
Proponowany wolontariat:  

Hospicjum onkologiczne 

 

- na oddziale w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem  

- akcyjny (spotkania z grupą Pacjentów) - koncerty, 

spotkania z poezją,  - przedstawienia (oraz inne pomysły) 

- akcyjny – akcja 1% dystrybucja, roznoszenie ulotek o 

naszej organizacji na Ursynowie (styczeń – kwiecień) – 

kontakt: paulina.kasperska@fho.org.pl 

 

Fundacja Sw. Mikołaja 

Do współpracy zapraszamy osoby z Warszawy i okolic 

(nasze biuro znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej), 

które ukończyły 16 rok życia. W Fundacji potrzebujemy 

pomocy w bardzo różnych pracach: od wysyłania 

korespondencji, do kontaktów z mediami i obsługi funduszu 

edukacyjnego dla rodzinnych domów dziecka. W zależności 

od potrzeb, możecie być z nami raz w tygodniu o stałych 

godzinach, lub kilka dni w tygodniu. Ważna jest regularność i 

stałość. Są okresy kiedy pracy jest bardzo dużo i wtedy 

potrzebujemy całego zespołu wolontariuszy, którzy będą z 

nami pracować przez przynajmniej 2 m-ce. W pierwszej 

jednak kolejności oczekujemy od Was wyraźnej deklaracji, 

co do czasu pracy, jaki możecie nam poświęcić. 
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Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz ze swoim CV 

na adres mikolaj@mikolaj org.pl.  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o 

kontakt z Fundacją pod nr tel.: 22 825 03 90 lub e-mail: 

mikolaj@mikolaj.org.pl  

 

Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych 

Zapraszamy do podjęcia współpracy z Integracją i niesienia 

pomocy osobom z niepełnosprawnością w Polsce! 

Lista działań dla wolontariuszy jest różnorodna: 

 informowanie osób z niepełnosprawnością o istnieniu 

Integracji. Jesteśmy po to, by im pomóc.  

 promowanie idei przekazywania 1% podatku na rzecz 

Integracji. Większe fundusze pozwolą nam na 

zrealizowanie kolejnych skutecznych projektów.  

 pomoc w dystrybucji ulotek i plakatów, pisaniu tekstów, 

dostarczaniu ciekawych informacji z obszaru 

niepełnosprawności  

 i wiele innych!  

Osoby zainteresowane współpracą z Integracją na zasadzie 

wolontariatu, prosimy o kontakt: integracja@integracja.org 

 

 

 

 Fundacja Mam Marzenie 
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Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem Fundacji Mam 

Marzenie w naszym oddziale, nie wahaj się! Skontaktuj się z 

nami i umów na spotkanie informacyjne, w czasie którego 

dowiesz się więcej o naszej działalności. 

 

 

Magdalena Zagrajek 

Koordynator o/Warszawa 

tel: 515 199 622 

e-mail: magdalena.zagrajek@mammarzenie.org 

  

Donata Dziuba 

Zastępca Koordynatora o/Warszawa i opiekun nowych 

wolontariuszy 

tel. 660 794 799 

e-mail: donata.dziuba@mammarzenie.org 

  

Gdzie się spotykamy? 

Spotykamy się w każdą środę o godzinie 18:00 w V Liceum 

Ogólnokształcącym im. Ks.J. Poniatowskiego ul.Nowolipie 8 w 

Warszawie. 
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Azyl pod psim Aniołem 

Praca w Fundacji nie jest łatwa. Zwierzęta, które trafiają 

pod naszą opiekę, czasem są chore, przestraszone, smutne, 

czasem agresywne wskutek doznanej od ludzi krzywdy. 

Nieraz dopiero w Azylu uczą się zaufania i dobrego kontaktu 

z człowiekiem. Do każdego z nich trzeba trafić, nauczyć 

dobrych manier, przygotować do adopcji. Kryją się za tym 

długie godziny trudu wolontariuszy – karmienia, zabiegów 

pielęgnacyjnych, spacerów, szkolenia… 

Trzeba mieć dużo odporności fizycznej i psychicznej, żeby 

temu podołać. Jednak ci, którzy tu przychodzą, za nic 

w świecie nie oddaliby tych godzin, podczas których 

przywracają zwierzętom wiarę w ludzi. Mówią, że zapał i siłę 

czerpią z roześmianych pysków i merdających ogonów. 

Jednak wolontariat to nie tylko przyjeżdżanie do schroniska 

i zajmowanie się zwierzętami. 

 

Oprócz pracy ze zwierzętami w schronisku to również: 

 

 Organizacja i udział w imprezach - festyny, zbiórki  

 Promocja Fundacji - materiały (projektowanie, 

pozyskiwanie, kontakt z różnymi firmami 

i organizacjami)  

 Działalność w Internecie - ogłaszanie zwierząt na 

serwisach www (Facebook, Allegro etc.)  

 Fotografia - robienie zdjęć zwierzętom  

 Współpraca z innymi organizacjami  

 Pisanie tekstów - opis zwierząt i ich historii, teksty do 

gazet i stron www  



 Interwencje w terenie - odpowiadanie na zgłoszenia 

o złym traktowaniu zwierząt  

 Uczestnictwo w adopcjach  

 i wiele innych!  

 

Co jest potrzebne, żeby zostać wolontariuszem?  

 

Wolontariuszem może zostać każdy kto: 

 

 kocha zwierzęta  

 pragnie nieodpłatnie pracować na ich rzecz  

 ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i przedłoży pisemną 

zgodę rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 16 roku 

życia mogą uczestniczyć w wizytach w schronisku ze 

swoimi rodzicami lub opiekunami.  

 jest ogólnie zdrowy i nie cierpi na alergię na sierść 

zwierząt  

 wyśle wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-

mail: wolontariat.psianiol@gmail.com  

 zapozna się z zasadami wolontariatu  

 zapozna się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

(BHP) obowiązującymi podczas świadczenia usług 

wolontariatu  

 podpisze z Fundacją umowę o świadczeniu usług 

wolontariackich W tym miejscu można pobrać 

wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej.  

Pierwszym krokiem jest wysłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego na adres wolontariat.psianiol@gmail.com. 
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