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W o l o n t a r i a t

Wolontariat to jest serce każdego stowarzyszenia.

Społecznicy nadają każdej organizacji sens działań. 

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która

dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje

świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób

indywidualnych, ale nie pochodzących z rodziny. 

Wolontariusz oddaje swojemu środowisku wiele swego czasu i
zaangażowania, otrzymując w zamian:



Wolontariat oparty jest o ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – SPRAWDŹ PRZED PODJĘCIEM
DZIAŁAŃ 

Wolontariusz ma swoje prawa, ale też i obowiązki, które
przyjmuje zgodnie z zawartym porozumieniem o
współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której
działa. Porozumienie to prosty zapis czynności do
wykonania, czasu trwania zadania i innych ważnych dla
obu stron działań. 

Wolontariusz ma prawo otrzymać pisemne zaświadczenie
o odbyciu wolontariatu. Może tez uzyskać dyplom,
opinie, czy inny dokument informujący o zakresie
wykonanej pracy. 

Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz do pokrywania przez
organizację kosztów  podróży służbowych i diet. 

Wolontariat może być 
d ł u g o t e r m i n o w y

trwający nawet kilka miesięcy
( działania są wtedy różne)

k r ó t k o t e r m i n o w y
związany z daną akcją, wydarzeniem,

konferencją



WOLONTARIAT W STOWARZYSZENIU
ODRA-NIEMEN

 Stowarzyszenie Odra-Niemen w trakcie wielu lat działań (aktywne początki
to 2009 rok) nabyło wiele praktycznych umiejętności, budując od zera
organizację pozarządową. Od początku współpracujemy z innymi
środowiskami, pomagając sobie i wspierając się.  
Dzięki akcji RODACY-BOHATEROM, powstało 8 Oddziałów Odry-Niemen, wiele
nieformalnych koalicji, zbudowana została FEDERACJA PATRIOTYCZNA.

Wolontariat to serce naszego stowarzyszenia. Nie przetrwalibyśmy trudnych
chwil, gdyby nie było wokół nas tak wielu fantastycznych i oddanych ludzi.
Pochodzimy z różnych stron kraju, z różnych środowisk, mamy różne
poglądy, ale w Stowarzyszeniu Odra-Niemen podziały zostawiamy za
drzwiami. 
Połączyli nas kombatanci, Powstańcy Warszawscy, żołnierze AK, NSZ, NZW,
Żołnierze Wyklęci, Sybiracy, działacze opozycji PRL.  Jesteśmy z nimi i dla
nich. W oparciu o wartości bohaterów naszej wolności, zbudowaliśmy mocny,
autentyczny, wolontariat.  Każdy z członków naszego stowarzyszenia jest
wolontariuszem, który oddaje środowisku wiele swego czasu i
zaangażowania. 
Jesteśmy międzypokoleniową grupą przyjaciół, wielką już rodziną, gdzie
zrodziło się wiele przyjaźni.  Pomagamy rozwijać zainteresowania, włączamy
w wiele wspaniałych wypraw do Polaków mieszkających poza granicami.
Dajemy szansę na niezwykłe spotkania z bohaterami naszej wolności, ale też
wymagamy od siebie i każdego, kto do nas przychodzi.  Ciężko pracujemy,
jesteśmy odpowiedzialni, oddajemy swój czas,  emocje, wzruszenia. atmosfera
jest nieporównywalna do innych środowisk. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cB6NgmQ2-E4&feature=emb_logo
https://federacja-patriotyczna.pl/


Co oferujemy w ramach
współpracy?

 
Współpraca z kombatantami 

i świadkami historii
 

Świetny zespół, znajdziesz u nas wielu
przyjaciół, poznasz niezwykłe osoby i

doznasz wielu wzruszeń i emocji
 
 

Udział w Projektach regionalnych,
krajowych i międzynarodowych

 
 

Organizacja warsztatów artystycznych,
medialnych, interpersonalnych,

edukacyjnych
 

Podróże z misją, które dla wielu stają się
przygodami życia

Spotkania z Rodakami ze świata

Organizujemy spotkania integracyjne,
międzypokoleniowe



Co oferujemy w ramach
współpracy?

 



Co Ty możesz nam zaoferować
w ramach wolontariatu?

 
 

Weź udział w naszych wydarzeniach – zobacz
jak pracujemy i jaka jest u nas atmosfera

Przyjdź na Spotkania Czwartkowe Odr-
Niemen  

Sprawdzaj nasz Kalendarz, gdzie są
aktualne zadania

 
Pracuj z nami i bierz systematyczny udział

w życiu naszego stowarzyszenia
 

Rozwijaj z nami swoje pasje i talenty i
wzbogacaj nimi nasze środowisko

Przyłącz się do Aplikacji PLZ  

Porozmawiaj z nami - zadzwoń do nas lub
napisz (mamy kilka oddziałów)

 

Zapisz się na nasz newsletter
 

Wypełnij ankietę na stronie
odraniemen.org

 



Spotkania czwartkowe

aplikacja



Jeżeli chcesz dołączyć do naszej grupy, gdzie realizujemy przejmujące
zadania, spotykamy się z niezwykłymi ludźmi i dla nich działamy,

przyjdź do nas !
ZAPRASZAMY 

 
 

przeczytaj więcej: 
https://odraniemen.org/centrum-wolontariatu/

 

nasza siedziba

https://odraniemen.org/centrum-wolontariatu/

