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I. WPROWADZENIE 

Raport stanowi przegląd projektów wolontariatu miejskiego w Polsce i zagranicą. W polu naszego 

zainteresowania znalazły się przede wszystkim projekty wolontariatu na terytoriach miejskich  

i metropolitarnych,  w których organizacji władze miejskie odgrywają istotną rolę, wychodzącą poza 

finansowanie opierających się na wolontariacie działao organizacji pozarządowych.  

Dodatkowo, w części dotyczącej zagranicy, opisane zostały dwa programy wolontariatu prowadzone 

przez prywatną fundację (City Year, Stany Zjednoczone) i agencję rządową (Communities First 

Programme, Walia) – ze względu na ich miejską lokalizację i dużą, w obu przypadkach ogólnokrajową, 

skalę.  

W przypadku Polski opisano przykłady projektów wolontariatu miejskiego z 17 największych polskich 

miast (powyżej 200 tys. mieszkaoców), wybrane tak, by ukazad różnorodnośd polskich doświadczeo  

z wolontariatem miejskim. 

W opisach staraliśmy się przedstawid sposób organizacji danego projektu (główny organizator, 

współorganizatorzy), źródła finansowania, cele projektu, obszary i przykłady podejmowanych działao, 

zasady ewaluacji, oddając jednocześnie specyfikę każdego z opisywanych - niekiedy bardzo się od 

siebie różniących - projektów. 

Raport opiera się na researchu internetowym.  

 

II. PROJEKTY ZAGRANICZNE 

 

  FRANCJA, Paryż 

www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/p9464  

 

W skrócie. Władze miejskie Paryża realizują i wspierają kilka niedużych projektów opartych na 

wolontariacie. Poza tym, zainteresowanych wolontariatem odsyłają do działających w Paryżu 

centrów wolontariatu. 

http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/p9464
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Une colocation intergénérationnelle. Program, w którym paryscy seniorzy przyjmują pod swój dach 

studentów lub uczniów. Władze miejskie Paryża wspierają  ideę programu prowadzonego na terenie 

miasta przez cztery różne organizacje, który ma byd odpowiedzią na pogłębiający się problem izolacji 

społecznej seniorów i kłopoty ze znalezieniem mieszkania przez młodych ludzi. Seniorzy przyjmują  

w swoich mieszkaniach – za darmo lub za niewielką opłatą – studentów lub uczniów. Ideą programu 

jest wymiana: dach nad głową w zamian za wspierającą starsze osoby obecnośd młodych. Młodzi 

lokatorzy nie pracują jako pomoc domowa - chod mogą pomagad w drobnych pracach domowych - 

lecz angażują się w relację z osobą starszą. Dlatego ważne, by kilka wieczorów w tygodniu spędzali  

w domu. Obecnie w Paryżu jest około 300 takich par: mieszkających razem seniorów i osób młodych1.  

Commerçants Solidaires. Lokalni sklepikarze i usługodawcy to jedni z głównych aktorów miasta. 

Odgrywają oni niezastąpioną rolę w życiu mieszkaoców i w sieci społecznych kontaktów, szczególnie 

osób żyjących w społecznej izolacji. Program wystartował w 2009 roku jako inicjatywa władz 

miejskich Paryża (Mairie de Paris) i dwóch organizacji zrzeszających paryskich przedsiębiorców (la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris i la Chambre de métiers et de l’artisanat). Sied 

lokalnych handlowców i przedsiębiorców ma pomóc uwrażliwid paryżan na kwestie solidarności 

społecznej. Lokalni piekarze, cukiernicy, sprzedawcy kwiatów, rzeźnicy, hotelarze i restauratorzy, 

właściciele kawiarni i inni pomagają społeczności Paryża działając jako sied rozpowszechniania 

informacji. Tą metodą zorganizowano dotąd pięd kampanii informacyjnych. . Oprócz akcji 

informacyjnej dotyczącej zapobiegania groźnym skutkom upałów były to kampanie poświęcone 

niepełnosprawności, przeciwdziałaniu rakowi piersi oraz promocji idei wolontariatu z okazji 

                                                           
1
 http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/colocation-senior-etudiant-le-mode-d-

emploi/rub_9464_stand_81175_port_23261 

http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/colocation-senior-etudiant-le-mode-d-emploi/rub_9464_stand_81175_port_23261
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/colocation-senior-etudiant-le-mode-d-emploi/rub_9464_stand_81175_port_23261
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Europejskiego Roku Wolontariatu. Obecnie zaangażowanych w akcję jest 350 drobnych 

przedsiębiorców w Paryżu2.  

La réserve solidaire de Paris. Grupa wolontariuszy-rezerwistów została stworzona w 2009 w celu 

niesienia pomocy mieszkaocom Paryża w razie sytuacji kryzysowej (np. nawałnicy, która nawiedziła 

miasto w 1999 roku czy fala upałów w 2003 roku). Chcąc stworzyd taką grupę ochotników władze 

miejskie zwróciły się o pomoc do niedawno emerytowanych funkcjonariuszy służb miejskich (którzy 

przeszli na emeryturę nie dawniej niż 6 lat temu). W sytuacji kryzysowej rezerwiści włączą się do 

działao prewencyjnych i akcji informacyjnej dla ludności, pomogą również koordynowad 

spontaniczne działania woluntarystyczne. Na co dzieo grupa rezerwistów dyżuruje raz w tygodniu 

przed cmentarzem Père Lachaise rozdając suchy prowiant osobom bezdomnym i informując je  

o miejscach, w których mogą otrzymad ciepły posiłek.  W roku 2011 rezerwiści pomagali również przy 

akcji informacyjnej dotyczącej zapobiegania skutkom upałów w ramach sieci Commerçants Solidaires 

(patrz wyżej)3. 

Paryski Paszport wolontariusza (Le Passeport bénévole parisien). Od 2008 roku w Paryżu działa 

również Paszport wolontariusza. Dystrybuowany przez merostwo w formie książeczki, dokument 

służy do poświadczania doświadczeo wolontariusza. Od grudnia 2008 r., 7200 egzemplarzy zostało 

rozdystrybuowanych w organizacjach pomocy społecznej Paryża (Secours Populaire, Secours 

Catholique, Restos du Cœur, centra pomocy społecznej)4. 

Le service civique parisien. Władze miejskie Paryża biorą również udział w ogólnokrajowym 

programie wolontariatu młodzieżowego5. Oferta skierowana do młodych ludzi miedzy 18 a 25 rokiem 

życia. Praca w programie trwa od 9 do 12 miesięcy, przez 24 godziny tygodniowo. Wolontariusze 

otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 440€ miesięcznie (z funduszy programu krajowego)  

i korzystają z 50% zniżki na transport miejski a także miejskich jadłodajni. Przykładowe prace: 

- pomoc seniorom lub osobom niepełnosprawnym - dostarczanie książek z biblioteki do domu, 

odwiedziny i towarzyszenie w codziennych wyjściach lub w wyjściach kulturalnych; 

- prace przy konserwacji terenów zielonych;  

                                                           
2
 http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/les-commercants-

solidaires/rub_9464_stand_76795_port_23261 
3
 http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/la-reserve-solidaire-de-

paris/rub_9464_stand_76786_port_23261 
4
 http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/le-passeport-benevole-

parisien/rub_9464_stand_76785_port_23261 
5
 Le service civique to rządowy, ogólnokrajowy program wolontariatu młodzieżowego www.service-

civique.gouv.fr  

http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/les-commercants-solidaires/rub_9464_stand_76795_port_23261
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/les-commercants-solidaires/rub_9464_stand_76795_port_23261
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/la-reserve-solidaire-de-paris/rub_9464_stand_76786_port_23261
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/la-reserve-solidaire-de-paris/rub_9464_stand_76786_port_23261
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/le-passeport-benevole-parisien/rub_9464_stand_76785_port_23261
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/le-passeport-benevole-parisien/rub_9464_stand_76785_port_23261
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- prace przy kampaniach dotyczących bezpieczeostwa drogowego, zdrowia publicznego;  

- prace w charakterze animatorów kultury, przy organizacji zajęd sportowych, z młodzieżą  

i w szkołach6. 

HOLANDIA, Amsterdam 

www.iamsterdam.com              www.amsterdam.nl  

W skrócie. W 2011 roku władze miasta organizują kampanię informacyjną w związku z Europejskim 

Rokiem Wolontariatu. Zainteresowanych wolontariatem w mieście kierują do lokalnego centrum 

wolontariatu. 

 

W 2011 roku, który jest Europejskim Rokiem Wolontariatu, Amsterdam rozpoczyna the Voluntary 

Amsterdam Campaign (Vrijwillig Amsterdam) – kampanię, w której władze miejskie, razem  

z organizacjami trzeciego sektora chcą promowad ideę wolontariatu i zachęcid mieszkaoców do takiej 

właśnie aktywności.  Rozmaite możliwości pracy woluntarystycznej będą prezentowane pod hasłem 

Wolontariat: dobry dla ciebie, dobry dla miasta.  Jednym z głównych celów kampanii jest pokazanie 

mieszkaocom Amsterdamu, że wolontariat może byd realizowany w bardzo wielu obszarach,  

w związku z tym w każdym miesiącu przedstawiane będzie inne, związane z nim zagadnienie7.  

Vrijwilligerscentrale Amsterdam8 - miejskie centrum wolontariatu pomaga potencjalnym 

wolontariuszom w znalezieniu odpowiedniej oferty, wspiera organizacje opierające swoją działalnośd 

na pracy wolontariuszy, zajmuje się promocją wolontariatu w mieście. Każdego roku pomaga znaleźd 

                                                           
6
 http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/le-service-

civique/rub_9464_stand_76784_port_23261 
7
 http://www.iamsterdam.com/en/living/resources/volunteer-schemes?query=volunteer 

8
 www.vca.nu 

http://www.iamsterdam.com/
http://www.amsterdam.nl/
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/le-service-civique/rub_9464_stand_76784_port_23261
http://www.paris.fr/politiques/citoyennete/benevolat/le-service-civique/rub_9464_stand_76784_port_23261
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zajęcie około 5 tys. wolontariuszy. Centrum prowadzi również projekty m.in.: angażujące kobiety ze 

środowisk imigranckich w pracę wolontariacką, których partnerem i sponsorem jest miasto.  

Access to działające od ponad 20 lat stowarzyszenie wspierające społecznośd ekspatów w Holandii.  

Dla obcokrajowców jest źródłem angielskojęzycznej, darmowej informacji. W biurach organizacji  

w Hadze i Amsterdamie działa około 160 wolontariuszy, najczęściej właśnie ekspatów. Jednym  

z rodzajów działalności podejmowanych przez ACCESS jest organizacja wolontariatu  na terenie Hagi, 

Amsterdamu I Rotterdamu. Access uważa, że angażowania się w życie lokalnej społeczności jest dla 

ekspatów cennym doświadczeniem.  

HOLANDIA, Haga 

www.denhaag.nl  

W skrócie. W 2009 roku władze miejskie przedstawiły dokument dotyczący rozwoju wolontariatu -

przede wszystkim socjalnego - w mieście. Zainteresowanych konkretnymi działaniami władze miasta 

kierują do lokalnego centrum wolontariatu.  

 

W 2009 roku władze samorządowe Hagi uchwaliły memorandum ‘Ruimte voor vrijwilligers’ (Room 

for volunteers) dotyczące podniesienia jakości pracy wolontariuszy w mieście. Zgodnie z założeniami 

dokumentu wolontariusze mieli otrzymad większe wsparcie od władz samorządowych, uproszczone 

miały również zostad zasady dotowania wolontariatu w mieście. Konsultacje społeczne wykazały 

zapotrzebowanie na wolontariuszy, a jednocześnie potrzebę większego wsparcia i lepszego 

organizowania pracy wolontariuszy.  

http://www.denhaag.nl/
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Dodatkowa uwaga miała zostad poświęcona wolontariuszom pracującym w opiece zdrowotnej  

i socjalnej. Jest to grupa pracująca w trudnych warunkach i z wymagającą grupą docelową.  

W następnych latach to właśnie ci wolontariusze mieli otrzymad dodatkową pomoc.  

Planowane działania: 

 Dodatkowe szkolenia wolontariuszy pracujących w opiece zdrowotnej i socjalnej;  

 Wolontariusze pracujący w opiece zdrowotnej i socjalnej otrzymają wsparcie koleżeoskie; 

 Wolontariuszom pracującym w opiece zdrowotnej zostanie zwrócony koszt dodatkowych, 

ponoszonych przez nich wydatków;  

 Zapewnienie wolontariuszom wymiany informacji; 

 Zapoznanie z ideą wolontariatu uczniów szkół podstawowych; 

 Ułatwienie działalności wolontariackiej osobom niepełnosprawnym; 

 Silniejsze włączanie imigrantów w działalnośd wolontariacką9. 

Paddentrek. Każdego roku the Haagse Dierenbescherming (The Hague Animal Protection Agency), 

miejska instytucja zajmująca się środowiskiem i ochroną przyrody angażuje wolontariuszy do akcji 

przenoszenia ropuch przez ulice Hagi, tak by bezpiecznie dotarły do zbiorników wodnych, gdzie się 

rozmnażają. Organizatorzy wolontariatu wokół tego wydarzenia (paddentrek) szukają osób, które 

podczas 6-tygodniowego okresu wędrówki ropuch mogłyby poświęcid jeden wieczór tygodniowo, od 

zmierzchu do godziny 23, żeby w siedmiu różnych lokalizacjach w mieście przenosid płazy z jednej 

strony ulicy na drugą.  

HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk, to lokalne centrum wolontariatu w Hadze, organizacja 

pozarządowa. HOF zapewnia wolontariuszom i organizacjom opierającym swoją działalnośd na 

wolontariacie (w Hadze istnieje takich ponad 2 tysiące), doradztwo i informacje o zasadach  

i regulacjach dotyczących wolontariatu. Wolontariusze w Hadze mogą liczyd na: 

 Zwrot kosztów podróży; 

 Kursy i szkolenia; 

 Pożyczki dla uczniów szkół średnich i studentów; 

 Kartę wolontariusza HOF uprawniającą do zniżek i bezpłatnych wejściówek na wydarzenia 

kulturalne; 

 Bezpłatną prenumeratę czasopism poświęconych wolontariatowi10. 

