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Proszę o zapoznanie się z materiałem. 

Temat: Wolontariat wstępem do kariery. 

Pod pojęciem „wolontariat” należy rozumieć nieodpłatną, dobrowolnie wykonywaną pracę. Jest 

to świadoma praca na rzecz innych osób, zwierząt lub dla całego społeczeństwa. 

Wolontariuszem zaś zostaje osoba, wyznająca pewne idee, która chce pomagać innym. 

Z języka łacińskiego voluntarius oznacza dobrowolny i stanowi to o istocie pracy wolontariusza. 

Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz jest osobą, 

która w sposób świadomy, dobrowolny, bez oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia, 

angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych czy instytucji działających w 

różnych obszarach życia społecznego. Ustawa jednocześnie zakazuje, aby firmy czy instytucje, w 

których pracują wolontariusze, korzystali z ich zaangażowania przy prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

To, że praca wolontariusza nie pociąga za sobą konieczności wypłaty przez drugą stronę 

wynagrodzenia, nie oznacza, że jest to praca bezinteresowna. Taka osoba czerpie z wolontariatu 

satysfakcję, spełnia  swoje wewnętrzne potrzeby i aspiracje. Ma unikalną szansę na zdobycie 

doświadczenia, zawiązania ciekawych kontaktów towarzyskich i trwałych przyjaźni. 

Należy odróżnić wolontariat od zwykłej pomocy świadczonej osobom bliskim, np. chorej cioci 

lub babci czy koleżance. Nie bez powodu określa się wolontariat jako pomoc wykraczającą poza 

związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Bezpłatna pomoc w schronisku dla zwierząt czy 

w hospicjum, na pewno mieści się w zakresie pojęcia wolontariat. 

 Wolontariat - zalety 

Główną zaletą wolontariatu jest możliwość zdobycia niezbędnego w dalszym życiu zawodowym 

doświadczenia. Nie tylko uczymy się zawodu, lecz także kultury organizacyjnej, tego jak 

współdziała się w grupie, organizuje swoją pracę i współpracuje z drugim człowiekiem. 

 Wolontariusze nierzadko nadzorują naprawdę poważne i odpowiedzialne zadania. Ich praca nie 

polega na przynoszeniu kawy i ciastek. W związku z tym rozpoczynając pracę zarobkową, 

doskonale wiedzą, co mają robić. Nie boją się wielu wyzwań, są odważniejsi. Dzięki 

wolontariatowi można nabyć kompetencje, które są pożądane na rynku pracy, jednocześnie 

robiąc coś dla innych ludzi, czując pewno rodzaju spełnienie misji. 

 Wolontariat to nie tylko ciężka praca - wolontariusze nierzadko dostają darmowe bilety czy 

wejściówki na różne wydarzenia, premiery, filmy, spektakle, mecze… Właściwie na wszystko, w 
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czym mogą pomóc. Poza tym poznają mnóstwo nowych ludzi, z takich kontaktów nierzadko 

wywiązują się przyjaźnie na całe lata. Wolontariat może być doskonałą przygodą! 

  

Oprócz kontaktów przeradzających się w bliższe znajomości, dzięki wolontariatowi można 

również nawiązać wiele znajomości biznesowych. Dzięki temu podejmując się pracy 

zarobkowej, będziemy wiedzieli do kogo i gdzie zadzwonić, jeżeli zostaniemy poproszeni o 

załatwienie czegoś. Jest to bardzo cenne. 

  

Warto również wiedzieć, że wolontariat daje możliwość zatrudnienia na etacie. Nierzadko po 

skończonym okresie nieodpłatnego świadczenia pracy pracodawcy decydują się na przedłużenie 

współpracy z wolontariuszem. 

  

Wolontariat to świetny początek! 

W większych miastach wolontariat cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na to, 

iż można wykonywać go dobrowolnie, a co najlepsze, w wolnych godzinach. Nie brakuje tu 

takich ofert, jak: 

• organizacja imprez, 

• opieka nad osobami starszymi, 

• pomoc dzieciom, 

• wsparcie dla niepełnosprawnych, 

• opieka nad zwierzętami w schronisku. 

To oczywiście nieliczne z dużej listy form pomocy. A co daje nam wolontariat? Choć z założenia 

jest bezpłatny, wcale nie oznacza to, że wolontariusze nie mogą liczyć na różnego rodzaju 

profity za wykonaną pracę. Wiele fundacji, które korzystają z pomocy wolontariuszy, wydaje 

odpowiednie zaświadczenia o wykonywanych czynnościach, oraz dają szansę rozwoju, 

organizując liczne szkolenia. Pozwalają również doskonalić kompetencje interpersonalne, 

nawiązanie nowych, ciekawych znajomości, a przede wszystkim możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia. 

Wygrasz na rynku pracy 

W parze z praktykami i stażami, wolontariat jest przepustką do podjęcia pracy w wymarzonej 

firmie. Otwiera bardzo dużo furtek, a co najważniejsze sprawia, że masz przewagę nad 

absolwentami, którzy nie podejmowali wcześniej żadnej działalności zawodowej. Dzięki temu 

pracodawca wybierze właśnie Ciebie, ponieważ nie tylko posiadasz zaplecze teoretyczne, które 

zdobyłeś w szkole, co jest oczywiście bardzo ważne, ale przede wszystkim masz doświadczenie! 



A jak pracodawcy postrzegają wolontariat? 

No właśnie? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale jak Twoim zdaniem pracodawcy 

postrzegają podejmowanie przez Ciebie wolontariatu? Czy traktują go mniej poważnie niż 

praktyki, czy staż? A może myślą: dobrze, bardzo się cieszymy, że go masz, ale przedstaw nam 

teraz swoje doświadczenie zawodowe. Ależ skąd! Wolontariat to taka sama forma zdobywania 

doświadczenia jak, chociażby praca na etacie! Jak wcześniej wspomnieliśmy, najważniejsze dla 

pracodawcy jest doświadczenie, a pod jaką nazwą czy formą go zdobywałeś, nie powinno mieć 

dla niego najmniejszego znaczenia. 

  

Reasumując, wolontariat to świetna forma zdobywania doświadczenia, choć mamy 

świadomość, że nie jest ona dla wszystkich, bo przecież “za coś trzeba się utrzymać”. Pamiętaj 

jednak, że chociaż jeden dzień w tygodniu uczęszczania na wolontariat, zwiększa Twoją szansę 

na zdobycie pracy. Dlatego działaj, powodzenia! 

 


