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CZY TO WARTO ROBIÆ?
Pewnie niejeden z was zadaje
sobie pytanie, czy rzeczywiœcie to
warto robiæ? Czy nie lepiej podj¹æ
p³atn¹ pracê, która mo¿e nie zawsze
daje satysfakcjê, ale za to pozwala,
po dwóch czy trzech miesi¹cach,
pojechaæ na wymarzone wakacje?
A mo¿e uda siê za³apaæ na, nawet
bezp³atny, sta¿ w du¿ej firmie, który
bêdzie piêknym punktem w waszym
CV, kiedy nadejdzie czas szukania
prawdziwej pracy?
W tym piœmie chcemy pokazaæ,
dlaczego wolontariat jest fajn¹
przygod¹ i warto na to poœwiêciæ
swój czas. Nie chcia³abym jednak,
¿ebyœcie przeczytali laurkê na jego
czeœæ. Dlatego, byæ mo¿e przewrotnie, ten pierwszy artyku³ dotyczy
raczej tego, kiedy i w jaki sposób, nie
tylko nie warto, ale nawet, z korzyœci¹ dla wszystkich, w tak¹ dzia³alnoœæ anga¿owaæ siê nie nale¿y. Nie
ka¿dy mo¿e byæ wolontariuszem i nie
ka¿da pomoc wolontariusza jest naprawdê pomoc¹.
Praca wolontariuszy to nie poœwiêcenie, za które wszyscy powinni byæ
wdziêczni, bo w koñcu podejmowana jest za darmo. Wolontariat to równie¿ nie takie dzia³anie, które ma
s³u¿yæ wydarciu z organizacji jak najwiêcej korzyœci dla siebie (czy nie
¿eruje na was, nie daj¹c nic w zamian?). Je¿eli tak uwa¿acie, lepiej
poszukajcie p³atnego zajêcia. Wolontariat nie jest i nie mo¿e byæ wykorzystywaniem niczyjej bezp³atnej
pracy, dlatego te¿ nie ka¿da organizacja mo¿e wolontariusza przyj¹æ
(sprawdŸcie w tekœcie o zagadnieniach prawnych…). Wolontariat jest
wymian¹ i nale¿y o tym pamiêtaæ.
Niekoniecznie zawsze zyskacie konkretne umiejêtnoœci, jak obs³uga
faksu czy pisanie pisma urzêdowego
(to drobiazgi, ale na pocz¹tku pracy
zawodowej bardzo siê przydaj¹). Praca z osobami starszymi czy dzieæmi
uczy cierpliwoœci, otwartoœci na potrzeby innego cz³owieka, æwiczy
w umiejêtnoœci komunikacji. Naprawdê mo¿ecie to napisaæ w CV, bo
samo has³o wolontariat w domu opieki, rzeczywiœcie nic nikomu nie
powie. A nawet, je¿eli w dokumentach aplikacyjnych nie znajdziecie
miejsca, ¿eby te informacje umieœciæ, to nadal s¹ to umiejêtnoœci,
które bêd¹ procentowaæ, nie tylko
w dalszej pracy, ale tak¿e w ¿yciu
pozazawodowym.
Zerwanie umowy o wolontariacie,
nie wi¹¿e siê z ¿adnymi konsekwencjami, dlatego nierzadko bywa ona
traktowana, jak nic nie znacz¹cy
œwistek. Jednak w³aœnie przez brak
konsekwencji, bycie wolontariuszem

wymaga dojrza³oœci i odpowiedzialnoœci. Czêsto, szczególnie w pracy
z dzieæmi lub osobami starszymi,
jest to odpowiedzialnoœæ za drugiego
cz³owieka, który liczy na wasz¹
pomoc i przyjaŸñ, tutaj nie mo¿na
powiedzieæ: znudzi³o mi siê albo nie
mam czasu, bo nagle znaleŸliœcie
now¹ pasjê. Mo¿e wam siê wydawaæ, ¿e pracy biurowej czy dzia³añ
organizatorskich to nie dotyczy, ale
np. w naszej Fundacji, to one w³aœnie
s¹ niezbêdne, wed³ug nich rozplanowuje siê prace nad projektami, które
przecie¿ nie s³u¿¹ wy³¹cznie naszej
chwale i temu, ¿eby nasi pracownicy
mogli mieæ wiêcej przerw na kawê,
ale osobom, do których s¹ skierowane, czêsto tak¿e wam.
B³êdne jest przekonanie, ¿e tylko
praca w hospicjum, opieka nad
starsz¹ lub niepe³nosprawn¹ osob¹,
jest pe³nowartoœciowym wolontariatem. Du¿e imprezy kulturalne czy
sportowe (tak¿e EURO 2012) nie
mog³yby siê odbyæ bez pomocy
wolontariuszy. Nie ma lepszego i gorszego wolontariatu, oferta jest tak
szeroka, ¿e ka¿dy powinien skierowaæ swoje si³y tam, gdzie czuje siê
najlepiej. Nagrod¹ powinna byæ wasza satysfakcja, której nie dostarczy
niby szlachetniejsze zajêcie, ale nieodpowiadaj¹ce waszym predyspozycjom.
Mam nadziejê, ¿e te uwagi nie
zniechêc¹ was do dalszej lektury.
Chcia³abym, ¿eby przyk³ad ludzi, którzy zajmuj¹ siê wolontariatem i w
nim dzia³aj¹, sta³ siê bodŸcem do
podjêcia wolontariatu, a niekoniecznie lista korzyœci, z rozwojem osobistym na czele. Je¿eli macie z tego
tekstu coœ zapamiêtaæ, to chcia³abym, ¿eby by³o to stwierdzenie, ¿e
wolontariat jest prac¹ (chocia¿ nie
w sensie prawnym), a nie kursem
tañca, który rzucacie, kiedy wam siê
znudzi. Wiadomo, ró¿ne rzeczy zdarzaj¹ siê w ¿yciu, nikt nie oczekuje,
¿e bêdziecie trwaæ przy organizacji
na dobre i na z³e, ale przynajmniej
traktujcie jej pracowników i swoje
zadania powa¿nie, je¿eli oczekujecie powa¿nego traktowania z ich
strony. I kiedy nie mo¿ecie przyjœæ, to
chocia¿ uprzedŸcie.
To, co piszê, wynika z moich doœwiadczeñ z wolontariuszami, a nie
z negatywnego do nich nastawienia.
W swojej pracy spotka³am równoczeœnie wielu zaanga¿owanych i
wspania³ych ludzi, bez których nasze
projekty by³yby o wiele ubo¿sze. Tutaj
chcia³abym podziêkowaæ osobom,
które pomog³y w redakcji tego pisma: Agacie, Magdzie, Wojtkowi i Paw³owi, a tak¿e przedstawicielom or-
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ganizacji, którzy znaleŸli czas na
rozmowê, podzielenie siê doœwiadczeniami i przekazanie informacji
z pierwszej rêki.
Oczywiœcie, to, co przedstawiamy,
to zaledwie ma³a czêœæ wszystkich
mo¿liwoœci. Pokazuje jednak, ¿e
ka¿dy mo¿e znaleŸæ coœ dla siebie.
Zachêcam do samodzielnych poszukiwañ i ¿yczê wam, ¿eby o wartoœci
wolontariatu, który podjêliœcie, przes¹dza³ uœmiech drugiego cz³owieka,
a dopiero potem, mo¿liwoœæ umieszczenia tej informacji w CV.
Karolina Luksa

CO TO JEST
WOLONTARIAT?
WOLONTARIAT (³ac. volontarius –
dobrowolny) jest poœwiêcaniem czasu i energii na rzecz spo³ecznoœci lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz
ochrony œrodowiska itp. Dzia³alnoœæ
wolontaryjna ma charakter bezp³atny, z wyj¹tkiem zwrotu kosztów
poniesionych w zwi¹zku z wykonywanym œwiadczeniem.

PRZYDATNE LINKI
www.wolontariat.org.pl
Centrum Wolontariatu –
informacje dla wolontariuszy (kto to
jest wolontariusz, gdzie mo¿e pracowaæ, dla kogo jest wolontariat, publikacje, wyjaœnienia prawne);
www.ngo.pl
portal organizacji pozarz¹dowych
Baza organizacji (tak¿e zagranicznych) o wszelkich profilach dzia³alnoœci; mo¿na w niej znaleŸæ og³oszenia o praktykach z ca³ej Polski,
zamieœciæ swoje og³oszenie, pobraæ
wzory umów i akty prawne;
www.mlodziez.org.pl
Tu mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej
o programie M³odzie¿ w dzia³aniu;
www.pozytek.gov.pl
Serwis informacyjny Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej.
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POMOC Z KOSZYKA
Chyba ka¿dy z was widzia³ w supermarkecie, przed Bo¿ym Narodzeniem czy Wielkanoc¹, wolontariuszy
w pomarañczowych koszulkach, stoj¹cych przy wielkim koszu, powoli zape³niaj¹cym siê artyku³ami spo¿ywczymi, rozdaj¹cych ulotki o zbiórce ¿ywnoœci. Mo¿e niektórzy z was wrzucili coœ do tego kosza, inni przeszli
obojêtnie, nawet nie spogl¹daj¹c na ulotkê. Pewnie jednak niewielu wie, o co w ogóle w tej akcji chodzi, kto j¹
organizuje i jak ³atwo do niej do³¹czyæ. Opowiada o tym pani Beata Ciep³a, dyrektor Banku ¯ywnoœci w Krakowie.
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w tym roku szacujemy, ¿e wesprzemy
organizacje pozarz¹dowe 5 tys. ton
¿ywnoœci – piêcioma milionami kilogramów. Rozk³adaj¹c to na posi³ek przeliczeniowy, pó³ kilograma, to jest 10
milionów posi³ków! Najwiêcej ¿ywnoœci
mamy w tej chwili z programu Unii Europejskiej. Ten mechanizm funkcjonuje
ju¿ od ponad 20 lat, my z niego korzy-

lontariuszy. Na przyk³ad, przy ostatniej
zbiórce, która mia³a miejsce, oprócz
Krakowa, w jedenastu innych miastach
Ma³opolski, udzia³ w akcji wziê³o ponad
2500 wolontariuszy, wiêc rzeczywiœcie
wymaga to sporego zaanga¿owania.
Wolontariusze dy¿uruj¹ w sklepach, zachêcaj¹ klientów do robienia zakupów,
wrêczaj¹ ulotki, potem przyjmuj¹ ¿yw-

stamy od momentu przyst¹pienia do
Unii. Polega on na tym, ¿e surowce, które s¹ gdzieœ w magazynach rezerw krajowych, czy europejskich, takie jak
zbo¿e, mas³o czy mleko w proszku, s¹
nastêpnie przetwarzane na podstawowe artyku³y i trafiaj¹ do potrzebuj¹cych. W tym momencie jest to ponad
80% ¿ywnoœci, któr¹ w ogóle mamy
(podstawowy asortyment to 17 produktów, przede wszystkim: mleko, m¹ka,
makarony, kasze, p³atki œniadaniowe,
d¿emy, cukier).
KL: Obszar dzia³alnoœci, w którym
Pañstwo g³ównie potrzebuj¹ wolontariuszy, to zbiórka produktów ¿ywnoœciowych w supermarketach?
BC: Tak, przy okazji akcji spo³ecznych,
zbiórek ¿ywnoœci, które ju¿ od lat organizujemy dwa razy do roku, czyli œwi¹tecznej zbiórki przed Bo¿ym Narodzeniem i przed Wielkanoc¹. Dodatkowo
jeszcze, od kilku lat wesz³a kolejna
zbiórka: Podziel siê posi³kiem. Do tych
akcji potrzebujemy bardzo du¿o wo-

noœæ i j¹ segreguj¹. Staramy siê ich
pozyskiwaæ wspó³pracuj¹c, czy to z innymi organizacjami pozarz¹dowymi,
czy, w du¿ej mierze, równie¿ ze szko³ami i œwietlicami, gdzie, oczywiœcie za
zgod¹ dyrekcji i przy zaanga¿owaniu
nauczycieli, staramy siê organizowaæ
spotkania, podczas których mówimy
o wolontariacie i o pomocy wolontaryjnej w kontekœcie naszej dzia³alnoœci,
a póŸniej osoby zainteresowane
zachêcamy do udzia³u w akcji. I w tej
chwili w Krakowie, bo tutaj musimy
znaleŸæ najwiêcej osób, to jest ok.
600–800 wolontariuszy, mamy szko³y,
które deklaruj¹ zorganizowanie grupy
wolontariuszy i obs³ugê w jednym markecie, ok. 40–50 osób w ci¹gu 2-, 3dniowej zbiórki. Bardzo potrzebujemy
tak¿e wolontariuszy pe³noletnich, którzy pe³niliby funkcjê koordynatorów organizuj¹cych prace wolontariuszy ju¿
w sklepach, tutaj korzystamy równie¿
z pomocy innych organizacji, ich wolontariusze równie¿ nam pomagaj¹.