                                                           
9
 http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Better-quality-in-volunteer-work.htm 
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The Hague Greeters to grupa wolontariuszy, którzy oprowadzają turystów po swoim mieście, dzieląc 

się swoją wiedzą, indywidualnym spojrzeniem na miasto i jego historię. Są częścią międzynarodowej 

sieci przewodników po swoich miastach11.  

NIEMCY, Berlin 

www.berlin.de/buergeraktiv/ 

W skrócie. Portal internetowy BürgerAktivBerlin, częśd oficjalnej strony internetowej Berlina, 

poświęcony jest  tematyce wolontariatu, partycypacji obywatelskiej (engagement) i działalności 

trzeciego sektora w Berlinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We władzach miejskich Berlina istnieje specjalna międzyresortowa grupa zajmująca się 

zagadnieniami wolontariatu, społeczeostwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Portal internetowy BürgerAktivBerlin  jest próbą wykorzystania możliwości Internetu 

dla przedstawienia możliwości obywatelskiego zaangażowania - w tym wolontariatu - w Berlinie. 

Oprócz dużej ilości informacji na temat działalności organizacji trzeciego sektora w Berlinie, portal 

zawiera: 

 Volunteer Network, która obejmuje bazę danych ofert pracy dla wolontariuszy; bazę danych 

wolontariuszy, w której wolontariusz może stworzyd swój profil; kalendarz imprez  

                                                                                                                                                                                     
10

 www.hofnet.nl  
11

 www.denhaaggreeters.nl 
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i wydarzeo, projektów opartych na wolontariacie; mapę pomagającą zlokalizowad projekty  

i imprezy wolontariackie w przestrzeni miasta. Baza jest otwarta dla wszystkich organizacji 

pozarządowych działających w Berlinie.  

 

www.berlin.de/buergeraktiv - widok fragmentu strony z wyszukiwarką ofert pracy dla wolontariuszy 

 

 Das Spendenportal Berlin - aplikacja umożliwiająca wpłacenie pieniędzy na konkretny 

projekt. 

Poprzez portal władze miejskie Berlina: 

 Pomagają prywatnym firmom w organizacji wolontariatu pracowniczego. Strona internetowa 

zawiera specjalny formularz, dzięki któremu zgłosid można chęd realizacji takiego projektu  

w firmie.  

http://www.berlin.de/buergeraktiv
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 Promują Der Berliner FreiwilligenPass, rodzaj paszportu wolontariusza, dokumentu 

poświadczającego doświadczenie wolontariusza. 

 

USA/ CHINO HILLS, Kalifornia 

www.chinohills.org  

W skrócie. Program wolontariatu miejskiego oferuje wolontariuszom możliwośd działania w kilku 

istniejących projektach. 

 

 

Program wolontariatu - Volunteer Service Program - w Chino Hills prowadzony jest przez władze 

miasta i finansowany z jego budżetu. Wolontariusze pracują w wydziałach urzędu miasta lub biorą 

udział w miejskich projektach: 

Opieka nad parkiem, ulicą, szlakiem. Jest to oferta dla osób, organizacji pozarządowych lub 

prywatnych firm. Wolontariusze zobowiązują się do opieki nad wyznaczonym terenem -  usuwają 

graffitti i śmieci, opiekują się zielenią. Zobowiązują się przynajmniej przez rok opiekowad danym 

terenem, regularnie go odwiedzad i sprawdzad w jakim stanie się znajduje, informowad władze 

miasta o wszystkich pracach, których sami nie są w stanie wykonad. Miasto zapewnia im wsparcie, 

szkoląc wolontariuszy oraz dostarczając narzędzia potrzebne do pracy.  

http://www.chinohills.org/
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Program mentoringu dla nastolatków. Mentorzy - dorośli wolontariusze pomagają nastolatkom 

przejśd przez ten, nieraz bardzo trudny, okres życia. Towarzyszą młodym ludziom, dzieląc się swoim 

życiowym doświadczeniem, wspierają osoby rozpoczynające pracę zawodową lub studia; pomagają 

wybrad odpowiednią ofertę pracy woluntarystycznej, szkolenie lub rodzaj pomocy psychologicznej; 

nadzorują młodzież wykonującą zadania na potrzeby miasta, pracują w Młodzieżowej Radzie 

Odpowiedzialności (Youth Accountability Board, patrz niżej). Wolontariusze rozpoczynają pracę po 

odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, przejściu szkolenia i spełnieniu szeregu wymogów formalnych 

(background checks). 

The Chino Hills Auxiliary Radio Team (CHART) to wspierana finansowo przez miasto grupa 

radiowców-amatorów, która zapewnia miastu komunikację radiową na wypadek sytuacji kryzysowej. 

Na jej potrzeby miasto ufundowało specjalny, odpowiednio wyposażony samochód. 

The Seniors Assisted by Visiting Volunteers and Youth (SAVVY). Program pomocy seniorom. 

Wolontariusze pomagają w drobnych pracach domowych, jednocześnie udzielając osobom starszym 

psychicznego wsparcia. Pomagają w korespondencji , wypełniad dokumenty, odbierają recepty, robią 

drobne zakupy,  pomagają znaleźd fachowców potrzebnych do wykonania drobnych napraw lub 

innych specjalistów. 

Młodzieżowa Rada Odpowiedzialności (Youth Accountability Board Program) to program skierowany 

do młodocianych przestępców (przestępstwa niezwiązane z użyciem przemocy) i ich rodzin, 

realizowany we współpracy z lokalnym urzędem kuratora sądowego. Działanie Rady opiera się na 

pracy tworzących ją wolontariuszy. Wspólnie z nieletnim i jego bliskimi opracowują oni plan 

działania, który pomóc ma nastolatkowi wziąd odpowiedzialnośd za swoje czyny i odnaleźd swoje 

miejsce w lokalnej wspólnocie. Plan przewidywad może pracę na rzecz lokalnej społeczności, udział  

w kursach dokształcających lub w jakiejś formie interwencji psychologicznej, a także działania 

zmierzające do zwiększenia szkolnej frekwencji. Wolontariusze muszą mied przynajmniej 21 lat, 

spełnid szereg kryteriów formalnych i przejśd wymagane szkolenie.  

W 2008 roku 198 wolontariuszy przepracowało w projektach organizowanych przez władze Chino 

Hills 2 282 godziny.  Władze miasta szacują, że praca wolontariuszy pozwoliła zaoszczędzid 51 272 

dolarów.  W uznaniu zasług wolontariuszy, co roku, podczas Tygodnia Wolontariatu (National 

Volunteer Week), wydawana jest uroczysta kolacja12. 
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 http://www.chinohills.org/index.aspx?NID=290 

http://www.chinohills.org/index.aspx?NID=290
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USA, Nowy Jork 

www.nycservice.org  

 

W skrócie. NYC Service jest rozbudowanym programem miejskiego wolontariatu, który łączy w sobie 

elementy akcji społecznej, kampanii informacyjnej, miejskiej strategii i koalicji władz miasta  

z organizacjami pozarządowymi. NYC Service nadzoruje kilkadziesiąt różnych projektów – Inicjatyw 

NYC Service  (NYC Service Initiatives). 

 

 

 

W kwietniu 2009, burmistrz Michael Bloomberg zainaugurował powstanie biura (office) NYC Service. 

Działalnośd NYC Service opiera się głównie na pracy wolontariuszy tworzących NYC Civic Corps – jest 

to ponad 200, pracujących w pełnym wymiarze godzin wolontariuszy AmeriCorps VISTA13. NYC Civic 

Corps to jednocześnie największa, stworzona od podstaw inicjatywa NYC Service. Zabezpieczają oni 

zdolnośd do działania (capacity) prawie 60 publicznych i pozarządowych organizacji współpracujących 

w ramach NYC Service, pracują również przy innych inicjatywach.  

                                                           
13

AmeriCorps to federalny, obecny na terenie całego kraju i finansowany z pieniędzy władz centralnych, 

program rządu USA, który angażuje Amerykanów w działania na rzecz edukacji, bezpieczeostwa publicznego, 
zdrowia i środowiska naturalnego www.americorps.gov 

http://www.nycservice.org/
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Większośd Inicjatyw NYC Service jest wynikiem współpracy władz miejskich i rozmaitych partnerów. 

Są nimi zarówno właściwe dla danego obszaru jednostki organizacyjne władz miejskich, instytucje 

publiczne, ale również organizacje pozarządowe czy partnerzy biznesowi.  

 

Finansowanie programu zapewnia miasto oraz sponsorzy prywatni. Jednocześnie wiele Inicjatyw 

NYCService jest rozwinięciem programów organizacji pozarządowych istniejących już wcześniej. 

 

NYC Service stawia przed sobą trzy główne cele14: 

  

Duży nacisk organizatorzy kładą również na podwyższenie odpowiedzialności (accountability)  

w ramach konkretnych obszarów działao opartych na wolontariacie oraz stworzenie nowych 

standardów mierzenia efektów wolontariatu w odniesieniu do wskaźnika partycypacji.  

 

Każdemu z trzech głównych celów odpowiadają konkretne projekty – Inicjatywy NYC15. 

 

. 

 

BoardServeNYC16.  Program ma na celu podniesienie jakości zarządów organizacji trzeciego sektora.  

Z jednej strony szkoleni są kandydaci na członków zarządu – praktycznie każdy zainteresowany 

                                                           
14

 http://www.nycservice.org/mvc.php 
15

 http://www.nycservice.org/initiatives/ 

Cel 1: Nowy Jork miastem 
najlepiej na świecie 
przygotowanym do 

wolontariatu swoich 
mieszkaoców  

Cel 2: nakierowania 
wolontariuszy na takie obszary 

działao, w których są 
najbardziej potrzebni 

Cel 3: wypromowanie 
działalności woluntarystycznej 

jako jednego z kluczowych 
obszarów rozwoju 

najwspanialszego Miasta na 
świecie.  

•BoardServeNYC 

•College Challenge 

•GoPass  

•NYC CivicCorps 

•Professional Service 

•Wolontariat nieformalny 

•Portal internetowy NYC Service 

Cel 1: Nowy Jork miastem 
najlepiej na świecie 
przygotowanym do 

wolontariatu swoich 
mieszkaoców  

http://www.nycservice.org/mvc.php
http://www.nycservice.org/initiatives/
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dorosły nowojorczyk, posiadający pięcioletnie doświadczenie zawodowe – z drugiej zaś strony 

program oferuje szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące rekrutacji i wykorzystania 

nowych członków zarządu.  

College Challenge. Działające na terenie Nowego Jorku szkoły wyższe będą mogły przedstawid swój 

wkład w działalnośd woluntarystyczną na rzecz miasta i plany rozwoju na tym polu. W drugiej części 

programu swoje zaangażowanie w wolontariat przedstawiad będą mogli pojedynczy studenci  

i nauczyciele akademiccy.  

Go Pass Initiative to narzędzie stworzone we współpracy z agencjami federalnymi, które oferuje 

organizacjom pozarządowym i instytucjom publicznym prosty i pewny proces weryfikacji tożsamości 

wolontariuszy. Ma pomóc obniżyd koszty zapewniając maksimum bezpieczeostwa.  

NYC Civic Corps  - wspomniany wyżej, nowojorskie oddziały wolontariuszy programu AmeriCorps. 

Oprócz pomocy władzom miasta w organizacji przedsięwzięcia jakim jest NYCService wolontariusze 

NYC Civic Corps pomagają również organizacjom trzeciego sektora, które chciałyby wykorzystad do 

swoich działao większą liczbę wolontariuszy, ale cierpią z powodu deficytu kadry zarządzającej.   

Professional Services to program ułatwiający kojarzenie wolontariuszy - profesjonalistów w swojej 

branży z organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem budowy ich zdolności 

organizacyjnej na polach takich jak: marketing, przywództwo strategiczne HR, technologia 

informacyjna i zarządzanie.  

Wolontariat nieformalny. NYC Service zachęca również nowojorczyków do angażowania się w opartą 

na wolontariacie działalnośd nieformalną, niezależnie od tego czy jest to pomoc w organizacji 

jakiegoś przedsięwzięcia w szkole własnego dziecka, zorganizowanie sąsiedzkiego spotkania 

poświęconego działaniom w razie sytuacji kryzysowej czy podjęcie w swoim środowisku działao 

mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Na stronie internetowej NYC Service 

przygotowano krótkie poradniki w formie plików pdf dotyczące działao jakie w sześciu 

priorytetowych obszarach mogą podejmowad na własną rękę sami mieszkaocy17. Na stronie 

internetowej NYC Service mieszkaocy miasta znajdą również szczegółowy spis instytucji 

                                                                                                                                                                                     
16

 www.boardservenyc.org 
17

 http://www.nycservice.org/create_event.php 

http://www.boardservenyc.org/
http://www.nycservice.org/create_event.php
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przyjmujących dary rzeczowe dla potrzebujących. Pogrupowano je według rodzajów przedmiotów 

np. odzież dziecięca, sprzęt komputerowy, meble18. 

Nad wszystkimi możliwościami wolontariatu w Nowym Jorku pomaga zapanowad internetowy portal 

NYC Service.  

 

 

 

 

 

www.nycservice.org  - widok fragmentu strony głównej 

Jego główna strona zawiera wyszukiwarkę, której możliwości wyszukiwania pozwalają dopasowad  

ofertę pracy woluntarystycznej do indywidualnych zainteresowao, umiejętności, miejsca 

zamieszkania i ilości wolnego czasu.  Baza danych dostępna jest dla wszystkich działających w Nowym 

Jorku organizacji pozarządowych poszukujących wolontariuszy. Po zalogowaniu organizator 

wolontariatu może wprowadzad informacje dotyczące oferowanej przez siebie pracy. Zalogowani 

wolontariusze tworzą swój profil, na który mogą otrzymywad zapytania i oferty współpracy, a na 

swoim koncie gromadzą informacje o przepracowanych godzinach.  

