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W Polsce jest ponad 5 mln wolontariuszy, to dużo? czy mało? - zapyta ktoś, ktoś inny
zastanowi się - a kto to jest wolontariusz? Jeszcze ktoś dorzuci: gdzie może pracować?
  
  Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w tym dziale.
  
  Wprowadzając Państwa w tematykę wolontariatu, warto zaprezentować jego definicję
opracowaną przez Centrum Wolontariatu, z którą, identyfikuje się wiele organizacji,
instytucji w Polsce.  Wolontariat jest definiowany przez Centrum Wolontariatu jako świadoma,
dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  
  Jeżeli wiemy już. co to jest wolontariat, zastanówmy się teraz kim jest wolontariusz?
  
  Wg Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. wolontariuszem jest ten, kto
dobrowolnie i świadomie, oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób,
organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach
społecznych.
  
  W przewodniku dla wolontariuszy przybliżamy zagadnienie wolontariatu osobom, które chcą
zaangażować się w pomaganie innym, które zastanawiają się, czy mogą zostać
wolontariuszami i gdzie powinny się zgłosić, oraz na co powinny zwrócić uwagę, podejmując się
tego rodzaju obowiązków.
  
  W części zatytułowanej przewodnik dla organizacji przedstawiamy informacje, które powinny
być znane organizacjom i instytucjom, angażującym wolontariusza. Postaramy się wyjaśnić jak
przygotować się do przyjęcia wolontariusza oraz gdzie ich szukać. Doradzimy, jak nagradzać i
motywować do pracy społecznej..
  
  Uzupełnieniem jest prawo a wolontariat – gdzie znaleźć można informacje przydatne, zarówno
dla organizacji, jak i dla wolontariuszy. Z tego działu dowiecie się między innymi, jakie
dokumenty należy podpisać angażując wolontariusza i co powinny one zawierać. Wyjaśniamy
także zasady ubezpieczania wolontariuszy i tłumaczymy, jakie obowiązki mają wobec siebie
obie strony.
  
  Dziś wolontariat to nie tylko pomoc bliźniemu, to również doskonała okazja, by podnieść
kwalifikacje, spełniać swoje marzenia, by mieć odskocznię od codziennych spraw. Pamiętajmy,
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że wolontariat może też być pierwszym krokiem na rynek pracy. Nie sposób w tym miejscu nie
wspomnieć o głębszych korzyściach niematerialnych – wiele osób pytanych o to, co daje im
wolontariat, odpowiada: satysfakcję, możliwość sprawdzenia się, odwdzięczenia się, poczucie,
że jest się potrzebnym. I to jest chyba w wolontariacie najważniejsze. 
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