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Wolontariat  
z łaciny voluntarius,  

czyli dobrowolny.

Jestem odpowiedzialny i obowiązkowy

Jestem otwarty na nowe pomysły i sposoby 
działania oraz wykorzystuję szansę uczenia się 
nowych rzeczy od innych osób.

Jeżeli nie mogę wywiązać się z zadania, 
informuję o tym opiekuna pracy wolontariuszy 

Działam w zespole i uczestniczę  
w jego spotkaniach. 

Wolontariat nie odbywa się kosztem  
mojej nauki w szkole

Upewniam się, że osoba, której pomagam 
zgadza się na tę pomoc.

Napotykając na trudność,  
pytam jak ją rozwiązać

Jestem dyskretny w sprawach prywatnych 
i unikam zachowań, które mogą być 
niewłaściwie rozumiane.

Jestem osobą, na której można polegać. 

Społecznictwo, filantropia, 
dobrodziejstwo, 

dobroczynność, działalność 
społeczna, działalność 

prospołeczna, praca 
ochotnicza to inne określenia 

tego co oznacza pojęcie 
wolontariatu.

RA
DA

 WOLONTARIATU

SA
MORZĄD SZKOLNY

RA

DA RODZICÓW

DYREKTOR
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PRZESTRZEGAM 
ZASAD >>

Wolontariusz

Wolontariat to słowo dosyć nowe, ale oznacza 
działalność, która istnieje od dawna i określa 
dobrowolną, bezinteresowną pomoc, którą ludzie 
świadczą dla swojego otoczenia i siebie nawzajem.

Wolontariat ma swoje zasady. Jeśli pomagasz 
komuś w rodzinie lub przyjacielowi, to nie jest to 
jeszcze wolontariat. Jest nim natomiast np. pomoc 
obcej starszej osobie w hospicjum lub w domu 
pomocy społecznej.

Jesteś 
potrzebny!

Prawdziwy 
wolontariusz 

podejmuje 
się pomocy 

dobrowolnie 
i pracuje za 

darmo.Zespół 
wolontariu-
szy w gronie 

przyjaciół 
realizuje  

swoje  
pomysły 
i twórczo 

wykorzystuje 
energię.  

Wolontariat to dobrowolne 
zaangażowanie się, bezpłatna 
i świadoma praca na rzecz innych 
osób lub ogółu społeczeństwa. 

Pomoc swojej rodzinie wynika  
z relacji jaka łączy bliskie  
osoby oraz wzajemnego  
szacunku a nie z wolontariatu. 

2zł
Staram się  
być dobrym  

wolontariuszem
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Współpraca przy organizacji 

czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Wolontariusz doskonale mnoży dobro 
wokół siebie i dzieli się swoim czasem, 
talentami i pomysłami. Nie bój się zostać 
mistrzem mnożenia i dzielenia. 

W szkole 
może już być 
zorganizowa-
ny wolonta-
riat. Możesz 

do niego 
dołączyć. 

 
Chcesz działać 
w wolontaria-
cie? Zgłoś się 

do samorządu 
uczniowskiego 
lub dyrektora 

szkoły. 

szkoła

Wolontariuszem może być 
każdy: uczeń, a także pan woźny, 
nauczyciele i rodzic!

Potrafisz  
to!

Udział 
w organizowaniu 

akcji 
podtrzymywania 

i upowszechniania 
kulturowej 

i obywatelskiej 
tradycji narodowej 
oraz pielęgnowania 

polskości. 

Możemy 
współpracować 

przy kampaniach 
na rzecz ochrony 

zdrowia, albo 
promowania 

zdrowego trybu 
życia, albo przy 

akcjach sportowych!

Udział 
w organizowaniu akcji 
promujących naukę, 

edukację, oświatę 
i wychowanie. 

Uczestniczenie 
w akcjach 

promujących 
ekologię i ochronę 

zwierząt 
oraz ochronę 
dziedzictwa 

przyrodniczego. 
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Wolontariusze przekazują 
pozytywne postawy i uczą się 

współpracy w zespole...

... a także rozwija samodzielność 
oraz odpowiedzialność za siebie 

i innych.

Wolontariat pomaga 
rozwijać i kształtować 

osobowość, ucząc żyć według 
uniwersalnych wartości...

... zapewnia
satysfakcję płynącą z niesienia 

pomocy innym, pomaga odkrywać 
sens życia...

...aktywizują 
społeczność 

szkolną  
i spędzają 

pożytecznie czas. 

Aktywny wolontariusz 
zyskuje wiele: 

satysfakcję, poczucie 
sensu, uznanie ze strony 

innych, podwyższenie 
samooceny itd. 
Zaangażowany 

wolontariusz zyskuje 
nowych przyjaciół 

i znajomych, zdobywa 
wiedzę, doświadczenie 

i nowe umiejętności. 
Zdobywa też lepszą 

pozycję w dalszej nauce 
i na rynku pracy.

Nie należy 
wolontariatu 
utożsamiać 
z udziałem 
w akcjach 

charytatywnych... 
 

hmmm, czyli?

Każdy, kto włącza się 
w dobroczynne przedsięwzięcie 

od strony organizacyjnej, np. 
przygotowuje plan działania, plakaty, 
ogłoszenia, zbiera dary, uczestniczy 
w podsumowaniu akcji i transporcie 

darów do adresatów, jest jak 
najbardziej wolontariuszem. 

Natomiast 
wszyscy 

przynoszący dary 
w ramach akcji 
pomocowych 

są uczestnikami 
kampanii, 
ale nie są 

wolontariuszami. 
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Pamiętaj, że osoba, której 
pomagasz, musi chcieć 

przyjąć tę pomoc od ciebie. 
Nie pomagamy nikomu na siłę.

O wolontariacie akcyjnym możemy mówić 
wtedy, gdy wolontariusz podejmuje się 

jakiegoś krótkiego zadania. Na przykład kiedy 
przez kilka lub kilkanaście dni podejmiesz się 
organizacji zabawy integrującej społeczność 

szkolną.
 

Gdy takie działanie zakończy się sukcesem, 
masz satysfakcję i poczucie dobrze spełnionej 

misji. Możesz zdecydować, że będziesz 
systematycznie działać w wolontariacie. 

 

Wolontariat stały 
obejmuje regularne 
pomaganie. Możesz 

podejmować się 
cyklicznych dyżurów, 
np. wspierając innych 

uczniów przy odrabianiu 
lekcji lub prowadząc 

gazetkę na temat 
wolontariatu.

Współcześnie rozumiany wolontariat umownie odwołuje 
się do postaci szwajcarskiego pacyfisty Pierre’a 

Ceresole, który w reakcji na wydarzenia i następstwa 
I wojny światowej zorganizował w 1920 r. pierwszy obóz 
bezinteresownej pracy – Service Civil Volontaire. Zebrał 

on ochotników reprezentujących walczące ze sobą kraje 
w celu odbudowy zniszczonej podczas wojny wioski obok 

Verdun.

Kolejne jego działania przyczyniły 
się do powstawania zarówno grup 
wolontariatu, jak i pojedynczych 
naśladowców, którzy za pomocą 
bezpłatnej pracy realizowali ideał 
bezinteresownej miłości i pokoju.
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