
Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy

PROGRAM WOLONTARIATU W OŚnOnXU POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY TARGOWEK M.ST. WARSZAWY

(nazw a or ganiz at or a w o l ontar iatĄ

cel wolontariatu

o D|aczego organizator chce rozpocząówspóĘracę z wolontariuszami? (Np.promocja
działahpodmiotu, wsparcie pracowników w pracy,dostosowanie ofelĘ do potrzeb

środowiska lokalneg o, poszęrzenie oferty iĘ.).

Cele wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej powstĄ poprzez analizę
środowiska oraz jego obsenvację.Są nimi:

- romvijanie otwartości i wrazliwości napotrzeby innych,

- aktywne działaniew obszarze pomocy społecznej oraz kolezeńskiej,

- stymulowanie lokalnej społecmości do dzińania na rzecz mieszkańców Targówka

- ksżałtowanie prawidłowych postaw społecznych,

- zaangńowanie instytucji lokalnych, firm oraz NGO w działania pomocowe,

- wzmocnienie wizerunku OŚrodka Pomocy Społecznej,

- zaspokajanie potrzeb 1, oczekiwń społeczności lokalnej.
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Zakr es działań wo lo nta riu szy

. Jakię Uęd? obszary temaĘczrte zaangażowania wolontariuszy?

wolontariat stałv:

- pogotowie lekcyjne działające w obu filiach Ośrodka, zza\<resu wiedry klas 4-6,

- wsparcie seniorów z programu ,,zalogĄ i pomagĄ" ,

- wspieranię działń zprogramu organizowania społeczności lokalnej

(pikniki, w arsńaĘ, spotkania sąsiedzkie),

- cykliczne spotkania zmieszkańcami Targówka w celu integracji

międrypokoleniowej,

- pomoc mieszkńcom Targówka w sytuacjach dla nich kryzysowych,

odpowiadanie na bieżące po trzeby mie szkanców.

wolontariat akcvinv:

- udziń w programie ,,Warszawa Wspiera Seniora",

- pomoc osobom zprogramu,,Wspieraj Seniora",

- wsp arc ie instytucj i w przeciw działaniu pandemi i Covid- 1 9,

- zaangażowanie w inicjatywę ,,WidzialnaRęka Targówek",

- wspieran ię działań z pr ogramu Organizowania Społeczności Lokalnej

(imprezy plenerow e, wy darzenia dzielnicy),

-,,Szlach etna P aczka",

- wsparcie dzielnicy w razie wystąpienia sytuacji kryzyso}vych.
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Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy

Jak będzie wyglądał wolontariat np. za2lata? Jaką rolę w przyszłości będzie pełnił
wolontariat w placówce?

- będzie stworzona stńa, aktywna grupy wolontariuszy (30 os.) realizująca własne

inicjatywy,

- zostanie stworzona bazawolontariuszy w żw.,pogotowiu" (do wolontariatu akcyjnego),

- zostanie zawiązana ścisła współpraca, wsparcie Urzędu Dzielnicy Targówek

oraz inny ch instytucj i,

- stworzymy sieć kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami w celu pozyskania materiałów

niezbędnych do dzińafi fia rzęcz mieszkańców,

- stworzymy przestrzeni do dyspozycji wolontariatu równieżw godzinach pracy ośrodka,

- damy mozliwość rozwoju orazposzęrzęnia kompetencji wolontariuszom poprzez

szkolenia or az w ar sztaĘ,

- pozy skamy fi nans owanie wspoma gaj ące r ozw ój wolontariatu,

- wprowadzimy systemu nagradzaniawolontariuszy zę względu na wkład

w wolontariat (w postaci nagród dla najbardziej zaangużowanego wolontarilsza),

- stworzymy Logo wolontariatu w celu implementacji wizerunku,

- zńoĘmy dodatkowe kanaĘ komunikacyjne dostosowane do nowoczesnych form

promocji (Instagram, TikTok),

- regularnie będziemy spotykać się z wolontariuszami w celu integracji,

- stworzymy platformę współpracy wszystkich grup wiekowych w Dzielnicy Targówek,

płaszczyznę wymiany doświadczeń, będzie ona pełniła rolę integracyjnego i bezpiecznego

