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W Polsce wszelkie dzia³ania zwi¹zane
z t¹ akcj¹ bêdzie koordynowaæ Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Dzia³a-
nia ERW 2011 finansowane bêd¹ w 80%
ze œrodków Komisji Europejskiej, przy-
znanej w formie grantu, oraz w 20% ze
œrodków krajowych.

Wolontariusz zmienia
œwiat

Wolontariusz to osoba, która ochot-
niczo i bez wynagrodzenia pomaga in-
nym. - To wzór do naœladowania, to cz³o-
wiek, który zmienia œwiat. Wolontariusz
mo¿e oddzia³ywaæ w bardzo ró¿nych
sferach, nie tylko w sprawach spo³ecz-
nych - t³umaczy dyrektor Departamen-
tu Po¿ytku Publicznego w Ministerstwie

Pracy i Polityki Spo³ecznej Krzysztof
Wiêckiewicz. Istniej¹ ró¿ne formy wo-
lontariatu np. sportowy, studencki, pra-
cowniczy, hospicyjny oraz dla osób
starszych, które zakoñczy³y karierê za-
wodow¹.

W Polsce z wolontariatem nie jest
najlepiej. Na podstawie przeprowadzo-
nych badañ stwierdzono, ¿e  poziom za-
anga¿owania polskiej spo³ecznoœci
w wolontariat jest znacznie mniejszy ni¿
œrednia w Unii Europejskiej wynosz¹-
ca 23%. Tylko 12,9%  Polaków zdekla-
rowa³o siê w 2009 roku do pracy w wo-
lontariacie.

W naszym kraju nadal panuje ste-
reotyp pracy spo³ecznej jako odgórnie
narzuconej formy aktywnoœci  bêd¹cy
pozosta³oœci¹ systemu politycznego
funkcjonuj¹cego w Polsce przed 1989
r. M³odzie¿ uwa¿a, ¿e wolontariat nie
jest "modny". M³odzi ludzie nie maj¹
œwiadomoœci, ¿e wolontariat gwarantu-
je rozwój osobisty, rozwija kompeten-
cje oraz umiejêtnoœci poszukiwane
przez pracodawców na rynku pracy.
Tak¿e osoby starsze nie wiedz¹, jak wie-

1 stycznia 2011 roku rozpocznie siê Europejski Rok Wolontariatu

Ka¿dy mo¿e zostaæ
wolontariuszem
Rada Europejska ustanowi³a rok 2011 Europejskim Rokiem Wolonta-
riatu propaguj¹cym aktywnoœæ obywatelsk¹. G³ówne zamierzenia ca³o-
rocznej akcji to wykreowanie tzw. mody na wolontariat, zmniejszenie
barier dla wolontariuszy i poprawa jakoœci ich pracy.

le korzyœci p³ynie z bycia wolontariu-
szem po okresie aktywnoœci zawodowej.

Bezcenna praca
wolontariusza

Badania dowodz¹, ¿e z pracy wolon-
tariuszy w 2008 roku korzysta³o 17,9%
organizacji pozarz¹dowych. W wiêkszo-
œci stowarzyszenia czêsto nie maj¹ do-
œwiadczenia oraz dostatecznej wiedzy od-
noœnie anga¿owania wolontariuszy do pra-
cy wolontariackiej. Wiele z nich nie potrafi
doceniæ wolontariatu, traktuj¹c go jako z³o
konieczne.

Równie¿ administracja centralna oraz
lokalna nie posiada wystarczaj¹cych kom-
petencji w tym zakresie. W 2008 roku
z pracy wolontariuszy korzysta³o 12,8%

urzêdników- jeden urz¹d anga¿owa³ do
pracy oko³o 28 wolontariuszy.

W Polsce jest wiele do zrobienia, aby
zachêciæ ludzi do anga¿owania siê w dzia-
³alnoœæ wolontariack¹. - Chodzi o to, aby
wolontariat sta³ siê pewn¹ mod¹. Fakt, ¿e
stanê siê wolontariuszem, bêdzie mnie no-
bilitowa³ - przyznaje dyrektor  Wiêckie-
wicz.

Spo³ecznoœci polskiej nale¿y uœwiado-
miæ, ¿e praca w wolontariacie to element
aktywnoœci obywatelskiej. Pozwala on
aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczno-
œci  i realizowaæ potrzeby pomocy innym.
Ludzie powinni wiedzieæ, ¿e w pracy wo-
lontariusza  nie chodzi o pieni¹dze, ale
o czynienie dobra. Jednak nale¿y pamiê-
taæ, ¿e ludzie, którzy anga¿uj¹ siê w dzia-
³alnoœæ spo³eczn¹, maj¹ swoje prawa.
Mimo ¿e nie pobieraj¹ odp³atnoœci za swoj¹
pracê, wnosz¹ do danej organizacji bez-
cenne wartoœci - wiedzê, umiejêtnoœci i do-
œwiadczenie.  - Wolontariusz to nie frajer -
zastrzega kierownik Wydzia³u Komunika-
cji Spo³ecznej Przedstawicielstwa Komi-
sji Europejskiej w Polsce Rafa³ Rudnicki.