Zbiórka w Almie [fot. WK]

Karolina Luksa: Co to jest Bank ¯ywnoœci, czym siê zajmuje, jak dzia³a?
Beata Ciep³a: Bank ¯ywnoœci w Krakowie to organizacja pozarz¹dowa po¿ytku publicznego, której celem jest,
z jednej strony, niedopuszczanie do
marnowania siê ¿ywnoœci, a z drugiej,
pomoc ¿ywnoœciowa osobom najubo¿szym. W statucie mamy napisane:
„zmniejszanie obszarów g³odu i niedo¿ywienia”. Na co dzieñ zajmujemy siê
nieodp³atnym pozyskiwaniem ¿ywnoœci od producentów, dystrybutorów, firm,
nadwy¿ek ¿ywnoœciowych np. w ramach unijnego Europejskiego Programu Pomocy Osobom Najubo¿szym, jak
równie¿ zbiórkami ¿ywnoœci od osób
indywidualnych. Tê ¿ywnoœæ magazynujemy, sortujemy, przeliczamy w naszych magazynach, a nastêpnie przekazujemy na rzecz osób potrzebuj¹cych. Nie udzielamy pomocy osobom
indywidualnym, dzia³amy trochê na
zasadzie hurtowni, czyli wspieramy
¿ywnoœci¹ inne, mniejsze organizacje
pozarz¹dowe, jad³odajnie, kuchnie dla
ubogich, domy dziecka, œwietlice. Te
placówki albo przygotowuj¹ z niej
posi³ki dla swoich podopiecznych, albo
te¿ przekazuj¹, w formie paczek ¿ywnoœciowych, dla rodzin potrzebuj¹cych.
Banki ¿ywnoœci dzia³aj¹ w ca³ej Polsce,
Europie i na innych kontynentach. Pierwszy bank ¿ywnoœci powsta³ w Stanach
Zjednoczonych pod koniec lat 60. Banki w Polsce dzia³aj¹ od 1992 roku, nasz
w Krakowie ma ju¿ 12 lat. Charakteryzuje nas lokalnoœæ dzia³ania,
czyli nie organizujemy pomocy dla
zagranicy czy dla Afryki, tylko dla najubo¿szych w naszym regionie. Zasiêg
naszego dzia³ania, to, jak mówi³am, województwo ma³opolskie. Tu staramy siê
pozyskiwaæ ¿ywnoœæ i tu wspieramy ni¹
organizacje. Obecnie mamy podpisane
porozumienia o wspó³pracy i ¿ywnoœæ
przekazujemy blisko 250 ró¿nym organizacjom z terenu Ma³opolski. Szacujemy, ¿e ka¿dego miesi¹ca ta ¿ywnoœæ
dociera do ok. 90 tys. osób potrzebuj¹cych. Podczas naszych dzia³añ, ze
szczególn¹ trosk¹ myœlimy o dzieciach,
st¹d te¿ ostatnio realizowana zbiórka
w ramach programu Podziel siê posi³kiem. ¯ywnoœæ, któr¹ uda³o nam siê
zebraæ podczas akcji, w ca³oœci trafi do
instytucji i organizacji pomagaj¹cych
dzieciom. Skala naszego dzia³ania jest
te¿ doœæ spora, jeœli chodzi o iloœæ
¿ywnoœci, z roku na rok udaje nam siê
pozyskiwaæ coraz wiêcej, na przyk³ad,
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Bardzo liczymy na wsparcie studentów. Wspó³pracowaliœmy z kilkoma
uczelniami, bardzo czêsto osoby,
które odbywa³y u nas jakieœ praktyki
czy sta¿e, póŸniej z nami zostawa³y.
Wiele osób, które dotychczas z nami
wspó³pracowa³o ju¿ ukoñczy³o studia, dlatego jesteœmy na etapie
poszukiwania nowej grupy wolontariuszy. Mi³e jest to, ¿e mamy wœród
wolontariuszy równie¿ takich, którzy
10 lat temu brali udzia³ w zbiórce i s¹
z nami do dzisiaj. Mamy osoby, które
w szkole podstawowej by³y wolontariuszami i przez trzy godziny
gdzieœ dy¿urowa³y, a teraz ju¿ jako
osoby pe³noletnie, studenci, czy
nawet osoby pracuj¹ce, te¿ w miarê
swojego wolnego czasu w³¹czaj¹ siê
do akcji. Oprócz tego, potrzebujemy
wolontariuszy równie¿ do codziennej pracy – czasami jest to taka
¿mudna praca papierkowa, dokumentacyjna. Staramy siê te¿ mówiæ
o sobie i zachêcaæ do wspierania
nas przez firmy z bran¿y spo¿ywczej,
producentów, dystrybutorów. Te du¿e, ogólnopolskie koncerny gdzieœ
tam z nami, w mniejszym czy wiêkszym stopniu, wspó³pracuj¹, natomiast jest wiele ró¿nych mniejszych
firm, które nie wiedz¹ o naszym
istnieniu, a które byæ mo¿e mog³yby
nas równie¿ wspieraæ. Nie chodzi tu
tylko o pe³nowartoœciow¹ ¿ywnoœæ.
Chêtnie przyjmujemy te¿ ¿ywnoœæ,
tzw. niehandlow¹, która np. ma wadliwe opakowanie, nie ten kolor pomarañczy na soku, czy krótkie terminy przydatnoœci do spo¿ycia. Wtedy,
zamiast towar marnowaæ, utylizowaæ, tak¹ ¿ywnoœæ mo¿na przekazaæ nam. Oczywiœcie musi siê ona
mieœciæ w terminie przydatnoœci do
spo¿ycia, nie mo¿e byæ uszkodzona
itp. Wolontariusze pomagaj¹ nam
równie¿ w poszukiwaniu takich firm,
przy spotkaniach i przygotowywaniu
pism. Dzisiaj bardzo poszukujemy
osoby, która by o¿ywi³a nasz¹ stronê
internetow¹. Zbyt rzadko odwiedzamy te¿ organizacje, którym udzielamy pomocy.
KL: Czy to mog³oby byæ równie¿
zadanie dla wolontariuszy?
BC: Na pewno tak, my, pracownicy
etatowi, staramy siê to robiæ, ale jest
nas pi¹tka, a codziennie musi byæ
w Banku ¯ywnoœci 10–12 osób,
wiêc to s¹ te¿ wolontariusze czy
osoby bezrobotne, w ramach prac
spo³ecznie u¿ytecznych. Jeœli chodzi
o odwiedzanie organizacji, to staramy siê to realizowaæ wspólnie, bo
trudno wys³aæ wolontariusza na
tak¹ wizytê bez wiedzy i przygotowania. Z jednej strony powinniœmy
poznawaæ potrzeby i lepiej pomagaæ

Wolontariat. To warto robiæ

IV

w przysz³oœci, z drugiej strony, staramy siê unikaæ s³owa „kontrola”
i zastêpowaæ je s³owem „monitoring”, ale bior¹c pod uwagê olbrzymi¹ wartoœæ ¿ywnoœci, któr¹ przekazujemy, musimy mieæ pewnoœæ, ¿e
jest ona odpowiednio dystrybuowana, dokumentowana. Jeœli organizujemy wizytê, zaczynamy od tego,
¿e wolontariusz ze sta³ym pracownikiem czy cz³onkiem stowarzyszenia, odwiedzaj¹ razem kilka organizacji, a potem wolontariusze mog¹
to ju¿ robiæ samodzielnie. Wa¿ne,
aby mieæ kontakt z organizacjami,
bo jak my wydajemy ¿ywnoœæ, czy
podpisujemy raz do roku jakieœ
aktualizacje, to nie ma czasu, ¿eby
zobaczyæ sens tej pracy – my tu na
co dzieñ przerzucamy tony ¿ywnoœci
albo stosy papierów, a tak naprawdê
jest najfajniej, kiedy widzimy jak¹œ
œwietlicê i dzieci, które jedz¹ obiad
i jakieœ jogurciki, które dosta³y z
Banku, czy rodziny, dla których ta
pomoc ¿ywnoœciowa jest realnym
wsparciem. To nam do³adowuje akumulatory i zachêca do dalszej pracy.
Zdarzaj¹ siê te¿ niespodziewane
akcje, np. dziœ nasi wolontariusze
zbieraj¹ fasolkê, któr¹ pewien pan
postanowi³ przekazaæ wprost ze
swojego pola. Musieliœmy zorganizowaæ grupê i transport, zreszt¹ ju¿
dwa takie zbiory by³y, dzisiaj kolejny,
bo fasolka obrodzi³a. I jest wycieczka za Kraków, do prac polowych.
Dodam, ¿e wczeœniej mieliœmy ju¿
sadzenie ziemniaków i wykopki.
KL: Teraz s¹ ju¿ Pañstwo rozpoznawalni i pewnie nie ma problemu
z uzyskaniem zgody marketu na
zbiórkê, a jakie by³y pocz¹tki?
BC: Nie mieliœmy nigdy k³opotów,
zdarza³y siê pojedyncze wyj¹tki, np.
jest du¿e centrum handlowe w Krakowie, którego dyrekcja nie wyra¿a
zgody na takie akcje. Gdzieœ by³y
pojedyncze przypadki – jakiœ hipermarket nie by³ zadowolony, ¿e za
ma³o mówiliœmy o nim w mediach
i tam raz nie robiliœmy zbiórki, ale
potem do nas wróci³. Staramy siê
dobrze zorganizowaæ akcje, ¿eby nie
zak³óca³a normalnego funkcjonowania centrum, ¿ebyœmy nie przeszkadzali z naszymi tobo³kami,
kartonami, ¿ywnoœci¹. ¯eby nasi
wolontariusze nie byli niekulturalni
i natarczywi. Poniewa¿ przez lata nie
by³o ¿adnych wpadek, sklepy maj¹
ju¿ do nas zaufanie i nie ma ju¿
problemów. Bardzo czêsto pomagaj¹ i anga¿uj¹ siê w zbiórkê pracownicy. Staramy siê te¿ robiæ akcje w
mniejszych sklepach, bo nie wszyscy robi¹ zakupy w du¿ych centrach
handlowych. Przy okazji Podziel siê
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posi³kiem robiliœmy zbiórkê w 5
mniejszych osiedlowych marketach.
By³o super, jeœli chodzi o pomoc
pracowników i pomoc w organizacji
akcji, a tak¿e bardzo pozytywne
postawy klientów, którzy nie przechodzili obojêtnie obok naszych wolontariuszy i koszyka. Statystycznie
co drugi wrzuca³ coœ do kosza, a w
tych du¿ych, jest niestety ró¿nie
i czasami to frustruje wolontariuszy.
KL: Nie ka¿dy mo¿e i chce zaanga¿owaæ siê jako wolontariusz,
ka¿dy jednak mo¿e wrzuciæ coœ do
koszyka, jakie s¹ te szczególnie
potrzebne artyku³y?
BC: Gama artyku³ów w ramach programu unijnego jest doœæ spora,
takie produkty jak m¹ka, kasze,
mleko, p³atki, mamy. To, o co szczególnie prosimy, to olej, konserwy
rybne, miêsne, warzywne i owocowe, tak¿e ry¿. Ale, oczywiœcie, przyjmujemy ka¿d¹ ¿ywnoœæ, która nie
jest mro¿onk¹.

Bank ¯ywnoœci

Dla kogo?
Dla ka¿dego (wolontariuszami mog¹
byæ nawet uczniowie gimnazjum),
kto dysponuje przynajmniej kilkoma
wolnymi godzinami w tygodniu.

Zadania?
Na co dzieñ – praca biurowa i w magazynie; podczas akcji (3 razy do
roku): rozdawanie ulotek, przyjmowanie, liczenie i segregowanie
¿ywnoœci, koordynacja pracy innych
wolontariuszy.

Czas?
W pomocy przy codziennym funkcjonowaniu, wystarczy kilka godzin w tygodniu, przy zbiórkach – wystarcz¹
nawet 3 godziny, bo tyle trwa dy¿ur
wolontariusza (koordynatora – pó³
dnia). Do prac biurowych i magazynowych mo¿na siê zg³osiæ w dowolnym momencie; do akcji, na 1–2
miesi¹ce przed jej terminem.

Kontakt?
Bank ¯ywnoœci w Krakowie
ul. Zab³ocie 20/22, 30-701 Kraków
tel./fax: 12 257 00 06
www.bzk.free.ngo.pl
bz.krakow@bankizywnosci.pl
Mo¿na siê te¿ zg³osiæ, wype³niaj¹c ankietê na stronie:
www.bzk.free.ngo.pl/
formularz_zgloszenia_wolontariusza.
doc
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WIZYTA W PRZEBRANIU
Fundacja Dr Clown stosuje terapiê œmiechem i zabaw¹. Wolontariusze w przebraniach klaunów spotykaj¹ siê
z dzieæmi chorymi, g³ównie chorymi psychosomatycznie i wykorzystuj¹c ró¿ne techniki terapeutyczne,
relaksacyjne, chc¹ pomóc im zredukowaæ niepokój oraz ból somatyczny. Ka¿de dziecko otrzymuje czerwony
nosek (symbol uœmiechu) oraz balonik-zwierz¹tko (symbol zabawy).

Dla kogo?

Szkolenia?

Dla ka¿dego, kto ma poczucie humoru, potrafi odczuwaæ
radoœæ z przebywania z dzieæmi. Wolontariuszami najczêœciej zostaj¹ studenci pedagogiki, psychologii, medycyny.

Fundacja proponuje du¿e spektrum szkoleñ. Zaczyna siê od
szkolenia podstawowego (10 godz.) – co to jest terapia
œmiechem, od nauki sztuczek. PóŸniej s¹ szkolenia dla
chêtnych (pantomima, ¿onglerka, twórczoœæ – w zale¿noœci
od aktualnych potrzeb).

Zadania?

Czas?

Wolontariusz Fundacji zostaje przeszkolony z podstaw
psychopedagogiki, terapii œmiechem, sztuczek iluzjonistycznych. Wychodzi na oddzia³y najpierw jako obserwator
(jeden lub dwa razy), a póŸniej w³¹cza siê w dzia³ania.
Wolontariusz nigdy nie pracuje sam – musz¹ byæ minimum
dwie osoby. Wizyty u dzieci odbywaj¹ siê w stroju klauna
(w przebraniu). Wolontariusz podczas sta¿u (50 godz.)
otrzymuje swoje imiê np. Dr Kapelusik, które jest zgodne
z jego prac¹, wizerunkiem itd. sta¿ koñczy siê „egzaminem”,
po którym zostaje siê terapeut¹.

Wizyty s¹ najczêœciej raz w tygodniu, w dowolny dzieñ, na
wyjœcie trzeba przeznaczyæ ok. 3–4 godz. (przygotowanie siê
do wyjœcia, spotkanie z dzieæmi, zdjêcie stroju). S¹ te¿ imprezy plenerowe, charytatywne, wizyty w przedszkolach.

Kontakt?

