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Wolontariat



W Migrant Info Point chętnie współpracujemy z wolontariuszami. 
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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

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/



Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy raz w roku organizuje ogólnopolską 
zbiórkę na cele medyczny. Za zebrane pieniądze kupiła sprzęt medyczny i zorganizowała 
kilka ogólnopolskich programów medycznych i jeden edukacyjny. Osoby indywidualne 
również mogą skorzystać ze wsparcia fundacji. 
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Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu

Program Zapobiegania i Leczenia Retinopatii Wcześniaków

Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci

Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków

Akcja „Leczyć z miłością”

Program Diagnostyki Chorób Reumatycznych u Dzieci

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować"

Pomoc Indywidualna – Sprzęt Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci

Program Leczenie Osobistymi Pompami Insulinowymi

Proszę przeczytać tekst i dopasować opis do określenia z ramki.

Dzięki ................................................................................................................................................... wprowadziliśmy do powszechnego użytku najnowocześniejsze 

i najbezpieczniejsze metody leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, przy pomocy możliwie najlepszego sprzętu.

.................................................................................................................................................................... – Fundacja WOŚP zakupiła 125 diagnostycznych wzierników 

pośrednich do badania dna oka, nazywanych inaczej oftalmoskopami, oraz 27 urządzeń laserowych.

W całej Polsce dzięki ..................................................................................................................................................... stworzyliśmy 80 punktów diagnostyki wczesnej 

i zaawansowanej. Dzięki 17. Finałowi WOŚP wyposażyliśmy sieć pracowni diagnostycznych i klinik w 80 najnowocześniejszych aparatów USG. 

Dzięki temu specjaliści mogą badać dzieci z podejrzeniem występowania choroby nowotworowej.

Celem .............................................................................................................................................................. jest zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnej 

diagnostyki dla wszystkich dzieci w Polsce chorujących na choroby reumatyczne.
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Możesz skorzystać z .............................................................................................................................................................................................., 

jeśli: masz cukrzycę typu 1, planujesz ciążę, jesteś we wczesnej ciąży (w I trymestrze). Nie ma ograniczeń wiekowych. 

Celem ........................................................................................................................................................ zainicjowanego przez WOŚP jest zapewnienie powszechnej 

możliwości skutecznego leczenia tego rodzaju wad u dzieci w większości występujących w Polsce przypadków.

Dzięki inicjatywie ......................................................................................................................................................................... możliwa jest pomoc dzieciom 

i osobom z niepełnosprawnościami do 26. roku życia. Fundacja może zakupić jednej osobie sprzęt rehabilitacyjny raz na trzy lata. WOŚP 

stworzył niezwykłą inicjatywę – ............................................................................................................................................ Fundacja kupiła leżanki dla rodziców, 

które zostały przekazane oddziałom pediatrycznym. Mogą z nich korzystać rodzice, którzy towarzyszą dziecku podczas pobytu w szpitalu. 

W ramach ..................................................................................................................................................... uczniowie klas I–III w szkołach podstawowych poznawali 

zasady udzielania pierwszej pomocy.
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https://www.wosp.org.pl/fundacja [dostęp online 23.04.2022]

Pełna lista praw i obowiązków: 
https://schronisko.com/jak-pomoc/
#wolontariat [dostęp online 23.04.2022]

Jakie prawa (P) i obowiązki (O) mają wolontariusze w poznańskim schronisku dla zwierząt? 
Proszę wpisać właściwą literę3.

przestrzeganie obowiązujących procedur

wolontariusz wybiera, którym zwierzęciem się opiekuje

minimum 3 dyżury w schronisku miesięcznie

przestrzeganie zapisów z tzw. listy „psów problemowych”

wolontariusz otrzymuje informacje o historii zwierzęcia, jego zdrowiu

udział w szkoleniach organizowanych przez schronisko

pozostawienie informacji, z którym psem idzie na spacer

O
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4. W poznańskim schronisku dla zwierząt poszukuje się domów tymczasowych dla psów i kotów. 
Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania. 

„Dom zawsze będzie lepszy od schroniska, nawet jeśli to dom tymczasowy, przystanek w drodze do tego na stałe.
W domu jest spokojniej, w domu szybciej się wraca do zdrowia, w domu znacznie spada ryzyko zarażenia się chorobą od innych zwierząt.
Szczeniaki w schronisku są bardzo narażone na zarażenie się parwowirozą. To poważna, przeważnie śmiertelna choroba. W warunkach 
domowych ryzyko złapania parwowirozy spada niemal do zera, w schroniskach jest bardzo duże. Poza tym okres szczenięctwa to czas, gdy 
psy intensywnie poznają świat i uczą się nowych rzeczy. Lepiej, by doświadczały domu, a nie schroniskowego boksu, w którym się po prostu 
nudzą.

Podobnie jest z kociakami. Też bardzo szybko muszą mieć kontakt z ludźmi, muszą się bawić i poznawać świat. Bardzo młode kociaki – do 4-5 
tygodnia życia – nie potrafią samodzielnie jeść i wymagają karmienia co 2–3 godziny. Kociaki w schroniskach częściej chorują, bo mają słabą 
odporność i w dużym skupisku zwierząt zarażają się od siebie. Potrafi je zdziesiątkować panleukopenia, śmiertelna choroba, tak jak 
parwowiroza u szczeniąt.

Do schroniska trafiają zwierzęta schorowane, po wypadkach. Leczymy je, ale powrót do zdrowia następuje znacznie szybciej w domu, gdy 
zwierzę ma spokój i nie stresują go warunki schroniskowe. Niektóre z nich potrzebują dłuższej rehabilitacji. Szkoda je trzymać w klatce, gdy 
mogłyby pierwsze kroki po zabiegu stawiać w domu, w którym ktoś będzie w stanie poświęcić im więcej czasu niż w schronisku.
Przywożone są też do schroniska zwierzęta bardzo stare. Przeważnie – z uwagi na wiek – cierpią na jakąś przewlekłą chorobę. Ich szanse na 
adopcję są minimalne, a szkoda, by skończyły życie w schronisku.

Szukamy osób, które gotowe są stworzyć dom tymczasowy naszym zwierzakom. Jak sama nazwa wskazuje – jest to krótkoterminowe 
zobowiązanie, zwłaszcza w przypadku kociąt i szczeniąt, które później trafią do domów stałych. Naszym domom tymczasowym zapewniamy 
karmę, akcesoria i opiekę weterynaryjną w schronisku; pomagamy też przy adopcji zwierząt.

Jeśli chcesz stworzyć dom tymczasowy dla zwierzęcia ze schroniska, skontaktuj się z biurem schroniska (domytymczasowe@schronisko.com).”
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https://schronisko.com/jak-pomoc/#wolontariat [dostęp online 23.04.2022]

Dlaczego dom jest zawsze lepszy od schroniska?

Dlaczego jest lepiej, gdy chore zwierzęta trafiają do domów?

Dlaczego jest lepiej, gdy stare zwierzęta trafiają do domów?

W jaki sposób schronisko wspiera domy tymczasowe?
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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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