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1. EKOWOLONTARIAT 

Według definicji ustawowej - wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia. Zasady współpracy z wolontariuszami 
szczegółowo przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1817). 

1.1 Pytania i odpowiedzi 

Kim jest ekowolontariusz? 
Ekowolontariusz to wolontariusz działający na rzecz ochrony środowiska. 
 
Czy każdy może zostać ekowolontariuszem?  
Ekowolontariuszem może zostać każdy, ale nie w każdym miejscu. Ale nie w każdym 
miejscu. Są placówki, w których praca wymaga spełnienia określonych warunków przez 
kandydata na wolontariusza, chodzić tu może o wykształcenie, predyspozycje, stan 
zdrowia 
 
Jakie należy mieć wykształcenie i doświadczenie, aby zostać ekowolontariuszem? 
Nie ma ściśle określonych wymagań dotyczących wykształcenia, chociaż Ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymaga, aby wolontariusz posiadał 
kwalifikacje niezbędne do wykonywania określonych usług oraz spełnił inne warunki 
obowiązujące w danym miejscu pracy wolontarystycznej, takie jak: badania lekarskie 
czy kursy. Najważniejsze są chęci, a także odpowiednia wiedza, przygotowanie 
i zdolności potrzebne do wykonywania określonej pracy ekowolontarystycznej. 
W praktyce wymogi wobec wolontariusza określa osoba kierująca organizacją lub osoba 
zajmująca się w organizacji współpracą z ekowolontariuszami (koordynator, ekollider).  
 
Ile czasu muszę poświęcić jako ekowolontariusz? 

Ekowolontariat może być zajęciem wykonywanym codziennie, jak i raz w tygodniu. 
Warto się zastanowić, czy ze względu na inne obowiązki bardziej odpowiedni dla nas jest 
wolontariat akcyjny, krótkoterminowy, czy długoterminowy. Warto też odgórnie 
określić, ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić na pracę ekowolontarystyczną (ile godzin, 
ile dni w tygodniu, miesiącu). 
 
Od czego zacząć? 
Przed przystąpieniem do pracy ekowolontarystycznej należy określić swoje 
zainteresowania. Zastanowić się, jaki rodzaj pracy byłby najbardziej interesujący. To 
ważne, ponieważ jasne określenie swoich oczekiwań ułatwi późniejsze jej poszukiwanie.  
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Gdzie się zgłosić? 

Najlepiej rozejrzeć się wokół siebie, wokół swojego miejsca zamieszkania, w swoim 

środowisku i pomyśleć, gdzie przyda się pomoc. Jeżeli ktoś zdecyduje się pomagać 

zwierzętom dobrze skontaktować się w tym celu z najbliższym Schroniskiem dla 

bezdomnych zwierząt, iść do lokalnego nadleśnictwa. Możemy też odwiedzić 

organizację pozarządową, urząd miasta czy gminy w swoim miejscu zamieszkania. One 

również, z racji prowadzonej działalności, orientują się w lokalnych inicjatywach i często 

wiedzą, gdzie są potrzebni ekowolontariusze. 

 

Jak utworzyć własną eko-grupę wolonrariacką? 

W przypadku zorganizowanej grupy osób dorosłych, młodzieży, uczniów chcących 

działać na rzecz ochrony środowiska istnieje możliwość utworzenia własnej grupy 

ekowolontariackiej. Istnieje kilka możliwości utworzenia grup ekowolontariackich 

różniących się formami prawnymi, obowiązkami i możliwościami jakie dają. Niezależnie 

od rodzaju grupy, każda powinna posiadać ekolidera i być przez niego nadzorowana.   

1.2 Rodzaje ekowolontariatu i grup ekowolontariackich 

a) Wolontariat Szkolny 

W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej – można założyć: 

- szkolny klub ekowolontariusza, 

- sekcje w ramach Samorządu Uczniowskiego, 

- ekowolontariat uczniów w zewnętrznych instytucjach 

- tandem ekowolontariacki 

Wszystkie te cztery formy wolontariatu zostały szerzej opisane w rozdziale 2 praktyki 

szkolne – organizacja ekowolontariatu. 

