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Wolontariat



W Migrant Info Point chętnie współpracujemy z wolontariuszami. 
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MIP to miejsce, które powstało jesienią 2013 roku z myślą o cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu.  Chcieliśmy, żeby osoby 
przyjeżdżające do naszego miasta, nieznające języka, nierozumiejące wielu procedur, a pragnące tutaj mieszkać i mające do załatwienia 
wiele spraw mogły dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić. MIP jest miejscem, gdzie można uzyskać informację i wsparcie związane z legalizacją 
pobytu, pracy oraz spraw dotyczących zycia codziennego. Mówimy, jak wypełnić formularze, tłumaczymy i wyjaśniamy zawiłości polskiego 
prawa. Pomagamy cudzoziemcom oraz osobom, którym zależy na pobycie cudzoziemca w Polsce. Stale staramy się rozszerzać naszą ofertę 
– proponujemy warsztaty, kursy językowe, szkolenia, spotkania integracyjne. Pracują tu osoby, które mają doświadczenie, wiedzę w 
sprawach związanych z funkcjonowaniem w Polsce – pracownicy biura, prawnicy, doradcy i lektorzy. W MIP mówimy w czterech językach: 
po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku. Więcej przeczytasz na naszej stronie internetowej: http://migrant.poznan.pl/pl/
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1.

Chcesz z nami współpracować i zostać wolontariuszem/wolontariuszką? 

Napisz e-mail, w którym zgłaszasz się do wolontariatu w MIP  —>  office@migrant.poznan.pl



Proszę opisać swoje doświadczenie w opiece nad zwierzętami (psami i kotami):

Proszę podać 3 powody, dla których chcesz zostać wolontariuszem/wolontariuszką:

Proszę opisać, jak chcesz pomagać w schronisku:
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https://schronisko.com/jak-pomoc/#wolontariat [dostęp online 23.04.2022]

Proszę odpowiedzieć na pytania dla potencjalnych wolontariuszy/wolontariuszek.

W poznańskim schronisku dla zwierząt można pomagać wolontariacko.2.
Na stronie internetowej czytamy: „Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem w naszym schronisku, 
wyślij e-maila na rekrutacja@schronisko.com”. Uwaga: wolontariuszem może zostać tylko osoba pełnoletnia.



3.
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Proszę przeczytać tekst i wpisać P (prawda) lub F (fałsz).

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich organizacji pozarządowych. Od 
trzydziestu lat, na początku roku, przez jeden dzień prowadzi ogólnopolską zbiórkę publiczną. Zbiórkę obsługuje około 120 tysięcy wolontariuszy. 
Każdy z nich przypisany jest do jednego lokalnego sztabu. Od rana w sztabach wydawane są tekturowe puszki. Cel zbiórek jest zawsze taki sam:  
finansowe wsparcie dla ośrodków medycznych, które zajmują się leczeniem dzieci. Fundacja wspiera również placówki geriatryczne. W dniu 
finału wolontariusze wychodzą na ulice polskich miast i wsi, i zbierają pieniądze do tych puszek. Według Regulaminu Wolontariusza osoba, 
która nie ma 16 lat, może zbierać pieniądze tylko pod opieką osoby dorosłej. Tego dnia Polacy organizują tę akcję też w innych krajach. W ciągu 
roku WOŚP realizuje osiem ogólnopolskich programów medycznych i jeden edukacyjny. 

Chcesz w przyszłym roku zostać wolontariuszem WOŚP i pomóc w organizacji zbiórki? Znajdź na stronie internetowej organizacji sztab, który 
odpowiada ci pod względem lokalizacji i zgłoś się. A może chcesz założyć swój sztab? Przeczytaj, jak to było zorganizowane podczas 30. finału: 
https://www.wosp.org.pl/final/dla-organizatorow/sztab

Wejdź na stronę internetową organizacji i przeczytaj więcej:  —>   https://www.wosp.org.pl/
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Fundacja WOŚP działa od kilkunastu lat. 

Finałowa zbiórka prowadzona jest zawsze w grudniu.

W zbiórce bierze udział ponad 100 tysięcy wolontariuszy.

Celem zbiórki jest wsparcie wszystkich polskich placówek medycznych.