miejsca dla mieszkańców Dzielnicy,

- planowanę działania zmierzalą do zatarcia granic pomiędzy uczestnikami wolontariatu.
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Zasoby organizatora:

o osobowe (doświa dczęniękadry w organizacji wolontariatu \ub ręa|izacji działah

społecznych; osoby mogącę wspieraĆ koordynatora wolontariatu) ;

. rzeczowe (przestrzeń dla wolontariuszy, miejsce na ruęczy zvviązane z

wolontariatem, gńżęty na podziękowania iĘ.) ;

. finansowe (przeznaczonęnp. na ubezpieczenie, strój wolontariusza, wyjścia

integrujące Ę.).

Zasoby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osobowe:
- doświadc zęnię kadry z zaŁłęsu wolontariatu (kurs placówek wychowaw czY ch, instruktor

ZHP, szkolenia or az w arsztaĘ tematy czne),
- zaangużowanie pracowników w programy Warszawa Wspiera Seniora, WsPieraj

Seniora, Powszechny Punkt Szczepień Targówek,
- chęó niesienia pomocy (zaangużowana kadra, pozytywne nastawienie),

- doŚwiadczęnięwe współpracy zę szkołami, lokalnymi firmami oraz NGO (koła

wolontariatu w szkołach, ZHP, ZHP*, ZKWCh),
_ otwartość kadry kierowniczej na inicjatywy w tym inicjatywy środowiskowe oraz

wolontariackię.

Rzeczowe:
- przestrzeń do dyspozycji wolontariuszy (po godz. 16-tej), prryjazne miejsce sPotkań,

integracji,
- -i.3r.i do przechowywania rueczy rwiązanych z wolontariatem (zaplecze socjalne),
_ akcesoria potrzebne do ręalizacji zadail, rwiązanych z wolontariatem
- zasoby ,rÓ"ro*" pozwa\Ąące na integrację dużej grupy wolontariuszy oraz osób

potencjalnię zainteręsowanych współpracą(sprzęt elektroniczny, drukarki, komPutery,

sprzęt nagłaśniaj ący),
- gadZety oraz upominki dla wolontariuszy.

Finansowe:
_ środki nazakup niezbędnych materiałów do zajęć programowych,

- możliwo ś ó do sto s owani a pr zestr zeni do rc a|izacji zada6 w o1 ontari atu,

- środki na ubezpieczęnie OC arazNNW,
- wyjścia oraz spotkania integracyjlle.
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Jakie będzie miejsce wolontariatu w strukturze organizacyjnej podmiotu?

' Jakie będzie miejsce koordynatora wolontariatu w strukturze organizaryjnej _

inst5rtucji?

' Kto będzie opiekunem wolontariuszy w poszczególnych obszaracWprzy
p o szcze gólnych wydarz en iach?

ZŃożenięm tworzenia planu wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy

T argówek j e st p otrz eb a zmiarty sp o s obu p o strze gani a wo l ont ariatu pr zez

pracowników instytucji oraz lokalnej społeczności. Naszym celem jest stworzenie

obszaru, któ.y będzie doceniony przezpracowników oraz społeczność lokalną

w wielowymiarowoś ci działania.

Dąrymy do zakorzenienia wolontariatu orazjego idei w strukturach ośrodka, wśród

pracowników oraz lokalnej społeczności jako niezbędnego elementu

w funkcjonowaniu jednostki. Chcielibyśmy, aby wolontarińw naszej placówce był

postrzegany jako pełnowartościowy obszar pomocowy, gdyż jakpokazały ostatnie

miesiące (pandemia), jest nieocenioną formą niesienia pomocy osobom w potrzebie

orazWrysie.