 

                                                           
18

 http://www.nycservice.org/in_kind_donations.php 

http://www.nycservice.org/
http://www.nycservice.org/in_kind_donations.php
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W ramach NYC Service wyznaczono sześd priorytetowych dla miasta obszarów: 

A. Wzmacnianie lokalnych społeczności (strengthening communities). W tym obszarze 

inicjowane będą działania mające na celu poprawę jakości lokalnego otoczenia -  utrzymanie 

czystości, rozwój tereny zielone, wspieranie lokalnych grup kulturalnych i artystycznych. 

Organizatorzy podkreślają szczególną wartośd takich działao w okresie ekonomicznego 

kryzysu; 

B. Pomoc sąsiedzka (helping neighbors in need). Nowojorczycy mogą pochwalid się długą 

tradycją wzajemnego wspierania się w trudnych czasach. Z powodu recesji takie wsparcie jest 

dziś jeszcze bardziej istotne. W tym obszarze rozwijane będą sieci pomocy społecznej takie 

jak banki żywności; poradnictwo prawne i finansowe dla osób zagrożonych utratą 

mieszkania/domu; pomoc i wsparcie dla seniorów, weteranów i innych grup osób 

potrzebujących; 

C. Edukacja. Celem działao w tym obszarze jest podniesienie jakości szkół publicznych.  

Kluczową rolę odegrad mają wolontariusze angażujący się w mentoring – towarzyszeniu 

uczniom w ich szkolnej aktywności, przede wszystkim w szkołach i rejonach najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

D. Ochrona środowiska. PlaNYC to inicjatywa mająca przyczynid się do zmniejszenia 

negatywnych zjawisk powodujących globalne ocieplenie i stworzenie „bardziej zielonego, 

wspanialszego Nowego Jorku”. W tym obszarze znajdą się działania mające na celu 

zlokalizowanie tych wysiłków w prywatnych mieszkaniach i domach oraz budynkach 

użyteczności publicznej.  

E. Zdrowie. W tym obszarze znajdą się działania służące podnoszeniu jakości opieki zdrowotnej 

i poprawie stanu zdrowia nowojorczyków.  Od zwiększania odsetka osób szczepiących się 

przeciwko grypie do zwalczania epidemii otyłości, przede wszystkim wśród dzieci.  

•Wzmacnianie lokalnej społeczności 

•Pomoc sąsiedzka 

•Edukacja 

•Ochrona środowiska 

•Zdrowie 

•Przygotowanie do sytuacji kryzysowych 

Cel 2: nakierowania 
wolontariuszy na takie 

obszary działao, w których są 
najbardziej potrzebni 
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F. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych (emergency preparedness). Gotowośd stawienia 

czoła sytuacjom kryzysowym nowojorczyków była testowana wielokrotnie, ostatnio przy 

okazji ataków z 11 Września czy podczas awarii prądu w 2003 roku. W tym obszarze znajdą 

się działania zwiększające przygotowanie osób indywidualnych, gospodarstw domowych, 

przedsiębiorstw do takich sytuacji m.in. przeszkolenie większej liczby nowojorczyków z zasad 

udzielania pierwszej pomocy. 

 

W ramach każdego z nich organizowane są konkretne Inicjatywy: 

 

A. Wzmacnianie lokalnych społeczności  

 Love Your Block. W projekcie zachęca się lokatorów, organizacje zrzeszające 

mieszkaoców do uczestnictwa w jednodniowych akcjach, które mają na celu 

poprawę wyglądu ich bloku czy kamiennicy. Każda grupa wolontariuszy może starad 

się o grant. Działania wspierają odpowiednie służby miejskie. 

B. Pomoc sąsiedzka  

 Financial Empowerment. Darmowa, poufna i dostosowana do indywidualnych 

potrzeb edukacja finansowa. Eksperci oraz przeszkoleni wolontariusze pomagają 

osobom znajdującym się w kiepskiej sytuacji finansowej.  

 Language Services. Program ma na celu wzmocnienie podniesienie kwalifikacji 

wolontariuszy znajdujących się w miejskiej bazie urzędników-wolontariuszy, 

znających języki obce. Jest to kwestia niebagatelna w mieście, w którym 25% 

mieszkaoców ma ograniczoną znajomośd angielskiego.  

 Legal Services. Program porad prawnych. W jego ramach przeszkolonych zostanie 

300 prawników-wolontariuszy, którzy wspomogą poradnictwo prawne świadczone 

przez organizacje pozarządowe 

 Support Our Troops. Akcja wysyłania paczek do 8 tys. nowojorczyków odbywających 

służbę wojskową na świecie.  

 TimeBanksNYC. Miejska sied samopomocy w formie banku czasu.  

C. Edukacja     

 W programie Middle School Mentors który wystartował w roku szkolnym 

2010/2011, 200 mentorów otacza opieką ponad  400 uczniów.  Zdaniem 

organizatorów okres edukacji gimnazjalnej to krytyczny czas dla młodych ludzi ,  

a mentoring to sprawdzony sposób by pomóc im pozostad w procesie edukacji.  
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 Serve our Schools Initiative zwiększa liczbę wolontariuszy, którzy wspierają 

nowojorskie szkolnictwo publiczne poprzez partnerstwa z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi.  W roku szkolnym 2010/2011, organizacje partnerskie Serve Our 

Schools zaangażowały ponad  14 tys. wolontariuszy, którzy pomogli nowojorskim 

szkołom publicznym wzbogacając ich ofertę edukacyjną oraz poprzez działania 

budujące szkolną wspólnotę. 

D. Ochrona środowiska     

 Million Trees NYC Program stawia sobie ambitny cel posadzenia w ciągu dekady 

miliona drzew we wszystkich pięciu dzielnicach miasta. Wraz ze zwiększeniem 

drzewostanu w mieście o 20% osiągnięte mają zostad również inne cele: m.in. 

wzmocnienie lokalnych wspólnot, integracji społecznej, podniesienie jakości życia 

mieszkaoców słowem uczynienie NY miastem jeszcze bardziej atrakcyjnym do 

mieszkania, pracowania, zwiedzania.  

 NYC Cool Roofs to program promujący wychładzanie dachów nowojorskich 

budynków. Dodanie odblaskowej, odbijającej światło powierzchni (farby) zmniejsza 

zużycie energii i koszty chłodzenia budynku oraz redukuje również efekt „gorącej 

wyspy” jaką  latem, jak każde inne wielkie miasto, staje się Nowy Jork. 

E. Zdrowie  

 Blood Drive. Promocja krwiodawstwa. 

  Shape Up NYC to darmowe zajęcia fitness dla całej rodziny. Przeszkoleni 

wolontariusze zwiększą liczbę dostępnych zajęd, zwiększając jednocześnie zasięg  

i dostępnośd programu.  

F. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych  

 Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.  Osoby, które wezmą udział w szkoleniu 

zobowiązują się do podzielenia się specjalnym zestawem szkoleniowym z pięciorgiem 

znajomych, zwiększając tym samym liczbę nowojorczyków zdolnych do udzielenia 

pierwszej pomocy. 
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Service in City Internships. Wszyscy stażyści pracujący w biurach i wydziałach władz miejskich biorą 

udział  w działaniach woluntarystycznych. Władze miasta wierzą, że poprzez odejście od biurka, 

kontakt z mieszkaocami i ich problemami,  praca w instytucjach miejskich będzie jeszcze bardziej 

postrzegana jako służba (service), wzrośnie również postrzeganie wolontariatu jako realnej siły  

w odpowiadaniu na potrzeby miasta.  

Service in schools. Dyrektor każdej z 1500 publicznych szkół w Nowym Jorku jest zobowiązany do 

przedstawienia planu promocji wolontariatu w swojej szkole i włączania w działania 

woluntarystyczne uczniów i szkolnej wspólnoty.  W roku 2009/2010 nieco ponad 400 tys. uczniów 

wzięło udział w ponad 1 700 projektach dotyczących ochrony środowiska, zdrowia publicznego czy 

głodu. W roku szkolnym 2010/2011, ponad 572 tys. uczniów działało w  7 874 projektach, na terenie 

wszystkich nowojorskich dzielnic. 

Summer of service We współpracy z organizacją, która od dłuższego czasu organizuje młodym 

nowojorczykom (między 14 a 24 rokiem życia) możliwośd  zatrudnienia i edukacji w okresie letnim, 

poszerzono tę ofertę o działalnośd woluntarystyczną.  Ponad 1000 młodych uczestników pracuje jako 

wolontariusze. 

We wrześniu 2009, burmistrz Nowego Jorku i 16 innych burmistrzów amerykaoskich miast 

zainaugurowało powstanie Cities of Service,  koalicji mającej na celu upowszechnianie ‘impact 

volunteering’  - wolontariatu odpowiadającego społecznym potrzebom, korzystającym z najlepszych 

praktyk i planującym cele w taki sposób, by łatwo można było zmierzyd osiągnięty postęp. Cities of 

Service wspiera burmistrzów w tworzeniu zaawansowanych strategii wolontariatu w ich miastach. 

• Service in City Internships 

• Service in schools 

• Summer of service 

Cel 3: wypromowanie 
działalności 

woluntarystycznej jako 
jednego z kluczowych 

obszarów rozwoju 
najwspanialszego Miasta 

na świecie.  
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Obecnie koalicję tworzy ponad 100 burmistrzów reprezentujących prawie 50 milionów  

Amerykanów19.  

 

USA, program City Year 

www.cityyear.org  

W skrócie. Program wolontariatu prowadzony przez organizację pozarządową. Typowo miejska jest 

lokalizacja programu – wolontariusze pracują w 21 dużych miastach Stanów Zjednoczonych oraz  

w Londynie i Johannesburgu. 

 

City Year działa we współpracy z wieloma partnerami i prywatnymi sponsorami zapewniającymi mu 

finansowanie:  

 jest członkiem AmeriCorps;  

 National Leadership Sponsors to firmy wskazujące City Year jako swojego najbliższego 

partnera w działalności społecznej. Poza poświęceniem swojego czasu, zaangażowania 

kapitału eksperckiego i wiedzy (polityka współpracy z każdą z tych firm jest odrębnie  

i szczegółowo opisana), National Leadership Sponsors inwestują w City Year przynajmniej 

milion dolarów co dwa lata.  NLS to firmy takie jak Aramark, Bank of America, Cisco, Comcast, 

CSX, Pepsi, Timberland, T-Mobile, Walmart, Deloitte; 

 National In-Kind Sponsors dostarczają wiedzy i/lub produkty, które pomagają City Year 

zwiększad wpływ wolontariuszy na lokalne wspólnoty i szkoły, lepiej wykorzystad potencjał 

zespołu i organizacji City Year; 
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 www.citiesofservice.org 

http://www.cityyear.org/
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 Program Team Sponsor umożliwia prywatnym sponsorom wsparcie wolontariuszy City Year 

pracujących w konkretnej lokalizacji, konkretnej szkole.  

Zgodnie ze swoją maksymą „podaruj jeden rok, zmieo cały świat” (Give a year, change a world) City 

Year umożliwia młodym ludziom (17-24 lata) odbycie 10-miesięcznej służby podczas której pracują 

oni dla lokalnej społeczności, przede wszystkim z młodzieżą  szkolną20.  

 

Wolontariusze City Year pracują przede wszystkim jako mentorzy uczniów w szkołach do których 

uczęszcza młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Pracują cały rok szkolny bezpośrednio  

z młodzieżą w jej środowisku szkolnym a ich działania mają na celu podwyższenie szkolnej frekwencji, 

polepszenie wyników szkolnych i zachowania uczniów. Fakt, że ich obecnośd w szkole jest stała, 

codzienna i trwa cały rok szkolny sprawia, że odnosi ona pozytywny skutek, zarówno w odniesieniu 

do poszczególnych uczniów jak i całego środowiska szkolnego. Wolontariusze City Year podejmują 

również działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska. Dodatkowym zadaniem City Year jest 

upowszechnianie idei służby publicznej. 

Od początku istnienia programu (pierwsza, pilotażowa edycja odbyła się w 1988 roku), w programie 

City Year: 

 uczestniczyło ponad 15 100 wolontariuszy;  

 pomoc otrzymało ponad 1 225 000 dzieci; 

 wolontariusze przepracowali ponad 26 milionów godzin21. 

                                                           
20

 http://cityyear.org/partners.aspx 
21

 http://cityyear.org/history.aspx 

http://cityyear.org/partners.aspx
http://cityyear.org/history.aspx
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WIELKA BRYTANIA, Voluntary Community Service, Cardiff 

www.volunteercardiff.co.uk  

W skrócie. Lokalne centrum wolontariatu w Cardiff. 

Voluntary Community Service (VCS) jest organizacją pozarządowa otrzymująca stałe wsparcie 

finansowe od władz hrabstwa Cardiff i z funduszy Walijskiego Zgromadzenia Narodowego. W skład 

zarządu VCS wchodzą lokalni wolontariusze i przedstawiciele organizacji zajmujących się 

wolontariatem.  

 

Voluntary Community Service to pierwsze w Wielkiej Brytanii miejskie – służące mieszkaocom 

konkretnego miasta - centrum wolontariatu. Powstało w 1964 roku. Z początku VCS zaangażowane 

było w rozwijanie wielu projektów działając bezpośrednio z potrzebującymi np.: pomoc emerytom  

w pielęgnacji ich ogródków czy budowa jednego z pierwszych w UK placu zabaw nowego typu. 

Centrum pomagało również podczas powodzi (który to fakt wspomina się dziś z niedowierzaniam: 

We even did flood relief work in the early days!22). 

Obecnie takie bezpośrednie działania prowadzone są na terenie Cardiff przez inne organizacje, które 

rozwinęły się przez ostatnie pół wieku. VCS działa zaś jako centrum rekrutacji, wsparcia i promocji 

wolontariatu, z którego korzystają działające w Cardiff organizacji pozarządowych.  

VCS prowadzi projekty typowe dla centrum wolontariatu: poradnictwo dotyczące rozmaitych 

zagadnieo związanych z wolontariatem zarówno dla wolontariuszy jak i organizacji, które chciałyby 

rozwijad wolontariat na własne potrzeby. Rekrutuje wolontariuszy z wszystkich grup społecznych  

i umożliwia im udział w szerokiej gamie - w tej chwili około 500 - projektów w rejonie Cardiff. 
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Każdego roku przeprowadza rozmowy z 1500 wolontariuszami, by pomóc im zdecydowad jakiego 

rodzaju aktywnośd będzie dla nich najlepsza23.  

