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Europejski Rok Wolontariatu (ERW) 2011 

 

                         
 

Wraz z nadejściem nowego roku w Unii Europejskiej rozpoczął się kolejny rok tematyczny – 

Europejski Rok Wolontariatu (ang. European Year of Volunteering).  

 

Od 1983 roku Unia Europejska organizuje lata tematyczne - wybiera obszar, na który chce 

zwrócić uwagę mieszkańców Europy oraz państw członkowskich. Wokół zaplanowanych 

przez UE tematów koncentruje się uwaga instytucji europejskich. W praktyce każdy 

„europejski rok” to osobna roczna kampania informacyjna, mająca na celu uwrażliwienie 

opinii publicznej na poruszane problemy, wywołanie debaty społecznej, zainicjowanie 

działań, dążenie do zmian. Tematy te, obejmujące wiele dziedzin (lista poniżej) są wybierane 

z kilkuletnim wyprzedzeniem, tak, aby zapewnić powodzenie każdej kampanii i móc się do 

niej odpowiednio przygotować.   

 

Lista europejskich lat tematycznych od 1983 do 2011 r.
1
 

2011  Europejski Rok Wolontariatu 

2010  Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 

2009  Kreatywności i Innowacji 

2008  Dialogu Międzykulturowego 

2007  Równych Szans dla Wszystkich 

2006  Mobilności Pracowników 

2005  Edukacji Obywatelskiej 

2004  Edukacji poprzez Sport 

2003  Niepełnosprawnych 

2001  Języków 

1999  Walki z Przemocą wobec Kobiet 

1998  Demokracji Lokalnej i Regionalnej 

1997  Walki z Rasizmem i Ksenofobią 

1996  Kształcenia Ustawicznego 

                                                           
1
 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=PL&id=1005  

http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=PL&id=1005
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1995  Młodych Kierowców 

1994  Żywienia i Zdrowia 

1993  Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 

1992  Bezpieczeństwa, Higieny i Zdrowia w Miejscu Pracy 

1990  Turystyki 

1989  Walki z Rakiem 

1988  Kina i Telewizji 

1987  Ochrony Środowiska 

1986  Bezpieczeństwa na Drogach 

1985  Muzyki 

1984  Europejki i Europejczyka 

1983  Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła 

 

Dlaczego Europejski Rok Wolontariatu 2011? 

Jak wskazuje się w decyzji Rady UE z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego 

Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską: „Sprzyjanie aktywności 

obywatelskiej jest kluczowym elementem mającym służyć zwiększaniu spójności i rozwojowi 

demokracji. Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską pomoże 

wykazać, że wolontariat jest jednym z kluczowych wymiarów aktywności obywatelskiej i 

demokracji, gdyż pozwala realizować w praktyce takie wartości europejskie, jak solidarność i 

niedyskryminacja, a także przyczynia się do harmonijnego rozwoju społeczeństw 

europejskich. Wolontariat jest wartościowym doświadczeniem edukacyjnym, umożliwia 

rozwój umiejętności i kompetencji społecznych oraz może przyczynić się do pomyślności 

jednostek i do harmonijnego rozwoju europejskich społeczeństw (…)”. 

 

 Według badań Eurobarometru, ponad 100 milionów Europejczyków jest 

zaangażowanych w wolontariat a blisko 80% respondentów uważa, że wolontariat jest 

ważną częścią życia demokratycznego w Europie. 

 Wolontariat wzmacnia podstawowe wartości europejskie, jakimi są solidarność i 

spójność społeczna.  

 Wolontariat przyczynia się do kształtowania tożsamości europejskiej zakorzenionej w 

tych wartościach i pracuje na rzecz osiągnięcia porozumienia między ludźmi w 

społeczeństwie i w całej Europie. 

 Wolontariat jest kluczowy w wielu obszarach polityki UE, takich jak integracja 

społeczna, możliwości nauki dla wszystkich przez całe życie, polityk mających wpływ 

na młodych ludzi, dialogu między pokoleniami, aktywnego starzenia się, integracji 

imigrantów, dialogu międzykulturowego, ochrony ludności, pomocy humanitarnej i 

rozwoju, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, praw człowieka, 

zapewnienia opieki społecznej, podnoszenia zdolności do zatrudnienia, promowania  
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 aktywnego obywatelstwa europejskiego, walki z "luką cyfrową", oraz 

odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. 