Wolontariat to przede wszystkim ludzie, ich chęć niesienia pomocy innym,

bezinteresowne i ponadczasowe przeświad czenie, że drugi człowiek j est

najw ażniejszy. Naszy m nadr zędnym c e 1 em j e st stworzeni e prze s tt zeni,

w której społeczność lokalna, mieszkańcy Targówka,młodzieżbędąmogli rorwijaó

swoje umiejętności pomocowe przy tymrealizując własne cele orazzamierzenia.

rnnmiorri
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STRUKTURACH ORGAN |ZACYJNYCH l WYBOR
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Rola koordynatora wolontariatu

. Jakie będą zadariakoordynatora?

. W jakim zakresie czasowym będzie pracowń koordynator?

Koordynator wolontariatu to osoba niezbędna w prawidłowym funkcjonowaniu

wolontariatu w jednostce, która czuwanad prawidłowym przebiegiem rekrutacji

wolontariusry, odpowiada za dokumentację orazbudżet, spaja grupę.

Jest liderem, moĘwuj e do dzińartia, przekazuje wolontariuszom odpowiednie

wartości orazidee. Swoją wiedzę oraz doświadczenie przekuwa na aktualne

potrzeby grupy społecznej , zktórą pracuje. Potrafi wskazać drogę oraz

w charyzmatyczny sposób pomóc młodym ludziom samodzięlnie odkryó pola

dzińaria, w których będą się realizowaó.

Koordynator wolontariuszy cechuje się otwartością oraz charyzffLą. To on stojąc na

czele grupy jest liderem, który pokazuje drogę, a nie daje gotowychrorwiązań,

pobudza kreaty,vnośó oraz samodzielnośó w działartiu. Jest to szczególna rola,

która wiĘe się z odpowiedzialnością za realizacj ę powie rzony ch zadań.

Praca koordynatora nie powinna być normowana, gdyżniejednokrotnie zadaria,

których się podejmuje odbywają się pozaryznaczonymi godzinami lub nawet w

dniach wolnych od pracy. Mimo nienormowanych godziny pracy, koordynator nie

powinien pracować więcej niż 40h tygodniowo ze względu na obowiązujące

przepisy Kodeksu pracy.

Koordynator jest odpowiedzialny zabezpośredni kontakt z pracownikami oraz

wolontariuszarni,j est komunikatorem, koordynuj e oraz kontroluj e przebieg

wolontariatu.
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. Jakie zadaniaUęd? wykonywaó wolontariusze w poszczególnych obszarach
temaĘcznych wynikających z analizy potrzeb podmiotu? Czy będzie
pozostawiona przes trzęh na pomysĘ i autorskie proj ekty wolontari uszy?

. Jaka będzie forma czasowa zaangńowania- wolontariat
akcyj nyld ługofalowy l zdalny ?

To czy wolontariusz właściwie wykona swoje zadaniazaleĘ w głównej mierze od

tego cry je zrozumie i czy potrafi je wykonać. Dlatego kluczowąrolą koordynatora

wolontariatu oraz zespołu jest wdrożęnie wolontariuszy oraz omówienie

szczegółowe kazdego z elemęntuzadania, które przed nim stawiamy.

Planując zadaniana\eży parliętać, żeby plan był elastyczny, uwzględniający

potrzeby i sugestie wolontariusza. Wzajemność oddzi Ńwń, jak również

określenie wspólnych oczekiwń ułatwi później s ze rw ery ftkowanie założeń.

Tworzone będą brlrze mózgów, które pozrvolą kreować pomysĘ oraz kreatywność

wolontariuszy.

Czasowa forma zaangażowania wolontariuszy za\eĘ w duzej mierue od zadań,

które są do wykonania. Wolontariusz ma prawo decydować o zakresie czasu,

który poświęca na r ealizację zadania.
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Rola zespołu pracowników

. Jak zespółbędzie współpracował z koordynatorem wolontariatu?

o Jak zespół będzie współpracował zwolontariuszami?