 

WIELKA BRYTANIA, Edynburg 

www.edinburgh.gov.uk 

W skrócie. Władze Edynburga wypracowały strategię rozwijania wolontariatu miejskiego  

i opracowały standardy korzystania z pracy wolontariuszy przez instytucje miejskie. Przyjaciele 

Parków (Friends of Park), to jedna  z aktywności w której uczestniczą wolontariusze – mieszkaocy 

miasta. Jednak główną miejską instytucją zajmującą się wolontariatem pozostaje lokalne centrum 

wolontariatu – Volunteer Centre Edinburgh 24- działające jako organizacja pozarządowa. 

 

Inspiring volunteering. Strategia rozwoju wolontariatu w Edynburgu25 

Współpraca władz miejskich Edynburga z organizacjami trzeciego sektora trwa już kilkadziesiąt lat. 

Konsultacje społeczne w latach 90-tych owocowały coraz bardziej szczegółowymi porozumieniami 

pomiędzy władzami samorządowymi a trzecim sektorem, porozumieniami dotyczącymi również 

wolontariatu. Dokument zatytułowany Inspiring volunteering A volunteering strategy for Edinburgh. 

Policy and good practice guidelines on volunteering (ostatnia wersja z 2010 roku) przedstawia 

politykę miasta i partnerów w tym obszarze umieszczając ją w kontekście polityki narodowej  

i lokalnej oraz opisując uwarunkowania prawne.  

Inspiring volunteering  opisuje wizję rozwoju wolontariatu w mieście, zobowiązania i zaangażowanie 

władz miejskich, podejmowane inicjatywy, a także zasady współpracy z wolontariuszami w urzędach  

                                                           
23

 http://www.volunteercardiff.co.uk/page6.html 
24

 www.volunteeredinburgh.org.uk  
25

 Inspiring volunteering. A volunteering strategy for Edinburgh. Policy and good practice guidelines on 
volunteering, The City of Edinburgh Council, February 2010, dokument PDF www.edinburgh.gov.uk 

http://www.edinburgh.gov.uk/
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i instytucjach miejskich, ich wsparcie, kwestie bezpieczeostwa, ubezpieczenia itp. Istnienie takiego 

dokumentu wprowadza dodatkowe ramy działalności woluntarystycznej w mieście a każdy  

z departamentów władz miejskich zobowiązuje do dostosowania zawartych nim wskazówek do 

swoich działao.  

 

Strategia podejmuje również kwestie: 

 relacji między wolontariuszami a pracownikami samorządu  - władze miejskie podkreślają 

swoją świadomośd tego, że praca wykonywana przez wolontariuszy ma dopełniad 

(complement)  a nie uzupełniad (suplement) pracę urzędników. Wolontariusze będą mied 

jasno określone i opisane zadania i nie będą wykorzystywani po prostu do „asystowania” 

osobom zatrudnionym w urzędzie; 

 kosztów wolontariatu - władze Edynburga są również świadome faktu, że praca 

wolontariuszy zwiększa wartośd usług świadczonych przez miasto, ale jednocześnie sama nie 

jest przedsięwzięciem bezkosztowym: potrzebne są środki na administrację, szkolenia, 

superwizję i ubezpieczenie oraz na pokrycie dodatkowych wydatków na jakie mogą byd 

narażeni wolontariusze.  

Dokument wyznacza cele i zadania stojące przed wszystkimi aktorami zaangażowanymi w rozwój 

wolontariatu w Edynburgu26: 
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 Inspiring volunteering. A volunteering strategy for Edinburgh. Policy and good practice guidelines on 
volunteering, The City of Edinburgh Council, February 2010, dokument PDF www.edinburgh.gov.uk 
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Władze miejskie korzystają obecnie z pracy około 2,5 tys. wolontariuszy27. Podkreślają, że wolontariat 

zwiększa wartośd usług świadczonych przez samorząd i przyczynia się do wzbogacenia życia 

wspólnoty mieszkaoców Edynburga. Wolontariusze angażują się w:  

 wspieranie szkół m.in.: pomoc ekspertów, mentoring;  

 program Kerbcraft – nauka zasad bezpieczeostwa w ruchu ulicznym dla dzieci;  

 zwiększanie dostępu do usług opieki społecznej; 

 testowanie wystaw w muzeach;  

 konsultacje społeczne;  

 ochronę środowiska; 

 organizację obrad dziecięcej rady miasta;  

 rozmaite inicjatywy młodzieżowe; 

 rozwój usług np.: the Older Peoples Advisory Group (organ doradczy seniorów),  Edinburgh 

Equalities Network (porozumienie dotyczące polityki równościowej). 

 

                                                           
27

 Inspiring volunteering. A volunteering strategy for Edinburgh. Policy and good practice guidelines on 
volunteering, The City of Edinburgh Council, February 2010, dokument PDF www.edinburgh.gov.uk 

•Zlikwidowany zostaje niedobór możliwości (opportunity 
gap) 

•Edynburg jest miastem, w którym wolontariat jest 
doświadczeniem obecnym na każdym etapie życia jego 
mieszkaoców 

•Wolontariat jest aktywnie promowany przez miasto  

Cel 1: Mieszkaocy Edynburga 
są inspirowani do włączenia się 
w działania woluntarystyczne  

•Rozwijana jest silna infrastruktura wolontariacka  

•Instytucje miejskie wspierane są w doskonaleniu 
praktyki pracy z wolontariuszami 

•Wolontariat jest doceniany 

•Rozwijane są nowe możliwości wolontariatu 

Cel 2: Wolontariat jest  
świetnym doświadczeniem  

•Podejmowane są inwestycje w celu osiągnięcia celów 1 i 
2  

•Partnerzy działający na rzecz rozwoju wolontariatu 
zobowiązują sie wprowadzid niniejsze ustalenia w życie 

Cel 3: Wolontariat jest 
odpowiednio dofinansowany  
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Przyjaciele Parków (Friends of Parks) to grupy wolontariuszy, którzy we współpracy z władzami 

miasta dbają o rozwój i ochronę parków, lasów i terenów zielonych Edynburga28. Wolontariusze 

angażują się w rozmaite projekty m.in.: 

 Zbiórkę funduszy na modernizację i wydarzenia kulturalne w parkach; 

 Rozwój bioróżnorodności np.  tworzenie łąk specjalnych gatunków kwiatów, montowanie 

budek dla ptaków; 

 Zadania praktyczne jak prace porządkowe i sadzenie drzew; 

 Ulepszanie dostępności parków;  

 Zarządzanie parkami; 

 Tworzenie ulotek i materiałów edukacyjnych.  

Edynburg posiada 144 tereny zielone, nie wszystkie mają jeszcze swoich Przyjaciół. Na stronie 

internetowej miasta znaleźd można wskazówki jak założyd własną grupę – stworzyd jej zasady, 

organizowad fundusze, wydarzenia i dbad o jej rozwój. Grupy Przyjaciół współpracują ze sobą  

i z miastem tworząc sied wymiany informacji, powiadamiając się nawzajem o dostępnych grantach, 

warsztatach itp.  

 

WIELKA BRYTANIA, Londyn 

www.london.gov.uk/teamlondon   

W skrócie. Team London - przedstawiany przez organizatorów jako action plan – to rozbudowany 

program miejskiego wolontariatu, który łączy w sobie elementy akcji społecznej, kampanii 

informacyjnej, miejskiej strategii i koalicji władz miasta z organizacjami pozarządowymi. Team 

London bazuje na amerykaoskim Cities of Service - modelu wolontariatu miejskiego wprowadzonego 

po raz pierwszy w Nowym Jorku (patrz wyżej). Program kierowany do pojedynczych mieszkaoców, 

firm prywatnych, organizacji i instytucji publicznych oraz pozarządowych ma doprowadzid do tego,  

że Londyn pozostanie najdogodniejszym miejskim środowiskiem to życia i pracy29. W zamyśle 

organizatorów siła jaką stanowią wolontariusze tego wielkiego miasta ma zostad skierowana w stronę 

jego największych potrzeb. 

                                                           
28

 http://www.edinburgh.gov.uk/info/542/volunteering-general_information/761/friends_of_parks 
29

 Team London Service Plan, Greater London Authority, March 2010, dokument PDF 
www.london.gov.uk/teamlondon 

http://www.london.gov.uk/teamlondon
http://www.citiesofservice.org/
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Władze miasta koordynują działania w ramach Team London ściśle współpracując z wieloma 

partnerami: działającymi na terenie miasta instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi  

i partnerami biznesowymi. 

Program dysponuje budżetem w wysokości 4 milionów funtów z czego 2 miliony pochodzą od 

prywatnego darczyocy - The Reuben Foundation30. 

Team London wyznacza sobie cztery główne cele31:  

 

 

                                                           
30

 http://www.london.gov.uk/teamlondon/what-is-team-london 
31

 Team London Service Plan, Greater London Authority, March 2010, dokument PDF 
www.london.gov.uk/teamlondon 

Wskazanie priorytetów 
Rozpoznanie, 

nagrodzenie i promocja 
wolontariatu 

Zwiększenie wsparcia 
dla wolontariatu 

Wykorzystanie 
zainteresowania 

wolontariatem przy 
okazji Olimpiady 2012 

w Londynie 
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Wskazanie priorytetów. Wyznaczenie obszarów, w których mobilizacja wolontariuszy może 

przyczynid się do największej zmiany. W ich ramach zostaną zorganizowane konkretne, opierające się 

na wolontariacie działania.  

Rozpoznanie, nagrodzenie i promocja wolontariatu. Lepsze rozpoznanie wysiłku, jaki Londyoczycy 

wkładają w pracę wolontariacką, przy jednoczesnym upowszechnieniu wśród mieszkaoców Londynu 

wizji wolontariatu stworzonej przez Team London ma pomóc w rekrutacji większej liczby 

wolontariuszy w przyszłości. 

Zwiększenie wsparcia dla wolontariatu. Władze miejskie to idealne strategicznie miejsce dla 

współpracy wszystkich sektorów – publicznego, prywatnego i obywatelskiego. Współpraca  

ta zaowocowad ma stworzeniem  sieci infrastruktury wolontariackiej, zwiększeniem inwestycji  

i zaangażowania poszczególnych aktorów ideę wolontariatu.  

Wykorzystanie zainteresowania wolontariatem przy okazji Olimpiady 2012 w Londynie.  

To wyjątkowa okazja by rozszerzyd dobrą wolę i entuzjazm wolontariuszy igrzysk olimpijskich na inne 

pola, służąc Londynowi także po zakooczeniu igrzysk.  

Organizatorzy podkreślają, że bardzo ważna jest dla nich koncepcja impact volunteering – tworzenia  

i wspierania inicjatyw społecznych dopasowanych do najbardziej palących potrzeb miasta, dążących  

do osiągnięcia określonych wyników i jasno określających wskaźniki zmiany32.  

Obok amerykaoskiej inspiracji, równie ważna dla Team London jest londyoska specyfika.  

W konsultacjach społecznych poprzedzających start programu wzięło udział ponad 100 organizacji. 

Diagnoza wskazała najważniejsze okoliczności sprzyjające oraz wyzwania przed jakimi stają 

organizatorzy33. 
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 Team London Service Plan, Greater London Authority, March 2010, dokument PDF 
www.london.gov.uk/teamlondon 
33

 Team London Service Plan, Greater London Authority, March 2010, dokument PDF 
www.london.gov.uk/teamlondon 
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Okoliczności sprzyjające: 

 Londooczycy są zangażowanymi obywatelami. Przynajmniej 40% osób dorosłych 

zaangażowanych jest w jakiś rodzaj formalnego wolontariatu. Przynajmniej 70% 

zaangażowanych jest w nieformalne działania woluntarystyczne, najczęściej pomagając 

przyjaciołom, sąsiadom lub organizując zbiórkę na cele charytatywne. Mniej więcej jedna 

osoba na cztery regularnie poświęca czas na wolontariat. Najbardziej zaangażowane grupy to 

kobiety, absolwenci i członkowie grup religijnych.   

 Istniejące zaplecze organizacyjne dla wolontariatu jest solidne. Pomimo obecnych 

ograniczeo w finansowaniu, istniejące zaplecze organizacyjne wolontariatu w Londynie jest 

bardzo dobrze rozwinięte. Ponad 50 tys. ofert pracy wolontariackiej dostępnych jest poprzez 

działające w mieście centra wolontariatu. The Do-it - gólnokrajowa baza wolontariatu 

dostarcza ponad 200 tys. możliwości pracy dla wolontariuszy w samym Londynie. Istnieje 

ponad 150 różnych organizacji parasolowych oferujących pracę wolontariuszom  

i  organizujących wydarzenia poświęcone idei wolontariatu.  

 Sprzyjający klimat polityki na szczeblu rządowym. Brytyjski rząd podkreśla istotę 

obywatelskiego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności, które powinny byd częścią 

polityki Wielkiego Paostwa (‘Big Society’). Rośnie znaczenie wolontariatu jako ważnej części 

usług sektora publicznego i w rozwoju zawodowym funkcjonariuszy publicznych. Temu 

•Londyoczycy są zaangażowanymi obywatelami 

•Istniejące zaplecze organizacyjne dla wolontariatu 
jest solidne 

•Sprzyjający klimat polityki na szczeblu rządowym. 

•Sektor prywatny również jest już zaangażowany. 

•Olimpiada i Paraolimpiada 2012 dają wyjątkowe 
możliwości.  

Okoliczności 
sprzyjające 

•Brak strategicznego przywództwa 

•Zmniejsza się finansowanie, podczas gdy potrzeby 
społeczne rosną 

•Dobro, które się dzieje, powinno byd szerzej znane 

•Znalezienie satysfakcjonującej pracy 
wolontariackiej może byd trudne 

•Biurokracja i przepisy prawne mogą utrudniad 
współpracę z wolontariuszami 

Wyzwania 
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trendowi wychodzą naprzeciw władze Londynu – przynajmniej 25% pracowników wyższego 

szczebla wykorzystuje w całości lub części przysługujące im w roku trzy dni, które mogą 

poświęcid na  prace społeczne.  