 

b) Nieformalne grupy ekowolontariackie: 

W lokalnych społecznościach jest wielu mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz 
ochrony środowiska, ale  ograniczają ich w tym formalności i procedury. Również 
początkowo może być zdecydowanie za mało chętnych, aby utworzyć stowarzyszenie 
rejestrowane. W ostatnim czasie pojawiły się różne możliwości pozyskania funduszy na 
lokalne inicjatywy podejmowane przez tzw. grupy nieformalne, tj. osoby, które dopiero 
organizują swoją działalność na wybranym terenie (np. osiedla, gminy), w związku z 
określonym tematem (np. ochrony środowiska). Jedną z nich jest np. konkurs 
„Spółdzielnia pomysłów” SGB-Banku, który daje wsparcie m.in. organizacjom 
nieformalnym. Pozwala zorganizować się wokół wspólnej idei i wcielić ją w życie. 
Wzięcie w nim udziału jest okazją, by sprawdzić się w działaniu. Tak, aby z czasem nasza 
grupa mogła zorganizować się np. pod szyldem stowarzyszenia czy fundacji. 
Zrealizowanie wspólnego projektu ze środków pozyskanych w ramach tego typu 
konkursu to rodzaj testu dla członków grupy nieformalnej. Pozwala na sprawdzenie 
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jakości współpracy, zaangażowania i determinacji poszczególnych osób na rzecz 
osiągania wspólnych celów.  
Obok działań w ramach konkursu, grupy nieformalne mają także inne możliwości 
współpracy. Są one możliwe w sytuacji, gdy jedna osoba (lider) weźmie na siebie ciężar 
odpowiedzialności i zarejestruje działalność gospodarczą zgodną z obszarem działalności 
grupy. W praktyce jednak takie rozwiązania nie są trwałe i w dłuższej perspektywie mogą 
doprowadzić do rozpadu grupy w wyniku konfliktu interesów.  
Jedną z ciekawszych możliwości współpracy w ramach  grup nieformalnych jest 
skorzystanie z inkubatora działalności (głównie w dużych miastach) oraz tzw. „parasola” 
udzielanego przez doświadczoną organizację (fundację, stowarzyszenie), która zgodnie 
ze statutem zajmuje się wspieraniem grup nieformalnych lub lokalnych inicjatyw. Na 
potrzeby realizacji konkretnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną zawierane jest 
porozumienie pomiędzy jej przedstawicielem a  organizacją „parasolem”. Wspomaga 
ona początkujących społeczników w zawieraniu umów (posiada osobowość prawną), 
użycza konta pomocniczego, które pozwala na pobieranie opłat, odprowadza niezbędne 
narzuty od umów cywilno-prawnych, zapewnia zaplecze administracyjno-biurowe, a 
także wspomaga w rozliczeniu środków. Obowiązkiem organizacji parasolowej jest 
właściwe zaksięgowanie kosztów. Na mocy porozumienia może ona  udzielić 
pełnomocnictwa przedstawicielowi grupy do zaciągania zobowiązań na odrębnie 
ustalonych zasadach, a także upoważnić do zatwierdzania wykonania prac lub odbioru 
zleceń. Porozumienie można zawrzeć na potrzeby pozyskania grantu, dotacji w ramach 
otwartego konkursu ofert (np. ogłoszonego przez samorząd gminny) lub zrealizowania 
odpłatnej działalności statutowej. 
    
c) Utworzenie stowarzyszenia lub fundacji działającej na rzecz ochrony środowiska: 

W przypadku gry eko-grupa wolontariacka chce stać się grupą formalną działającą na  

rzecz ochrony środowiska może utworzyć: 

- stowarzyszenie zwykłe,  

- stowarzyszenie rejestrowe 

- fundację.  

Na stronie poradnika organizacji pozarządowych podano najważniejsze informacje 

o sposobie ich tworzenia, funkcjonowania oraz podstawowe różnice między nimi. Na 

stronie zamieszczono również niezbędne dokumenty jakie należy wypełnić przy 

zakładaniu organizacji. Link do strony: https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-

dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja 

 

Jak każda grupa ekowolontariacja powinna działać? 

Niezależnie od rodzaju grupy wolontariackiej, każda eko-grupa powinna działać w myśl 

zadady “Czterech R”: 

REFUSE: odmawiaj gdzie tylko się da używania plastikowych opakowań, tworzyw 

sztucznych itp.  

https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja
https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja
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REDUCE: postaraj się zminimalizować wpływ Twojej konsumpcji na środowisko 

naturalne. W wielu przypadkach kupujemy rzeczy, których de facto nie potrzebujemy. 