Najistotniejsząkwestią organizacji wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej jest

dokładne zapoznanie pracowników zrolą oraz funkcją wolontariatu. Waznym jest

podkreślenie rangi wolontariuszaoraz jego zadań. Wolontariusz nie jest

pracownikiem ośrodka, nie uzupełnia braków kadrowych i nie może być traktowany

jako ,,etatowiec". Rolą zespołu koordynatora jest budowanie granic oraz chronienie

wolontariuszy przed bezsensownym wykorzystywani em zasobów, które po si ada

(wolontariusz nie wykonuj e zadń pracowników).

Funkcją innych zespołów Ośrodka jest również dzielęnie się informacjami

dot. środowisk, w których wolontarińmoże odnalęźć swoje pole do działania.

Zespół pracowników kontaktuje się z koordynatorem wolontariuszy w celu

przekazani a informacj i dot. zap otrzebowani a na pomoc wol ontari usza )

oraz wspiera swoją praaą w momencie gdy przedsięwzięcie przeL<racza mozliwości

zespołu (a wskazana jest pomoc instytucjonalna).
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Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy

Czego organizator oczekuje od wolontariuszy?

. Jaki j est oczekiwany czas zaangńow ania, do świad czenię l umiej ętno ści ?

Cechy wolontariuszai zaangażowanie, obowiązkowość, sumiennośó, otwartość na
nowe doświadc zenia, empatia, punktualność.

W zależności od zadań, koordynator określa kogo szuka do wspóĘracy.

Innymi cechami będzie charakteryzowŃ się wolontariusz pracujący z dzieómi,

innymi wolontariusz, który będzie przygotowywńpaczki w trakcie akcji

,,SzlachatnaPaczka", zupełnie innych cech oczekujemy od młodej osoby

współpracuj ącej z seniorami.

Znaj ąc dokładni e zadanie do wykon ania pr zez wo lontariu szy- ko ordynator j e st

w stanie formułować wiele profili wolontariusry, dzięki czemu rekrutacja

przebiegnie pomyślnie.

Jest w przygotowaniu regulamin wolontariatu, który jasno określi zasady

współpracy organizatora z wolontariuszami. To pozrvoli w prąlszłości na

uniknięcie nieporozllmień. Regulaminbędzie określał jasne zasady komunikacji

między stronami, wymaganego czasu zaangażowania, informacj i doty czących

spotkań integracyj nych oraz kwestii dotyczących or ganizacji.

Regulamin naleĘ traktować jako wspólny kontrakt pomiędzy stronamr.
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Vl. SW\ADCZEN|A DLA WOLoNTAR|USZY
Jakie świadczeniaorazkorzyści możęzaoferowaĆ organizńor wolontariuszom? NP.

umowa wolontariackiej, strój, poczęstunek, szkoleniaprrygotowujące do działania,

doświadczęnie w pracy, poznanie fuŃcj onowania ins§rtucj i.

- porozumienie wolontariackie zawarte w formie pisemnej (niezależnie od czasu

trwania wolontariatu),

- [Jbezpieczenie NNW, OC,

- Zaświadczenie o wolontariacie odbytym narzecz Ośrodka Pomocy Społecznej,

- U dział w dedykowanych szkoleniach dla wolontari !s4,
- Spotkania inte graryj ne, wyj ścia inte gracyj ne,

- Nagrody niespodzianki,

- Dedykowany strój wyró żmiający wolontariusza (kos nilka, identyfikator).
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Jak będzie promowana ofeńa wolontariatu?

. W jakiej formie i gdziebędzie publikowana oferta wolontariatu, za pomocą

jakich kanałów komunikacji będzie promowana?