Szpital œw. Ludwika, ul. Strzelecka [fot. KL]

Fundacja Dr Clown (oddzia³ w Krakowie)
El¿bieta Baran-Cebula
elzbieta.baran@drclown.pl, tel. 694 400 073
www.drclown.pl

WOLONTARIUSZY ZAPRASZAJ¥
Caritas
Wolontariusze zainteresowani
dzia³aniem w Caritas, mog¹ to
robiæ m.in. poprzez Szkolne
i Akademickie Ko³a Caritas.
Szkolne Ko³a Caritas dzia³aj¹
w strukturach szko³y, pod
opiek¹ np. pedagoga szkolnego, zajmuj¹ siê pomoc¹
osobom, oœrodkom w jej
najbli¿szym otoczeniu bêd¹cym pod opiek¹ Caritas.
Akademickie Ko³a Caritas s¹
tworzone przez samych studentów, dzia³aj¹ bezpoœrednio pod opiek¹ Caritasu.
Studenci uczestnicz¹ w tych

Wolontariat. To warto robiæ

dzia³aniach Caritasu, do których maj¹ najlepsze przygotowanie (np. poprzez kierunek studiów), tak¿e np. w razie
potrzeby, w sytuacjach kryzysowych.

Dla kogo?
Dla ka¿dego, wolontariuszami
mog¹ byæ nawet uczniowie
szkó³ podstawowych (w ramach Szkolnych Kó³ Caritas).

Zadania?

Wolontariusze mog¹ dzia³aæ
we wszystkich tych obszarach,
w których dzia³a Caritas, s¹ to
min. placówki opiekuñcze dla
dzieci, œwietlice, rodzinne domy dziecka, domy dla bez-

domnych, pomoc osobom
starszym, niepe³nosprawnym,
ofiarom przemocy, samotnym
matkom. Dzia³ania wolontariuszy zale¿¹ od ich przygotowania i umiejêtnoœci. Mo¿e to
byæ pomoc osobom starszym
w zakupach, dzieciom w nauce, a w przypadku studentów
np. pomoc psychologiczna czy
prawna, oczywiœcie, udzielana
pod opiek¹ wykwalifikowanych pracowników.

Czas?

Kontakt?
Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
ks. Jaros³aw Nowak
koordynator
ds. wolontariatu
ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków
tel./fax: 12 637 07 12
wew. 113
kom. 604 95 44 55
jnowak@caritas.pl
www.krakowcaritas.pl

Uczniowie szkó³ podstawowych – ok. 1 godziny tygodniowo, gimnazjów – 2, starsi
i studenci – w zale¿noœci od
wybranej dzia³alnoœci.
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PRAWIE WSZÊDZIE NA ŒWIECIE
Karolina Luksa: Czym jest wolontariat europejski?
Barbara Ligas: Wolontariat europejski jest jedn¹ z akcji programu
M³odzie¿ w Dzia³aniu. Jest to projekt
skierowany do m³odych ludzi, w wieku
od 18 do 30 lat, czasami m³odszych.
Mo¿na wyjechaæ do krajów Unii
Europejskiej, krajów partnerskich
z Europy Œrodkowo-Wschodniej, do
krajów basenu Morza Œródziemnego,
a tak naprawdê, praktycznie do ka¿dego kraju na œwiecie, gdzie realizowane s¹ projekty EVS, a jest
takich krajów du¿o.
KL: Czy na stronie internetowej
STRIM-u wymienione s¹ wszystkie
miejsca, do których mo¿na za waszym poœrednictwem wyjechaæ, czy
je¿eli ktoœ przyjdzie do biura, to baza
na miejscu jest wiêksza?
BL: To, co og³aszamy na stronie, to s¹
wolontariaty, o których wiemy, ¿e tam
s¹ poszukiwani wolontariusze, ale to
zaledwie u³amek wszystkich mo¿liwoœci. Niektórzy ju¿ coœ wiedz¹ o wolontariacie europejskim i przychodz¹
od razu z gotowym pomys³em i my, jako organizacja wysy³aj¹ca, za³atwiamy tylko formalnoœci. Natomiast ktoœ,
kto nic nie wie o wolontariacie, mo¿e
siê do nas zg³osiæ, dowiedzieæ siê
o procedurach zwi¹zanych z wyjazdem, porozmawiaæ z wolontariuszami, którzy u nas pracuj¹, dowiedzieæ
siê, jak to faktycznie wygl¹da. PóŸniej
dajemy wolontariuszowi namiar na
organizacje, które ju¿ znamy i wiemy,
¿e ich profil bêdzie mu odpowiada³
i tam mo¿e siê zg³osiæ, pisz¹c CV i list
motywacyjny. Dajemy równie¿ kontakt do bazy danych i sami pomagamy szukaæ wolontariatu.
Izabela Kocurek: Zawsze pytamy
o motywacjê, bo nie ka¿dy mo¿e
wzi¹æ udzia³ w dowolnym projekcie,
tylko ta osoba, która faktycznie wie,
jakimi prawami rz¹dzi siê konkretny
projekt i nie traktuje wyjazdu, jako
darmowych wakacji jêzykowych czy
te¿ mo¿liwoœci zwiedzania œwiata za
darmo, gdzie ma kieszonkowe, wy¿ywienie i mieszkanie. Zdarzaj¹ siê osoby, które przychodz¹ w maju i mówi¹,
¿e chc¹ jechaæ w czerwcu na wolontariat, najlepiej do Hiszpanii.
KL: Jakie s¹ najczêœciej pojawiaj¹ siê
mo¿liwoœci odbycia wolontariatu,
jakiego rodzaju to s¹ zajêcia?
BL: Trudno generalizowaæ. Ktoœ, kto
otwiera bazê danych, mo¿e zobaczyæ
ca³¹ listê mo¿liwoœci, ale to s¹ has³a –
za ka¿dym razem trzeba siê wczyty-

Barbara Ligas, Izabela Kocurek i Veronia Poisson [fot. KL]

Chcesz prze¿yæ przygodê ¿ycia, poznaæ ciekawych ludzi, podszkoliæ jêzyk, rozwin¹æ w³asne zainteresowania,
poznaæ (dotychczas) obc¹ kulturê...? Jak to zrobiæ, a przy okazji pomóc innym, opowiadaj¹ koordynatorki ze
Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji M³odzie¿y STRIM, Izabela Kocurek i Barbara Ligas.

waæ albo pisaæ do organizacji, bo pod
has³ami kryj¹ siê diametralnie ró¿ne
mo¿liwoœci. S¹ np. projekty ekologiczne, co mo¿e oznaczaæ, ¿e ktoœ
pojedzie do innego kraju i bêdzie
organizowa³ work campy, na które
przyje¿d¿a m³odzie¿. Projekt ekologiczny mo¿e polegaæ te¿ na tym, ¿e
wolontariusz, razem z wolontariuszami z ca³ego œwiata, bêdzie stawia³
s³upki w górach i wytycza³ szlaki,
mo¿e polegaæ na sadzeniu drzewek,
na prowadzeniu zajêæ w przedszkolu
z dzieæmi na temat ekologii. S¹ projekty z osobami niepe³nosprawnymi,
s¹ projekty dla osób niepe³nosprawnych, s¹ projekty zwi¹zane z polityk¹
m³odzie¿ow¹, z kultur¹, sztuk¹, prac¹
z mniejszoœciami, prac¹ w biurach,
prac¹ w NGO-sach, tworzeniem stron
internetowych, prac¹ w grupach
m³odzie¿owych...
KL: Je¿eli wolontariusz sam sobie
wyszuka projekt, na jakiej zasadzie
wy decydujecie, ¿e to jest projekt,
przy którym STRIM mo¿e poœredniczyæ w za³atwianiu formalnoœci?
BL: Tak naprawdê, mo¿emy uczestniczyæ w ka¿dym projekcie, je¿eli jest to
projekt europejski i znajduje siê
w bazie danych oraz organizacja,
która go przeprowadza, ma tzw.
numer EI (Express of Interest), czyli
jest organizacj¹ akredytowan¹. Teraz
jednak wchodz¹ projekty z krajami
pozaeuropejskimi, w których organizacje niekoniecznie musz¹ mieæ
numer EI i wtedy jest to kwestia

Wolontariat. To warto robiæ
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porozumienia miêdzy nami, tamt¹
organizacj¹, a wolontariuszem.
KL: Zajmujecie siê g³ównie wolontariatem wysy³aj¹cym, a czy s¹ jakieœ
prace, które oferujecie wolontariuszom na miejscu?
IK: Tak, mamy grupê osób, które s¹ tu
wolontariuszami, tzw. EVS friendów,
którzy zajmuj¹ siê tymi osobami,
które do nas przyje¿d¿aj¹. W tym roku
bêdzie to 17 osób z ró¿nych czêœci
œwiata i do ka¿dej z tych osób dobraliœmy co najmniej jedn¹ osobê, która
bêdzie EVS friendem, czyli bêdzie
spêdza³a z wolontariuszem czas wolny, bêdzie mu pokazywa³a Kraków,
prowadzi³a konwersacje jêzykowe.
Cokolwiek zorganizuje taki EVS friend
bêdzie mile widziane. Proponujemy
równie¿ kontakt z ca³a grup¹ tych wolontariuszy, bo s¹ te¿ organizowane
wspólne wyjœcia, inicjatywy, jakiœ wieczorek filmowy czy wyjazd na narty.
Czasami równie¿, w zwi¹zku z jednorazowymi akcjami, jak na przyk³ad
Dzieñ Wolontariusza, akcjê zwi¹zane
z kuchni¹, z kultur¹, z muzyk¹, zapraszamy do nas inne osoby, ale nie jest
to g³ówny cel naszej dzia³alnoœci.
KL: Basiu, wiem, ¿e Ty równie¿ by³aœ
wolontariuszk¹, czy mog³abyœ opowiedzieæ, gdzie i co robi³aœ, jak tam
by³o?
BL: Pracowa³am przez 9 miesiêcy
w Republice Macedonii, w centrum
informacji m³odzie¿owej. Zajmowa³am siê prowadzeniem biura, informowaniem ludzi o mo¿liwoœciach wy-
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jazdowych, ale uczestniczy³am te¿
w ró¿nych projektach na miejscu,
w akcjach, kampaniach z m³odzie¿¹
lokaln¹. Bardzo mi siê podoba³o.
Nauczy³am siê jêzyka macedoñskiego, dziêki temu mogê siê teraz
porozumieæ na ca³ych Ba³kanach.
Ceniê sobie to doœwiadczenie i myœlê, ¿e naprawdê warto wyjechaæ.
Nie tylko mo¿na poznaæ fajnych

ludzi, dowiedzieæ siê czegoœ o innych kulturach, poznaæ inny jêzyk,
ale czêsto zdarza siê tak, ¿e zmienia siê ¿ycie. Zanim wyjecha³am na
wolontariat, studiowa³am jêzyk angielski, mia³am wielkie plany zwi¹zane z tym, ¿e bêdê nauczycielem.
Po przyjeŸdzie z Macedonii zaczê³am studiowaæ coœ kompletnie
innego i pracuj¹c teraz w STRIM-ie

Dla kogo?

mam ca³kiem inne pomys³y na
¿ycie. Wyjazdy s¹ dobre te¿ dla ludzi, którzy s¹ w takim punkcie w ¿yciu, ¿e nie wiedz¹, co dalej zrobiæ
i mo¿e to byæ punkt zwrotny. Czasami cz³owiek odkrywa, ¿e to, co robi³
dotychczas jest bardzo fajnie, a
czasami zmienia siê tak bardzo, ¿e
wraca jako ca³kiem inna osoba.

Czas?

Ka¿dej osoby w wieku 18-30 lat.

Szkolenia?
2,5 dniowe, najczêœciej w Warszawie
(pre departure training) – co to jest
EVS, o ró¿nicach kulturowych, prawa
i obowi¹zki wolontariusza, co to jest
szok kulturowy, to¿samoœæ, kwestie
formalne, co zrobiæ w przypadku problemów; mo¿na te¿ zawi¹zywaæ przyjaŸnie, tworzyæ grupy wsparcia.
Po przybyciu (on-arrival training) dla
wolontariuszy okreœlonego regionu.
Niezale¿nie – wewn¹trz organizacji.
Uwaga! Chêæ wyjazdu nale¿y zg³osiæ

do EVS przynajmniej na pó³ roku przed
planowanym wyjazdem. Pierwszy
etap aplikacji to szukanie organizacji
przyjmuj¹cej, wysy³anie do niej
aplikacji i ewentualna odpowiedŸ pozytywna. Dopiero po tym etapie sk³adany jest wniosek o akceptacjê
projektu (czyli, inaczej mówi¹c, o pieni¹dze na wolontariusza). Termin rozpatrywania wniosku – oko³o 2 miesiêcy, ale dla mniej standardowych
projektów mo¿e wynosiæ nawet 5
miesiêcy. Konieczna jest organizacja
wysy³aj¹ca, to ona dostaje pieni¹dze
na wolontariusza.

Projekty mog¹ byæ krótkoterminowe –
od 2 tygodni do 3 miesiêcy i d³ugoterminowe – od 6 do 12 miesiêcy.

Kontakt?
Stowarzyszenie Rozwoju
i Integracji M³odzie¿y STRIM
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków
tel. 12 422 55 64
strim@strim.org.pl
www.strim.org.pl

WOLONTARIUSZY ZAPRASZAJ¥
Fundacja
Mam Marzenie
Fundacja Mam Marzenie
zajmuje siê spe³nianiem marzeñ dzieci, cierpi¹cych na
choroby zagra¿aj¹ce ich ¿yciu.
Obecnie dzia³a we wszystkich
wiêkszych miastach, gdzie s¹
oddzia³y hematologii i onkologii dzieciêcej, a tak¿e hospicja dla dzieci.

Dla kogo?
Dla ka¿dego, niezale¿nie od
wieku i wykszta³cenia, wolontariuszami mog¹ byæ tak¿e
osoby niepe³noletnie (za zgod¹ opiekuna).

Zadania?
Spe³nianie marzeñ dzieci: od
spotkania z dzieckiem, aby
dowiedzieæ siê, co tym marzeniem jest, po dzia³ania d¹¿¹ce
do spe³niania marzeñ, od pozyskiwania sponsorów do organizowania transportu czy
skrêcania mebli, je¿eli taka
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praca jest konieczna. Wolontariusze nie s¹ przypisani
do konkretnego dziecka, na
cotygodniowych spotkaniach
omawiane s¹ wszystkie marzenia, bo nigdy nie wiadomo,
kto ma akurat kontakt z osob¹, która mog³aby pomóc.