Jeśli faktycznie czegoś nie potrzebujesz, nie kupuj tego. To samo dotyczy również 

jedzenia.  

REUSE: używaj gdzie się tylko da opakowań wielokrotnego użytku. Zastąp plastik szkłem, 

stalą nierdzewną, bambusem, drewnem lub ceramiką. Więcej o zamiennikach opowiem 

Ci za chwilę. Jeżeli kupujesz tworzywo sztuczne, postaraj się kupować te, które pochodzi 

z recyklingu. Spróbuj również znaleźć drugie życie dla produktów z tworzyw sztucznych, 

które już masz.  

RECYCLE: jeżeli masz opakowania z tworzyw sztucznych, którym nie możesz dać 

drugiego życia postaraj się je utylizować odpowiedzialnie i zgodnie z zasadami 

składowania odpadów.  
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2. OGRANIZACJA SZKOLNEGO EKOWOLONTARIATU 
 

Jaki ekowolontariat w  szkole?1 

 Szkolny klub ekowolontariusza: wewnętrzna organizacja szkoły zatwierdzona przez 
Dyrektora Szkoły lub Uchwałę Rady Pedagogicznej na podstawie regulaminu i 
programu profilaktyczno-wychowawczego. 

 Sekcja w ramach Samorządu Uczniowskiego: jej działalność jest wpisana w program 
działań Samorządu Uczniowskiego. 

 Ekowolontariat uczniów w zewnętrznych instytucjach:  udział w jednorazowych 
akcjach organizowanych przez zewnętrzne podmioty, włączanie się uczniów – 
indywidualnie lub zespołowo – w działania na rzecz lokalnych instytucji. 

 Tandemy wolontariackie: wolontariat opierający się na wzajemnej wymianie wiedzy 
i umiejętności. 

2.1 Szkolny klub ekowolontariusza 

 Szkolne koło ekowolontariatu to wydzielone organizacyjnie działanie w szkole, dlatego 
do jego powołania potrzebne są: regulamin i plan działań koła, zgoda Dyrekcji lub Rady 
Pedagogicznej (zalecana także akceptacja Rady Rodziców). 

W SP opiekun koła zorganizował dla uczniów i uczennic warsztat na temat roli i 
wizerunku ekowolontariusza – uczestnicy układali wspólnie definicje ekowolontariatu, 
określali cechy idealnego ekowolontariusza, rozmawiali o motywach bycia 
ekowolontariuszem. Podobne spotkania i warsztaty stanowią ważną część całej 
działalności koła. 

Co możemy wyciągnąć dla siebie z dobrej praktyki?  

 powołanie do życia Szkolnego Koła Ekoeolontariatu 

 rola opiekuna szkolnego ekowolontariatu w motywowaniu i przygotowaniu 
uczniów do podjęcia ekowolontariatu wsparcie rozwojowe szkolnych 
ekowolontariuszy poprzez szkolenia i warsztaty. 

Rola dyrekcji 

 Formalne powołanie szkolnego koła ekowolontariatu. 
 Wytypowanie lub współdecydowanie razem z Radą Szkoły o wyborze opiekuna 

szkolnego koła ekowolontariatu. 
 Dbanie o formalną stronę działalności koła razem z opiekunem – kwestie związane z 

porozumieniami, wyjściami poza szkołę, ubezpieczeniami, współpracą z innymi 
instytucjami itp. 

                                                           
1 Opr. na podstawie Mateusz Wojcieszak, Zespół "Kto na ochotnika" 
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 Aktywny udział w pracach lub podsumowaniach pracy szkolnego koła. 

Rola nauczyciela 

 Zainicjowanie pierwszego spotkania koła, a wcześniej współtworzenie jego 
regulaminu i programu wspólnie z nauczycielami i uczniami. 

 Rekrutacja ekowolontariuszy do koła na terenie szkoły. 
 Organizacja warsztatów doskonalących dla ekowolontariuszy. 
 Dbałość o motywację i zaangażowanie uczniów w ekowolontariat. 
 Podsumowanie ekowolontariatu wspólnie z uczniami. 
 Pozyskiwanie sojuszników zewnętrznych, organizacji, w których szkolni 

ekowolontariusze mogą wykonywać swoje działania. 