 Sektor prywatny również jest już zaangażowany. Większośd dużych prywatnych korporacji 

działających w Londynie dobrze rozwinęła wolontariat pracowniczy. Także małe i średnie 

przedsiębiorstwa widzą zalety społecznej odpowiedzialności. Globalni gracze posiadający 

swoje siedziby w Londynie to światowi liderzy impact volunteering bazującego na 

profesjonalnych umiejętnościach swoich pracowników.  

 Olimpiada i Paraolimpiada 2012 dają wyjątkowe możliwości. Igrzyska olimpijskie dają 

wyjątkową możliwośd wykorzystania chęci lodyoczyków do poświęcenia swego czasu na 

prace społeczne. Prawie 300 tys. ludzi zgłosiło dotychczas chęd pomocy w organizacji tej 

imprezy. Przekształcenie przynajmiej ułamka tego entuzjazmu w działania, które mogą 

pomóc społeczności Londynu w dłuższej perspektywie, byłoby piękną spuścizną Igrzysk.  

Wyzwania: 

 Brak strategicznego przywództwa. Ponad 60 tys. organizacji oferujących możliwośd pracy 

wolontariackiej oraz ponad 150 rozmaitych portali  i organizacji parasolowych zajmujących 

się wolontariatem - już sama ilośd możliwości może przytłaczad. Londyoczycy poświęcają 

naprawdę wiele swojego wolnego czasu na pracę woluntarystyczną, istnieje możliwośd by 

podejmowana przez nich praca, przy odpowiednich zmianach w zarządzaniu, odgrywała 

jeszcze większą rolę.  

 Zmniejsza się finansowanie, podczas gdy potrzeby społeczne rosną. Sytuacja w jakiej 

obecnie znajduje się światowa gospodarka sprawia, że podczas gdy kurczą się możliwości 

finansowe, jednocześnie rosną potrzeby społeczne. Skutki tego stanu rzeczy dotykają 

zarówno organizacji pozarządowych opierających się na wolontariacie jak i instytucji sektora 

publicznego, które świadczą usługi i pracują z osobami najbardziej potrzebującymi. 

Wolontariat nie jest przedsięwzięciem bezkosztowym. Większośd organizacji nie może 

przyjąd dużej - ale również nawet i niewielkiej - liczby wolontariuszy, o ile nie znajdzie 

dodatkowych możliwości zarządzania nimi. Kurczące się finansowanie zagraża zdolności do 

działania sektora i budowaniu właściwie działającej infrastruktury.   

 Dobro, które się dzieje powinno byd szerzej znane. Londyoscy wolontariusze dokonują 

rzeczy niezwykłych. Życie londyoczyków byłoby zdecydowanie uboższe gdyby nie aktywnośd 

tej armii pracowników, którzy jednak nie zawsze są odpowiednio doceniani. Praca 
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woluntarystyczna często nie jest odpowiednio rozumiana i nagłaśniana. Świadomośd 

znaczenia wolontariatu pomoże rekrutowad nowych wolontariuszy w przyszłości.   

 Znalezienie satysfakcjonującej pracy wolontariackiej może byd trudne. Organizacje nie 

zawsze posiadają odpowiednie zasoby menedżerskie by zorganizowad wysokiej jakości 

stanowisko pracy lub wprowadzid dobre praktyki korzystania z pracy wolontariuszy. Wiele 

organizacji nie jest odpowiednio przygotowanych by odpowiadad na prośby o krótsze, 

bardziej elastyczne zadania.  

 Biurokracja i przepisy prawne mogą utrudniad współpracę z wolontariuszami. Istnieją 

pewne kwestie natury prawnej, które ograniczają zdolnośd organizacji do wykorzystania 

wolontariuszy. Nadmiar biurokracji i uciążliwe kontrole mogą zniechęcid wolontariuszy  

i zwiększad koszty zarządzania organizacją.  

Twórcy Team London wyznaczyli trzy priorytetowe obszary działania programu. W ramach każdego  

z nich organizowane są konkretne programy i akcje. Dodatkowo Team London uruchamia Program 

Małych Grantów34. 

 

1. Zmniejszanie przestępczości 

1.1. Program Mentoringu.  Program Mentoringu zapewni tysiącu czarnoskórych chłopców  

w wieku od 10-16 lat odpowiednio przeszkolonych dorosłych mentorów-wolontariuszy. 

Mentoring w tym kluczowym dla dojrzewania młodych ludzi okresie życia pomaga podjąd 

pozytywne decyzje odnośnie edukacji, uczynid bardziej odpornymi na presję rówieśników  

i chroni przed wkroczeniem  na drogę przestępczości.  
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 Team London Service Plan, Greater London Authority, March 2010, dokument PDF 
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Pierwszy etap rekrutacji wolontariuszy zaowocował zgłoszeniem się ponad tysiąca osób.  

W chwili obecnej (sierpieo 2011) powinien dobiegad kooca proces ich szkolenia  

i rozpoczynad się łączenie mentorów i ich podopiecznych w pary. 

1.2. Rozwój organizacji młodzieżowych. Pozytywne doświadczenia, takie jak udział w organizacji 

młodzieżowej kształtują charakter młodych ludzi i ich odpowiedzialnośd, zwiększając 

prawdopodobieostwo, że będą oni kontynuowali proces swojej edukacji.  Jednocześnie 

zmniejsza się prawdopodobieostwo zaangażowania w działalnośd przestępczą. Brytyjskie 

organizacje młodzieżowe takie jak Skauci, Guides i Volunteer Police Cadets35 aktywnie 

działają na terenie Londynu, ale nadal ponad 8 tys. młodych ludzi czeka w kolejce na 

przyjęcie do jednej z takich grup.  

The Safer London Foundation – jedna z organizacji-partnerów Team London - zamierza 

skorzystad z pomocy przynajmniej tysiąc wolontariuszy by zwiększyd możliwości działania 

istniejących grup, pomóc im działad na pełnych obrotach i otworzyd nowe jednostki  w tych 

częściach Londynu, gdzie  zachodzi taka potrzeba. Team London przekazał ma ten cel  1,3 

miliona funtów. 

2. Podnoszenie jakości życia 

2.1. Wzmacnianie wspólnot sąsiedzkich. Sześciu na dziesięciu Londooczyków nie uważa, żeby  

w ich lokalnym otoczeniu istniało silne poczucie wspólnoty. Liczba mieszkaoców Londynu 

mieszkających samotnie podwoiła się od roku 1970 a do 2020 ulegnie potrojeniu. Wiele  

z takich osób to osoby starsze i narażone na trudności w codziennym życiu. Team London 

zamierza uruchomid program, w którym wolontariusze poprzez swoje działania przyczyniad 

się będą do zwiększania społecznej spójności w ramach wspólnot sąsiedzkich. 

2.2. Zielony Londyn - Londoners Love Trees. Drzewa i tereny zielone są nieodłączną częścią 

atrakcyjnego i zielonego miasta. Zieleo miejska jest również ważna jako częśd londyoskiego 

planu adaptacji do zmian klimatycznych (Climate Change Adaptation Strategy), którego 

jednym z założeo jest zwiększenie powierzchni listowia zacieniającego przestrzeo miasta 

(canopy cover) z 20 do 25% do roku 2025. Team London zamierza uruchomid program,  

w którym wolontariusze będą przyczyniad się do realizacji tego założenia sadząc drzewa  

i pielęgnując tereny zielone. Te działania polepszą stan lokalnego środowiska, będą również 

stwarzad okazję do uczestnictwa we wspólnocie.   

3. Zwiększanie perspektyw dla młodych ludzi  
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3.1. Poprawa umiejętności czytania i pisania wśród dzieci. W niektórych dzielnicach Londynu 

wskaźniki umiejętności czytania i pisani wśród dzieci są poniżej krajowej średniej. Wczesna 

interwencja i działania zwiększające frekwencję szkolnej, redukują koszty działao na 

późniejszych poziomach edukacji. Środowisko domowe odgrywa kluczową rolę  

w podnoszeniu umiejętności czytania i pisania wśród dzieci. Team London zamierza 

uruchomid program, w którym przeszkoleni wolontariusze będą zachęcad rodziców małych 

dzieci do działao, które pomagają w rozwoju tych umiejętności. 

3.2. Sportowa szansa (A Sporting Chance). Zorganizowane zajęcia sportowe mogą skutecznie 

chronid dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem i uczestnictwem w działalności 

przestępczej. Tego typu programy zapewniają również dobry start dla innych, bardziej 

intensywnych interwencji. Team London uruchomi program,  w którym wolontariusze 

pracowad będą z młodzieżą w ramach zajęd sportowych w ich lokalnym środowisku. 

4. Team London uruchomił również Program Małych Grantów. 

 Dofinansowanie do 10 tys. funtów dostępne jest dla organizacji prowadzących projekty oparte 

na wolontariacie, które jednocześnie korespondują z priorytetowymi obszarami działania Team 

London.  

Team London planuje szczegółowo monitorowad podejmowane działania i kontrolowad osiągane 

wyniki. Ewaluacja skupi się na trzech kluczowych wskaźnikach (Team London Key Measures)36: 

 

Osiągnięte efekty (impact achieved). Wszystkie programy Team London przewidują uzyskanie 

konkretnych, mierzalnych efektów, które można zmierzyd. Dodatkowo organizatorzy oczekują 

realizacji celu nadrzędnego – większej ilości wolontariuszy w obszarach zdiagnozowanych jako 

najbardziej potrzebujące.  

Liczba zaangażowanych wolontariuszy. Organizatorzy przewidują, że w rezultacie działąo Team 

London więcej londyoczyków zaangażuje się w działalnośd społeczną. 
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Satysfakcja wolontariuszy. Organizatorzy oczekują, że doświadczenie pracy wolontariackiej będzie 

coraz bardziej satysfakcjonujące. Wszystkie programy w ramach Team London będą oceniane  

i recenzowane przez ich uczestników.   

WIELKA BRYTANIA/LONDON AMBASSADORS PROGRAMME, Londyn 

www.londonambassadors.gov.uk  

W skrócie. Na czas trwania igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku,  władze miasta zamierzają 

zaangażowad  8 tys. wolontariuszy  zwanych Ambasadorami Londynu (London Ambassadors) - którzy 

pomogliby w przyjęciu gości z całego świata w Londynie podczas lata 2012.  

 

Głównym organizatorem przedsięwzięcia są władze miasta. Program jest  wspierany i finansowany 

przez rozmaite instytucje publiczne, sponsorów prywatnych i organizacje pozarządowe. 

Wolontariusze potrzebni będą w 35 kluczowych lokalizacjach stolicy Wielkie Brytanii – na lotniskach, 

w głównych węzłach komunikacyjnych, w pobliżu atrakcji turystycznych i obiektów olimpijskich. Mają 

zapewnid osobom odwiedzającym miasto spersonalizowaną, pełną pasji wiedzy powitanie.  

Wolontariusze przejdą 6-dniowe szkolenie oraz – w czasie swojej pracy - otrzymają wyżywienie  

i bezpłatny transport w granicach miasta (London Zones 1-6)37. 
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WIELKA BRYTANIA/CHANGING PLACES PROGRAMME,  Londyn 

www.london2012.com/making-it-happen/sustainability/changing-places/ 

W skrócie. The London 2012 Changing Places Programme zachęca mieszkaoców Londynu do 

poświęcenia czasu na poprawę ich lokalnego otoczenia. Inspiracją dla zmiany mają byd 

przekształcenia jakim ulegają dzielnice Londynu przed Olimpiadą 2012.  

 

W programie biorą udział rozmaici partnerzy: władze centralne i samorządowe, oficjalni partnerzy 

London 2012, organizacje dobroczynne i pozarządowe. Finansowanie programu również zapewnia 

szereg partnerów: władze lokalne, prywatne firmy, przedsiębiorstwa publiczne np. wodociągi, 

organizacje społeczne. Częśd z nich pomaga dostarczając pomoc rzeczową lub wiedzę ekspercką.   

Lokalne wspólnoty wschodniego Londynu, w którym odbywad się będzie większośd imprez 

olimpijskich latem 2012 są jednymi z najbardziej zróżnicowanych i dynamicznych, ale zarazem 

 i najbardziej zaniedbanych w Europie. Cierpią z powodu szeregu społecznych, ekonomicznych  

i środowiskowych problemów. Zainspirowany przekształceniem Olympic Park - poprzemysłowych, 

zaniedbanych terenów w nowoczesną i zieloną dzielnicę – program Changing Places ma pomóc 

lokalnym wspólnotom całego Londynu zaangażowad się w życie miasta w czasie Olimpiady  

i poszerzyd korzyści płynące z organizacji tej imprezy, uruchamiając długofalową zmianę.  

http://www.london2012.com/making-it-happen/sustainability/changing-places/
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Do programu można przyłączyd się na dwa sposoby:  

 Biorąc udział w jednym z już istniejących projektów; 

 Organizując własny projekt - Changing Programme pomaga w jego organizacji i udziela 

finansowego wsparcia poprzez program małych grantów. 

Pierwsze działania w ramach program miały miejsce na wiosną 2009 w Three Mills we wschodnim 

Londynie. Ta zniszczona okolica, wykorzystywana jako wielkie śmietnisko, z budynkami 

pomalowanymi graffiti stał się miejscem działania dla grupy wolontariuszy. Z pomocą uczniów  

z pobliskiej Eastlea Community School oraz wolontariuszy  z firm Lloyds TSB i Deloitte, które są 

partnerami Olimpiady usunięto 500 metrów kwadratowych graffiti (wielkośd dwóch kortów 

tenisowych), przycięto roślinnośd odsłaniając istniejącą na tym terenie starą ścieżkę i wywieziono 

prawie tonę śmieci.  

Do kooca 2010 roku, w programie Changing Places wzięło udział ponad tysiąc wolontariuszy, wielu  

 z nich to właśnie pracownicy lokalnych oddziałów firm-partnerów Olimpiady. Przepracowali oni 

prawie 5 tys. godzin. Dla wielu z nich wolontariat był okazją do dokonania pozytywnej zmiany  

w lokalnym otoczeniu, dla innych formą włączenia się przygotowania do Olimpiady.  

