
WITAJ W ŚWIECIE
WOLONTARIATU!



Upowszechniamy i szerzymy ideę
wolontariatu jako świadomą

postawę społeczną

Łączymy wolontariuszy z
organizacjami, które potrzebują

wsparcia wolontariackiego dbając
o prawidłowy przebieg
nawiązania współpracy

Jesteśmy jedyną tego rodzaju
organizacją w Gdańsku oraz

jedyną organizacją wspierającą
wolontariat w obszarze

regionalnym.

DZIAŁAMY- INSPIRUJEMY- SZKOLIMY



CZY WIESZ, ŻE?

W 2022r. Miasto Gdańsk nosi tytuł
Europejskiej Stolicy Wolontariatu!

 
Tytuł ten jest wynikiem ogromnego
zaangażowania gdańszczan w działania 
 wolontariackie

 
www.evcgdansk.pl

#BezNasNieDziała



WOLONTARIAT
to bezpłatne i dobrowolne
działanie na rzecz innych,

wykraczające poza więzi rodzinne i
koleżeńskie

 
 



Długoterminowy

Akcyjny

Zdalny

RODZAJE
WOLONTARIATU



Wykonywane zadania
 

mogą płynnie zmieniać się wraz z
działaniami podmiotu, w którym

działasz

Trwa powyżej 30 dni 
 

może to być np. 31 dni, dwa miesiące,
5 miesięcy, a nawet rok!

WOLONTARIAT
DŁUGOTERMINOWY

Porozumienie wolontariackie
 

między wolontariuszem, a organizatorem
wolontariatu zawierane jest porozumienie

wolontariackie, które jest obowiązkowe.
Przygotowanie porozumienia leży po stronie

organizatora wolontariatu.

Przykłady

- pomoc w realizacji projektów
- wsparcie działań promocyjnych

- pomoc w wyprowadzaniu psów ze schroniska
- działania animacyjne



Wykonywane zadania
 

pomoc przy konkretnym wydarzeniu

Trwa poniżej 30 dni 
 

zazwyczaj jednorazowe, działanie
podczas różnych wydarzeń

WOLONTARIAT
AKCYJNY

Porozumienie wolontariackie
 

brak obowiązku zawierania porozumienia
wolontariackiego

Przykłady
- pomoc przy wydarzeniach sportowych 

- wsparcie przy organizacji koncertów
charytatywnych

- zbiórki żywności
 



Wykonywane zadania
 

najczęściej wolontariusze
wykorzystując własny sprzęt

komputerowy działają z domu

Czas trwania 
 

może mieć charakter akcyjny lub
długoterminowy

WOLONTARIAT
ZDALNY

Porozumienie wolontariackie
 

jeżeli wolontariat zdalny ma charakter
długoterminowy między wolontariuszem, a
organizatorem wolontariatu zawierane jest

porozumienie wolontariackie, które jest
obowiązkowe. Przygotowanie porozumienia leży po

stronie organizatora wolontariatu.

Przykłady

- pomoc w administrowaniu strony internetowej
- wsparcie w prowadzeniu social media 

- pisanie tekstów promocyjnych;
-działania o charakterze graficznym



Wykonywane zadania
 

to Ty decydujesz jaką organizację
zagraniczną i w jakich działaniach

wesprzesz

Czas trwania 
 

od kilku tygodni do 12 miesięcy

WOLONTARIAT
ZAGRANICZNY

Koszty
 

przysługuje Ci bezpłatne zakwaterowanie,
kieszonkowe oraz zwrot kosztów podróży

Wiek
 

od 18 do 30 roku życia

Więcej pytań
 

erasmus@wolontariatgdansk.pl



Prawa wolontariusza
Poinformowanie o prawach i obowiązkach każdorazowo przed
podjęciem nowych działań wolontariackich

Informacja o ryzyku dla zdrowia- jeśli takowe występuje oraz
przepisach bhp 

Zapewnienie przez organizatora wolontariatu niezbędnych
środków do realizacji wolontariatu. Mogą być one różne w
zależności od zadania np. telefon, materiały biurowe itd.

Prawo do porozumienia wolontariackiego określającego prawa,
obowiązki oraz zadania 

Każdy wolontariusz obowiązkowo objęty jest ubezpieczeniem
NNW 

Prawo do otrzymania zaświadczenia o odbytym wolontariacie.
(Po zaświadczenie należy zgłosić się do organizatora
wolontariatu, u którego odbywał się wolontariat



Obowiązki wolontariusza
Staranne i sumienne wypełnianie swoich obowiązków

Aplikując na ofertę upewnij się, że posiadasz kwalifikacje i
spełniasz wymagania oferty wolontariackiej

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w wolontariacie lub chcesz
zrezygnować jak najszybciej poinformuj o tym organizatora.
Wolontariat jest dobrowolny i masz prawo do zmiany zdania-
jednak koniecznie poinformuj nas o tym

Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za poczynione
przez siebie szkody

Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem wolontariatu muszą
dostarczyć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego–
dotyczy wolontariatu akcyjnego. W przypadku wolontariatu
długoterminowego porozumienie wolontariackie podpisywane
jest przez rodzica/ opiekuna prawnego



Pierwsza w Polsce aplikacja do
pośrednictwa wolontariatu

Uwaga!
 Aplikacja jest chwilowo nieczynna. Prosimy o nie pobieranie jej

i nie aplikowanie na oferty za jej pośrednictwem. 
Przepraszamy za utrudnienia.