Czas?
Nie ma ograniczeñ, ka¿dy poœwiêca go ile mo¿e, równie¿
pracuj¹c zdalnie (np. przy
wysy³aniu e-maili do sponsorów).

Kontakt?
Fundacja Mam Marzenie
ul. œw. Krzy¿a 7
31-028 Kraków
tel./fax: 12 426 31 11

Krakowskie
Towarzystwo Opieki
nad Zwierzêtami
(m.in. schroniska dla bezdomnych zwierz¹t)

Dla kogo?
Ka¿dy, kto ukoñczy³ co najmniej 16 lat (do 18. roku ¿ycia
wymagana jest zgoda opiekunów), kocha zwierzêta i nie
jest na nie uczulony.

Szkolenia?
Jest przeprowadzane szkolenie dla wolontariuszy, którzy
chc¹ pracowaæ w schronisku.

Czas?

agnieszka.suder@mammarzenie.org
www.mammarzenie.org/krakow

Nie ma okreœlonego czasu,
wolontariusz sam decyduje,
ile mo¿e go poœwiêciæ.

Zadania?
Zadania wolontariuszy: opieka nad zwierzêtami (wyprowadzanie na spacer, czesanie, przytrzymywanie zwierz¹t
podczas zabiegów weteryna-
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ryjnych, pomoc w przygotowaniu akcji KTOZ; czynnoœci
zwi¹zane z utrzymaniem czystoœci (czyszczenie boksów,
sprz¹tanie innych pomieszczeñ i korytarzy, czyszczenie
misek), udzia³ w akcjach
adopcyjnych organizowanych
przez KTOZ.

Kontakt?
Krakowskie
Towarzystwo Opieki
nad Zwierzêtami
ul. Floriañska 53
31-021 Kraków
tel. 12 421 26 85
12 429 43 61
Schronisko dla zwierz¹t znajduje siê przy ul. Rybnej 3.
www.schronisko.krakow.pl
www.ktoz.krakow.pl
Formularze i regulamin wolontariatu s¹ dostêpne na stronach KTOZ.
www.ktoz.krakow.pl
www.ktoz.blox.pl
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WSPÓ£PRACA I ENTUZJAZM

Karolina Luksa: Jak dosz³o do za³o¿enia szkolnego klubu wolontariatu
w Pañstwa szkole?
Alina Matras: To, ¿e nasza m³odzie¿
mo¿e uczestniczyæ w wolontariacie,
wysz³o bardzo spontanicznie. W tym
czasie wolontariat zacz¹³ byæ modny
i zaczê³am siê tym zajmowaæ. Wesz³am we wspó³pracê z oœrodkiem dla
dzieci niepe³nosprawnych w Grêba³owie, który jest przy oœrodku jeŸdzieckim. Dyrektor oœrodka zaproponowa³
wspó³pracê, która polega na pomocy
dzieciom niepe³nosprawnym podczas
hipoterapii. Uczniowie pomagaj¹ terapeutom w prowadzeniu konia, w posadzeniu dziecka, przytrzymywaniu
go. Drugim kierunkiem jest praca przy
czyszczeniu stajni. Na pocz¹tku by³a
du¿a niechêæ, bo to jest brudna praca,
ale na spotkaniach ze mn¹ i psychologami, którzy przychodz¹ tutaj z zewn¹trz na warsztaty, t³umaczyliœmy, ¿e
to rozwija wra¿liwoœæ, osobowoœæ, ¿e
bêdzie procentowaæ równie¿ w doros³ym ¿yciu. Nastêpnie, w ka¿dym roku
zbieramy ¿ywnoœæ, staramy siê przekazaæ j¹ osobom potrzebuj¹cym,
przede wszystkim uczniom naszej
szko³y, gdy œrodki finansowe rodziców
nie wystarczaj¹ na zaspokojenie podstawowych potrzeb. We wspó³pracy
z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcj¹, dokonujê oceny sytuacji rodzinnej. Uczniom nie mówiê, ¿e nale¿y
kupiæ coœ dla Nowaka, tylko, ¿e jest
taki uczeñ i rzucam has³o, ¿e trzeba
kupiæ plecak, ksi¹¿ki. Wówczas uczniowie daj¹ co mog¹ i tutaj bardzo,
bardzo jest zaanga¿owany samorz¹d.
W ogóle, wolontariat jest tak¹ dzia³k¹
samorz¹du i staram siê, ¿eby sami te
dzia³ania promowali. Chcê byæ tylko
dodatkiem do ich wolontariatu. Wspó³pracowaliœmy w ubieg³ym roku z ksiêdzem katechet¹ (zosta³, niestety, przeniesiony do innej parafii), teraz jestem
wspierana przez drugiego opiekuna
samorz¹du i staramy siê, ¿eby ten
wolontariat by³ taki… samorz¹dowy. To
równie¿ jest zadaniem samorz¹du,
aby zrobiæ nabór do oœrodka w Grêba³owie, to oni id¹ do klas i dokonuj¹ naboru na ca³y tydzieñ, zgodnie z ustaleniami z panem Bogumi³em [Peschakiem,
Prezesem Ogniska TKKF Przyjaciel Konika – red.].
KL: Pañstwo te akcje inicjuj¹ i wymyœlaj¹ sami, czy we wspó³pracy
z innymi organizacjami?

Hipoterapia [fot. z arch. B.Peschaka]

Pierwsze dzia³ania wolontariackie w krakowskim Zespole Szkó³ Elektrycznych nr 2 zosta³y podjête ju¿
kilkanaœcie lat temu, kiedy spontanicznie zorganizowano zbiórkê krwi dla kolegi chorego na bia³aczkê. Wszystko
zaczê³o krêciæ siê o wiele szybciej, kiedy do szko³y trafi³a pani Alina Matras, pedagog, obecnie tak¿e opiekun
Szkolnego Ko³a Wolontariatu. Pani pedagog podkreœla, ¿e wolontariatem zajmuj¹ siê i dzia³aj¹ w nim uczniowie,
a ona stara siê tylko te dzia³ania nadzorowaæ. Poci¹gniêci przyk³adem uczniów, w wolontariat anga¿uj¹ siê tak¿e
kolejni nauczyciele.

AM: Sami. By³ taki rok, ¿e ¿ywnoœæ
podczas zbiórki by³a przekazana przez
hurtowniê, ale wtedy uczniowie tylko j¹
rozdali, a mnie chodzi o to, ¿eby oni coœ
dali od siebie. Bo w rodzinach jest ró¿nie, du¿o siê mówi, a ma³o rozmawia,
a m³odzie¿ ma potrzebê spe³nienia siê
gdzieœ i bardzo ³adnie siê anga¿uje,
wykazuje. Inne dzia³ania: jedna z pañ,
wspó³pracuj¹cych z fundacj¹, zaproponowa³a naszym dziewczynom malowanie laurek dla dzieci chorych na
bia³aczkê. Ostatnio uczennice haftowa³y poduszeczki, ch³opcy nawet przyszli i mówi¹, ¿e oni nie umiej¹, ale
mama wyhaftuje. Nastêpna akcja –
teraz zbieramy zakrêtki, z tym zwróci³a
siê do mnie m³odzie¿ z samorz¹du
i jednej z 3. klas, z wychowawczyni¹.
Oni siê zaanga¿owali, przygotowuj¹
plakaty i pude³ka.
KL: Uda³o siê pani stworzyæ sytuacjê,
kiedy ju¿ te dzia³anie nie s¹ inicjowane g³ównie przez pani¹, ale z propozycjami wychodzi m³odzie¿, oni
chc¹ to zorganizowaæ i wiedz¹ jak?
AM: Tak, to by³ g³ówny cel, kiedy
rozpoczynaliœmy tê dzia³alnoœæ wolontaryjn¹ z ksiêdzem. To by³o trudne, ale
teraz, m³odzie¿ sama przychodzi i pyta
o wolontariat. Obecnie nasze dziewczyny anga¿uj¹ siê równie¿ we wspó³pracê z azylem dla zwierz¹t. Maj¹
psychologiê jako przedmiot i nauczyciel, na zaliczenie semestru, zleca
ka¿dej z nich wykonanie pracy u¿ytecznej dla innych. Dziewczyny chc¹
pracowaæ w azylu. To jest bardzo
piêkne, one przychodz¹, opowiadaj¹
o tych psach, s¹ przejête. Dwa lata
temu nawi¹za³am wspó³pracê z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej, nasza m³odzie¿ pomaga³a osobom starszym.
Jakiœ czas temu trzy czy cztery dziewczyny zaanga¿owa³y siê równie¿ w po-
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moc w lekcjach dla uczniów z klas
pocz¹tkowych, prowadzi³y te dzieci,
sta³y siê takimi ich ciociami. Kontrolowa³y, przychodzi³y do szko³y. Nauczy³am, jak pracowaæ z tymi dzieæmi
konstruuj¹c plan motywacyjny… a niejednokrotnie pod koniec tygodnia nic
nie by³o zrealizowane, wiêc one to
prze¿ywa³y, przechodzi³y ró¿ne kryzysy. W tamtym roku jedna z nauczycielek zaanga¿owa³a siê w pracê
w hospicjum, skoñczy³a tam kurs
z uczniami ze swojej klasy. To jest
bardzo ciê¿kie zajêcie, wiêc jestem jej
za to wdziêczna. Sadziliœmy ¿onkile
przed szko³¹, one kwitn¹ i przypominaj¹, ¿e ko³o nas jest cz³owiek,
któremu trzeba pomóc. Cieszê, ¿e
nauczyciele chc¹ coœ robiæ.
KL: W³aœnie, cenne jest to, ¿e równie¿
nauczyciele siê anga¿uj¹.
AM: Tak, nasi nauczyciele nie przeszkadzaj¹, ale sami siê te¿ w³¹czaj¹.
Myœlê, ¿e jesteœmy tak¹ fajn¹ grup¹
nauczycieli, lubimy tu pracowaæ. Dwa
lata temu weszliœmy w program dyscyplinarny, bo mieliœmy problem z dyscyplin¹, frekwencj¹, zachowaniem.
Wprowadziliœmy program Trzy Regu³y,
bazuj¹cy na programie praktykowanym w Niemczech, ale pochodz¹cym
chyba ze Stanów Zjednoczonych.
Pisaliœmy wniosek unijny. Nie dostaliœmy pieniêdzy, jednak idea tak nas
zafascynowa³a, ¿e postanowiliœmy coœ
zmieniæ w naszej szkole i tê dzia³alnoœæ nauczyciele podjêli w ramach
wolontariatu. Jest grupa, oko³o 10
nauczycieli, która wprowadzi³a ten
program do szko³y. Szkolimy siê, jak
zachowywaæ siê w ró¿nych sytuacjach,
jak organizowaæ pracê terapeutyczn¹,
jak rozmawiaæ, z uczniami, ¿eby
zrozumieli, ¿e swoim zachowaniem
³ami¹ prawo.
KL: Jak¹ radê da³aby pani uczniom,
którzy chcieliby zorganizowaæ taki
wolontariat w swojej szkole?
AM: Cierpliwoœci!

Szkolny Klub Wolontariatu mo¿ecie za³o¿yæ
sami. Wystarczy skrzykn¹æ kilka osób i poprosiæ
wychowawcê czy dyrektora, by nada³ waszym
dzia³aniom ramy formalne. Mo¿liwoœci jest
mnóstwo, wystarczy tylko chcieæ. Z pocz¹tku
mo¿e byæ trudno przekonaæ innych, w koñcu
jednak wasz entuzjazm i pasja na pewno im siê
udziel¹. Dzia³aæ mo¿na te¿ zak³adaj¹c np.
Szkolne Ko³o Caritas (informacje na s. V).
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MO¯NA ZNALEÆ NA TO CZAS

Karolina Luksa: Na czym polega wolontariat pracowniczy w twojej firmie, czym
siê ró¿ni od „zwyk³ego” bycia wolontariuszem?
Joanna Figura: Z wolontariatem mia³am
do czynienia wy³¹cznie poprzez pracê
i dopiero tu siê z nim spotka³am. Zaczê³o
siê od akcji Zostañ Œwiêtym Miko³ajem,
a póŸniej by³a mo¿liwoœæ przyst¹pienia
do wolontariatu Telekomunikacji Polskiej. Wybiera siê oddzia³ szpitalny, na
którym chce siê pracowaæ, a Telekomunikacja pomaga, jeœli chodzi o jakieœ
maskotki, gad¿ety plastyczne dla dzieci
czy inne materia³y. Oprócz tego, z Ani¹
Góralczyk wziê³yœmy udzia³ w konkursie
na projekt i odremontowa³yœmy oddzia³
onkologiczny w Krakowie Prokocimiu, co
w 100% sfinansowa³a Telekomunikacja
z funduszy przeznaczonych na wolontariat.
KL: O co chodzi³o w tym konkursie, by³
organizowany przez Telekomunikacjê?
JF: Tak, to by³ konkurs dla pracownikówwolontariuszy, polega³ na tym, ¿e
mia³yœmy wybraæ oddzia³ i powiedzieæ,
co chcemy tam zrobiæ. Projekt mia³
okreœlaæ ramy tych dzia³añ. W tym
przypadku – oddzia³ by³ odmalowywany,
dokupi³yœmy np. sprzêt specjalistyczny.
KL: Czyli, firma stwarza struktury formalne wolontariatu, proponuje miejsca, gdzie mo¿na go odbyæ, pomaga
pieniêdzmi, materia³ami i sprzêtem.
A jeœli macie w³asne pomys³y, to czy
mo¿na je zg³aszaæ?
JF: My z Ani¹ dzia³amy zwykle przy jakiejœ
okazji, czy to pocz¹tek roku, koniec roku,
Dzieñ Dziecka, nawet na Halloween przygotowa³yœmy program. To mo¿e byæ czytanie bajek, malowanie twarzy. Oddzia³
onkologiczny jest specjalistycznym
oddzia³em, gdzie dzieci maj¹ ograniczon¹ mo¿liwoœæ wyjœcia gdziekolwiek, wiêc
na zakoñczenie lata stworzy³yœmy pla¿ê.
Ania przywioz³a piasek z Krynicy, z kartonu zrobi³yœmy makietê, gdzie wysypywany by³ ten piasek, robione by³o morze
z bibu³y, malowa³yœmy kamyczki, i to na
zasadzie takich ró¿nych pomys³ów, tak
powolutku, powstawa³y ró¿ne akcje,
¿eby to nie by³ standard. Nie chcia³yœmy
tylko przyjœæ i zostawiæ jakieœ przedmioty, ale wnieœæ coœ w rutynê ¿ycia tych
dzieci, bo czytanie, gry komputerowe,
ogl¹danie bajek maj¹ na co dzieñ. Stara³yœmy siê, ¿eby nasze wizyty by³y inne.
KL: Dzia³acie spontanicznie, nie co
tydzieñ, co miesi¹c? Wspó³pracujecie
g³ównie z Oddzia³em Onkologii?
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Joanna Figura, Anna Góralczyk i mali pacjenci [fot. z arch. J. Figury]