 Unia wskazuje, że korzyści z pomagania i wspierania potrzebujących odnoszą 

zarówno ich podopieczni, jak i całe społeczeństwo, ale też i sami wolontariusze. 

Dzięki wolontariatowi ludzie nabywają wiedzę i umiejętności, które przyczyniają się 

do ich rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego, często zwiększając tym 

samym ich szanse na przyszłe zatrudnienie, co w dobie kryzysu gospodarczego jest 

dodatkowym atutem.  

 Wolontariusze nie są opłacani, jednak - co zaskakujące - wolontariat ma znaczną siłę 

gospodarczą. Przynosi od 3-5% PKB gospodarek państw członkowskich. 

 Wolontariusze i ich organizacje znajdują się w czołówce rozwoju innowacyjnych 

działań związanych z odkrywaniem, słuchaniem i odpowiadaniem na rozmaite 

potrzeby pojawiające się w społeczeństwie. 

 W 2011 obchodzić będziemy 10. rocznicę Międzynarodowego Roku Wolontariusza 

ONZ (IYV). IYV 2001 wykazał, że wysokie zainteresowanie opinii publicznej 

wolontariatem i ich wkładem w społeczeństwo może zmobilizować rządy i inne 

zainteresowane strony do wspólnych akcji.  

 Nadal jesteśmy daleko od kompleksowej strategii i działań na szczeblu europejskim 

by promować, ułatwiać i wspierać wolontariat, by w pełni wykorzystać jego potencjał. 

 

ERW2011 

Ten rok upłynie pod hasłem „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!”. Przez cały rok 

potrwa kampania mająca uświadomić społeczeństwu znaczenie działań wolontariuszy i 

wyzwań związanych z wolontariatem. 

Aby zwrócić uwagę na prace wolontariuszy, zachęcić innych do podjęcia takiej działalności 

oraz zadbać o rozwój tego sektora, RUE wyznaczyła cztery główne cele, do których realizacji 

ma się przyczynić Europejski Rok Wolontariatu. Są to: 

1. Zmniejszenie barier dla wolontariatu w UE – tworzenie sprzyjającego otoczenia dla 

wolontariatu w UE w celu uczynienia z wolontariatu trwałego elementu propagowania 

aktywności obywatelskiej i działań międzyludzkich, usunięcie przeszkód, na które 

napotyka wolontariat. 

2. Mobilizacja organizacji wolontariuszy i poprawa jakości wolontariatu – ułatwienia dla 

działań wolontaryjnych, udzielenie pomocy organizatorem we wprowadzaniu nowych 

form wolontariatu, a także inicjowanie sieci współpracy, współdziałanie między 

społeczeństwem obywatelskim a innymi sektorami w UE. 

3. Wynagradzanie i uznawanie działań wolontaryjnych – tworzenie środków 

motywujących dla osób działających bezinteresownie, przedsiębiorstw i organizacji 

wspomagających wolontariuszy; doprowadzenie do uznawania przez organizacje  
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4. odpowiedzialne za edukację i instytucje regulujące ten obszar, wolontariatu, jako 

formy zdobywania umiejętności i kwalifikacji. 

5. Szerzenie wiedzy o wartości i znaczeniu wolontariatu – poprawa stanu wiedzy o 

wolontariacie i aktywności obywatelskiej, jako narzędziach osiągania celów 

strategicznych dla państw członkowskich, jakimi są rozwój społeczny i spójność 

społeczna.  

 

Z kolei, jak podało MPiPS, obszarami priorytetowymi ERW 2011 w Polsce, będą: 

1. Promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących – kreowanie mody na 

wolontariat. 

2. Wzmocnienie organizatorów wolontariatu. 

3. Wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu. 

 

Powyższe cele są odpowiedzią na, zdiagnozowane podczas zeszłorocznych konsultacji z III i 

pozostałymi sektorami, najpoważniejsze bariery w rozwoju polskiego wolontariatu. Za takie 

uznano: 

 fragmentaryczną wiedzę o wolontariacie w Polsce; 

 niski prestiż wolontariatu w świadomości społecznej Polaków; 

 słabo rozwiniętą działalność wspierającą rozwój wolontariatu
2
. 