Rola uczniów 

 Współtworzenie programu szkolnego koła. 
 Aktywny udział w pracach szkolnego koła ekowolontariatu. 
 Dokumentowanie i upowszechnianie wśród rówieśników rezultatów pracy koła. 

2.2 Sekcja ekowolontariatu w ramach Samorządu Uczniowskiego 

Ekowolontariat może być też jednym ze stałych działań samorządu uczniowskiego (SU) 
w szkole. Władze  SU mogą powołać sekcję/organ lub osobę odpowiedzialną za 
wolontariat i wpisać rozwój szkolnego ekowolontariatu w swój plan działania. 

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego zorganizowali jednorazową akcję Segreguje 
nie marnuje odpadów. Partnerem akcji był Zakład Gospodarki Komunalnej. Działanie 
uczniów polegało na zbieraniu pieniędzy do specjalnie przygotowanych i 
zapieczętowanych pojemników oraz na promocji poprawnego segregowania odpadów. 
Efektem akcji było przekazanie kwoty 500 zł na zakup pojemników do segregacji śmieci 

Co możemy wyciągnąć dla siebie z dobrej praktyki?  

 ekowolontariat zorganizowany wokół samorządu uczniowskiego 

 organizacja szkolnego ekowolontariatu akcyjnego 

 współpraca przy wolontariacie z zewnętrznymi sojusznikami charytatywny cel 
wolontariatu szkolnego 

Często spotykanym w regulaminach SU zapisem jest: szerzenie i rozwijanie 
ekowolontariatu wśród uczniów i uczennic. Istotne jest oczywiście odwołanie się do 
potrzeb i zainteresowań uczniów. Oznacza to, że władze SU powinny zapytać szkolną 
społeczność, jakie są jej preferencje co do działań ekowolontarystycznych, a dopiero 
później tworzyć szczegółowy plan działania. 
Przewodniczący SU, uprawniony do reprezentowania uczniów na zewnątrz, może w 
imieniu szkolnej społeczności zdobywać sojuszników do realizacji szkolnego 
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ekowolontariatu: lokalne NGO, instytucje, hufce harcerskie. W wielu szkołach jednym z 
organów SU jest rada samorządów klasowych, w której skład wchodzą przedstawiciele z 
każdej z klas – ich obecność może wesprzeć SU w upowszechnianiu idei ekowolontariatu 
bezpośrednio w klasach. 

2.3. Ekowolontariat w zewnętrzych Instytucach 

Nie zawsze jednak w szkołach istnieje możliwość powołania szkolnego koła 
ekowolontariatu czy organizacji ekowolontariatu w ramach działalności SU. Jeśli z 
różnych względów  (np. brak dobrej woli dyrekcji, nieudane próby rekrutacji uczniów do 
koła czy brak chętnego nauczyciela do odpowiedzialnej funkcji opiekuna koła) tak jest w 
waszej szkole, można zaproponować uczniom i uczennicom wolontariat poza szkołą, 
wyszukując ciekawe edukacyjne oferty lokalnych czy ogólnopolskich organizacji i 
przedstawiając je uczniom. Ogromną rolę w organizacji tej formy wolontariatu pełnią 
wychowawcy klas. 

W Szkole uczniowie i uczennice w ramach działań w programie „Młodzi ekolodzy” 
zorganizowali projekt czytelniczy „Pan Marchewka w przedszkolu”. Co miesiąc spotykali 
się z grupą przedszkolaków, którym czytali wybraną książkę i organizowali aktywności 
wokół ekologii. 

Co możemy wyciągnąć dla siebie z dobrej praktyki? 

 regularność i cykliczność spotkań 
 wychodzenie z działaniami ekowolontariackimi poza własną szkołę 
 ekowolontariat na rzecz młodszych kolegów i koleżanek organizacja 

ekowolontariatu w ramach zewnętrznego programu edukacyjnego wybranej 
instytucji. 

Rola dyrekcji 

 Zgoda na rozpowszechnianie ofert ekowolontariatu zewnętrznych organizacji na 
terenie szkoły (plakaty, ulotki, wizyty przedstawicieli organizacji pozarządowych na 
lekcjach itp.). 