Czy myœlicie, ¿e praca wolontariusza jest dobra tylko dla uczniów i studentów, którzy nie maj¹ co zrobiæ z czasem?
Tak byæ nie musi i w wielu wypadkach tak nie jest. Coraz wiêcej firm organizuje struktury wolontariatu
pracowniczego, wspieraj¹c swoich pracowników finansowo i organizacyjnie w pomocy innym. Mo¿ecie
sceptycznie powiedzieæ, ¿e jest to kolejna forma promocji dla firmy, a do tego doœæ tania. Je¿eli jednak przy okazji
niesie siê innym pomoc i radoœæ, to w³aœciwie – w czym to przeszkadza? Sens dzia³alnoœci wolontariuszy nadaje
ka¿dy uœmiech dziecka, nie rosn¹ce s³upki sprzeda¿y. O tym, czym jest wolontariat pracowniczy opowiada
Joanna Figura, która od dwóch lat, wspólnie z kole¿ank¹, Ann¹ Góralczyk, dzia³a w strukturach wolontariatu
pracowniczego Telekomunikacji Polskiej, daj¹c radoœæ ma³ym pacjentom z Oddzia³u Hematologii i Onkologii
Dzieciêcej w Krakowie-Prokocimiu.

JF: Tak, my w³aœciwie wy³¹cznie tak, bo
jest przecie¿ jeszcze ¿ycie prywatne,
praca, a tutaj zak³ad pracy daje nam
mo¿liwoœæ, ¿e mo¿emy wyjœæ w godzinach biurowych.
KL: W³aœnie, to jest bardzo wa¿ne w wolontariacie pracowniczym, ¿e pracodawca proponuje podjêcie tych dzia³añ
w godzinach pracy.
JF: Tak, wiadomo, ¿e poza prac¹ spotyka³yœmy siê z Ani¹, zbiera³yœmy pomys³y,
przygotowywa³yœmy materia³y, coœ omawia³yœmy, ale poza tym, w godzinach
udawa³o siê wyjœæ, kierownictwo wyra¿a³o zgodê, a nawet pomaga³o, dorzuca³o coœ ze swoich materia³ów czy kosztów
reprezentacyjnych np. na nagrody w organizowanych konkursach.
KL: To czêœciowa odpowiedŸ, jak udaje
siê ³¹czyæ wolontariat z prac¹, chocia¿,
tak jak mówisz, wymaga on jednak poœwiêcenia dodatkowych godzin. Dlaczego wiêc to robisz, co to daje?
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JF: W pewnym momencie pojawi³a siê
chêæ udowodnienia, ¿e mogê coœ wiêcej
z siebie daæ. Œcie¿ki mojego ¿ycia kiedyœ
siê pokrêci³y, gdzieœ powsta³a dziura
i tak stwierdzi³am, ¿e mo¿e to by³oby
czymœ dobrym, czymœ, co mnie dowartoœciuje, a przy okazji pomogê te¿ komuœ
innemu. Sama jestem matk¹ dwóch
synów i wiem, ile radoœci daje cz³owiekowi patrzenie na ich uœmiechniête
buzie, ale te¿, ile nerwów przynosi byle
choroba… I w³aœnie to przekona³o mnie,
¿e trochê radoœci, ciep³a, tego, co w sobie mam, mogê komuœ innemu podarowaæ i tak to siê zaczê³o krêciæ. Na
pocz¹tku powolutku, by³y chwile zw¹tpienia, „bo oni to mo¿e nie chc¹, ¿ebyœmy przychodzi³y”. Takie mia³yœmy
odczucia po naszej pierwszej wizycie
organizowanej wspólnie z Ani¹, ju¿ po tej
akcji miko³ajowej. Te dzieci nas nie zna³y,
my nie zna³yœmy ich, panie z oddzia³u te¿
nas nie zna³y i by³o tak z dystansem.
Mia³yœmy wyobra¿enie, ¿e przyjdziemy,
bêdzie fajnie, wszyscy hurra, przysz³y panie czy ciocie, jak kto woli, i bêdzie impreza. Te dzieci s¹ naprawdê umêczone
chorob¹, widaæ ten ból, strach w oczach
i trzeba do nich dotrzeæ. To w³aœnie by³o
najtrudniejsze, ¿eby do nich dotrzeæ,
wywo³aæ chêæ dzia³ania, uczestnictwa w
tych zajêciach. Po pierwszym razie
powiedzia³yœmy – nie, my nie damy rady,
rezygnujemy. Ale potem by³a rozmowa,
druga rozmowa, a to mo¿e musimy coœ
wiêcej daæ, coœ wiêcej wymyœliæ, coœ wiêcej zainwestowaæ, ¿eby to nabra³o
jakiegoœ koloru. I tak w³aœnie siê zaczê³o,
spodoba³o siê, zobaczy³yœmy ten pierwszy uœmiech, radoœæ, przysz³y te¿
pierwsze efekty. Pojawia³y siê te¿ chwile
zw¹tpienia. By³a tam dziewczynka,
Marysia, w szpitalu praktycznie od urodzenia, ja pozna³am j¹ jak mia³a trzy
miesi¹ce i potem ca³y czas tam siê przewija³a. W pewnym momencie, jak przysz³yœmy po wakacjach, okaza³o siê, ¿e
zmar³a, odesz³a. Wtedy pierwszy raz siê
pop³aka³am, wysz³am z sali, do ubikacji,
zaczê³am p³akaæ jak bóbr, nie mog³am
siê opanowaæ. Zdawa³o mi siê, ¿e jestem
uodporniona, zdajê sobie sprawê, ¿e nie
wszyscy wyjd¹… jakoœ nie potrafi³am.
PóŸniej te¿ pojawia³y siê chwile
zw¹tpienia, no ale, ci¹gle dzia³amy!

Wiêcej o wolontariacie pracowniczym na:
www.wolontariatpracowniczy.pl
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WIÊCEJ OSÓB – WIÊCEJ POMYS£ÓW
Wszystko zaczê³o siê ponad rok
temu. Grupa m³odych ludzi trafi³a na
Kurs Liderów organizowany przez
Stowarzyszenie Wiosna. Jak ka¿de
dobre szkolenie, równie¿ to poci¹gnê³o za sob¹ pewne konsekwencje
– trzeba by³o podj¹æ inicjatywê. I tak
narodzi³ siê nasz wolontariat.
Wystarczy³a dobra wola i trochê
odwagi, by nieœæ rzeczywist¹ pomoc
ludziom, którzy tego potrzebuj¹.
Najpierw Agnieszka i Ania, potem
ich koledzy i kole¿anki – mimo
trudnoœci grono wolontariuszy siê
rozrasta³o. Podobnie powiêksza³o
siê nieustannie grono pensjonariuszy Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego z krakowskiego Prokocimia.
Wolontariusze postanowili oddaæ
trochê swojego czasu starszym
ludziom: w rozmowach, czytaniu
gazet, spacerach, grze w szachy
z podopiecznymi … I tak dzieje siê do
tej pory, chocia¿ ramy organizacyjne
wolontariatu nieco siê zmieni³y.
W zesz³ym roku grupa wolontariuszy sta³a siê czêœci¹ Klubu
Wolontariusza UJ – p³yn¹ z tego same korzyœci, choæby taka, ¿e o wiele

³atwiej dotrzeæ do szerokiej rzeszy
studentów, którzy czasem nawet nie
wiedz¹, ¿e mog¹ komuœ pomóc. Nie
znaczy to oczywiœcie, ¿e dzia³aæ
mog¹ tylko studenci Uniwersytetu,
liczy siê dobra wola i gotowoœæ
zrobienia czegoœ dla innych. A robiæ
mo¿na wiele rzeczy, im wiêcej
cz³onków liczy nasza grupa, tym
wiêcej mamy pomys³ów.
Podstaw¹ dzia³alnoœci i najwa¿niejszym sposobem pomagania jest
sta³y kontakt. Po oswojeniu siê
wolontariusza ze swoj¹ prac¹, mo¿e
on siê zaopiekowaæ jednym z pacjentów. Brzmi to bardzo powa¿nie,
ale w praktyce nie jest trudne.
Mateusz – z pani¹ Basi¹ co jakiœ
czas rozmawia na ró¿ne tematy,
Marzena – czasem idzie na krótki
spacer z pani¹ Helen¹. Oni dopiero
po d³u¿szym zastanowieniu dostrzegaj¹ w tym wielkie s³owa takie jak
S³u¿ba czy Poœwiêcenie. Tak naprawdê chodzi po prostu o spotkanie z dobrym znajomym lub
nawet z przyjacielem. Magda i pan
Ryszard, Kamila i pani Bronis³awa,
Sebastian i pan Tadeusz… W dzia-

³ania Klubu zaanga¿owanych jest
oko³o piêædziesiêciu osób.
Inicjatywy podejmowane przez
Klub to nie tylko Herbatka w ZOL-u,
w ramach której spotykamy siê
z pensjonariuszami. Od czasu do
czasu dzieje siê coœ, co porusza ca³y
oœrodek. Przyk³adem mo¿e byæ
bo¿onarodzeniowe kolêdowanie.
W cichych zwykle korytarzach rozbrzmiewaj¹ nasze donoœnie g³osy
a pensjonariusze do³¹czaj¹ do
œpiewu, uœmiechaj¹ siê, czasem
wzruszaj¹. Podobnie jest na Wielkanoc. Czasem coœ dzieje siê zupe³nie bez okazji. Tak by³o z koncertem
przedwojennych piosenek (w wykonaniu Chóru Pro z Parafii œw. Józefa
w Podgórzu).
Dzia³aj¹c w ZOL-u mo¿na siê
przekonaæ, ¿e opowieœci o satysfakcji p³yn¹cej z bezinteresownej
pracy dla innych nie s¹ wyssane
z palca – wystarczy spojrzeæ w oczy
pani Teresy, pana Tadeusza i innych
podopiecznych...

Klub Wolontariusza
Uniwersytetu
Jagielloñskiego

starszymi osobami, niejednokrotnie
chorymi i samotnymi; Anio³ w rodzinie – pomoc rodzinom znajduj¹cym
siê w trudnej sytuacji, np. poprzez
udzielanie korepetycji dzieciom.
Klub organizuje te¿ akcje cykliczne,
takie jak happeningi na krakowskich osiedlach dla dzieci (S³odyczny Patrol) czy inicjatywy dla Studentów zagranicznych, przebywaj¹cych w Polsce (Taniec i Temperament).

Kontakt?

Dla kogo?
Do uczestnictwa zaproszeni s¹
studenci wszystkich krakowskich
uczelni.

Zadania?
Obecnie klub prowadzi dwie sta³e
akcje: Herbatka w ZOL-u – praca ze

Wojciech Pietrzczyk

KWUJ
ul. Starowiœlna 21/3
31-038 Krakow
klubwolontariuszauj@gmail.com
Anio³ w Rodzinie:
aniolwrodzinie@gmail.com
Herbatka w ZOL-u:
zol.kwuj@gmail.com
www.wolontariat.uj.edu.pl.

WOLONTARIUSZY ZAPRASZAJ¥
U Siemachy

Dla kogo?
Wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿dy, kto ukoñczy³ 18
lat. Mile widziani s¹ studenci przedmiotów humanistycznych i œcis³ych, osoby,
które mog¹ uczyæ wychowanków jêzyków obcych.
Wolontariusze powinni byæ
rzetelni, lojalni i odpowiedzialni..

Zadania?
Zadaniem wolontariuszy
jest pomoc wychowankom
w nauce, wspieranie wy-

chowawców podczas zajêæ
psychoedukacyjnych oraz
warsztatów plastycznych,
muzycznych, komputerowych, sportowych oraz
jêzykowych (tak¿e w trakcie
weekendów).

Czas?
Ka¿dy z wolontariuszy omawia swój wolontariat z opiekunem a czas jest indywidualnie dostosowywany do
mo¿liwoœci wolontariusza.
Na pocz¹tku ka¿dy wolontariusz ma okres próbny,
podczas którego mo¿e siê
zorientowaæ, czy odpowia-
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da mu taka praca. Jesli tak,
jest z nim podpisywana umowa wolontariacka.

Szkolenia?
Z ka¿dym wolontariuszem
jest przeprowadzana indywidualna rozmowa. Zajêcia
prowadzone s¹ wspólnie
z wychowawcami, na których radê i pomoc zawsze
mo¿na liczyæ.
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Kontakt?
DOS Na Mogilskiej
ul. Mogilska 58
31-546 Kraków
tel. 12 638 02 63
czynne w godzinach
od 13:00 do 20:00
Marta B³aszczak
pedagog7@siemacha.org.pl
Ma³gorzata Dudek
gosiadudek3@wp.pl
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NIE TYLKO MUZYKA

Wystêp w ZOL w Prokocimiu [fot. z arch. W. Pietrzczyka]

Dzia³alnoœæ wolontariusza nie musi (i nie powinna!) byæ zamêczaniem siê i poœwiêcaniem, lepiej, kiedy sprawia
radoœæ, bo wtedy dobrze s³u¿y tak¿e innym. Udowadnia to przyk³ad Paw³a Kisiela, studenta Budownictwa na
Politechnice Krakowskiej, kantora Chóru Pro, przy wspólnocie Wiosna Koœcio³a Pro, wolontariusza Klubu
Wolontariusza UJ i Stowarzyszenia Wiosna.