 

Osiągnięcie wspomnianych celów wydają się szczególnie istotne szczególnie w kontekście 

badań nas stanem wolontariatu w Polsce. Polacy statystycznie wypadają gorzej niż państwa 

„starej” Europy, jak Wielka Brytania, Holandia, czy kraje skandynawskie, w których w 

wolontariat angażuje się nawet ponad połowa obywateli. Odstajemy także od tzw. średniej 

europejskiej, która wynosi 23 %. Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że w 2009 

roku tylko 12,9 % deklarowało, że w minionych 12 miesiącach pracowało jako wolontariusz. 

Najnowsze badania wykonane w 2010 r. wskazują, że liczba ta wzrosła i wynosi juz 16 %. 

Mimo to, w działalność charytatywną w Polsce najczęściej angażują się młodzi ludzie 

(studenci). Za główne przyczyny tej sytuacji podaje się, wspomniany, niski prestiż społeczny, 

gdyż wolontariat nadal kojarzony bywa z obowiązkowymi (czy nawet przymusowymi) 

pracami społecznymi z czasów komunistycznych. Dariusz Pietrowski (prezes Stowarzyszenia 

Centrum Wolontariatu), zwraca z kolei uwagę na mało różnorodną ofertę pracy dla 

wolontariuszy
3. 

Więcej informacji w polskim wymiarze wolontariatu można się także 

dowiedzieć z audycji radiowej dostępnej na stronie 

http://www.euranet.eu/pol/programme/Polish/Europejski-Rok-Wolontariatu-pomoz. 

 

 

                                                           
2
 http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Wolontariat/ERW%202011/PRIORYTETY_ERW_final.pdf  

3
 Moda na wolontariat, Dodatek Specjalny do „Przekroju”, 1 luty 2011, s. 3-4. 

http://www.euranet.eu/pol/programme/Polish/Europejski-Rok-Wolontariatu-pomoz
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Wolontariat/ERW%202011/PRIORYTETY_ERW_final.pdf
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Zmierzenie się ze zidentyfikowanymi powyżej barierami w rozwoju wolontariatu w Polsce 

wymaga skoordynowanych wysiłków nie tylko w 2011 r., ale także w perspektywie 

długofalowej. Dlatego też Polski program prac na Europejski Rok Wolontariatu obejmuje 

działania, które wpisują się we wskazane trzy szerokie obszary priorytetowe, które 

bezpośrednio korespondują z nadrzędnymi celami wyznaczonymi w Decyzji Rady. 

Co się będzie działo? 

Rok wolontariatu i kampania z tym związana będą realizowane za pomocą wielorakich 

działań i projektów. Działania realizowane w ramach wyżej wymienionych priorytetów będą 

uwzględniały zarówno ogólnoeuropejską aktywność w ramach roku, jak i akcje polskie, 

regionalne a nawet lokalne. Wszystkie akcje mają podkreślać związek między dobrowolnym 

zaangażowaniem w działalność społeczną na szczeblu lokalnym a jej znaczeniem w 

szerszym, europejskim kontekście. 

 

Działania na poziomie Polski będą także korespondować z planami polskiej prezydencji w II 

połowie 2011 roku. To dla Polski unikalna szansa na promocję tej formy aktywności 

obywatelskiej w krajach członkowskich, ale również możliwość aktywizowania 

społeczeństwa w celu lepszego poznania sąsiadów, wymiany doświadczeń, wspomagania 

kształcenia międzykulturowego, czy stwarzanie dobrego klimatu dla poznania innych 

narodów i tym samym wzmacnianie zasady europejskiej solidarności. 

 

Działania w ramach ERW 2011 finansowane będą w 80% ze środków Komisji Europejskiej 

przyznanych w formie grantu oraz w 20% ze środków krajowych. Środki na ten cel zostały 

przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 w kwocie 1.119 tys. zł. Spis 

wydarzeń, które będą miały miejsce w Polsce, znajduje się w dokumencie „Krajowy Plan 

Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce”
4
. 