Rola nauczyciela (zazwyczaj wychowawcy) 

 Mapowanie zainteresowań uczniów w obszarze ekowolontariatu, „wyłapywanie” 
uczniów zainteresowanych działalnością ekowolontariacką poza szkołą. 

 Wyszukiwanie ofert ekowolontariatu lokalnych i ogólnopolskich organizacji, 
sporządzanie i przedstawianie z nich komunikatów zrozumiałych dla uczniów, 
kontakt z przedstawicielami organizacji pozarządowych oferujących wolontariat w 
szkole. 

 Pośredniczenie w kontakcie uczeń – rodzic – organizacja oferująca ekowolontariat. 
 Monitoring edukacyjnych efektów ekowolontariatu uczniów. 
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Rola uczniów 

 Otwartość na różne formy ekowolontariatu poza szkołą. 
 Aktywne uczestnictwo w ekowolontariacie i odnoszenie jego efektów do swojego 

procesu uczenia się. 

2.4. Tamdemy ekowolontariacjie  

Źródłem tandemów ekowolontariackich jest wzajemne uczenie się języka obcego (my 
uczymy się nowego dla nas języka od osoby, która ma w danym zakresie kompetencje 
większe od naszych; w zamian za to przekazujemy od siebie te umiejętności/wiedzę, 
które są naszą mocną stroną). Ten format z powodzeniem można przenieść na praktykę 
ekowolontariatu w szkole, zarówno wewnątrz szkolnego koła ekowolontariatu jako 
technikę pracy, ale także jako odrębny typ szkolnego ekowolontariatu. 

Zasada działania tandemów jest prosta: do każdej chętnej osoby zainteresowanej 
ekowolontariatem dobieramy drugą osobę, która też zgłosiła się do szkolnego 
ekowolontariatu. Ważne, żeby na podstawie wcześniejszej ankiety lub rozmowy dobrać 
pary, które uzupełniają się kompetencjami. 

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych zrealizowali w ramach programu "Ekologiczna 
Szkoła" projekt "Podaj Dalej", którego celem było przekazywanie swoich umiejętności 
innym. Każdy z nich wybrał jedno zagadnienie, które chciałby nauczyć innych i 
zrealizował własne szkolenie. Tematów było wiele: ekologiczne gotowanie, odnawialne 
źródła energii, instrumenty nie wymagające zużycia prądu. Była to też okazja do dobrej 
zabawy i poznania się nawzajem. Okazało się, że ucząc innych, można też wiele nauczyć 
się samemu. Uczniowie i uczennice prowadzili fanpage na Facebooku, gdzie wrzucali 
relacje z kolejnych spotkań, a także dzielili się zdobytymi umiejętnościami, np. publikując 
przetestowane przepisy kulinarne. 

Projekt promował zarówno solidarność z rówieśnikami, jak i międzypokoleniową. 
Pokazywał, jak łatwo możemy dzielić się tym, co mamy i ile radości to sprawia.  Był 
rodzajem nieformalnego ekowolontariatu, prostym działaniem, które zrealizować 
można nawet wtedy, kiedy mamy małe zasoby. 

Co możemy wyciągnąć dla siebie z dobrej praktyki?  

 ekowolontariat jako źródło podnoszenia własnych kompetencji 
 samopomoc koleżeńska jako start-up szkolnego ekowolontariatu 
 ekowolontariat zainspirowany zewnętrznym programem edukacyjnym 
 autopromocja i docenianie ekowolontariuszy wsparcie rozwojowe ekowolontariatu 

szkolnego (doskonalenie ekowolontariuszy). 

Rola nauczyciela 
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 Zbierania zgłoszeń od chętnych uczniów, pomoc w mapowaniu ich kompetencji. 
 Stworzenie przestrzeni do tworzenie tandemów (np. poprzez sporządzenie z 

uczniami i wywieszenie krótkich wizytówek ekowolontariuszy z imieniem, mocnym 
obszarem i obszarem do poprawy). 

 Tworzenie bazy ofert ekowolontariackich i ich udostępnianie tandemom. 
 Organizacja warsztatów dla wolontariuszy (to czas kiedy tandemy ekowolontariackie 

mogą się sieciować). 
 Monitorowanie efektów pracy tandemów. 