Do tej pory w ramach programu: 

 Posadzono ponad 3 tys. nowych drzew;  

 Lokalne wspólnoty otrzymały ponad 16 tys. funtów małych grantów przeznaczonych na 

rozwój projektów związanych z ochroną srodowiska; 

 Usunięto graffiti wielkości 8 kortów tenisowych; 

 Z rzek, kanałów i innych miejsc przestrzeni publicznej usunięto ponad 10 ton śmieci; 

 Powstały nowe miejsca przyjazne londyoskiej faunie: sadzono nowe rośliny wodne, 

montowani budki dla ptaków i nietoperzy; 

 Ze zbiorników wodnych wydobyto 7 motocykli.  

 

 

WIELKA BRYTANIA/LONDON 2012 GAME MAKERS, Londyn 

www.london2012.com/get-involved/volunteer/london-2012-games-makers/  

W skrócie. Wolontariat akcyjny organizowany na potrzeby Olimpiady 2012 w Londynie. 

http://www.london2012.com/get-involved/volunteer/london-2012-games-makers/
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Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 oraz odpowiednie organizacje władz 

centralnych i samorządowych organizują wolontariat, którego uczestnicy pomogą w organizacji 

Olimpiady. Jak wyjaśniają: to nasi wolontariusze sprawią, że Igrzyska będą mogły się odbyd – dlatego 

nazywamy ich Twórcami Igrzyk (Games Makers)38. Organizatorzy zwracają również uwagę na fakt, że 

tradycja wolontariatu olimpijskiego rozpoczęła się podczas igrzysk zorganizowanych w 1948 roku 

właśnie w Londynie. Latem 2012 to właśnie wolontariusze mają byd twarzą Wielkiej Brytanii39. 

Jednocześnie organizatorzy podkreślają, że wolontariat podczas Olimpiady będzie ciężką  

i  czasochłonną pracą. Wolontariusze pełnid będą wiele ról. Większośd z nich będzie pracowała poza 

główną sceną Igrzysk, często w niestandardowych godzinach. Niektórzy będą pracowad  

w magazynach np.  wydając uniformy czy sprzęt, inni na zewnątrz - narażeni na upał lub -  wręcz 

przeciwnie - ulewny deszcz. Koordynacja pracy 70 tys. wolontariuszy będzie złożonym 

przedsięwzięciem, oczekuje się więc od nich również dużej elastyczności i odporności na stres.  

Te przestrogi  i stawiane wolontariuszom wymagania nie odstraszyły chętnych: podczas zakooczonej 

już rekrutacji zgłosiło się ponad 240 tys. osób. 

Wolontariusze otrzymają oficjalny uniform, który będą mogli zatrzymad oraz vouchery na posiłki  

w czasie dni swojej pracy.  Organizatorzy przygotowali także specjalne materiały dla pracodawców 

wolontariuszy – dziękując im za pomoc i wyrozumiałośd, informują o zakresie czasowym pracy  

                                                           
38

 http://www.london2012.com/get-involved/volunteer/london-2012-games-makers/ 
39

 http://www.london2012.com/get-involved/volunteer/london-2012-games-makers/ 

http://www.london2012.com/get-involved/volunteer/london-2012-games-makers/
http://www.london2012.com/get-involved/volunteer/london-2012-games-makers/


Przegląd programów wolontariatu miejskiego w Polsce i na świecie 39 

 

 
  

i zadaniach jakich podejmują się ich pracownicy oraz krokach jakie podjęli by nieobecnośd 

pracowników związana z wolontariatem olimpijskim była dla pracodawców jak najmniej uciążliwa40.  

Young Game Makers41 to program wolontariatu olimpijskiego skierowany do osób w wieku 16-18 lat. 

Organizatorzy przewidują nabór 250 zespołów młodych ludzi (około 2 tys. osób). Liczą na 

zainteresowanie wolontariatem już działających grup młodzieży np. młodych sportowców.  

W procesie rekrutacji udział brad będą, reprezentując całe zespoły, ich liderzy np. nauczyciele, 

trenerzy, liderzy młodzieżowi. Będą oni także odpowiedzialni za swój zespół podczas szkoleo  

i w czasie trwania samej Olimpiady. Young Game Makers będą pracowad w Dziale Technologii i przy 

różnych zadaniach związanych bezpośrednio z konkretnymi dyscyplinami. 

 

WIELKA BRYTANIA/COMMUNITIES FIRST PROGRAMME, Walia 

www.communities-first.org  

W skrócie. Communities First to flagowy program walijskiego rządu, którego celem jest poprawa 

warunków życia i perspektyw mieszkaoców najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym 

regionów Walii.  
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The Communities First Trust Fund – fundusz programu, stworzony przez walijski rząd - przyznaje 

granty (do 5 tys. funtów) mieszkaocom, organizacjom, i instytucjom uczestniczącym w programie, na 

projekty, które realizują jego założenia. 

Communities First zapewnia mieszkaocom konkretnych regionów, miast czy dzielnic oraz 

instytucjom, które świadczą tym wspólnotom usługi, możliwośd wspólnego szukania rozwiązao ich 

problemów. Następnie podejmowane są działania, w dużej mierze oparte na woluntarystycznej pracy 

samych mieszkaoców, wymierzone w konkretne problemy.  

Strona internetowa Communities First przedstawia kilkadziesiąt projektów wspólnot uczestniczących 

w programie. 

 Cornelly. Współpraca mieszkaoców i lokalnych organizacji doprowadziła do powstania 

spółdzielni  przygotowującej zdrowe posiłki. 12 wolontariuszy przygotowuje i dostarcza około 

180 posiłków tygodniowo, upowszechniając tym samym zasady zdrowego odżywiania. W 

ramach projektu uruchomiono również inne lokalne inicjatywy: sąsiedzką kawiarenkę, klub 

ogrodniczy, akcję wymiany używanych książek, punkt porad dla poszukujących pracy42.  

 Bonymaen. Mieszkaocy I lokalne organizacje zorganizowali tygodniową akcję wymierzona  

w aspołeczne zachowania zakłócające spokój mieszkaoców, jednocześnie podnosząc jakośd 

życia mieszkaoców dwóch osiedli. Przygotowano zajęcia dla dzieci: trening piłki nożnej  

i zabawy aktywizujące. Dzieci i młodzież wspierani przez wolontariuszy z lokalnego centrum 

wolontariatu zrobiły 20 budek dla ptaków. W ciągu trzech godzin pierwszego dnia akcji 

zebrano prawie 3 tony śmieci, 7 ton udało się zebrad do kooca tygodnia. Do około 200 

gospodarstw domowych dostarczono ulotki dotyczące recyklingu, zawierające również 

informację o numerach infolinii miejskiego wydziału ochrony środowiska43.  

 Gibbonsdown & Court. Mieszkaocy wsparli ponad 20 mieszkających w okolicy seniorów 

organizując Luncheon Club – seniorzy otrzymywali ciepły posiłek w ciągu dnia, była to też dla 

nich okazja do socjalizacji i przełamania społecznej izolacji.  Niektórzy zdecydowali się 

włączyd w aktywnośd wolontariacką w swojej wspólnocie44.  
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 South West Rhyl. Młodzież przekonywała seniorów o zaletach korzystania z internet. Projekt 

wychodził poza naukę obsługi komputera, jego nadrzędnym celem była poprawa 

wzejemnego postrzegania się obu grup, budowa pozytywnych relacji45.  

 

 

III. PROJEKTY POLSKIE  

 

BYDGOSZCZ, urząd miasta  

www.wolontariatmiejski.tk 

Urząd Miasta w Bydgoszczy wspiera rozwój wolontariatu na terenie miasta przede wszystkim 

poprzez sieć placówek szkolnych, w szkolnych kołach wolontariatu i poprzez Siłę Wolontariuszy 

Miejskich Bydgoszcz – nieformalną grupę młodzieżowych wolontariuszy. Wolontariusze pomagają 

w organizacji imprez organizowanych przez UM, podejmują również działania na rzecz mieszkańców 

m.in.: wolontariat socjalny. Władze miejskie organizują również szkolenia dla osób 

zainteresowanych wolontariatem. 

 

 

Historia powstania Wolontariatu Miejskiego w Bydgoszczy: 

 po wejściu w życie w 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

w Wydziale Informatyki UM Bydgoszcz powstał program Wolontariat Miejski; 

 w 2004 r. powołano Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Społecznej; 
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 w 2006 r. zadania dotyczące wolontariatu i organizacji pozarządowych realizował Zespół ds. 

Działao Na Rzecz Społeczeostwa Obywatelskiego; 

 w 2007 r. powstał Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, a w jego ramach referat ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, który koordynował  różne  działania na rzecz 

wolontariuszy i organizacji pozarządowych;  

 od 2011 r. zadania dotyczące wolontariatu przejął Wydział Zdrowia, Świadczeo  i Polityki 

Społecznej,  referat Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej46. 

Główne cele i obszary działania Wolontariatu Miejskiego w Bydgoszczy : 

 współpraca z opiekunami szkolnych kół wolontariatu (obecnie istnieją 53 szkolne koła 

wolontariatu,  w 2003 roku było ich 5); 

 szkolenia  dla grup zainteresowanych wolontariatem: 

 szkolenia dla opiekunów szkolnych klubów wolontariatu oraz szkolenia dla koordynatorów 

wolontariatu w organizacjach pozarządowych; 

 spotkania dla przedstawicieli szkół oraz organizacji pozarządowych, którzy chcą założyd kluby 

wolontariatu;  

 szkolenia dla wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych; 

 szkolenia z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy dla wolontariuszy; 

 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  dla wolontariuszy; 

 przekazywanie informacji na temat programów, w których wolontariusze mogą brad udział 

 z uwzględnieniem programów UE; 

 pomoc w organizacji i obsłudze imprez organizowanych przez UM; 

 prezentacja organizacji pozarządowych i ich liderów oraz wolontariuszy podczas imprezy 

integracyjnej „Nie jesteś Sam”; 

 promocja wolontariatu w bydgoskim portalu internetowym, przesyłanie informacji do szkół  

o działalności Wolontariatu Miejskiego; 

 współpraca z Wydziałem Edukacji w zakresie włączenia programu wolontariatu do programu 

wychowawczego w szkole; 
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 zwiększenie ilości osób umiejących udzielad pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 zwiększenie liczby młodych ludzi zdobywających doświadczenia zawodowe poprzez pracę 

woluntarystyczną; 

 integracja środowiska osób sprawnych i niepełnosprawnych poprzez wspólną pracę 

woluntarystyczną i wymianę doświadczeo, 

 zwiększenie liczby szkolnych kół wolontariatu; 

 promowanie wolontariuszy w konkursach „Bydgoski Wolontariusz Roku” i lokalnej edycji 

edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 

Siła Wolontariuszy Miejskich to nieformalna grupa młodych ludzi działających przy Urzędzie Miasta 

Bydgoszczy. Inicjatorami jej powstania byli uczestnicy szkoleo dla wolontariuszy młodzieżowych 

prowadzonych w UM. Obecnie w skład grupy wchodzi młodzież ze szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, której działania wspiera pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

UM47. Wolontariusze chcą pomagad w organizacji i obsłudze imprez miejskich oraz współpracowad  

z innymi aktywnymi grupami wolontariuszy oraz organizacjami pozarządowymi. Pracują na rzecz osób 

niepełnosprawnych, a także w obszarach m.in.: kultury, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki 

uzależnieo, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii. Organizują happeningi, spotkania 

integracyjne i okolicznościowe, przedstawienia-jasełka (np. dla pacjentów szpitala); biorą udział  

w akcjach mających na celu szeroko pojętą profilaktykę (np. Marsz Różowej Wstążeczki); biorą udział 

w akcjach poświęconych ochronie środowiska (np. „Europejski Dzieo bez Samochodu”); biorą udział 

w akcjach porządkowania miejskich cmentarzy48. W planach SWMB jest również organizacja 

Bydgoskiego Banku Czasu49. 

W roku szkolnym 2010/2011 w skład SWMB wchodziło 39 wolontariuszy, w tym 8 osób ze szkół 

ponadgimnazjalnych, reszta ze szkół gimnazjalnych. Stałych wolontariuszy pozostających 

nieprzerwanie od 3 lat jest 6. W roku szkolnym 2009/2010 w skład SWMB wchodziło 49 

wolontariuszy, w tym 10 ze szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym wolontariusz przepracowuje 

minimum 30 godzin (uzupełnia dzienniczek wolontariusza). Z wolontariuszami podpisywane jest 

porozumienie o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. Wszystkie imprezy, w których 
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uczestniczą wolontariusze są ubezpieczone od NNW. Na zakończenie kursu wolontariusz otrzymuje 

zaświadczenie o pracy wolontariackiej50.  

Działania  w ramach Wolontariatu Miejskiego w Bydgoszczy finansowane są ze środków Urzędu 

Miasta. Wykładowcy biorący udział w szkoleniach pracują bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością, 

natomiast w realizacji imprez pomagają sponsorzy prywatni51. 

Sukcesy i wyzwania programu Wolontariatu Miejskiego w Bydgoszczy: 

Naszym sukcesem była możliwośd wprowadzenia Programu Wolontariatu Miejskiego do realizacji 

przez Urząd Miasta, zwiększenie ilości szkolnych klubów wolontariatu oraz propagowanie idei 

wolontariatu na coraz szerszą skalę. Chcielibyśmy rozwinąd współpracę z akademickimi klubami 

wolontariatu oraz zachęcid także inne grupy, a nie tylko młodzież, do włączenia się w działania 

wolontariackie (osoby wykluczone społecznie czy osoby starsze). W przyszłości chcielibyśmy starad się 

w ramach projektów o środki finansowe (projekty wolontariatu pracowniczego i Program „Młodzież 

w działaniu”) na zwiększenie liczby szkoleo oraz imprez dla wolontariuszy. Pragniemy też rozwinąd 

współpracę w zakresie wolontariatu zagranicznego. Dążymy do stworzenia Centrum wolontariatu                   

i organizacji pozarządowych, które umożliwiłoby dalszy rozwój Programu Wolontariat Miejski  

 zwiększenie zaangażowania wolontariuszy podczas udziału w akcjach i wydarzeniach, które mają 

miejsce w mieście oraz zwiększenie liczby wolontariuszy pełnoletnich chętnych do świadczenia 

pomocy woluntarystycznej52. 