J.Z, D.Z, L.O, Al Za

O dzia³aniach zaplanowanych w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu opo-
wiada dyrektor Departamentu Po¿ytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej Krzysztof Wiêckiewicz (na zdjêciu w œrodku)

- Na czym polega wolontariat?
- Wolontariat jest bezp³atn¹ form¹ pra-

cy ludzi wra¿liwych, zwi¹zan¹ z opiek¹
nad ludŸmi chorymi, starszymi i innymi,
którzy ze wzglêdu na ró¿ne okolicznoœci
nie potrafi¹ sami sobie poradziæ w rozwi¹-
zaniu problemów ¿ycia codziennego, a nie-
jednokrotnie ich egzystencja jest wrêcz
uzale¿niona od pomocy i wsparcia drugie-
go cz³owieka.

- Czy myœli Pani, ¿e ka¿dy z nas mo¿e
zostaæ dobrym wolontariuszem?

 - Uwa¿am, ¿e ka¿dy cz³owiek posia-
da pewne predyspozycje do tego, aby móc
zaanga¿owaæ siê w pracê na rzecz drugie-
go cz³owieka. Jedynie potrzebna jest do
tego wra¿liwoœæ ludzka i dobre chêci, by
poœwiêcaæ swój czas i pracê dla innych
ludzi.

Warto poœwiêciæ
siê dla innych

- Ka¿dy cz³owiek posiada pewne predyspozycje do tego, aby móc zaanga-
¿owaæ siê w pracê na rzecz drugiego cz³owieka - mówi pedagog Zespo³u
Szkó³ nr 1 Janina Gargas.

- Jakie korzyœci daje wolontariat?
- Wolontariat daje nam mo¿liwoœæ nie-

sienia nieodp³atnej pomocy ludziom po-
trzebuj¹cym oraz ugruntowuje w nas wia-
rê w dobroæ i oddanie drugiego cz³owieka,
który nie szczêdz¹c swojego czasu i ener-
gii dzia³a na rzecz innych ludzi.

- Jak mog³aby Pani zachêciæ nas
wszystkich do zostania wolontariu-
szem?

- Zaanga¿owanie w dzia³ania wolon-
tarystyczne to szczytny cel, jaki przed sob¹
powinna postawiæ m³odzie¿. Musicie pa-
miêtaæ, ¿e wielu ludzi potrzebuj¹cych cze-
ka na wasze zainteresowanie i wsparcie!
Tak wiêc, szanowni uczniowie, warto zo-
staæ wolontariuszem!

Rozmawia³y: Justyna Zarzycka
i Dajana Zieliñska

- Dlaczego zdecydowa³yœcie siê zo-
staæ wolontariuszkami?

- Chcia³yœmy pomagaæ w Domu
Dziecka, aby daæ maluszkom powody do
radoœci oraz umiliæ im czas. Wiemy, ¿e
dzieci nie otrzymuj¹ zbyt du¿ej iloœci mi³o-
œci i ciep³a.

- Co daje wam ta praca?
- Czerpiemy satysfakcjê z ich radoœci.

Cieszymy siê ka¿d¹ chwil¹ spêdzon¹
z nimi. Te niewinne dzieci maj¹ w swoich
serduszkach tyle dobroci i mi³oœci, ¿e za-
pewne obdarowa³yby nimi ca³y œwiat.

- Jakie doœwiadczenie zdoby³yœcie

M³odzi wolontariusze
w akcji

Nie b¹dŸcie obojêtni w stosunku do potrzebuj¹cych - apeluj¹ szesnastolat-
ki Katarzyna Wilkosz oraz Ma³gorzata Szczerbala, wolontariuszki, któ-
re od roku pracuj¹ w Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie.

przez tê formê wolontariatu?
- Przede wszystkim nauczy³yœmy siê

bycia delikatnym w stosunku do ma³ych
dzieci. Czêsto mówi³y do nas "mamo" lub
"ciociu". To sprawia³o, ¿e w naszych
oczach goœci³y ³zy szczêœcia, dlatego, ¿e
mo¿emy byæ im bliskie.

- Czy macie mo¿e jak¹œ myœl, któr¹
chcia³ybyœcie przekazaæ czytelnikom?

- Tak. Nie b¹dŸcie obojêtni w stosun-
ku do potrzebuj¹cych, zw³aszcza, ¿e zbli¿a
siê czas œwi¹t. Pomoc innym daje wiele
radoœci.

Rozmawia³a Laura Osica
reklama ..............................................................................................................................................................................................