Rola ucznia 

 Podsumowanie swoich dobrych stron i tych, które wymagają jeszcze poprawy. 
 Otwartość na łączenie się w pary i rozwijanie swoich kompetencji. 
 Podsumowywanie efektów pracy w tandemach. 
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3. PORADY DLA EKOLIDERÓW 

 
Jak zarządzać wolontariuszami w ekogrupach i w organizacji? 

Aby ekowolontariusze byli aktywni, zaangażowani, a ich potencjał wykorzystany 

efektywnie, muszą być sprawnie zarządzani. Oto pięć porad dla ekoliderów, bądź 

koordynatorów pozwalających na sprawne zarządzanie pracą ochotników: 

 

a) planowanie – szczegółowe planowanie jest ważne, aby określić zarówno potrzeby 

eko-grupy, organizacji, jak i wolontariuszy. Na etapie planowania ekolider powinien 

sformułować odpowiedzi na następujące pytania: 

 Jakie są oczekiwania organizacji wobec ekowolontariuszy? 

 Do czego organizacji są potrzebni ekowolontariusze? 

 Co będą robić ekowolontariusze?  

 Jaki będzie zakres ich obowiązków? 

 W jaki sposób będzie utrzymywane zainteresowanie i zaangażowanie 

ekowolontariuszy? 

 Kto będzie odpowiadał na pytania ekowolontariuszy i ich wspierał? 

 W jaki sposób organizacja będzie szkolić ekowolontariuszy? 

 W jaki sposób ekowolontariusze będą nagradzani? 

 

Ekolider powinien określić zadania swoich wolontariuszy. W ten sposób 

ekowolontariusze będą wiedzieli, czego się od nich oczekuje. Opis stanowiska, jakie ma 

zająć wolontariusz powinien uwzględniać odpowiedzi na kilka ważnych pytań, m.in.: 

 Z kim będzie pracował? 

 Kiedy i jak długo będzie pracował? 

 Gdzie będzie pracował? 

 Co będzie robił? 

 Kto będzie go wspierał? 

 Jakich umiejętności oczekuje się od niego?J 

 akie są przewidywane korzyści dla niego? 

 Czy jest coś jeszcze, co powinien wiedzieć zanim rozpocznie pracę? 

 

Przygotuj formularz aplikacyjny. W formularzu powinny znajdować się podstawowe 

informacje o potencjalnym wolontariuszu, takich jak: imię i nazwisko, adres, telefon, 

przeciwwskazania medyczne, kwalifikacje formalne /wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe/, powody dla których chce pracować jako ochotnik i inne potrzebne 

informacje związane z jego przyszłym zajęciem. W dodatku 
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Ekowolontariat_formularz_aplikacyjny został załączony przekładowy formularz 

aplikacyjny dla kandydata na ekowolontariusza. 

 

b) rekrutacja – każdy ekolider powinien wiedzieć gdzie i jak należy poszukiwać 

wolontariuszy. Należy przy tym pomyśleć, jakich osób poszukujemy i zdecydować w jaki 

sposób ich znaleźć. Można wykorzystać: 

 prasę,  
 radio, 
 strony internetowe, 
 tablice ogłoszeń (w szkołach, bibliotekach, centrach kultury, sklepach), 
 centra wolontariatu, 
 osobiste kontakty. 

Doskonałym sposobem na znalezienie wolontariusza jest rozmowa. Rozmawiaj z 

ludźmi, którzy mogą być zainteresowani pomocą, i poproś innych wolontariuszy o 

rekrutację wśród przyjaciół i rodziny. 

Przykładowa notka prasowa: 

Poszukiwani Ekowolontariusze!! 

Szukamy osób chętnych do pomocy przy rewitalizacji Parku Kopernika oraz przy 
podsumowującym rewitalizację Festynie ekologicznym. 

Oczekujemy chęci i czasu w trakcie rewitalizacji i festynu, czyli od 2 czerwca do 16 lipca 
na tyle, aby możliwym było podzielenie się obowiązkami ekowolontariusza.  