 

GDYNIA, Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni   

www.mopsgdynia.pl 

MOPS zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagad osobom niepełnosprawnym, 

starszym lub chorym. Wolontariusze przechodzą szkolenie, w trakcie którego przekazywane są 

informacje dotyczące idei wolontariatu, zakresu powierzanych prac, zasad kodeksu etycznego oraz 

spraw BHP. Wolontariusze podlegają ubezpieczeniu OC. W pracę wprowadzani są przez koordynatora 

wolontariatu oraz pracownika socjalnego, następnie są przez nich monitorowani i wspierani.  

Do grona wolontariuszy należą głównie uczniowie, studenci i seniorzy. W ramach działao 
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woluntarystycznych z MOPS w Gdyni w 2010 roku współpracowało łącznie około 100 osób (częśd 

wolontariuszy w wieku poniżej 16 roku życia współpracowała pod nadzorem pedagoga szkolnego)53. 

 

 

Do zadao realizowanych przy współudziale wolontariuszy w 2010 roku należały: 

 pomoc w nauce, projekt Pogotowie Lekcyjne, 

 pomoc w prowadzeniu zajęd przedszkolnych i w świetlicy młodzieżowej ŁAJBA,  

 pomoc przy organizacji akcji, festynów, konferencji, 

 pomoc w przygotowaniach wigilijnego spotkania dla dzieci i młodzieży, paczek świątecznych 

dla potrzebujących, świątecznej zbiórki żywności54. 

 

Strona internetowa zawiera przejrzyście opisane zadania wolontariuszy w zależności od grupy 

potrzebujących55.   

 

KATOWICE, Wolontariat 2011 Katowice 

www.katowice.eu/pl/wolontariat 

Urząd Miasta poszukuje wolontariuszy do pomocy w obsłudze imprez jakie w 2011 roku będą miały 

miejsce w Katowicach: Eurobasket Women 2011, Liga Światowa 2011 (siatkówka), III etap 68. Tour de 

Pologne, Off Festival, Memoriał Huberta Wagnera, Jib Jam 5 (sporty zimowe). 
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Chętni wypełniają na stronie UM ankietę na podstawie której tworzona jest baza danych osób 

chętnych do wzięcia udziału w imprezach współorganizowanych przez miasto. W bazie znajduje się 

obecnie (sierpieo 2011) około 200 osób, są to przede wszystkim młode osoby, zarówno wierni kibice 

poszczególnych dyscyplin, jak i osoby zbierające doświadczenie zawodowe. Wolontariusze podpisują 

porozumienie z UM.  Zasady współpracy określają obowiązki oraz prawa wolontariuszy. Przed 

poszczególnymi imprezami organizowane są szkolenia wolontariuszy. Otrzymują również certyfikat 

potwierdzający pomoc w organizacji imprezy. 

Również w zeszłym roku organizowany był nabór wolontariuszy. Zajmował się tym firma zewnętrzna. 

W tym roku władze miasta postanowiły zająd się tym same, opierając się na doświadczeniach 

ubiegłorocznych. Pomagają również koordynatorzy ds. wolontariatu z ramienia współorganizatorów 

imprez np. z Polskiego Związku Koszykówki. 

Sformułowany jest również nadrzędny cel współpracy z wolontariuszami: stworzenie profesjonalnego 

programu czynnego uczestnictwa zainteresowanych w życiu Miasta poprzez organizowane 

wydarzenia56. Współpraca z wolontariuszami ma byd kontynuowana, pracownik Wydziału Sportu  

wypowiadał się o niej z dużym uznaniem.  

POZNAO, Poznaoski Wolontariat 50+, Centrum Inicjatyw Senioralnych 

www.centrumis.pl  

Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, powołaną uchwałą Rady 

Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów (organ opiniodawczy w skład którego wchodzą 

mieszkaocy miasta 50+).  
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Głównym celem CIS jest pomoc seniorom w podniesieniu jakości życia, aktywizacja tej grupy 

społecznej, walka ze stereotypami dotyczącymi starości. Przy Centrum Inicjatyw Senioralnych działa 

Poznaoski Wolontariat 50+, który ma na celu skupienie seniorów chętnych, by działad na rzecz 

innych. Podejmuje on działania typowe dla centrum wolontariatu, dodatkowo promując ideę 

wolontariatu seniorów. W bazie danych zarejestrowanych jest 17 wolontariuszy. W ostatnim roku 

(maj 2010-czerwiec 2011) brali oni udział przede wszystkim w imprezach związanych z działalnością 

Centrum np. podczas Targów Aktywni 50+ oraz w różnych imprezach kulturalnych i społecznych 

współorganizowanych przez Miasto. 

Nadrzędnym celem CIS jest jednak poprawa jakości życia seniorów, dopiero potem działalnośd 

wolontariacka.  

 

SOSNOWIEC, Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu 

www.mopssosnowiec.pl 

Wolontariusze angażowani są przede wszystkim do pomocy osobom potrzebującym: pomagają 

dzieciom w nauce, niosą pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym pomagając w przezwyciężeniu 

poczucia izolacji i stagnacji. Pracują  w domach prywatnych lub placówkach, tworzą również strony 

internetowe w imieniu osób niepełnosprawnych pomagając uzyskad wsparcie finansowe. 

Wolontariusze, którzy obawiają się pracowad indywidualnie, pracują z grupą, np. w świetlicach 

szkolnych, w Dziennych Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy57. 
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MOPS w Sosnowcu przedstawia również cele nadrzędne organizowanego wolontariatu: inspiruje do 

samopomocy, integruje społecznośd, uwrażliwia mieszkaoców na lokalne problemy społeczne oraz 

zachęca zwykłych ludzi do włączania się w ich rozwiązywanie58.  

Z MOPS współpracuje stała, zwiększająca się grupa wolontariuszy, w tym roku jest ich 90, od 2008 

roku były to ponad 160 osób.  

Pracownicy MOPS Sosnowiec z dużym uznaniem wypowiadają się o projekcie "Wolontariat  

w Ośrodkach Pomocy Społecznej" realizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie,  

w którym brali udział w 2008 roku. Podkreślają, że dopiero sformalizowane, a najlepiej mające swoje 

odniesienie w katach prawnych, przepisach działanie jest czymś z czym inni się liczą. Dlatego bardzo 

sobie cenią ustawę, która wprowadziła pojęcie wolontariatu oraz wspomniane szkolenie dzięki 

któremu dokumentują dziś swoje opierające się na wolontariacie działania, tworzą bazy danych. 

Dopiero  to sprawia, że wolontariat traktowany jest poważnie i może odgrywad ważną rolę  

w paostwowych placówkach takich jak MOPS. Zdaniem pracowniczki MOPS w Sosnowcu ośrodki 

pomocy społecznej to optymalne miejsce do zarządzania działalnością woluntarystyczną w lokalnej 

społeczności, ze względu na posiadaną przez takie instytucje wiedzę o potrzebach danego 

środowiska.  

WARSZAWA, Wolontariat w dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej 

www.ops-zoliborz.waw.pl  

W Warszawie większośd dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej współpracuje  

z wolontariuszami. Jest tak na Ursynowie, Woli, Pradze Północ, w Śródmieściu. Jak się zdaje, 

najprężniej współpraca ta przebiega na Żoliborzu.  
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Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz  

Wolontariusze współpracujący z ośrodkiem: 

 Udzielają porad dietetycznych osobom starszym; 

 Udzielają porad prawnych; 

 Pomagają w organizacji grupy wsparcia dla kobiet Babiniec; 

 Projekt Tutor – wolontariusze prowadzą zajęcia wyrównawcze m.in. z angielskiego, 

matematyki i chemii. Pomagają rozwiązad zarówno indywidualne problemy z nauką, jak  

i prowadzą zajęcia w kilkuosobowych grupach. 

 Starszy brat, starsza siostra – rodzaj mentoringu. Projekt ma na celu stworzenie więzi między 

dzieckiem znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a jego opiekunem i przewodnikiem, 

który spędza czas z dzieckiem, pomaga mu w przezwyciężaniu trudności szkolnych  

i rozwiązywaniu życiowych problemów, podnosi jego samoocenę. Jak przekonują 

organizatorzy: taka więź chroni przed różnymi zagrożeniami i demoralizacją. Program ma 

przede wszystkim cele profilaktyczne i prewencyjne. Kontakt z wolontariuszem to często jeden 

z nielicznych kontaktów dziecka z kimś, kto pozwala oderwad się od stałych problemów, 

pomoże rozwinąd zainteresowania, wysłucha i będzie blisko59. 

 Żoliborz czyta dzieciom – promocja czytelnictwa wśród dzieci. Wolontariusze czytają 

dzieciom bajki i baśnie. Godzinne spotkania odbywają się w szkołach podstawowych  

i przedszkolach na terenie dzielnicy przynajmniej raz w tygodniu. 

Z wolontariuszami podpisywane jest porozumienie określające zakres, sposób, miejsce i czas 

wykonywania świadczeo woluntarystycznych. 

W grudniu 2010 OPS Żoliborz jako jedyny w Warszawie, a pierwszy z Ośrodków Pomocy Społecznej  

w Polsce odebrał certyfikat „Organizacji przyjaznej wolontariuszom”. Certyfikat, na okres dwóch lat 

przyznaje Centrum Wolontariatu w Warszawie instytucjom, które nie tylko przestrzegają 

obowiązujących norm prawnych, ale (…) idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla 

wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych 

aktywnościach60. 
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WROCŁAW, Miejskie Centrum Wolontariatu 

http://www.wolontariat.wroclaw.pl/; www.mlodzi.wroclaw.pl 

Miejskie centrum wolontariatu w Młodzieżowym Centrum Informacji i Rozwoju, Centrum Informacji 

i Rozwoju Społecznego. 

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, powstało w 2006 roku jako program Wydziału Zdrowia 

UM Wrocławia, a od 2009 roku działa w ramach Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. CIRS  jest jednostką organizacyjną gminy Wrocław  

i jako takie realizuje politykę Miasta w zakresie budowania społeczeostwa obywatelskiego, działao 

prospołecznych i prozdrowotnych. Jednym z tych działao jest prowadzenie centrum wolontariatu. 

 

Centrum Wolontariatu ma ambicję byd jednostką integracji wolontariatu w mieście61. Zajmuje się 

łączeniem wolontariuszy oraz organizacji dysponujących ofertami pracy wolontariackiej. Prowadzi 

bazę potrzebujących pomocy, na swojej stronie publikuje ogłoszenia z ofertami pracy dla 

wolontariuszy - przede wszystkim pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, pomoc dzieciom  

w nauce, ale również pomoc w organizacji imprez. Wydaje również gazetę poświęconą tematyce 

wolontariatu (dotychczas ukazał się jeden numer), prowadzi stronę internetową z informacjami  

o akcjach w które włączyd mogą się mieszkaocy miasta np. wolontariat podczas Europejskiego 

Kongresu Kultury, EURO 2012.  
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WROCŁAW, Wrocławianie na polanie  

www.wroclawianienapolanie.pl 

Wrocławianie na Polanie to projekt realizowany od kwietnia 2009 roku. Jego celem jest zachęcenie 

mieszkaoców Wrocławia do współtworzenia czystej, przyjaznej dla wypoczynku i rekreacji przestrzeni 

miejskiej62. 

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2009. Realizacja zadao projektu Wrocławianie na polanie możliwa 

jest dzięki współpracy partnerów w tym: Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, 

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Centrum Integracji Społecznej, Straży Miejskiej, 

Uniwersytetu Przyrodniczego, Stowarzyszenia Ludzie Ludziom, Rad Osiedli oraz organizacji 

pozarządowych. 

 

W ramach projektu w miejskich parkach Wrocławia utworzone zostały Polany Rekreacyjne  - miejsca 

wypoczynku dla mieszkaoców miasta. Projekt przewiduje również organizację koncertów, 

wieczorków poetyckich, plenerowych spektakli teatralny, zabaw dla dzieci i rodziców prowadzonych 

przez wykwalifikowanych animatorów.  

Organizatorzy projektu mają dużą świadomośd integracyjnych i włączających oddziaływania swojego 

projektu: chcielibyśmy, aby „Polany Rekreacyjne” powstawały samoistnie przy udziale społeczności 

lokalnych, które dbałyby i szanowały wspólną własnośd, wdrażały zasady współżycia społecznego, tak 

by utrzymane w czystości parki i skwery pozwalały na korzystanie w pełni ze swoich walorów. 
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Wierzymy, że społecznośd  lokalna, instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na określonym 

terenie wezmą odpowiedzialnośd za użytkowanie „Polan Rekreacyjnych” uwzględniając potrzeby  

i propozycje mieszkaoców63. 

 

GDAOSK – POZNAO –WARSZAWA – WROCŁAW, Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 

www.wolontariatmiejski2012.pl  

To będzie pierwszy tego typu wolontariat w Polsce, odpowiadający na potrzeby dużej imprezy 

sportowej. Jego organizatorami jest spółka PL.2012 oraz cztery miasta gospodarze euro.  

Wolontariuszem może zostad osoba pełnoletnia, znająca język angielski w stopniu komunikatywnym.  

Wolontariusze będą towarzyszyd kibicom, turystom, dziennikarzom i mieszkaocom w strategicznych 

punktach miast (między innymi w centrach miast, na lotniskach i dworcach, w strefach i ambasadach 

kibiców). Przywitają gości, skierują w odpowiednie miejsca, udzielą informacji na temat Miast 

Gospodarzy i Turnieju, będą wspierad również działania opieki medycznej. 

