Zasadą życia człowieka jest jego rozwój, który
często daje możliwość realizowania własnych
dążeń. Nie wszystko trzeba zrobić dzisiaj,
od razu, jednak w kolejnych dniach powinniśmy
próbować stawiać kolejne kroki. Tylko sami
możemy ocenić, czy możemy sobie pozwolić na
podjęcie czegoś nowego, czy nie. Budowanie
wolontariatu w OPS i jego koordynacja daje nam
pewność, że stać nas na sukces. Silna wiara
w powodzenie może zdziałać cuda.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!
ZOSTAŃ
WOLONTARIUSZEM!
Wolontariat
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim
ul. Boh. Poryt. Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
czynne:
poniedziałek - piątek

730 - 1530

koordynator wolontariatu:
Natalia Kiszka
www.opsjl.pl
opsjl@wp.pl

Przyłącz się do nas!

Może masz trochę wolnego czasu i chcesz
pomagać innym?
A może nawet obok ciebie mieszka
Ktoś
Kto potrzebuje Twojej pomocy?
Na pewno my znamy takie osoby,
którym mógłbyś pomóc: samotne, starsze,
niepełnosprawne, dzieci potrzebujące
przyjaciela lub pomocy w nauce.
Możesz dla nich zrobić wiele
bezinteresownie i bezpłatnie.
Oferujemy współpracę w zespole ludzi,
którzy z potrzeby serca chcą robić coś dla
innych.

Zostań wolontariuszem!!

Kto może być wolontariuszem?
Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia
odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach
określonych w ustawie.
W tym także:
 osoby bezrobotne - wykonywanie przez nie
świadczeń nie powoduje utraty statusu
bezrobotnego i prawa do zasiłku,
 cudzoziemcy - świadczenie wolontariuszy
nie jest traktowane jako świadczenie
pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie
przebywający w Polsce nie muszą
uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać
wolontariuszami,
 małoletni - osoby poniżej 18 roku życia
mogą być wolontariuszami, ale muszą na to
wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.
Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich
wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej
zgody rodziców lub opiekunów.
Należy pamiętać, że wolontariusz ma inny
status niż pracownik, dlatego świadczenie
wolontariusza nie będzie wpływało na przyszłe
uprawnienia pracownicze, np.: na długość
przysługującego urlopu wypoczynkowego.

Porozumienie
Jeśli zdecydujesz się wykonywać świadczenie
przez okres dłuższy niż 30 dni, zostanie z Tobą
zawarta na piśmie umowa cywilnoprawna, zwana
porozumieniem. W porozumieniu będzie
określony zakres, sposób, miejsce i czas
wykonywania świadczeń wolontarystycznych.
Ubezpieczenie
Będąc wolontariuszem jesteś ubezpieczony od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opinia
Na koniec swojej pracy na rzecz danej
instytucji jako wolontariusz możesz zażądać
wydania zaświadczenia i opinii o wykonywaniu
zadań.

Prawo
Warunki wykonywania świadczeń przez
wolontariuszy oraz korzystania z tych
świadczeń reguluje ustawa o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.)

Dlaczego warto być wolontariuszem?
Możesz uczynić swoje życie barwniejszym,
a jednocześnie niewielkim wysiłkiem innym
dać coś bardzo potrzebnego i ważnego.
Z d o b yw a s z c i e k a w e d o ś w i a d c z e n i a
zawodowe, którymi potem możesz wzbogacić
swoje CV.
Poznajesz ludzi i instytucje, działające
w interesującej Cię branży.
Jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co w życiu
chciałbyś robić, wolontariat może być drogą
do odnalezienia dziedziny, w której chciałbyś
potem pracować.
Wolontariat może być sposobem na odkrycie
w sobie takich cech jak: umiejętność
działania w zespole, zorganizowanie,
pomysłowość, kreatywność, zdolności
przywódcze itp.
Twoje umiejętności takie jak np.: znajomość
języków obcych, przedmiotów ścisłych,
programów komputerowych, zdolności
muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą
okazać się nie ocenione.

Więcej informacji o wolontariacie:
Ministerstwo Polityki Społecznej
www.pozytek.gov.pl
Centrum Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl

