszarze.
Trwa minimum miesiąc, a 

wolontariusz   uczestniczy w 
nim według ustalonego 

grafiku



Do tego  typu wolontariatu należy 
również wolontariat zagraniczny

Może to być zarówno praca 
biurowa, współorganizowanie 
wydarzenia, jak i odwiedzanie 

starszej osoby



• Odwiedzanie starszej 
osoby

• Robienie zakupów dla 
samotnej osoby

• Pomoc dziecku w nauce
• Prowadzenie animacji dla 

dzieci

• Odwiedzenie pacjentów 
w szpitalu

• Pomoc w sprawach 
administracyjnych

• Prowadzenie strony i 
mediów 
społecznościowych 
organizacji

Przykładowe działania



• Zaświadczenie o odbytym 
wolontariacie

• Drobne upominki
• Certyfikaty
• Poczęstunek
• Koszulki związane z 

programem
• Bezpłatnych szkoleniach
• Imprezy integracyjne 
• Konsultacje koordynatora w 

razie potrzeby

Przykładowe świadczenia 
dla wolontariuszy



Świadczenia oferowane wolontariuszom są podobne, jak w wolontariacie akcyjnym, 
jednak łączy w sobie bliższe relacje między organizatorem/ koordynatorem, 

a wolontariuszem oraz między samymi wolontariuszami



Mogą pojawić się też specjalne 
szkolenia przygotowujące do 

wolontariatu, imprezy dla całego 
zespołu danej organizacji, czy 

wewnętrzny program rozwoju w 
ramach wolontariatu

Ponadto często wolontariusze 
otrzymują jednolite koszulki i smycze, 
które nosi się na każdym wydarzeniu.



Wolontariat długoterminowy często przybiera postać udziału w 
jakimś programie, np. Starszy Brat/Starsza Siostra, Rodzina rodzinie, 
Mentor, ale też typu Wolontariat w ECS, gdzie działanie składa się z 

wielu różnych działań programowych.



Wolontariat zdalny

To rodzaj wolontariatu 
wykonywany poza siedzibą 
danej instytucji/organizacji

Nie jest wymagana obecność 
wolontariusza w biurze. Ten 
wolontariat nie zna granic.

To rodzaj wolontariatu 
wykonywany poza siedzibą 
danej instytucji/organizacji

Nie jest wymagana obecność 
wolontariusza w biurze. Ten 
wolontariat nie zna granic.

Wolontariat zdalny to m.in. :



• Pisanie artykułów lub pism
• Kontakt telefoniczny 
• z partnerami
• Tworzenie baz danych
• Monitorowanie Internetu
• Tworzenie grafik
• Tłumaczenie tekstów
• Udzielanie porad
• Poszukiwanie patronów lub 

sponsorów
• Prowadzenie portalu na 

Facebooku
• Redagowanie tekstów na 

stronę www



Zaświadczenie o odbytym wolontariacie
Certyfikaty

Możliwość udziału w imprezach integracyjnych dla  wolontariuszy
Konsultacje koordynatora, w razie potrzeby

Przykładowe świadczenia dla wolontariuszy



Będąc wolontariuszem - zawsze wygrywasz!

Oczywiście najważniejszymi korzyściami z każdego rodzaju wolontariatu jest zdobycie doświadczenia, rozwijanie 
swoich umiejętności, nawiązanie nowych znajomości oraz satysfakcja ze świetnie wykorzystanego czasu i z 

pomocy osobom oraz organizacjom, które tego potrzebują.
Nie czekaj - dołącz do nas!
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