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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/
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Proszę przeczytać tekst o wolontariacie i wpisać wyrazy z ramki.2.

Wolontariat to bezpłatne działanie na rzecz innych. Wolontariusz/wolontariuszka podejmuje współpracę z organizacją ............................................ 
(ang. non-government organization, popularny skrót NGO) lub instytucją. Wolontariusz nie musi być osobą ............................................ W tej 
sytuacji jego rodzice lub opiekunowie prawni muszą wyrazić ............................................ na wolontariat. Działania wolontariusza/wolontariuszki 
realizowane są na podstawie porozumienia. Jeśli współpraca będzie dłuższa niż 30 ............................................ , porozumienie musi być pisemne. 
Wolontariusz może otrzymać pisemne zaświadczenie i  ............................................ o wykonanych działaniach.  
Potrzebujesz więcej informacji? 

Przeczytaj  —>  https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,16057,21091,22919.html

bezpłatne   pozarządową   opinię   zgodę   dni   pełnoletnią 
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Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka – darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu 

miasta Poznania.     

Woda dla każdego – instalacja poidełek z wodą ........................................... w wybranych miejskich parkach. Urządzenie ma 

funkcjonować w ten sposób, aby wodę można było pić bezpośrednio, bez użycia dodatkowych naczyń (kubków, butelek). 

Jeden, dwa – Twój plac zabaw toaletę ma! – realizacja 4 ogólnodostępnych toalet zlokalizowanych przy ..........................… placach 

zabaw. Nowa motylarnia i ogród owadów – tutaj poznasz przedstawicieli najliczniejszej i najważniejszej, najbardziej 

różnorodnej gromady świata ..........................................

Wyremontujmy starą bimbę! – remont zabytkowego ...........................… typu S2D „Duży Szczeciniak" z 1930 r.   

Poznań Alternatywnych Doznań – działania zapobiegające zniknięciu Poznania z map alternatywnej muzyki w Polsce. 

Organizowanie około 20 ..........................................

Dzikie zwierzęta – współmieszkańcy, nie intruzi – postawmy na każdym osiedlu tablice .........................................., dotyczące 

dzikich zwierząt i postępowania w ich obecności.

Klimatyczna szkoła w zdrowej atmosferze – zajęcia o .......................................... i zmianie klimatu + monitoring budynków szkół 

(efektywność energetyczna, OZE, retencja).  

ruchowe   smogu   pitną   informacyjne   największych   tramwaju   zwierząt   koncertów

3. W Poznaniu funkcjonuje idea Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu na PBO 
2023 mieszkańcy miasta, którzy mają skończone 13 lat, sami, bez zgody opiekuna lub rodzica, 
będą mogli głosować w PBO i zgłosić do niego swój projekt. Każdy mieszkaniec Poznania 
może zgłosić swoje projekty - maksymalnie 3. W powszechnym głosowaniu wybierane są te, 
które następnie zostają sfinansowane. Głosowanie zaplanowano od 10 do 31 października.  

https://pbo22.um.poznan.pl/i/pbo22/voting#projekt_01 [dostęp online 23.04.2022]

Przeczytaj o niektórych projektach, które starały się o dofinansowanie w ramach PBO 2022. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.
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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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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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