Agata Kamiñska: Dlaczego w³aœnie ten chór?
Pawe³ Kisiel: W chórze œpiewam
przez przypadek, dowiedzia³em siê
o nim od znajomej, nale¿¹cej do
wspólnoty Wiosna Koœcio³a Pro.
Poniewa¿ akurat liturgia mocno
potrzebowa³a wsparcia ze strony
œpiewaj¹cych, zdecydowa³em siê
na d³u¿sze zaanga¿owanie we
wspó³tworzenie jej poprzez œpiew.
AK: Oprócz œpiewu w koœciele œw.
Józefa na Podgórzu, Chór Pro
anga¿uje siê w wolontariat na
terenie krakowskiego Zak³adu
Opiekuñczo-Leczniczego w Prokocimiu...
PK: Dziêki wspó³pracy z Klubem
Wolontariusza organizujemy tam
ma³e imprezy. ZOL jest miejscem
opieki nad ludŸmi chorymi, czêsto
nieuleczalnie. Wiêkszoœæ podopiecznych zak³adu to osoby starsze,
niejednokrotnie samotne. Z okazji
œwi¹t przychodzimy do zak³adu,
œpiewamy i rozdajemy pensjonariuszom upominki. Organizujemy te¿
koncerty – staramy siê, aby spe³nia³y one ich oczekiwania. Szczêœliwie,
nasz gitarzysta, Wojtek, doskonale
nadaje siê na konferansjera. Ostatnio nawet napisa³ dla nich przedstawienie, w które wpletliœmy piosenki z lat miêdzywojennych. Przy
okazji sami poznaliœmy wartoœæ
twórczoœci Henryka Warsa i innych
zapomnianych ju¿ kompozytorów.
AK: Czy podczas zajêæ w chórze nie
przychodz¹ Ci do g³owy myœli, by
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jakoœ inaczej spo¿ytkowaæ czas
przeznaczony na próby?
PK: Przychodz¹, i to codziennie.
Jednak za nic nie zamieni³bym tej
dzia³alnoœci na inn¹.
AK: Czy oprócz Chóru Pro jesteœ/by³eœ w jakiœ sposób zaanga¿owany w jakiœ inny wolontariat?
PK: Z racji przynale¿noœci do Klubu
Wolontariusza Uniwersytetu Jagielloñskiego, a tak¿e do Stowarzyszenia Wiosna, biorê jeszcze
udzia³ w kilku inicjatywach. Oprócz
tego, ¿e anga¿ujê siê w np. w organizacjê wolontariatu na terenie
krakowskiego Zak³adu OpiekuñczoLeczniczego czy te¿ np. w happening S³odyczny Patrol – raz mia³em
nawet okazjê byæ wodzirejem na
imprezie dla dzieci z blokowisk.
Bywam te¿ wolontariuszem Stowarzyszenia Wiosna jako roznosiciel œwi¹tecznych paczek. Od
czasu do czasu pomagam przy
projektach Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia Cz³owieka. Zaanga¿owanie w niezwi¹zanych ze
sob¹ organizacjach jest bardzo
kszta³c¹ce. Mo¿na dziêki temu poznaæ ró¿ne metody dzia³ania, ideologie, priorytety. Mo¿na wyrobiæ sobie w ten sposób punkt widzenia na
wiele spraw zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹. No i mo¿na poznaæ wielu charyzmatycznych ludzi,
co jest bezcenne ze wzglêdu na ich
doœwiadczenie i przyk³ad.
AK: Czym dla Ciebie osobiœcie jest
œpiew i wolontariat, jak zachêci³byœ
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m³odych do przy³¹czenia siê do tej
inicjatywy czy mo¿e do Wiosny?
PK.: Myœlê, ¿e do pracy na rzecz
innych powo³any jest ka¿dy z nas.
Tak jak w moim przypadku, zachêty
pewnie na niewiele siê zdadz¹,
dopóki sami nie zaczniemy g³ówkowaæ nad sensem istnienia. Mnie
w pewnym momencie przysz³o do
g³owy, ¿e ¿ycie ma sens, kiedy siê je
poœwiêca dla innych. Zacz¹³em
szukaæ. Dziêki szczêœciu i kilku
zbiegom okolicznoœci, mam dzisiaj
okazjê pracowaæ z ludŸmi starymi, z
dzieæmi, z umys³owo niedorozwiniêtymi, a nawet z jeszcze nienarodzonymi. Oczywiœcie, do realizacji
celów ci¹gle mi daleko. Ogólnie
mówi¹c, wolontariat jest sensem
¿ycia. Jeœli chodzi o œpiew, traktujê
go jako jedn¹ z inicjatyw, które dane
mi by³o podj¹æ. Okaza³o siê, ¿e jest
wyj¹tkowa – prowadzi do Boga,
daje niesamowit¹ satysfakcjê,
rozwija i wreszcie – ubogaca
uczestników liturgii – a jak widaæ
owoce, to ³atwiej dzia³aæ. Po
podjêciu moich postanowieñ zwi¹zanych z wolontariatem szybko okaza³o siê, ¿e jest to niezwykle
kszta³c¹ce i korzystne dla mnie
samego. Rozwija i poszerza pole
widzenia, ale nie tylko – pozwala na
poznanie wielu wartoœciowych
ludzi, na zawi¹zanie znajomoœci czy
przyjaŸni. A tak¿e na sporo frajdy
i zabawy.

Dla kogo?
Do chóru mog¹ do³¹czyæ studenci
i absolwenci – ka¿dy, kto ma s³uch
i dobre chêci jest mile widziany.

Szkolenia?
Trzy razy w roku organizowane s¹
wyjazdy szkoleniowe.
Próby odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu – w œrodê lub czwartek
oraz w niedzielê, bezpoœrednio
przed liturgi¹.

Kontakt?
Chór œpiewa w koœciele œw. Józefa
w Podgórzu, na niedzielnych mszach
akademickich , o 20:00.
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WOLONTARIAT W KULTURZE
Wolontariat kojarzy siê z ciê¿k¹ prac¹, poœwiêcaniem siê na rzecz drugiego cz³owieka lub ogólnego dobra.
Zadanie dla najodwa¿niejszych i odpornych psychicznie. Wydarzenia organizowane przez podmioty kultury nie
wpisuj¹ siê w ten stereotyp, czêsto s¹ powi¹zane z zainteresowaniami m³odych ludzi a wolontaryjne dzia³ania na
rzecz kultury nie musz¹ byæ bardzo czasoch³onne.
Bogata oferta dzia³añ kulturalnych realizowanych w naszym
regionie, zarówno przez instytucje, jak i organizacje pozarz¹dowe, potrzebuje nie tylko
odbiorców, ale i r¹k do pracy.
Praktycznie ka¿dy mo¿e znaleŸæ
tu coœ dla siebie, bo na ogó³ nie
wymaga siê od wolontariusza kierunkowych doœwiadczeñ, a jedynie chêci zaanga¿owania siê
i odrobiny czasu. To jest minimum,
ale mo¿na i wiêcej. Zawsze jest
zapotrzebowanie na nowe pomys³y i pasjê do ich realizacji.
Wolontariat jest dobrym punktem startowym, daje mo¿liwoœæ
wejœcia „od kuchni”, poznania
organizacji czy instytucji i oswojenia siê z ni¹; zobaczenia, jak
dzia³a. Ale to tylko jedna z mo¿liwych korzyœci p³yn¹cych z pracy
wolontariusza. Typy zadañ, które
mo¿na wykonywaæ w ramach
wolontariatu w kulturze s¹ bardzo
ró¿norodne, odmienny jest czas
i stopieñ wymaganego zaanga¿owania i kompetencje, których
oczekuje siê od wolontariusza.
Zwykle, ze wzglêdu na inn¹ specyfikê ich funkcjonowania, odmiennie wygl¹da praca na rzecz
pañstwowej instytucji i na rzecz
organizacji pozarz¹dowej.
Wolontariat w szacownych
instytucjach, takich jak teatry, kina
czy muzea, wbrew pozorom nie
jest zarezerwowany dla wybranych. Instytucje takie bardzo chê-

tnie przyjmuj¹ zg³aszaj¹cych siê
do nich wolontariuszy. Zakres
zadañ z regu³y jest podobny – dystrybucja materia³ów reklamowych, roznoszenie ulotek z programem, wieszanie plakatów.
Mo¿e i nie pozwala to rozwin¹æ
skrzyde³, ale, po pierwsze, na
pewno zwiêksza rzeszê odbiorców kultury i pomaga samym
instytucjom, a po drugie – wspó³praca ze znan¹ wszystkim instytucj¹ bêdzie cennym punktem w
¿yciorysie, nie mówi¹c ju¿, ¿e czasem owocuje zni¿kami na bilety
lub nawet mo¿liwoœci¹ darmowego wejœcia na seanse i spektakle
(co jest nie bez znaczenia dla
studenckiej kieszeni).
Praca na rzecz organizacji
pozarz¹dowej pozwala na ogó³
elastycznie dostosowaæ nasz
wolny czas do dzia³añ, które
bêdziemy wykonywaæ. Bardzo
wiele organizacji realizuje projekty zwi¹zane z kultur¹ i czêsto
poszukiwani s¹ chêtni do wsparcia konkretnego projektu. Tak jest
miêdzy innymi w przypadku festiwali, koncertów, wystaw. To na
ogó³ wspó³praca tymczasowa,
jednak obustronne zadowolenie
mo¿e zaowocowaæ wiêkszym
i wzglêdnie sta³ym zaanga¿owaniem wolontariusza w dzia³alnoœæ
organizacji. Organizacja mo¿e
zyskaæ zaufanego wspó³pracownika, wolontariusz – szansê
na rozwój swych umiejêtnoœci,

miejsce do realizacji w³asnych
pomys³ów, a w dalszej perspektywie, byæ mo¿e tak¿e szansê
zatrudnienia. Nikt na tym nie traci,
mo¿na tylko zyskaæ.
Dzia³alnoœæ kulturalna jest
szczególnie otwarta na wolontariuszy. Nie jest bowiem samowystarczalna, ale nakierowana na
spo³eczny odbiór. Dlatego te¿ rola
wolontariusza nie jest ograniczona do zlecanych przez organizatora œwiadczeñ. Wolontariusz,
dziêki wiedzy, zdobywanej przy
pracy, staje siê „rzecznikiem”
wydarzeñ, w których bierze
udzia³. Jak czytamy na stronie
Ma³opolskiego Instytutu Kultury
(www.mik.krakow.pl): „Obecnoœæ
wolontariuszy jest dla instytucji
gwarancj¹ pozostawania elastycznym i otwartym na zmieniaj¹ce siê potrzeby œrodowiska
zewnêtrznego. To dziêki wolontariuszom instytucja najlepiej
komunikuje siê ze œwiatem –
w sposób najbardziej naturalny
i spontaniczny.”
Magdalena Jarosik

Tu mo¿na siê zg³aszaæ
Muzeum Narodowe w Krakowie
Gmach G³ówny, al. 3 maja 1
30-062 Kraków
Dzia³ Edukacji
tel. 12 295 55 95
edukacja@muzeum.krakow.pl
www.muzeum.krakow.pl

Krakowski Teatr Scena STU

Koncert w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej [fot. WK]

al. Krasiñskiego 16-18
30-101 Kraków
organizacja.widowni@scenastu.com.pl
www.scenastu.com.pl

Wolontariat. To warto robiæ
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Kino Pod Baranami
Rynek G³ówny 27
31-010 Kraków
misia_miler@kinopodbaranami.pl
www.kinopodbaranami.pl

Krakowskie Centrum Kinowe „Ars”
ul. œw. Jana 6
31-318 Kraków
au@ars.pl
www.ars.pl

Ma³opolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27
31-131 Kraków
Karolina Fidyk, 12 422 18 84 w. 33
www.mik.krakow.pl

www.forumpracy.pl
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NAUKA SZKOLNA PLUS LEKCJA ¯YCIA

Kasisi [fot. z arch. G. Gidleckiego]

Grzegorz Gidlecki od 2007 roku jest wolontariuszem Salezjañskiego Wolontariatu Misyjnego M³odzi Œwiatu.
Stowarzyszenie to powsta³o, ¿eby nieœæ pomoc osobom potrzebuj¹cym w Polsce i za granic¹, przede wszystkim
w krajach Afryki, Ameryki Po³udniowej i Europy Wschodniej. Wolontariusze pomagaj¹ tam min. w tworzeniu
i prowadzeniu placówek edukacyjnych, opiekuñczych, medycznych; dzia³ania Stowarzyszenia szczególnie
skierowane s¹ na dzieci. Grzegorz spêdzi³ piêtnaœcie miesiêcy w Zambii, w sierociñcu Kasisi. Wczeœniej by³ tak¿e
wolontariuszem w hospicjum, wspiera³ inicjatywy misyjne w kraju i na placówkach misyjnych. W Zambii
opiekowa³ siê w sierociñcu grupk¹ najstarszych ch³opców, ale z racji swojego wykszta³cenia (technik-elektryk),
móg³ s³u¿yæ tak¿e pomoc¹ w prowadzeniu domu.

