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„Wolontariat – to 

jest to” początkiem 

twojej kariery 

zawodowej  



Jeżeli: 

 masz problem ze znalezieniem satysfakcjonującej cię pracy lub 

też nigdy wcześniej nie pracowałeś i chciałbyś stopniowo 

przyzwyczaić się do „życia  zawodowego”, 

 nie chcesz pozostać biernym i pragniesz rozwijać swoje 

umiejętności,  

 chcesz czuć się potrzebnym i docenionym  przez innych... 

 Zacznij od wolontariatu !  



 Praca wykonywana w ramach wolontariatu może mieć taki 

sam  charakter jak praca wykonywana odpłatnie lub też może 

być do niej bardzo podobna. 

 Pracują jako wolontariusz przygotowujesz się do podjęcia 

pracy zawodowej. 

  



Wolontariat to: 

 bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, 

wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

 Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, 

jednookresowy, indywidualny, grupowy, na czas określony itp.  



Wolontariusz to: 

  każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, 

ochotniczo, bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na rzecz organizacji i osób 

indywidualnych wykraczając poza więzi rodzinno-

koleżeńsko-przyjacielskie. 



Jakie prace może wykonywać 

wolontariusz ? 

 Pracując jako wolontariusz możesz wspierać każdego rodzaju 

pracę, wykonywaną w organizacjach korzystających ze 

świadczeń wolontariuszy.  

 Wolontariusz może np.: wykonywać prace administracyjne w 

biurze organizacji, prowadzić serwis internetowy, opiekować 

się grupą dzieci w świetlicy itp.  



 Na zasadzie wolontariatu można wykonywać także bardziej 

specjalistyczne zadania, np. pracować jako lekarz wysłany z 

misją do tych regionów świata, gdzie pomoc medyczna jest 

potrzebna.   W tym przypadku konieczne jest jednak 

posiadanie odpowiednich kwalifikacji,  doświadczenia 

zawodowego, dobrego stanu zdrowia, znajomości języków 

obcych. 



 Generalnie obowiązek posiadania przez wolontariusza: 

odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, 

zrobienia badań lekarskich i spełnienia innych wymagań jest 

istotny w                bardzo szczególnych przypadkach. 



Gdzie można być 

wolontariuszem ? 

  Wolontariuszem można być 

w każdej dziedzinie życia 

społecznego, wszędzie tam, 

gdzie pomoc jest potrzebna.  



Jako wolontariusz możesz 

pracować w:   

 organizacjach pozarządowych                       ( stowarzyszenie, 

fundacja, partia polityczna, związek zawodowy, organizacja 

pracodawców, samorząd zawodowy ), 

 organach administracji publicznej               ( ministerstwa, 

urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie, gminne itp. ), z 

wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej, 



 jednostkach organizacyjnych podległych organom 

administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, 

którymi są: szpitale, biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy 

społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie itp.,  

 organizacjach określanych jako osoby prawne i jednostki 

organizacyjne Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, 

 stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, 



Ze świadczeń wolontariuszy nie 

mogą korzystać:  

 podmioty komercyjne, 

 organy administracji publicznej i jednostki 

organizacyjne im podległe lub przez nie 

nadzorowane w zakresie prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej. 



Dlaczego warto pracować 

jako wolontariusz ? 

 rozwijasz siebie poprzez pracę na rzecz innych ( 

stajesz się coraz bardziej dojrzałym emocjonalnie, 

odpowiedzialnym za powierzone zadania), 

 poszerzasz własne horyzonty myślowe         ( stykasz 

się z nowymi zagadnieniami, poznajesz bliżej 

problemy społeczne ),  



 masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji lub też 

ich odkrywania, 

 możesz przekazywać swoje umiejętności innym, 

 odkrywasz co tak naprawdę chcesz robić w swoim życiu, 

 masz szansę poznać ciekawych ludzi, pracujących w 

organizacjach pozarządowych oraz charakter pracy 

wykonywany w tych organizacjach,  



 możesz nabyć niezbędne umiejętności do wykonywania 

przyszłej pracy zawodowej, 

  wolontariat może być dla ciebie początkiem pracy 

zawodowej, 

 jeżeli już pracujesz zawodowo, a twoja praca nie przynosi ci 

satysfakcji wolontariat daje ci szansę robienia tego co 

naprawdę lubisz, 

 możesz zobaczyć radość i uśmiech na twarzy osób, którym 

pomagasz, 



 jeżeli nie wiesz co zrobić ze sobą, praca dla innych sprawi, że 

poczujesz się potrzebny, 

 wolontariat daje ci szansę wyjazdu za granicę, gdzie poprzez 

pracę dla innych poznajesz inną kulturę, 

 masz szansę w jakimś stopniu zmienić świat wokół siebie !  



Dziękuje za uwagę. 

 wolontariat.lgdrw.pl 
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