Pieniądze na ulicach zbierane są do metalowych puszek.

Wolontariusze, którzy zbierają pieniądze, muszą być pełnoletni. 

Fundacja działa przez cały rok.

Tylko pracownicy fundacji mogą założyć sztab.

F
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4.
Na stronie internetowej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
znajduje się lista dotychczasowych efektów jej działań. 
Proszę przeczytać tekst i wpisać słownie liczebniki.   

Z czego jesteśmy dumni?

„Dzięki środkom zebranym w ramach 1% podatku dochodowego za lata 2005 i 2006 kupiliśmy (220) dwieście dwadzieścia 

półautomatycznych defibrylatorów. Rozdaliśmy je do miejsc publicznych w całej Polsce!

Co roku skrupulatnie rozliczamy pieniądze zebrane w czasie Finału.

Ponad (1,5) .......................................................................... miliarda złotych – tyle zebraliśmy na sprzęt medyczny pracujący w szpitalach w całej Polsce.

Kupiliśmy w sumie ponad (65 200) ...................................................................................................................................... nowoczesnych urządzeń medycznych. 

Prowadzimy 8 ogólnopolskich nowoczesnych programów medycznych i jeden edukacyjny.

Na okoliczność wad słuchu badamy niemalże 100% populacji noworodków. Przebadaliśmy już (6 529 902) 

................................................................................................................................................................................................................................................................. noworodków. 

(325) .................................................................................................................................................................................. oddziałów neonatologicznych wyposażyliśmy 

w (554) ............................................................................................................................................................... urządzenia Infant Flow! To najlepszy wynik w Europie!

Stworzyliśmy 21 centrów leczenia retinopatii, przebadaliśmy (254 919) …wcześniaków, ratując wzrok 

(10 692) ............................................................................................................................................................................................................................................... z nich.

Kupiliśmy najmłodszym dzieciom (2 978) ......................................................................................................................................... osobistych pomp insulinowych. 

Dzięki temu Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym tak powszechnie leczy się cukrzycę u dzieci pompami.
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Uruchomiliśmy Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą – kupiliśmy  (1573) 

.............................................................................................................................................................................................................................. pomp.

Od lutego 2005 r. prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora w amerykańskim systemie AHA. Kursy te ukończyło ponad 

(9 759) ................................................................................................................................................................................................................................................................ osób!

Nauczyliśmy ponad 10 000 osób udzielania pierwszej pomocy w ramach szkoleń Pokojowego Patrolu!

Od 2004 r. funkcjonuje Centrum Wolontariatu – Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szadowo – Młyn, gdzie prowadzimy 

szkolenia pierwszej pomocy!

W styczniowy Finał WOŚP angażuje się ponad (1 700) ......................................................................................................................................................................... 

sztabów, kwestuje dla nas 120 tysięcy wolontariuszy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie!

Doceniając naszą pracę, Narodowy Bank Polski poświęcił nam w 2003 r. dwie okolicznościowe monety, a Poczta Polska wydała nasze znaczki 

z okazji (12., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 23. i 24.) .......................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ Finału. Wszystkie możecie zobaczyć na stronie Poczty. 

Dziękując za Finał WOŚP, organizujemy corocznie największy letni festiwal open-air w Europie – Pol'and'Rock Festival. 

Wyposażyliśmy Klinikę „Budzik" – pierwszy w Polsce wzorcowy ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce – w 110 urządzeń za 

(1152641,97) ...............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... zł ............................................................................................................................................. gr, 

m.in.: 10 ssaków, 10 wanien podnośnych, 6 podnośników, 11 inhalatorów, okulary do fMRI z systemem i komputerem.”

https://www.wosp.org.pl/fundacja [dostęp online 23.04.2022]
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Materiały do nauki o Polsce „Wolontariat” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Ogólnopolska Sieć Wolontariatu
http://wolontariat.org.pl/

Centrum Edukacji Międzykulturowych Horyzonty
ul. Feliksa Nowowiejskiego 15, Poznań
https://cimhoryzonty.org/

Stowarzyszenie „Jeden Świat”
ul. Sienkiewicza 7/Reja 1, Poznań
http://jedenswiat.org.pl/
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