Agata Kamiñska: Co sk³ania cz³owieka do tego, by pojechaæ w takie
miejsce jak Zambia?
Grzegorz Gidlecki: Myœlê, ¿e s¹ ró¿ne
motywy, dla których wolontariusze
i misjonarze wyje¿d¿aj¹. W moim przypadku by³a to chêæ pomocy drugiemu
cz³owiekowi.
AK: Twoje pierwsze wra¿enia po przyjeŸdzie na Czarny L¹d?
GG: W sierociñcu pracuje kilka polskich sióstr. Na przywitanie, gdy tylko
przekroczyliœmy bramê placówki,
wszystkie dzieci przywita³y mnie poprawn¹ polszczyzn¹ œpiewaj¹c: Witamy Ciê, Alleluja!
AK: Co dok³adnie robi³eœ w Zambii?
GG: Pracowa³em z dzieæmi w sierociñcu. Opiekowa³em siê grupk¹ najstarszych dzieci w wieku od 10 do 19 lat.
AK: Jak wygl¹da³ Twój dzieñ, czym siê
dok³adnie zajmowa³eœ?
GG: Sierociniec, w którym pracowa³em, to najwiêksza placówka tego
typu w Zambii. To dom dla ponad
dwustu dzieci – od niemowlaków do
starszych ch³opców. Moim zadaniem
by³o staæ siê dla nich starszym bratem,
opiekunem. Razem siê uczyliœmy, razem bawiliœmy, razem pracowaliœmy.
Oni uczyli mnie o kulturze Zambii,
pokazywali swoj¹ dzielnicê. Ja by³em
ich przyjacielem, wychowawc¹, nauczycielem.

Wolontariat. To warto robiæ

AK: Czyli, wzajemnie siê od siebie
uczyliœcie?
GG: Tak, bardzo du¿o stamt¹d zaczerpn¹³em.
AK: By³y tam tak¿e dzieci chore...
GG: Tak. Czêœæ podopiecznych, oko³o
szeœædziesi¹tki dzieci, by³a chora na
AIDS. I z tym problemem musieliœmy
siê zetkn¹æ. Dzieci chore nie by³y traktowane w inny sposób ni¿ pozosta³e.
Jedyne, co je wyró¿nia³o to to, ¿e
musia³y codziennie braæ lekarstwa.
AK: Pewnie z¿y³eœ siê z tymi dzieciakami?
GG: Bardzo! I bardzo trudno by³o mi
wyjechaæ. I dzieci, i siostry, darzy³y
mnie du¿¹ ¿yczliwoœci¹, niektóre ju¿ od
dwóch miesiêcy zapowiada³y, ¿e bêd¹
p³akaæ, jak wyjadê. Tym bardziej by³o
mi ciê¿ko.
AK: Wiem, ¿e mia³eœ wyjechaæ na rok,
trochê siê to przed³u¿y³o...
GG: Tak, gdy zbli¿a³ siê moment powrotu, zauwa¿y³em, ¿e jest jeszcze coœ
do zrobienia. Pomyœla³em, ¿e je¿eli
bêdzie taka mo¿liwoœæ, to zostanê
d³u¿ej. I zosta³em. Na trzy miesi¹ce.
Naprawdê, przez te trzy miesi¹ce
uda³o siê wiele zrobiæ.
AK: Czy dzieciaki wiedzia³y, kiedy
masz wyjechaæ i ¿e przed³u¿y³eœ swój
pobyt w Zambii?
GG: Dzieci zdawa³y sobie sprawê, ¿e
prêdzej czy póŸniej bêdê musia³ wyje-
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chaæ, choæ dla niektórych to by³o trudne do zrozumienia. By³em tam tak d³ugo, ¿e dzieci traktowa³y mnie, jakbym
by³ zawsze. Niektóre nie pamiêta³y, kiedy przyjecha³em! Stara³em siê je oswajaæ z tym, ¿e bêdê musia³ wyjechaæ.
AK: Co przekaza³byœ komuœ, kto tak
jak Ty, chcia³by s³u¿yæ innym w Afryce,
co doradziæ, przed czym przestrzec?
GG: ¯ycie w Zambii jest na pewno du¿o
skromniejsze ni¿ w Polsce. Ludzie maj¹ trudniejsze warunki bytowe. Wioski
nie s¹ zelektryfikowane, nie ma dostêpu do bie¿¹cej wody, znacznie trudniej
zdobyæ pracê. Bezrobocie jest wysokie,
podobnie analfabetyzm. Czêœæ z moich
podopiecznych mia³a trudnoœci z czytaniem i pisaniem. To tak¿e by³o moim
zadaniem, by im w tym pomóc.
AK: Edukacja jest drog¹ do lepszych
perspektyw?
GG: Edukacja jest podstaw¹, co
w Afryce wyraŸnie widaæ. Jeœli tylko
ktoœ potrafi czytaæ i pisaæ, ju¿ ma
szansê na znalezienie pracy.
AK: A co trzeba zrobiæ by wyjechaæ na
tak¹ misjê?
GG: Trzeba chcieæ. Trzeba bardzo
chcieæ. Przed wyjazdem uczestniczy³em tak¿e w formacji, podczas comiesiêcznych spotkañ dla wolontariuszy Salezjañskiego Wolontariatu M³odzi Œwiatu. Trzeba te¿ znaæ jêzyk kraju,
do którego siê jedzie. Jêzyk jest podstaw¹. W Zambii to akurat angielski.
AK: Powiedzmy, ¿e spotykasz kogoœ,
kto niebawem wybiera siê na misje.
Co powinien ze sob¹ zabraæ, jak siê
przygotowaæ, od strony praktycznej
(co zabraæ do plecaka) i od strony
psychicznej?
GG: Ka¿dy, kto tam wyje¿d¿a, musi siê
zastanowiæ nad celem swej misji.
Spotka³em ludzi, którzy wyjechali i siê
zawiedli, oczekiwali czegoœ innego.
Trzeba siê przygotowaæ, ¿e ¿ycie bêdzie
skromniejsze, przygotowaæ siê na trudnoœci w kontaktach miêdzyludzkich –
inne s¹ zwyczaje, kultura, inne rzeczy
wolno… Warto zabraæ ze sob¹ nakrycie
g³owy, krem z filtrem i podstawowe
lekarstwa. Nie zapominaæ o wodzie, zawsze powinna byæ pod rêk¹.
AK: Czy wyjecha³byœ po raz kolejny?
GG: Nawet zaraz (uœmiech).

Salezjañski Wolontariat Misyjny
M£ODZI ŒWIATU
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W ZGODZIE Z PRAWEM
Wolontariat, jako modne s³owo, czêsto pojawia siê w sytuacjach, w których zgodnie prawem wystêpowaæ nie
powinien. Marcin Lassota, adwokat z Kancelarii Lassota i Partnerzy, wyjaœnia, jak interpretowaæ zapisy zwi¹zane
z umow¹ wolontariatu. (Ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie mo¿ecie znaleŸæ np. na
www.pozytek.gov.pl, zak³adka: Prawo – Akty prawne dotycz¹ce III sektora).
Wojciech Kucharski: Kto mo¿e przyjmowaæ wolontariuszy?
Marcin Lassota: Ze œwiadczeñ wolontariuszy mog¹ korzystaæ wy³¹cznie „korzystaj¹cy” w rozumieniu art.
42 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, do których zaliczane siê nastêpuj¹ce rodzaje podmiotów:
1. organizacje pozarz¹dowe, tj.
niebêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych,
i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia
zysku, osoby prawne lub jednostki
nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej
utworzone na podstawie przepisów
ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyj¹tkiem:
a. partii politycznych;
b. zwi¹zków zawodowych i organizacji pracodawców;
c. samorz¹dów zawodowych;
d. fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Pañstwa lub jednostka samorz¹du terytorialnego,
chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹
inaczej lub maj¹tek tej fundacji nie
jest w ca³oœci mieniem pañstwowym,
mieniem komunalnym lub mieniem
pochodz¹cym z finansowania œrodkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
fundacja prowadzi dzia³alnoœæ statutow¹ w zakresie nauki;
e. fundacji utworzonych przez partie
polityczne;
f. klubów sportowych bêd¹cych spó³kami dzia³aj¹cymi na podstawie
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 81, poz. 889, z póŸn. zm.).

2. oraz podmioty wymienionych
w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., tj.
a. osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie
przepisów o stosunku Pañstwa do
Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañstwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoœci sumienia i wyznania;
b. stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, w zakresie ich
dzia³alnoœci statutowej, w szczególnoœci w zakresie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego;
3. organy administracji publicznej,
z wy³¹czeniem prowadzonej przez
nie dzia³alnoœci gospodarczej;
4. jednostki organizacyjne podleg³e
organom administracji publicznej
lub nadzorowane przez te organy,
z wy³¹czeniem prowadzonej przez te
jednostki dzia³alnoœci gospodarczej.
W przypadku, gdy korzystaj¹cy prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, nie
mo¿e on korzystaæ ze œwiadczeñ
wolontariuszy w takim zakresie, w
jakim jest to zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, bez
wzglêdu na to, jakie jest przeznaczenie dochodu z takiej dzia³alnoœci.
W pozosta³ym zakresie korzystaj¹cy
mo¿e zwieraæ porozumienia z wolontariuszami.
WK: Ustawa nie przewiduje przyjmowania wolontariuszy przez firmy
dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku.
Czêsto siê jednak zdarza, ¿e umiejêtnoœci przysz³ego pracownika s¹
bardzo niepewne i pracodawca nie
chce ryzykowaæ jakiejkolwiek formy wspó³pracy z nim za wynagro-

Salezjañski Wolontariat Misyjny
M£ODZI ŒWIATU

Dzia³ania na misjach: edukacja, prowadzenie œwietlic, budowa oœrodków medycznych, opieka nad chorymi.

Dla kogo?
Dla wszystkich, niezale¿nie od wieku
i wykszta³cenia. Trzeba mieæ ukoñczone 18
lat i znaæ dobrze jêzyk kraju, do którego siê
jedzie, fundusze na pokrycie kosztów
ubezpieczenia, szczepionek i transportu na
placówkê misyjn¹ (zdobywane przy wspó³pracy z biurem SWM w kraju).

Aby wyjechaæ na misjê, trzeba przejœæ
roczn¹ formacjê i dzia³aæ w SWM M³odzi
Œwiatu w Polsce, przynajmniej przez rok.

Okresy wyjazdów?

Zadania?
Dzia³ania edukacyjne w Polsce: przygotowywanie materia³ów edukacyjnych, konspektów zajêæ, przewodników dla nauczycieli,
przygotowywanie i prowadzenie szkoleñ,
organizacja imprez, wydarzeñ, konferencji,
t³umaczenia, prace biurowe.

Wolontariat. To warto robiæ

Od 3 miesiêcy do roku.

Kontakt?
Salezjañski Wolontariat Misyjny
M£ODZI ŒWIATU
Biuro G³ówne w Krakowie
ul. Tyniecka 39
30-323 Kraków
tel. 12 269 23 33
wolontariat@swm.pl
www.swm.pl
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dzeniem. Czy zainteresowany zdobyciem umiejêtnoœci i referencji
potencjalny pracownik mo¿e wykonywaæ „œwiadczenia odpowiadaj¹ce
œwiadczeniom wolontaryjnym” tylko pod inn¹ nazw¹ – bezp³atny sta¿,
bezp³atna praktyka…? Jakie przepisy reguluj¹ wtedy status takiego
„wolontariusza”?
ML: Celem porozumieñ wolontariackich nie jest zdobycie doœwiadczenia
zawodowego ani zawarcie umowy na
okres próbny. Je¿eli œwiadczenia s¹
œwiadczone na rzecz innego podmiotu ni¿ korzystaj¹cy w rozumieniu art.
42 ust. 1 u.d.p.p.w., to nie maj¹ one
charakteru wolontariatu.
W zwi¹zku z istniej¹cym zapotrzebowaniem na odbywanie bezp³atnych sta¿y lub praktyk przez osoby
nieposiadaj¹ce doœwiadczenia na
rynku pracy, zosta³o stworzone
stosowne rozwi¹zanie ustawowe
przez ustawê z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich (u.p.a.),
która wesz³a w ¿ycie w dniu 28
sierpnia 2009 r.
Podmiotem przyjmuj¹cym na praktykê mo¿e byæ ka¿dy podmiot (tak¿e
osoba fizyczna), zaœ na praktykê mo¿e byæ przyjmowana osoba, która
ukoñczy³a co najmniej gimnazjum,
zaœ w dniu rozpoczêcia praktyki nie
ukoñczy³a 30 lat. Praktyka mo¿e byæ
odbywana zarówno odp³atnie, jak
i nieodp³atnie i mo¿e trwaæ maksymalnie 3 miesi¹ce na rzecz tego
samego przyjmuj¹cego.
Umowa o praktyki powinna zawsze
mieæ postaæ pisemn¹ oraz powinna
okreœlaæ rodzaj pracy, okres odbywanej praktyki, tygodniowy wymiar
czasu pracy oraz wysokoœæ œwiadczenia pieniê¿nego w przypadku
praktyki odp³atnej.
WK: Ile to jest 30 dni? Taka liczba,
jako istotna przy zawieraniu umów
z wolontariuszami, dwukrotnie pojawia siê w ustawie o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
ML: Okres 30 dni, o którym mowa w
art. 44 ust. 4 oraz art. 46 ust. 3
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (u.d.p.p.w.),
nale¿y rozumieæ jako up³yw 30 dni
kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia w którym wolontariusz
wykonywa³ œwiadczenie. Tak wiêc,
je¿eli porozumienie zak³ada pierwsze œwiadczenie wolontariusza np.
dnia 15 listopada, a ostatnie œwiad-
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czenie wolontariusza ma nast¹piæ
(lub nast¹pi³o faktycznie) po dniu 14
grudnia, choæby œwiadczenie obejmowa³o dzia³anie wolontariusza
wy³¹cznie dwa-trzy razy w tygodniu, to
jest to okres d³u¿szy ni¿ 30 dni
w rozumieniu u.d.p.p.w. Zatem w takiej sytuacji porozumienie o wolontariacie musi zostaæ zawarte w formie
pisemnej (art. 44 ust. 4 u.d.p.p.w.),
zaœ korzystaj¹cy nie musi obejmowaæ
wolontariusza ubezpieczeniem od
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków (art. 46 ust. 3 u.d.p.p.w.).
WK: A w jakiej sytuacji korzystaj¹cy
musi wykupiæ wolontariuszowi ubezpieczenie od NW?
ML: Obowi¹zek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków
wystêpuje wy³¹cznie w przypadku,
gdy porozumienie o wolontariacie
obejmuje okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni.
Je¿eli zaœ korzystaj¹cy zawiera z wolontariuszem porozumienie na czas
przekraczaj¹cy 30 dni to nie ma
obowi¹zku zapewnienia takiego
ubezpieczenia.
W¹tpliwoœci powstaj¹ w przypadku
zawarcia porozumienia na czas
nieokreœlony; w takim przypadku
korzystaj¹cy powinien op³aciæ ubezpieczenie od NW za okres pierwszych
30 dni.

