
ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROJEKTU WOLONTARIAT 

METROPOLITALNY: 

  

 
  

IDEA 

 

Tworzymy pierwszy w Polsce, kompleksowy model rozwoju wolontariatu o wymiarze 

regionalnym. Motywem przewodnim naszych działań jest stworzenie przyjaznych, 

efektywnych i długofalowych warunków dla rozwoju kultury wolontariackiej.  

 

Idea „Wolontariatu Metropolitalnego” powstała w związku ze staraniami Gdańska i 

Metropolii o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Model jest odpowiedzią na niski 

stopień zaangażowania społecznego w działania obywatelskie wynikający głównie z 

niezrozumienia zjawiska wolontariatu.  

 

Za główne cele stawiamy sobie: 

- utworzenie kompleksowego i ustandaryzowanego modelu obsługi wolontariatu 

obejmującego swoim zasięgiem cały obszar metropolitalny i wszystkie podmioty związane z 

wolontariatem, 

- wdrożenie zintegrowanego systemu oferty wolontariatu oraz dostępu do niej, 

- zmianę postrzegania wolontariatu poprzez międzysektorową, międzyśrodowiskową oraz 

wielopokoleniową edukację obywatelską, 

- zaangażowanie jak największej ilości osób poprzez animowanie ich działań na zasadach 

wolontariatu,  

- wzmocnienie istniejących struktur związanych z wolontariatem i ujednolicenie standardów. 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ 

  

OBSZAR PRZYKŁADY DZIAŁAŃ 

Komunikacja 

  

- metropolitalny portal internetowy stanowiący podstawowe narzędzie 

modelu. Portal zawierać będzie między innymi bazę danych wolontariuszy, 

profil wolontariusza/ki, narzędzia portalu społecznościowego, oferty szkoleń 

oraz przede wszystkim zintegrowany system oferty wolontariackiej z całej 

metropolii. 

- kanały komunikacyjne między organizacjami, instytucjami, organizatorami 

wydarzeń, istniejącymi programami wolontariatu i samymi wolontariuszami 

  

Edukacja  



obywatelska - narzędzia edukacyjne w zakresie wolontariatu: szkolenia, scenariusze 

lekcji, podręczniki, broszury,    dobre praktyki 

- wolontariat międzypokoleniowy oraz edukacja w zakresie zaangażowania i 

odpowiedzialności społecznej 

- praca systemowa nakierowana na różne grupy wiekowe 

- współpraca z wydziałami edukacji 

- współpraca z kuratorium oświaty 

  

Zarządzanie 

 

- biuro Gdańsk 2016 przy współpracy z kluczowymi partnerami 

- koordynatorzy odpowiedzialni za wdrożenie działań w sektorach 

- wzmocnienie instytucjonalne istniejących struktur związanych z 

wolontariatem w Metropolii 

- projekt „Synergia” (czyt. niżej) 

  

Rekrutacja i 

motywowanie 

wolontariuszy 

 

- start box wolontariusza/ki wraz z podręcznikiem wolontariatu 

- szkolenia: wstępne, profilowe (dla różnych form wolontariatu), 

fakultatywne (podnoszące wiedzę i kwalifikacje) 

- program uznaniowy obejmujący między innymi spotkania integracyjne, 

gry miejskie, karty zniżkowe, jednolity ubiór i wiele innych form 

uznaniowych 

  

Promocja 

 

- poprzez organizacje parasolowo skupiające wolontariat, partnerów 

projektu oraz środki edukacji formalnej i nieformalnej 

  

Teoria 

 

- ujednolicenie definicji wolontariatu 

- ujednolicenie przekazu poprzez komunikację wewnętrzną i zewnętrzną 

  

Ewaluacja 

 

- model badania ewaluacyjnego monitorujący stan i rozwój wolontariatu w 

Metropolii oraz poziom merytoryczny poszczególnych etapów wdrażania 

modelu 

  

Strategia 

 

- publikacja dotycząca niniejszego modelu, planu strategicznego, struktury 

roboczej, narzędzi i źródeł finansowania 

  

 

ODBIORCY 

  



ODBIORCY   

Bezpośredni 

 

Mieszkańcy Gdańska i Metropolii oraz odwiedzający turyści.  

Szczególnie uwzględnione grupy społeczne: 

- osoby wykluczone z powodu wieku, np. 50+, 

- osoby bezdomne, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby wykluczone przez wygląd, 

- osoby z uzależnieniami, 

- osoby o niskim statusie materialnym, 

- osoby objęte resocjalizacją (np. byli więźniowie), 

- LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transgenderowe) 

- mniejszości etniczne, narodowe oraz wyznaniowe 

  

Pośredni 

 

- sektor publiczny 

- sektor pozarządowy, obywatelski 

- sektor prywatny 

- media 

  

 

JAK DZIAŁAMY 

 

Model jest opracowywany i na bieżąco konsultowany przez grupę projektową, w skład której 

wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki struktur związanych z wolontariatem na Pomorzu. 

Osoby które chciałyby dołączyć do grupy kształtującej model i politykę wolontariacką w 

regionie, prosimy o kontakt:  

 

Sebastian Tyrakowski 

sebastain.tyrakowski[at]gdansk2016.eu 

Tel. 58 740 2016 

 

Prosimy również o przesyłanie Waszych uwag, oczekiwań, spostrzeżeń. 

 

SYNERGIA 

 

Jednym z projektów w Gdańsku związanych z modelem „Wolontariatu Metropolitalnego” jest 

„Synergia”. To program realizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, w 

okresie lipiec 2010 – grudzień 2011. 

 

Głównym celem „Synergii” jest zwiększenie oferty Regionalnego Centrum Wolontariatu dla 

potencjalnych wolontariuszy i wolontariuszek poprzez inicjowanie współpracy ze 

środowiskiem organizacji pozarządowych i podmiotów samorządowych. 

 

Projekt zakłada stworzenie efektywnego oraz sprawnego mechanizmu pośrednictwa 

wolontariatu między mieszkańcami, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami samorządowymi. Narzędziem do osiągnięcia zamierzonego celu będzie 



zbudowanie, wdrożenie i funkcjonowanie narzędzi IT, standardów szkoleniowych, 

edukacyjnych i rekrutacyjnych oraz uruchomienie Punktu Informacji Wolontariackiej. 

Funkcjonowanie wolontariatu usprawni funkcjonalny portal internetowy 

(www.aktywniwmiescie.org) zawierający e-biuro pośrednictwa wolontariatu połączone z bazą 

danych.  

 

Przystąpienie do „Synergii” przyniesie Państwa organizacji/instytucji następujące korzyści: 

- Możliwość udziału w szkoleniach dających kompleksową wiedzę na temat angażowania 

wolontariuszy. 

- Możliwość zweryfikowania poziomu gotowości organizacji do współpracy z 

wolontariuszami.  

- Wsparcie merytoryczne.  

- Dostęp do opracowanych publikacji dotyczących wolontariatu (uwzględniających specyfikę 

lokalną). 

- Możliwość angażowania przeszkolonych, profesjonalnych, zmotywowanych wolontariuszy. 

- Dostęp do portalu zawierającego internetowe biuro pośrednictwa wolontariatu połączone z 

bazą wolontariuszy. 

 

Osoby oraz instytucje i organizacje pragnące skorzystać z oferty programu „Synergia” 

prosimy o kontakt: 

 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4 

80- 245 Gdańsk- Wrzeszcz 

tel. 58 341- 61- 77 

e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl 

infolinia: 0800 300 594 

www.wolontariat.org.pl 
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