 

Według wspomnianej już decyzji RUE, inicjatywy realizowane na szczeblu wspólnotowym, 

krajowym, regionalnym lub lokalnym w związku z celami Roku, mają głównie polegać na: 

 wymianie doświadczeń i dobrych wzorców; 

 przeprowadzaniu analiz i badań oraz rozpowszechnianiu ich wyników; 

 konferencjach i imprezach promujących debatę i zwiększających wiedzę o znaczeniu i 

wartości wolontariatu stymulującego zaangażowanie obywateli oraz wynagradzające 

wysiłki wolontariuszy i ich organizacji; 

 konkretnych inicjatywach w państwach członkowskich mających służyć promowaniu 

celów Roku Wolontariatu, (co najmniej 25 % całkowitego budżetu przeznaczonego na 

Rok Wolontariatu zostanie wykorzystane w tym celu);  

                                                           
4
 Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, MPiPS, 

http://www.mpips.gov.pl/bip/download/PD_ERW_2011_przyjety%20przez%20KSE_29-010-10.pdf , s.3. 

http://www.mpips.gov.pl/bip/download/PD_ERW_2011_przyjety%20przez%20KSE_29-010-10.pdf
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 kampaniach informacyjnych i promocyjnych upowszechniających główne przesłania.  

 

Ponadto na poziomie europejskim na szczególną uwagę zasługują następujące działania 

związane z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011: 

 EYV2011 Tour – wolontariusze będą przez rok podróżować po krajach UE, 

prezentując swoją pracę oraz spotykając sie na każdym etapie podróży z politykami i 

przedstawicielami społeczeństwa. W każdym kraju spędzą 10 dni. Polski etap tej 

kampanii planowany jest na 1-14 września w Warszawie. 

 

 

 

 
Źródło: http://www.benevolat2011.org/IMG/pdf/Calendrier_Tourdelacaravane.pdf 

 

 

 EVY2011 Relay – Zespół 27 dziennikarzy-ochotników będzie relacjonował 

poszczególne etapy tej podróży i opracuje materiały audiowizualne oraz pisemne 

sprawozdania, które zostaną opublikowane w mediach i w Internecie. 

 W ramach roku odbędą się również cztery europejskie konferencje tematyczne 

dotyczące oceny kwestii związanych z wolontariatem. 

 

Komisja ściśle współpracuje z tzw. Sojuszem organizacji pozarządowych (ang. Alliance) - 

organizacją 33 europejskich sieci wolontariatu założoną w 2007 r. Na stronie 

http://www.eyv2011.eu/ osoby zainteresowane wolontariatem mogą znaleźć potrzebne 

informacje, podjąć się odpracowania konkretnej liczby godzin, a nawet sprawdzić, na ile 

godzin pracy wolontaryjnej zadeklarowali się od 1 stycznia inni.  

http://www.benevolat2011.org/IMG/pdf/Calendrier_Tourdelacaravane.pdf
http://www.eyv2011.eu/
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Wydarzenia i imprezy związane z rokiem mają „mówić”: „dziękujemy” – doceniać i 

rozpoznawać wysiłek, jaki wkładają w swoją działalność wolontariusze i organizacje 

pozarządowe oraz „ty też możesz” – zachęcać, promować i wskazywać sposoby jak stać się 

wolontariuszem. 

 

„Obchody Roku, obfitujące w liczne konferencje, konkursy oraz intensywną kampanię 

promocyjna prowadzoną w całej Europie, mają pokazać każdemu z nas, że wolontariat ma 

wiele twarzy, a pomaganie innym nie musi być tylko niezwykle trudna emocjonalnie pracą w 

szpitalu czy hospicjum. Możemy pomagać świetnie się przy tym bawić” wyjaśnił Dariusz 

Pietrowski, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
5
. 

Wolontariat krajowy – podstawowe informacje 

Kto? 

Wolontariusz to każdy, kto bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie podejmuje działania na rzecz 

innych, jednakże z wyłączeniem więzi rodzinnych, koleżeńskich lub przyjacielskich. 

Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, status majakowy, 

wykształcenie czy rasę. Każdy, który chce dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc tam, gdzie 

jest ona niezbędna – nie tylko w sferze pomocy społecznej, ale w każdej dziedzinie życia. 

