Co zrobić, żeby zostać wolontariuszem?

Wolontariusz to, zgodnie z definicją Centrum Wolontariatu, „każda osoba fizyczna, która dobrowolnie,
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób
indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko – rodzinne”. Jeśli chciałbyś dołączyć do grona
wolontariuszy a nie wiesz od czego zacząć, powinieneś zastanowić się w pierwszej kolejności co tak
naprawdę mógłbyś robić, w jakiej dziedzinie byłbyś pomocny. Oferta pracy dla wolontariuszy jest
bardzo szeroka w związku z czym, młody człowiek może wykonywać różne zajęcia. Wbrew obiegowej
opinii wolontariusze nie tylko opiekują się starszymi, schorowanymi ludźmi. Przydatni są także przy
pracach biurowych, tłumaczeniu tekstów, administrowaniu stron internetowych organizacji. Jeśli
posiadają odpowiednią wiedzę mogą udzielać porad specjalistycznych – prawnych, księgowych, zająć
się koordynacją projektów czy pisaniem wniosków unijnych. Ich zaangażowanie przydaje się przy
organizowaniu festynów, konferencji, gdzie mogą tworzyć ulotki, foldery i pomagać przy ich
dystrybucji. Czynności, które może wykonywać wolontariusz uzależnione są w dużej mierze od tego,
czym zajmuje się dana organizacja a także od tego na czym zna się wolontariusz i na co chciałby
przeznaczyć swój wolny czas. Oczywiście najczęściej pojawiają się programy wolontariatu wspierające
grupy ludzi potrzebujących pomocy, nie mogących wykonywać różnych, czasem nawet podstawowych
czynności życiowych – osoby starsze i niepełnosprawne. Wolontariusz nie tylko przynosi zakupy,
załatwia urzędowe sprawy czy podaje posiłek, zapewnia im po prostu zwykły kontakt z drugim
człowiekiem, rozmawia, motywuje. Wolontariusze potrzebni są również do pracy z dziećmi przy
organizowaniu dla nich zajęć teatralnych, muzycznych, plastycznych czy fotograficznych bądź poprzez
udzielanie im korepetycji z różnych przedmiotów. Tak więc najpierw pomyśl, gdzie czułbyś się pomocny
i jaka sfera jest Ci najbliższa. Jeśli te wstępne pytania okażą się problematyczne zawsze możesz zgłosić
się do specjalistycznej placówki, Centrum Wolontariatu. Pracujące tam osoby na pewno dadzą Ci cenne
wskazówki. Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu mieści się przy ulicy Bukowskiej 27/29
(telefon: 61-85-30-930). Podobne Centra znajdują się również w pozostałych województwach Polski.
Jeśli wiesz już jakiego rodzaju pracę chciałbyś wykonywać musisz znaleźć dla siebie odpowiednią
placówkę. Warto rozejrzeć się czy w Twojej okolicy znajdują się organizacje takie jak: dom kultury,
fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym, świetlica dla dzieci. Możesz zapytać czy praca
w charakterze wolontariusza jest tam możliwa. Cennym źródłem informacji jest także internetowy
portal fundacji i stowarzyszeń w Polsce. Wpisując na stronie www.bazy.ngo.pl miasto, w którym
mieszkasz zobaczysz wykaz tego typu instytucji. Takie informacje uzyskasz również w Centrum
Wolontariatu lub wchodząc na stronę tej placówki: www.wolontariat.org.pl, gdzie znajduje się
Internetowe Pośrednictwo Wolontariatu. Aby z niego skorzystać należy zarejestrować się w bazie
danych wypełniając krótki formularz i przedstawiając swoją ofertę pomocy. Baza pełni rolę łącznika
pomiędzy wolontariuszami a placówkami poszukującymi chętnych do tej formy pracy.
Wolontariat został odpowiednio uregulowany pod względem prawnym wraz z wejściem w życie
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873). Zanim
rozpoczniesz pracę jako wolontariusz powinieneś zapoznać się również z jej prawnymi aspektami.
Ustawa określa, jakie instytucje mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Są to fundacje,
stowarzyszenia, związki wyznaniowe, kościoły, czyli organizacje pozarządowe i podmioty prawne
działające na rzecz pożytku publicznego. Pracując dla organów administracji publicznej i podległych im
jednostek, możesz wykonywać tylko zadania związane z prowadzoną przez nie działalnością w sferze
pożytku publicznego, nie zaś działalnością gospodarczą (zarobkową). Gdy już znajdziesz jedną z takich
instytucji, która postanowi skorzystać z Twojej pomocy staniesz się wolontariuszem na mocy
podpisanego między wami porozumienia, które powinno zawierać takie elementy jak: zakres, sposób
i czas wykonywanych przez Ciebie zadań oraz informację o możliwości wcześniejszego rozwiązania
porozumienia. Stosunek prawny, który łączy korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem
pracy tylko stosunkiem cywilnoprawnym w związku z czym, do spraw nie uregulowanych

w porozumieniu wolontariackim i Ustawie o działalności pożytku publicznego należy stosować przepisy
Kodeksu Cywilnego a nie Kodeksu Pracy. Organizacja zatrudniająca musi zapewnić wolontariuszowi
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pokrywać koszty podróży wolontariusza, jeśli go gdzieś wysyła
a także inne koszty, jakie ponosi wolontariusz w związku z wykonywanymi obowiązkami. Powinna też
poinformować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach oraz zapewnić ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków, a później wydać na jego żądanie zaświadczenia o wykonaniu
pracy. Twoim zadaniem jest wywiązywanie się z tego porozumienia i sumienne wypełnianie
obowiązków na rzecz danej organizacji.
Młode osoby zastanawiają się czasem czy bez specjalnego przygotowania zawodowego mogą
wykonywać taką pracę. Jeśli wolontariusz wykonuje zajęcie, które na podstawie uregulowań prawnych
wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji to powinien je posiadać. Tak jest na przykład
w przypadku lekarzy – wolontariuszy, którzy muszą mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Bez
dyplomu i praktyki się nie obejdzie. Ale już towarzyszenie dzieciom przebywającym w szpitalu odbywa
się na innych warunkach. Trzeba lubić dzieci, umieć zająć im czas, rozśmieszyć, zrozumieć oraz mieć
aktualne badania lekarskie.
W Polsce w ostatnim czasie zauważyć można rosnące zainteresowanie wolontariatem. Ludzie
podejmujący taką działalność czerpią satysfakcję z tego, że mogą ofiarować swoją pomoc innym. Ale
pracując jako wolontariusz zyskujesz jeszcze inne ważne rzeczy. Możesz swoje obowiązki przedstawić
w życiorysie. Twoja pasja, zaangażowanie, wyjście z inicjatywą, gotowość do wykonywania pracy
społecznej będą Twoimi atutami w rozmowie z pracodawcą.