Przewodnik po stronie
wolontariatgdansk



Założenie konta 
Wypełnij formularz, który znajduje się na ostatnim slajdzie 

Podaj w nim swoje dane kontaktowe i prawidłowo odpowiedz na 3 pytania dotyczące
treści tej prezentacji.

Po spełnieniu powyższych punktów zostaniesz dodany do naszej bazy, a na Twojego
maila wysłane zostanie wygenerowane przez system hasło

Aby się zalogować kliknij w prawym górny rogu- ZALOGUJ



Logowanie 



Aktywuj konto

Uzupełnij dane!

UWAGA! 
Wypełnienie profilu jest obowiązkowe! 

Bez wypełnionych danych Twoje zgłoszenia
nie będą mogły być przesyłane do

organizatora oferty na którą się zgłosiłeś



Zmień hasło

Hasło, które od nas otrzymałeś
jest wygenerowane przez system. 

Zmień je na hasło docelowe. 
 

Możesz to zrobić klikając w
przycisk "Potwierdź"

 
 Na swojego maila otrzymasz link

do zresetowania hasła.
 



Oferty wolontariatu

Aktualne oferty
znajdziesz w zakładce

"Oferty"
 

Obszary
wolontariatu

 



Aplikacja na oferty
KROK PIERWSZY

 

Wejdź w
ofertę

 

Zapoznaj się DOKŁADNIE
z ofertą. 

Przeczytaj ją w całości.
Jeżeli jesteś chętny i
spełniasz wszystkie
wymagania kliknij

przycisk 

KROK DRUGI
 

Aplikuj



Proces aplikacji na ofertę

WOLONTARIAT
AKCYJNY

Twoja aplikacja na ofertę

Koordynator wolontariatu
akcyjnego wpisuje Cię na listę

Koordynator kontaktuje się z Tobą
kilka dni przed wydarzeniem i
przekazuje szczegółowe informacje

WOLONTARIAT
DŁUGOTERMINOWY

/ ZDALNY

Twoja aplikacja na ofertę

Przekazanie organizatorowi
wolontariatu kontakt do Ciebie- imię i
nazwisko, mail, telefon

Organizator ma 7 dni na kontakt z
wolontariuszem i uzgodnienie dalszej
współpracy



Ważne!

W przypadku gdyby w ciągu 7 dni od
Twojej aplikacji nikt się z Tobą nie

skontaktował- daj nam znać.
Skontaktujemy się z organizatorem w

celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Jako Regionalne Centrum Wolontariatu
w Gdańsku prowadzimy Biuro

Pośrednictwa Wolontariatu

Na naszej stronie znajdują się zarówno
nasze oferty, które tworzymy i

realizujemy jak i oferty od organizacji i
instytucji z którymi współpracujemy

W przypadku wolontariatu
długoterminowego/ zdalnego Twoje

zgłoszenie przekazywane jest bezpośrednio
do organizatora który zgłosił do nas ofertę i
to on kontaktuje się z Tobą w sprawie oferty

Sprawdzaj maila i/lub odbierz telefon
gdy będzie się z Tobą kontaktować

organizator wolontariatu



gdansk@wolontariatgdansk.pl
58 772 42 18

Kontakt

wolontariatgdansk
wolontariatgdansk 
wolontariatgdansk
Regionalne Centrum Wolontariatu
 w Gdańsku 

Znajdź nas! 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

pon- pt. 8-17
plac Solidarności 1
III piętro, pok. 3.27- 3.28
budynek Europejskiego Centrum Solidarności

STACJONARNIE ONLINE



DZIĘKUJEMY!
To już prawie koniec!

Dziękujemy za poświęcony czas i zapoznanie się z naszą prezentacją dotyczącą
wolontariatu.

 
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem i móc aplikować na oferty, które znajdują się

na naszej stronie wypełnij poniższy formularz:

LINK DO FORMULARZA
Po wypełnieniu formularza i zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi na pytania w
nim zawarte, w ciągu 48 godzin zostaniesz dodany do naszej bazy wolontariuszy

i na Twojego maila zostanie wysłane hasło do Twojego konta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQNa6sxqnbDWadmdLbI8fyfv8FzIOP_fZyVnBL6An9F4pUw/viewform