 

Co? 

Zakres zadań, jaki mogą realizować wolontariusze to m.in.: 

 zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą w szkołach podstawowych gimnazjach i średnich, 

 udział w imprezach charytatywnych w rodzaju Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, akcjach przeciwpowodziowych, 

 opieka nad wychowankami w domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych czy 

środowiskowych domach samopomocy, 

 opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

 pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, 

 organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, rozrywkowych i sportowych dla 

dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

Od czego zacząć? 

Przed przystąpieniem do pracy wolontarystycznej należy określić swoje zainteresowania. 

Zastanowić się, jaki rodzaj pracy byłby najbardziej interesujący. To ważne, ponieważ jasne 

określenie swoich oczekiwań ułatwi ich późniejsze jej realizowanie. Dobrze jest 

odpowiedzieć sobie na pytania typu: 

 czy wolę pracować z dziećmi, czy z osobami starszymi? 

 czy wolę wykonywać prace biurowe? 

                                                           
5
 Moda na wolontariat, Dodatek Specjalny do „Przekroju”, 1 luty 2011, s. 3. 
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 z kim łatwiej nawiązuję kontakt?, 

 czy lubię działać zespołowo, czy indywidualnie? 

Warto też określić, ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić na pracę wolontarystyczną (ile 

godzin, ile dni w tygodniu, miesiącu). 

 

Gdzie się zgłosić? 

Najlepiej rozejrzeć się wokół siebie, wokół swojego miejsca zamieszkania, w swoim 

środowisku i pomyśleć, gdzie przyda się pomoc. Jeżeli ktoś zdecyduje się pomagać osobie 

indywidualnej (np. samotnej mamie w terapii niepełnosprawnej córki lub dotrzymać 

towarzystwa starszemu małżeństwu) dobrze skontaktować się w tym celu z najbliższym 

ośrodkiem pomocy społecznej, iść do parafii i zapytać czy wśród podopiecznych tych 

placówek nie ma takich osób. 

 

Warto rozejrzeć się czy w okolicy znajdują się organizacje takie, jak: fundacja pomocy 

osobom niepełnosprawnym, klub seniora, świetlica dla dzieci, pogotowie opiekuńcze, dom 

dziecka, hospicjum, schronisko dla zwierząt; i zapytać czy praca w charakterze wolontariusza 

jest tam możliwa. Można też odwiedzić organizację pozarządową, urząd miasta czy gminy w 

swoim miejscu zamieszkania. One również z racji prowadzonej działalności orientują się w 

lokalnych inicjatywach i często wiedzą, gdzie są potrzebni wolontariusze. Zawsze też można 

zwrócić się do najbliższego Centrum Wolontariatu, a jego pracownicy na pewno pomogą w 

doborze właściwego miejsca.  

 

Cennym źródłem informacji jest także internetowy portal fundacji i stowarzyszeń w Polsce. 

Wpisując na stronie www.bazy.ngo.pl  miasto, można zobaczyć wykaz tego typu instytucji. 

Takie informacje dostępne są również na stronęie internetową www.wolontariat.org.pl, gdzie 

znajduje się Internetowe Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy.  

 

Ponadto warto zajrzeć na: 

 www.rops-wielkopolska.poznan.pl. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Poznaniu prowadzi spis organizacji pozarządowych z obszaru pomocy społecznej w 

Wielkopolsce w zakładce „organizacje pozarządowe”. 

 http://www.poznan.pl/mim/public/ngo/pages.html?co=list&id=16057&ch=16537&inst

ance=1017&lang=pl&lhs=ngo Bazę danych o organizacjach pozarządowych 

działających na rzecz mieszkańców Poznania. 

 http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/1/show/2/ Portal Wielkopolskie Wici – baza 

Organizacji Pozarządowych z Wielkopolski. 