 

Wolontariusze przejdą kilkudniowe szkolenie. Otrzymają specjalny strój, który będą mogli zatrzymad 

na pamiątkę, a także certyfikat poświadczający udział w wydarzeniu. W czasie pracy przysługiwad im 

będzie bezpłatna komunikacja na terenie miasta oraz jeden ciepły posiłek dziennie. Objęci będą 

również ubezpieczeniem. 
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Na stronie internetowej projektu można wziąd udział w sondzie odpowiadając na pytanie Dlaczego 

zainteresował cię wolontariat miejski? Dotychczas (sierpieo 2011) w sondzie wzięło udział nieco 

ponad 300 osób: 

 spodobała mi się idea wolontariatu miejskiego (9%) 
 
 chce byd częścią polskich przygotowao do Euro 2012 (40%) 

 
 liczę, że uda mi się obejrzed mecze (20%) 

 
 chce zrobid coś dla mojego miasta (8%) 

 
 to wyróżnienie wspierad UEFA EURO 2012 (12%) 

 
 inne (8%)64 

 

Rekrutacja wolontariuszy rozpocznie się w październiku 2011. Jak informują organizatorzy, w ciągu 

dwóch miesięcy od uruchomienia portalu odwiedziło go ponad 33 tys. internautów. 

 

IV. PODSUMOWANIE 

Doświadczenia zagraniczne: 

Lp. Miasto Nazwa Charakterystyka 
Organ 

odpowiedzialny 

Źródła 

finansowania 

Lokalne 

centrum 

wolontariatu 

1. Paryż 

m.in.: 

Commerçants 

Solidaires; La 

réserve solidaire 

de Paris 

Projekty wolontariatu 

miejskiego 
Władze miejskie Budżet miasta tak 

2. 
Amsterda

m 

Vrijwillig 

Amsterdam 

Kampania informacyjna w 

związku z Europejskim 

Rokiem Wolontariatu 

2011. 

Władze miejskie Budżet miasta tak 

3. Haga 
Ruimte voor 

vrijwilligers 

Dokument z 2009 

poświęcony rozwojowi 

wolontariatu w mieście 

przewidujący konkretne 

zadania 

Władze miejskie Budżet miasta tak 

4. Berlin BürgerAktiv Oficjalny miejski portal Władze miejskie Budżet miasta Brak danych 

                                                           
64

 http://www.wolontariatmiejski2012.pl/?pollresults=true#ShowPoll_Poll 

http://www.wolontariatmiejski2012.pl/?pollresults=true#ShowPoll_Poll


Przegląd programów wolontariatu miejskiego w Polsce i na świecie 54 

 

 
  

Berlin internetowy poświęcony 

zagadnieniom 

społeczeostwa 

obywatelskiego Berlina, w 

tym wolontariatowi 

5. Chino Hills 
Volunteer 

Service Program 

Program wolontariatu 

organizowany przez 

władze miejskie. 

Potencjalnym 

wolontariuszom oferuje do 

wyboru kilka możliwych 

działao  

Władze miejskie 
Budżet miasta 

 
brak danych 

6. Nowy Jork NYC Service 

Łączy w sobie elementy 

akcji społecznej, kampanii 

informacyjnej, miejskiej 

strategii i koalicji władz 

miasta z organizacjami 

pozarządowymi. 

Władze miejskie- 

specjalna 

jednostka 

organizacyjna 

(NYC Service 

Office) we 

współpracy z 

licznymi 

partnerami m.in.: 

organizacjami 

pozarządowymi 

 

Budżet miasta. 

Sponsorzy prywatni 

(możliwośd wsparcia 

finansowego 

poprzez 

The Mayor's Fund to 

Advance New York). 

tak 

7. Cardiff 

Voluntary 

Community 

Service  

Lokalne centrum 

wolontariatu 

Organizacja 

pozarządowa 

Wsparcie finansowe 

od władz hrabstwa 

Cardiff i z funduszy 

Walijskiego 

Zgromadzenia 

Narodowego. 

tak 

8. Edynburg 

Inspiring 

volunteering. A 

volunteering 

strategy for 

Edinburgh. 

Policy and good 

practice 

guidelines on 

volunteering  

Dokument opisujący 

strategię rozwoju 

wolontariatu w Edynburgu 

i standardy korzystania z 

pracy wolontariuszy przez 

instytucje miejskie 

Władze miejskie Budżet miasta tak 

9. Londyn Team London 

Action plan. Łączy 

elementy łączy w sobie 

elementy akcji społecznej, 

kampanii informacyjnej, 

miejskiej strategii i koalicji 

władz miasta z 

Władze miejskie 

we współpracy z 

licznymi 

partnerami m.in.: 

organizacjami 

pozarządowymi 

Budżet miasta. 

Sponsorzy prywatni 

(w tym 2 miliony 

funtów od Reuben 

Foundation). 

tak 
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organizacjami 

pozarządowymi. 

 

10. Londyn 
London 

Ambassadors 
Wolontariat akcyjny  Władze miejskie 

Budżet miasta. 

Sponsorzy prywatni. 
- 

11. Londyn 
Game Makers 

Changing Places 
Wolontariat akcyjny 

Komitet 

Organizacyjny 

Olimpiady Londyn 

2012 

Sponsorzy prywatni - 

12.  City Year 

Program 10-miesięcznego 

wolontariatu 

młodzieżowego w 21 

dużych miastach Stanów 

Zjednoczonych  

Organizacja 

pozarządowa 
Sponsorzy prywatni - 

13.  
Communities 

First 

Program wsparcia 

mieszkaoców obszarów de 

faworyzowanych, w dużej 

mierze oparty na pracy 

woluntarystycznej samych 

mieszkaoców 

Program rządu 

Walii; specjalna 

agencja 

koordynująca 

program 

The Communities 

First Trust Fund – 

fundusz rządu Walii 

- 

Zestawienie podstawowych danych o zagranicznych projektach wolontariatu miejskiego. 

 Najlepiej rozwinięte programy wolontariatu miejskiego w dużych aglomeracjach, mają na 

celu przede wszystkim lepiej zarządzid tym, co już jest. Programy te poprzedzają 

dziesięciolecia rozwoju trzeciego sektora, a ich podstawą jest silne społeczeostwo 

obywatelskie.    

 Równie długa jest tradycja wolontariatu, dobrze rozwinięte są jego  różne formy (wolontariat 

pracowniczy, młodzieżowy,  seniorów,  profesjonalistów, akcyjny), a infrastruktura 

organizacji wolontariackich jest silnie rozwinięta. Praca wolontariuszy ma swoje stałe, ważne 

miejsce w społeczeostwie. 

 Idea wolontariatu (służby, pracy społecznej) obecna jest w sektorze prywatnym i wśród 

urzędników publicznych. Powszechna jest również ideologia spłacania długu (giving back) 

wobec wspólnoty czy społeczności w której mieszkamy, dzięki której otrzymaliśmy 

wykształcenie, ale też po prostu pomocy innym, potrzebującym. 

 Jednocześnie, istniejąca na terenie dużych miast infrastruktura organizacji wolontariackich 

jest tak rozwinięta, że może byd zupełnie nieczytelna dla osoby, która chciałaby „zrobid coś 

pożytecznego” dla innych lub dla miasta.  

 Władze rozumieją i doceniają wkład obywateli-wolontariuszy w życie miasta. Dlatego 

najlepiej rozwinięte programy wolontariatu miejskiego nie wyręczają trzeciego sektora w 
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organizacji wolontariatu. Wolontariat miejski nie polega również na zlecaniu organizacjom 

pozarządowym opierającym się na wolontariacie zadao instytucji publicznych.  

 Najlepiej rozwinięte programy wolontariatu miejskiego opierają się na partnerskiej 

współpracy wszystkich zainteresowanych stron działających na danym terenie: władz 

miejskich, organizacji wolontariackich, sektora prywatnego i pojedynczych mieszkaoców  

w celu lepszego wykorzystania potencjału wolontariuszy.  

 Partnerska współpraca wyraża się i opisywana jest językiem podkreślającym to partnerstwo. 

 Dzięki temu, zadania miasta ulegają przeformułowaniu i stają się (na powrót?) zadaniami 

całej wspólnoty np. kwestie bezpieczeostwa lub krwiodawstwa.  

 Instytucje władzy samorządowej, władze miejskie to dobre miejsce do koordynacji działao 

wolontariackich w dużym mieście, podniesienie zarządzania nimi o poziom wyżej. Miasto, 

poprzez rozwiniętą sied swoich instytucji (pomoc socjalna, opieka zdrowotna, szkolnictwo 

publiczne) dysponuje najpełniejszą wiedzą o potrzebach swoich mieszkaoców.   

 Przygotowanie miejskiej strategii rozwoju wolontariatu wymaga uzyskanie pełnego obrazu 

sytuacji. Dlatego programy wolontariatu miejskiego poprzedza szczegółowa diagnoza  

i szeroko zakrojone konsultacje społeczne.  

 Programy i strategie wolontariatu miejskiego wprowadzają ideę impact volunteering – 

wolontariatu ściśle potrzeb dopasowanego do istniejących w mieście, najlepiej jak się da 

wykorzystującego potencjał pracy wolontariuszy. 

 Programy wolontariatu miejskiego mogą dodatkowo wypełniad zdiagnozowane, istniejące 

luki, organizując projekty opierające się na pracy wolontariuszy wymierzone w konkretne 

problemy.  

 Również tylko z poziomu zarządzania miastem możliwa jest całościowa ewaluacja tego, co się 

wydarzyło i zmierzenie efektów pracy wolontariuszy na terenie całego miasta. 

 Duże znaczenie dla rozwoju idei wolontariatu miejskiego mogą mied wielkie imprezy - 

przykład Olimpiady w Londynie. Włączenie mieszkaoców miasta w przygotowania imprezy, 

wykorzystanie entuzjazmu może byd kołem zamachowym wielu cennych, długofalowych 

inicjatyw. 

 Najlepiej rozwinięte programy wolontariatu miejskiego nie istnieją w próżni, lecz wpisują się 

w ramy polityki krajowej i rozwiązao prawnych zachęcających obywateli w ich różnych rolach 

- pracowników, pracodawców, uczniów, studentów - do pracy woluntarystycznej. 

 Najczęściej stosowanym rozwiązaniem kwestii wolontariatu w dużym mieście jest ‘obsługa’ 

tego pola przez działające na zasadach organizacji pozarządowej centrum wolontariatu ze 

wsparciem – przede wszystkim finansowym – władz miejskich. 
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Doświadczenia polskie: 

Lp. Miasto Nazwa Charakterystyka Organizator 
Źródła 

finansowania 

1. Bydgoszcz 
Wolontariat 

Miejski 

Szkolenia dot. 

wolontariatu; 

współpraca ze szkolnymi 

kołami wolontariatu; Siła 

Wolontariuszy Miejskich 

– grupa młodzieżowych 

wolontariuszy; 

organizacja imprez dot. 

wolontariatu 

Władze miejskie Budżet miasta 

2. Gdynia - Wolontariat w MOPS MOPS Budżet MOPS 

3. Katowice 
Wolontariat 

2011 
Wolontariat akcyjny Władze miejskie Budżet miasta 

4. Poznao 
Wolontariat 

50+ 
centrum wolontariatu 

Centrum Inicjatyw 

Senioralnych 
Budżet CIS 

5. Sosnowiec - Wolontariat w MOPS MOPS Budżet MOPS 

6. Warszawa - 
Wolontariat w 

dzielnicowych OPS 
dzielnicowe OPS Budżet OPS 

7. Wrocław 

Miejskie 

centrum 

wolontariatu 

centrum wolontariatu 

Centrum 

Informacji i 

Rozwoju 

Społecznego 

Budżet CIRS 

8. Wrocław 
Wrocławianie 

na polanie 

Wolontariat w ramach 

akcji społecznej 

CIRS, UM 

Wrocław, Straż 

Miejska 

Wrocławia, Zarząd 

Zieleni Miejskiej, 

Zarząd Dróg i 

Utrzymania 

Miasta 

Organizatorzy oraz 

sponsorzy prywatni 

9. 

Gdaosk, 

Poznao, 

Warszawa, 

Wrocław 

Wolontariat 

miejski EURO 

2012 

Wolontariat akcyjny 

Spółka PL.2012 

Miasta 

gospodarze EURO 

2012 

Spółka PL.2012 

Miasta gospodarze 

EURO 2012 

 

Zestawienie podstawowych danych o polskich projektach wolontariatu miejskiego. 

 Trudno w tej chwili (sierpieo 2011) mówid o istnieniu w Polsce programów wolontariatu 

miejskiego. 

 Jego zalążki pogrupowad można następująco: 
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- miejskie centra wolontariatu (Wrocław, Poznao); 

- wolontariat organizowany przy MOPS i ODS, przede wszystkim socjalny (Katowice, 

Sosnowiec, Warszawa); 

- wolontariat akcyjny - imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, akcje społeczne 

(Katowice, wolontariat miejski EURO 2012, Wrocławianie na polanie); 

- wolontariat opierający się na sieci placówek szkolnych (Bydgoszcz). 

 Dostrzec można inicjatywy wolontariatu miejskiego pojawiające się w tych samych obszarach 

co zagranicą: mentoring (program Starszy brat, starsza siostra na warszawskim Żoliborzu), 

pielęgnacja terenów zielonych (Wrocławianie na polanie). 

 Trudnośd sprawia język, którym mówi się o wolontariacie. Na stronie jednego z urzędów 

przeczytad można: Nadzór merytoryczny nad grupą wolontariuszy sprawują pracownicy UM. 

Doskwiera brak doświadczenia w bezpośredniej współpracy z mieszkaocami, podczas gdy 

wolontariat miejski wymaga wyjścia poza relacje klient-urząd. Zagraniczne inicjatywy 

opisywane są językiem, w którym mowa jest o ‘wysiłku’, ‘wdzięczności’, ‘poświęceniu’, 

‘dumie’ itd. Takiego, silnie nacechowanego emocjami języka trudno szukad w Polsce. Byd 

może wzbudza ona podejrzliwośd, zbytnio przypominając hasła takie jak ‘cały naród buduje 

swoją stolicę’? Byd może w społeczeostwie istnieje obawa, że zachęcanie obywateli do 

działania w obszarach tradycyjnie zarezerwowanych dla instytucji miejskich to próba 

uniknięcia przez nie odpowiedzialności i realizacji przypisanych im zadao? 

 Dlatego kluczowe wydaje się przeformułowanie zadao miasta, roli władz lokalnych i samych 

mieszkaoców. 
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