- Ochotnicy Warszawscy (strona, grupy),

- Media społecmościowe: Facebook (grupa, strona), Instagram, Tiktok

- Promowanię dzińńzapomocą strony Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Współptaca zkoordynatorami wolontariatu w lokalnych szkołach,

- Kontakt zrodzicami za pośrednictwem Librus,

- Plakaty, ulotki informacyjne,

- Nawi ązani e wsp ó Ęr acy z lokaInym i instytucj am i,

- Promocj a interracyjna.

Jakie etapy będą składaĘ się na rekrutację wolontariusry?

Etap 1.

Określenie potrzeb dot. wolontariuszy (charakterysĘka, przygotowanie ofeĄ)

Etap2.
Rekrutacja wolontariuszy zapośrednictwem dostępnych mediów społecznościowych (plakaty,
ulotki, dostępne środki komunikacji, szkoĘ, Librus)

Etap 3.
Wstępna roznowa zkandydatami na wolontariuszy, określęnie zadń oraz działń, które zostaną
powierzone wolontariuszom.
(poznanie mocnych stron oraz predyspozycj i potencj alnych wolontariuszy)

Etap 4.
Podpisanie umowy wolontariackiej

Etap 5.
Współpraca

Proiekt rea}iluje Stuwarzys;enie Q Roruolovli
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Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy

VIII. WYTYCZNE DOTYCZĄCE
PRZYGOTOWAN lA WOLONTAR| USZY DO
DzlAŁANlA

Jakąwiedzę (i w jakiej formie) organuator przekaże wolontariuszom przed
rozpoczęciem działania? §p. szkolęnia, materiĘ drukowane, spotkania z
r oimymi pracownikami Ę. )

I) Zapoznanie z instytucją oraz zespołem Ośrodka Pomocy Społecznej,

Z)MateriĄ drukowane (informacj a doĘcząca danego zadania, regulamin

wolontari atu, zasaĘ BHP)

3) Spotkanie grupowe i integracyjne z koordynatorem oraz innymi

wolontariuszami,

4) Dzielenie się informacj ami na spotkaniach integraryj nych,

5) lJtrry manie stałego kontaklu, poznartie bliżej wolontariusza ( ego

oczekiwań, potrzeb, mozliwości).

6) Szkolenie wolont ariusza
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Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy

Jak będzie wyglądał system motywacji wolontariusry?

. Jakie Uęd? formy podziękowŃdocęnięnia wolontariuszy? Wspólne wyjścia

integruj ące, podziękowania rzęczow e, motywuj ące rozmowy z koordynatorem,

atrakcyjne szkolenia, bardziej odpowiedzialne zadania do realizacji, obchody Dnia
Wolontariusza iĘ.).

Pomoc wolontariuszy jest dobrowolna. Rolą koordynatora wolontariatu jest stałe
motywowanie orazpobudzanie do pogłębiania swojej wiedzy wolontarivszy.Zasada
w zaj emne go oddzi aĘw ania, atmo s fera otwarto ś c i, zaufania or az p artnerstwa
pobudza do zmian oraz zaarlgńowania w podejmowanie działania.

- Regularne spotkania integra"yjn. wolontariuszy (razw miesiącu),
- Rózne metody doceniania otazmotywowania wolontariuszy
(upominki i nagrody za zaangńowanie),
_ Wewnętrzrly ratking dla wolontariuszy (zależny od stazu \ zaangażowania - kolory
koszulek, wyróznienia),
- Rozmowy motywujące,
- Podziękowania rzeczowę w formie upominków,
- Atrakcyjne szkolenia,
- Stała komunikacja na profilach społecznych (utrzymanie stałej wysokiej energii).
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Jak wolontariusze zostaną wdrożeni w działania podmiotu?

Z ap oznartie or az wdro zenie wo 1 ontariu sza w działani a p o dmi otu następuj e

przed podpisaniem umowy wolontariackiej . P rzybliżona zostaj e misj a oraz
dzińaria O środka Pomocy Społecznej .