 

 

 

http://www.bazy.ngo.pl/
http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.rops-wielkopolska.poznan.pl/
http://www.poznan.pl/mim/public/ngo/pages.html?co=list&id=16057&ch=16537&instance=1017&lang=pl&lhs=ngo
http://www.poznan.pl/mim/public/ngo/pages.html?co=list&id=16057&ch=16537&instance=1017&lang=pl&lhs=ngo
http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/1/show/2/
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Kwestie dotyczące wolontariatu regulują następujące akty prawne: 

 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 29 maja 2003r., 

nr 96, poz.873) 

 ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 nr 64, 

poz.414 ze zm.), 

 ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. nr 91, 

poz. 408), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 1999 roku w 

sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2002 w sprawie 

zasad, na których wolontariusze mogą podjąć pracę w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych udzielających pomocy dzieciom częściowo lub całkowicie 

pozbawionym rodziców (Dz.U.nr 80, poz.900), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 w 

sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi 

podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy 

społecznej, 

 rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczególnych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym w 

publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z 2003r, nr 5, poz.46). 

 

Porozumienie o współpracy – umowa z wolontariuszem. 

Należy pamiętać, iż podejmując się pracy wolontariusza czy przyjmując wolontariusza należy 

podpisać porozumienie o współpracy/umowę z wolontariuszem. Porozumienie - to umowa 

cywilna zawarta pomiędzy wolontariuszem, a korzystającym zawierająca zakres, sposób, czas 

i miejsce wykonywania świadczenia. Powinno także zawierać postanowienie o możliwości i 

formie jego rozwiązania. Obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie powstaje gdy 

świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni. Okres 30 dni 

traktowany jest jako 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia w którym 

wolontariusz wykonywał świadczenie. 

 

Ważna data 

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ten dzień wyznaczony 

został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1986 roku w dowód uznania za 

zaangażowanie w pracę na rzecz innych ludzi.  
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Powyższe informacje o wolontariacie oraz wiele innych można naleźć w: 

 Pomaganie nakręca mnie. Informator dla wolontariuszy, 

http://www.wolontariat.uni.opole.pl/biblioteka/docs/informator.pdf  

 Portal  http://www.pozytek.gov.pl/   zakładka „Wolontariat” 

 Informator o wolontariacie 2010 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

http://www.wup.poznan.pl/informatory/    

 

Wolontariat Europejski 

UE w 1996 r. ustanowiła wolontariat europejski, aby zachęcać młodzież do pracy na rzecz 

społeczności lokalnych za granicą. Dlatego szczególny nacisk położono w roku 2011 właśnie 

na ten wymiar wolontariatu, w ramach którego, nastolatki i młodzi ludzie podróżują do 

innych krajów UE, aby tam uczyć się, działać, promować różnorodność kulturową i rozwijać 

swoje umiejętności. Wolontariat Europejski finansowany jest z programu „Młodzież w 

Działaniu”.  

 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) umożliwia wolontariuszowi lub 

grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i 

Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać 

kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez 

doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może 

uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach 

możliwy jest udział młodzieży w wieku 16 - 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 

2 do 12 miesięcy. Udział jest darmowy, wolontariusze mają zapewnione wyżywienie, 

zakwaterowanie, ubezpieczenie, a także kieszonkowe na czas trwania projektu. Wolontariusz 

nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musi znać żadnego języka obcego 

na określonym poziomie (choć jest to bardzo pomocne i wskazane i o ile nie wymaga tego 

Organizacja Goszcząca – gospodarz projektu i Organizacja Wysyłająca, która przeprowadza 

rekrutację). Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja, wiek i obywatelstwo jednego z 

Krajów Programu. Najwięcej wolontariuszy napływa z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Wielkiej 

Brytanii, Włoch, Polski i Węgier. Wolontariusze mogą zajmować się pracą w różnych 

obszarach takich jak kultura, młodzież, sport, opieka społeczna, dziedzictwo kulturowe, 

sztuka, ochrona ludności, środowisko, współpraca w celu rozwoju itp. 

 

Powyższe informacje o EVS oraz wiele innych (w tym bazę organizacji biorących udział w 

Programie) można znaleźć na http://www.youth.org.pl/index.php/ida/739/  

 

Warto wiedzieć 

 Krajowym Organem Koordynującym dla Europejskiego Roku Wolontariatu jest 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego.  

http://www.wolontariat.uni.opole.pl/biblioteka/docs/informator.pdf
http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.wup.poznan.pl/informatory/
http://www.youth.org.pl/index.php/ida/739/
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 Europejski Rok Wolontariatu zbiega się również z obchodami dziesiątej rocznicy 

Międzynarodowego Roku Wolontariatu ONZ. 