Niezale¿nie od powy¿szego wolontariusz zostaje objêty ubezpieczeniem
z tytu³u nieszczêœliwych wypadków na
mocy ustawy z dnia 30 wrzeœnia
2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych
powsta³ych w szczególnych okolicznoœciach (Dz. U. 2002 Nr 199, poz.
1674). Œwiadczenia z tego tytu³u
op³acane jest ze œrodków bud¿etu
pañstwa.
W przypadku woli zawarcia porozumienia na d³u¿szy, nieokreœlony czas,
bez obowi¹zku op³acania ubezpieczenia NW nale¿a³oby zawrzeæ w porozumieniu postanowienie, ¿e umowa jest zawarta na czas okreœlony
d³u¿szy ni¿ 30 dni (np. 2 miesiêcy),
zaœ w przypadku, gdy przed up³ywem
tego terminu nie zosta³aby wypowiedziana, umowa ta ulega automatycznemu przed³u¿eniu na czas nieokreœlony z prawem jej wypowiedzenia. W takim przypadku korzystaj¹cy
nie zosta³by objêty obowi¹zkiem
wykupienia ubezpieczenia NW.
WK: Wed³ug ustawy, to co robi wolontariusz nie jest prac¹, tylko
„œwiadczeniem odpowiadaj¹cym
œwiadczeniu pracy”. Czy w zwi¹zku
z tym, staraj¹c siê o poprawnoœæ, nie
mo¿emy w ogóle mówiæ, ¿e wolontariusz pracuje? Czy nale¿y siê baæ
tego s³owa?
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ML: Potoczne wyra¿enie, ¿e ktoœ
pracuje mo¿e oznaczaæ wiele ró¿nych
stanów prawnych. Z prawnego
punktu widzenia termin „praca”
oznacza uregulowany w kodeksie
pracy stosunku pracy, a który jest
przeciwstawiany „umowom cywilnoprawnym”, tj. np. umowie o dzie³o czy
umowie zlecenia lub œwiadczenia
us³ug. Zapewne nie przez przypadek
s³owo „praca” nie pojawia siê w
kontekœcie regulacji ustawowych
wolontariatu; mowa jest natomiast o
„œwiadczeniach” wykonywanych
przez wolontariusza. O tym, czy w
danym przypadku mamy do czynienia
z wolontariatem lub innym stosunkiem prawnym, œwiadczy faktyczny
charakter tego stosunku. Przyk³adowo w przypadku, gdy beneficjentem œwiadczeñ jest podmiot
inny ni¿ wskazany w definicji
korzystaj¹cego w u.d.p.p.w., to
takiego stosunku prawnego nie
mo¿na uznaæ za wolontariat w rozumienie ustawy. Nie jest wykluczone
zatem, ¿e takie œwiadczenia bêd¹
posiada³y cechy umowy zlecenia,
umowy o dzie³o lub nawet cechy
stosunku pracy.

WOLONTARIUSZY ZAPRASZAJ¥
Hospicjum œw. £azarza

Zadania?
Opieka w oddziale dziennym,
stacjonarnym lub opieka domowa – towarzyszenie choremu
(rozmowa, spacer, modlitwa),
prace pielêgnacyjne (mycie,
œcielenie ³ó¿ka), proste æwiczenia rehabilitacyjne; prace
porz¹dkowe; przygotowywanie
materia³ów opatrunkowych,
dba³oœæ o sprzêt rehabilitacyjny.
Prace administracyjne (przygotowanie wysy³ki korespondencji,
dy¿ury telefoniczne, pomoc w realizacji Pól Nadziei), przygotowywanie kwesty listopadowej na
cmentarzach.

Szkolenia?
Oko³o 35 godz. wyk³adów oraz
8 godz. warsztatów

Kontakt?
Towarzystwo
Przyjació³ Chorych
Hospicjum œw. £azarza
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
tel. 12 641 46 58
(œr.–czw. 16.00-18.00)
wolontariat@hospicjum.org
www.hospicjum.krakow.pl
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Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej

Szkolenia?

Dla kogo?
Dla ka¿dej osoby po 15 roku
¿ycia (w przypadku osób
niepe³noletnich wymagana jest
pisemna zgodna rodzica lub
opiekuna), która ochotniczo,
dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagaæ innym.

Zadania?
Pomoc osobom starszym, niepe³nosprawnym. Dotrzymywanie im towarzystwa przez odwiedziny, rozmowy, spacery, pomoc
w za³atwianiu spraw urzêdowych, zakupach, wizytach u lekarza (min. 2 godz. w tygodniu).
Praca z dzieæmi: pomoc w nauce, uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spêdzania czasu,
rozwijanie zainteresowañ dziecka. Inne zadania dla wolontariuszy: pomoc przy realizacji projektów w Klubie Integracji Spo³ecznej, dy¿ury w Telefonie Zaufania, organizowanie dzieciom
wolnego czasu jako streetworkerzy, rozwo¿enie klientom
paczek z PEAD (z ¿ywnoœci¹).

Wolontariusze przed przyst¹pieniem do wykonywania
pracy uczestnicz¹ w organizowanych przez MOPS szkoleniach z zakresu roli i zadañ
wolontariusza, Zasad Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy, szkoleniach dotycz¹cych struktury
i dzia³alnoœci MOPS, realizowanych programów wolontaryjnych. Pierwsze szkolenie
trwa ok. 2 godz. W ci¹gu roku
organizowane s¹ spotkania
wolontariuszy, na których
omawiane s¹ problemy i tematy poruszane przez wolontariuszy tzw. grupy wsparcia dla
wolontariuszy. Pracownik socjalny uczestniczy w pierwszym
spotkaniu wolontariusza z rodzin¹, dzieckiem lub samotn¹,
niepe³nosprawn¹ osob¹.
Z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie, zawieraj¹ce szczegó³owe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po
zakoñczeniu pracy, wolontariusz mo¿e otrzymaæ zaœwiadczenie o wykonywaniu œwiad-
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czeñ wolontaryjnych w MOPS.
Dodatkowo: Wolontariusze s¹
objêci grupowym ubezpieczeniem OC, jak równie¿ maj¹
mo¿liwoœæ otrzymania biletów
na przejazd do miejsca, w którym œwiadcz¹ pomoc wolontaryjn¹.

Kontakt?
Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Krakowie
ul. Józefiñska 14, pokój 117
30-529 Kraków
tel.: 12 616 53 22
w terminach:
pon. od 9:00 do 17:00
wt.– pt. od 7:30 do 15:30.
wolontariat@mops.krakow.pl
(osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Basha)
www.mops.krakow.pl
(zak³adka wolontariat)

www.forumpracy.pl

Strona redakcyjna

XVI

WOLONTARIUSZY ZAPRASZAJ¥
Polska Akcja
Humanitarna

Dla kogo?

Dla ka¿dego. Osoby niepe³noletnie tylko np. przy okazji
jakiejœ akcji w szkole i za pisemn¹ zgod¹ rodziców.

Zadania?
Wolontariusze pomagaj¹ g³ównie przy programach:
Edukacji Humanitarnej –
prowadzenie zajêæ w szko³ach
podstawowych i gimnazjach na
temat mniejszoœci narodowych, tolerancji dla innych obyczajów i kultur, zapobiegania
rasizmowi itp.;

Pomocy Repatriantom –
praca organizacyjna i administracyjna, pomoc g³ównie osobom, które powracaj¹ do
Polski z Kazachstanu (np. organizowanie kursów jêzyka polskiego, kursów jêzykowych, wycieczek, darowizn, pomocy
materialnej).
Tak¿e inne akcje w kraju i za
granic¹; w listopadzie-grudniu
Œwi¹teczny Stó³ Pajacyka.

Kontakt?
Polska Akcja Humanitarna
Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Szewska 4, 31-009 Kraków
tel. 12 42 1 57 71
krakow@pah.org.pl
www.pah.org.pl

Poradnie prawne

Dla kogo?
Dla studentów prawa, a w przypadku Uniwersyteckiej Poradni
Prawnej – dla studentów, którzy maj¹ zaliczone przynajmniej 2 lata studiów (do udzielania porad konieczne jest
zaliczenie konkretnych kursów
z kanonu prawa). Za pomoc
œwiadczon¹ w Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej studenci mog¹ otrzymaæ 15 punktów ECTS.
Rekrutacja do Poradni – na
pocz¹tku ka¿dego roku akademickiego.
Poradnie stawiaj¹ sobie za
zadanie niesienie bezp³atnej
pomocy prawnej osobom nie-

zamo¿nym, którym trudna sytuacja materialna uniemo¿liwia korzystanie z us³ug zawodowego prawnika. Porad udzielaj¹ studenci, oczywiœcie pod
nadzorem opiekunów, z którymi konsultuj¹ przebieg prowadzonej przez siebie pomocy.

Kontakt?
Uniwersytecka
Poradnia Prawna
al. Krasiñskiego 18/3
30-101 Kraków
tel. 12 430 19 97
poradnia.prawna@uj.edu.pl
www.law.uj.edu.pl/poradnia
oraz
Fundacja Academia Iuris
www.academiaiuris.pl
(W Krakowie dzia³aj¹ 4 prowadzone przez ni¹ poradnie.)

WOLONTARIAT. TO WARTO ROBIÆ
redakcja merytoryczna: Karolina Luksa
redakcja techniczna: Wojciech Kucharski
korekta: Barbara Kempiñska
sk³ad: ZA-PIS
druk: Podgórska Drukarnia Offsetowa
wydawca: Fundacja NADwyraz
Projekt zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Województwa Ma³opolskiego

O WYDAWCY
Fundacja NADwyraz dzia³a od 2005 r.
Podejmuje zadania z zakresu: dziedzictwa
kulturowego, sztuk wizualnych literatury i
czytelnictwa, promocji muzeów i galerii
sztuki oraz edukacji i kultury fizycznej. Na
tych polach samodzielnie inicjuje projekty
oraz w³¹cza siê do programów realizowanych przez inne podmioty.
Projekty cykliczne i sta³e:
§
Szlak Tradycyjnego Rzemios³a

Ma³opolski i Podkarpacia
www.szlakrzemiosla.pl
www.podkarpacie.szlakrzemiosla.pl
§
D¿onka. Nagroda Literacka
im. Stachy Zawiszanki – konkurs dla

m³odych poetów
www.dzonka.art.pl
§
Papierowy Ekran – konkurs na najlepsz¹
stronê internetow¹ promuj¹c¹ czytelnictwo
www.papierowyekran.pl
§
Prezentacje, promocje i sprzeda¿ publikacji instytucji kultury podczas targów
ksi¹¿ki
§
Ksiêgarnia Kulturalna NADwyraz
– unikalne publikacje oficyn wydawniczych ponad 70 muzeów i galerii sztuki
www.kkn.pl
§
Wolontariat-Praktyka-Sta¿
programy sta¿owe dla studentów i absolwentów

§
Puchar Krakusa – turniej tenisa ziem-

nego dla Dzieci i M³odzie¿y, pod patronatem Wojciecha Fibaka
www.pucharkrakusa.pl
§
FOTOKULTURA. Literacko-filmowa mapa
Polski – portal przedstawiaj¹cy miejsca,
których œlad widoczny jest w filmie
i literaturze (w takcie realizacji)
www.fotokultura.com.pl
Fundacja NADwyraz
ul. Kielecka 17, 31-523 Kraków
tel. 12 350 61 34
fundacja@nadwyraz.pl
www.nadwyraz.pl

O AUTORACH
Magdalena Jarosik
Ostrowianka z pochodzenia, krakowianka
z wyboru. Absolwentka kulturoznawstwa, studentka filologii polskiej na UJ. Interesuje siê
s³owem, we wszystkich jego formach i przejawach. Pasje prywatne – muzyka, teatr, literatura.
Agata Kamiñska
Teolog, dziennikarz, pedagog, od zawsze
zwi¹zana ze œrodowiskiem Koœcio³a, muzyki,
sztuki. Dzia³a w wolontariacie misyjnym. Marzy o Afryce, bia³ym fortepianie i... wielorybach. Lubi stare filmy, Chopina i podró¿e.
Nigdy nie rozstaje siê z aparatem.

Wojciech Kucharski
Zwolennik braku zwi¹zku miêdzy prac¹ a p³ac¹, w granicach ekonomii i wzajemnego
zaufania. Wizjoner o s³abej intuicji, za to nie
bez sukcesów na polu sugestii. Z wykszta³cenia filozof, co wiele wyjaœnia. Obszary
zainteresowañ: myœl na papierze, ruch na
powietrzu i ulotne poczucie jednoœci miêdzy
ludŸmi.
Karolina Luksa
Z wykszta³cenia socjolog, zupe³nie z tym bez
zwi¹zku, koordynator projektów w Fundacji
NADwyraz. W czasie wolnym, entuzjastka
œwiadomego nicnierobienia (ale bynajmniej
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nie nudy!), nowych doœwiadczeñ (bo wszystkie wzbogacaj¹), nauki jêzyków obcych (nie
myliæ z ich opanowywaniem w stopniu nawet
komunikatywnym), ksi¹¿ek i herbaty, miejskich spacerów i zwiedzania muzeów,
kolekcjonerka paradoksów rzeczywistoœci.
Wojciech Pietrzczyk
Pochodzi z Bilczy pod Kielcami, student
trzeciego roku etnologii na UJ. Harcerz (podharcmistrz), pisze do harcerskiego magazynu
internetowego www.natropie.zhp.pl. Interesuje
siê ¿eglarstwem (ma stopieñ sternika jachtowego i uprawnienia m³odszego instruktora
¿eglarstwa), czynny cz³onek Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, gra na gitarze i harmonijce ustnej.
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