Wolontariusz bierze udziń w szkoleniu meryto ry cznym przygotowuj ącym do
działartia w ob szar ze konkretn e go dzińania. D odatkowo wo lontariusz
każdorazowo bierze udzińw szkoleniu BFIP (w zalentości od wewnętrznych
regulaminów instytucj i).
Dodatkowo wolontariusz uczestniczy w szkoleniu informacyj nym
(wzbogacającym ich kmpetencje) w miarę zastaĘchpotrzeb.

Jak wolontariusze pozn ajlzespół pracowników?

Wo lontari usze zap o znaw ani są z zesp oł em ko ordynuj ącym p o dczas
pierwszego spotkania integracyjnego.
Od początku rozpoczęcia działańwolontariusz w miarę mozliwości styka się
z cotazto większą ilością pracowników poznając ich zakres obowiĘzków,
co w przyszłościprzełoĘ się na zaciśnięcie wspóĘracy na innych polach
działń.

Koordynator wprow adza wolontari usza i wspiera go w trakcie kontaktów.

Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy
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Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy

Jak będzie rvyglądał system komunikacji z wolontariuszami?

' Jak orgarizatorbędziena co dzięAkontaktowaó się z wolontafiuszami? (Organizacja
cyklicznych spotkań zespołu, grupa na portalu społecznościowym newsletter w mailu
itp.).

Podstawową formą komunikacji będzie stworzona grupa na Facebooku zrzeszEąca
wolontariuszy Ośrodka Pomocy Społecznej. Za jej pośrednictwem będą
przekarywane informacje dotyczące akcji, spotkań integracyjnych, jak również
ogólne ogłoszeni a otaz aktualności.

Koordynator majduje się w stałym kontakcie mailowym, telefonicmlym oruz
smsowym z wolontariuszami, którzy nie mają dostępu do mediów
społecznościowych.

W trakcje wolontariatu akcyjnego, który wymaga nakładu pracy dużej ilości osób-
tworzony jest dokument google docs, który pomaga rzecrywistym czasie
kontaktowaó się ze sobą oraz ustalać graftk dzińań. Pomocne będą rcwnież ankiety
Google Forms.
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Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy
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Jaki jest plan na budowanie marki wolontariatu i utożsamiania się wolontariusry
z insĘtucją?

. Jakie konkretnę dzińaniazostanąpodjęte w celu budowania marki wolontariatu w
inst5rtucji? Kto będzię zanię odpowiadał w inst5rtucji?

Docelowo naszym głównym założeniem jest stworzenie stałej grupy wolontariusry,
ktorry będą utozsamiac się z misją naszęj instytucji.

ZaIeĘ nam aby wolontari at stał się istotnym obszaren dziŃah Ośrodka, który
będzie posiadał odrębne 1ogo oraz charakterysłkę w celu wyróżnienia wolontariafu
na tle innych obszarów Ośrodka, nie mviązanych ze świadczeniami proponowanymi
przez OPS, zktfirymijest on utozsamiany.

Chcielibyśmy aby wolontariusze nie tylko wartościami i podejściem, ale również
wyglądem (koszulki , prrypinkj, torby) wyróimiali się na tle innych osób- zachęcając
ich do wolontariatu orazbyli ogólną jego promocją.
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Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy
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Program powinien zostaĆ podpisany przez zespół pracowników instytucji oraz

Ąrektora/Prezesa.
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- spotkan ia integracyj ne,

- ankiety ewaluaryjne,

- roznowy z wolontariuszami,

- ogólny feedback nakńdym etapie realizowaniazadń,

_ ranking wolontariuszy wyróimiający tych najbardziej zaangażowanych (nagrody,

podziękowania).

Za pomocą jakich narzędzi organlzator może podsumowaó współpracę z
wolonta riuszami? (Np. anki eta, r ozmowa, g ry zespołowe)
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