 Coraz bardziej popularny staje się także wolontariat pracowniczy, e-wolontariat oraz 

wolontariat sportowy.  

 Zobacz spot reklamujący rok na YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=IHZy22U7JCM&feature=player_embedded 

 Ciekawe strony poświęcone wolontariatowi (i nie tylko)
6
: 

http://www.wolontariat.ops.pl/ 

http://www.wolontariatpracowniczy.pl/ 

http://www.jedenswiat.org.pl/index.php?aktualnosci 

http://www.pah.org.pl/ 

http://workcamps.pl/new/ 

http://www.trampolina.org.pl/  

http://siepomaga.pl/ 

http://www.e-wolontariat.pl/ 

http://www.v4sport.eu/  

http://www.szkolabezprzemocy.pl/  

http://www.grundtvig.org.pl/index.php/ida/95/  

http://www.niepelnosprawni.pl/  

http://www.pcpm.org.pl/ 

http://www.pck.pl/   

Źródła (poza wymienionymi w tekście adresami stron www): 

 Krajowy Plan Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce, 

MPiPS, 

http://www.mpips.gov.pl/bip/download/PD_ERW_2011_przyjety%20przez%20KSE_

29-010-10.pdf 

 Moda na wolontariat, Dodatek Specjalny do „Przekroju”, 1 luty 2011, Dodatek 

powstał we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce 

 Bądź wolontariuszem! Zmieniaj świat i siebie!” Komisja Europejska ogłasza rok 2011 

Europejskim Rokiem Wolontariatu 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1640&format=HTML

&aged=0&language=PL&guiLanguage=en 

 Commission welcomes Council's decision to designate 2011 as the European Year of 

Volunteering 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1836&type=HTML&a

ged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 http://europa.eu/press_room/press_packs/european_year_2011/index_en.htm 

                                                           
6
 Moda na wolontariat, Dodatek Specjalny do „Przekroju”, 1 luty 2011, s.28. 

http://www.youtube.com/watch?v=IHZy22U7JCM&feature=player_embedded
http://www.wolontariat.ops.pl/
http://www.wolontariatpracowniczy.pl/
http://www.jedenswiat.org.pl/index.php?aktualnosci
http://www.pah.org.pl/
http://workcamps.pl/new/
http://www.trampolina.org.pl/
http://siepomaga.pl/
http://www.e-wolontariat.pl/
http://www.v4sport.eu/
http://www.szkolabezprzemocy.pl/
http://www.grundtvig.org.pl/index.php/ida/95/
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.pcpm.org.pl/
http://www.pck.pl/
http://www.mpips.gov.pl/bip/download/PD_ERW_2011_przyjety%20przez%20KSE_29-010-10.pdf
http://www.mpips.gov.pl/bip/download/PD_ERW_2011_przyjety%20przez%20KSE_29-010-10.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1640&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1640&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1836&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1836&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/press_room/press_packs/european_year_2011/index_en.htm
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 http://europa.eu/volunteering/   

 http://europa.eu/volunteering/en/home2 

 http://www.euranet.eu/pol/programme/Polish/Europejski-Rok-Wolontariatu-pomoz 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20080513STO28756+0+DOC+XML+V0//PL 

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0131&language=PL 

 http://www.eyv2011.eu/  

 http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Wolontariat/ERW%202011/PRIORYTETY_

ERW_final.pdf 

 http://www.youth.org.pl/index.php/ida/820/ 

 

 

 

 

 

Przygotował: Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań  

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/volunteering/
http://europa.eu/volunteering/en/home2
http://www.euranet.eu/pol/programme/Polish/Europejski-Rok-Wolontariatu-pomoz
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080513STO28756+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080513STO28756+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0131&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0131&language=PL
http://www.eyv2011.eu/
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Wolontariat/ERW%202011/PRIORYTETY_ERW_final.pdf
http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/Wolontariat/ERW%202011/PRIORYTETY_ERW_final.pdf
http://www.youth.org.pl/index.php/ida/820/