Efekty rewitalizacji umieszczamy na bieżąco na stronie www.rewitalizacja.com, więc 
efekty osobistych starań można podziwiać prawie natychmiast. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do: 

Jana Kowalskiego – tel. XXX XXX XXX , rewitalizacja@gmail.com, 

c) szkolenie – kiedy już ekolider przeprowadzi rekrutację i dokonasz wyboru ekowolontariuszy, 

należy zaprezentować wolontariuszy i przeszkolić ich oraz przygotować do pracy. 

Ekowolontariusze powinni znać misję, wizję, cele organizacji. Ta wiedza pomoże im poczuć się 

pełnoprawnymi członkami zespołu. Tak jak wszyscy, wolontariusze chcą czuć, że 

przynależą!Organizacje nie powinny zakładać, że ekowolontariusze mają wszystkie 

umiejętności, które będą  niezbędne w ich pracy. To właśnie dlatego konieczny jest trening 

prowadzony ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia tych umiejętności, które są niezbędne 

mailto:rewitalizacja@gmail.com
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na danym stanowisku. W zależności od roli ekowolontariusza, trening może zabrać 15 minut lub 

15 godzin! Wyszkolony wolontariusz będzie potrafił wykonywać swoją pracę pewniej i bardziej 

profesjonalnie, a także zgodnie z oczekiwaniami organizacji. 

Szkolenie jest także dobrą okazją, aby poznać wolontariuszy oraz zobaczyć, jak pracują i 

zachowują się w nowej sytuacji. W trakcie pracy z ekowolontariuszami, szczególnie 

realizowanej w długim okresie czasu, pomyśl o tym, jaki rodzaj dodatkowego treningu, 

szkolenia chcieliby odbyć ekowolontariusze lub jaki jest im niezbędny dla dalszej 

efektywnej pracy. Uwaga! Bezpłatny trening może być atrakcyjną zachętą do podjęcia 

pracy ochotniczej. 

Obowiązki ekolidera organizacji wobec ekowolontariusza 

 Ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza z tytułu wypadku przy wykonywaniu 
świadczeń, jeśli porozumienie zostało zawarte na czas określony dłuższy niż 30 dni 
(wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o 
zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w 
szczególnych okolicznościach). 

 Jest zobowiązana wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
/NW/, dla wolontariuszy, z których świadczeń korzysta przez okres nie dłuższy niż 
30 dni lub przez czas nieokreślony. 

 Może fakultatywnie zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego na 
zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, jeśli dany wolontariusz nie podlega mu z innego tytułu. 

 Na żądanie wolontariusza potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje 
pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonaniu świadczeń. Jeżeli świadczenie 
wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie 
powinno być sporządzone na piśmie. 

 Informuje wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach 
oraz zapewnia dostępność tych informacji. 

 Informuje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 
świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

 Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonania przez wolontariusza 
świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń z nimi związanych 
zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

 Pokrywa koszty podróży służbowych i diet, chyba że wolontariusz zwolni ją z tego 
obowiązku (tylko w formie pisemnej). 

 Może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty 
szkoleń, w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń. 
 
Uwaga:  
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 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie reguluje przedmiotu 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ale ponieważ wolontariusz jest stroną 
umowy cywilnoprawnej jaką jest porozumienie, może odpowiadać on za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikające z tej umowy 
bądź za czyny niedozwolone. W związku z powyższym warto rozważyć czy przy 
konkretnym świadczeniu organizacja nie powinna ubezpieczyć wolontariusza od 
odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyć może się także sam wolontariusz. Niemniej 
jednak decyzja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej jest decyzją 
fakultatywną stron porozumienia wolontariackiego. 

 Zarówno podmiot korzystający jak i wolontariusz nie opłacają składek na 
ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, 
chorobowe). Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym 
świadczeniu pracy - a nie świadczeniem pracy. Ustawa z dnia 13 października 1998r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zm.) nie 
przewiduje obowiązku ani nawet możliwości objęcia wolontariusza ubezpieczeniem 
emerytalnym, rentowym, chorobowym czy wypadkowym.  

 Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach 
przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Stosownie do art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 391 ze zm.) 
organizacja może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie 
jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Przepis ten oznacza, iż 
praktyce od woli korzystającego zależeć będzie, czy składka na ubezpieczenie 
zdrowotne dla wolontariusza będzie odprowadzana. Pamiętać jednak należy, że w 
przypadku, gdy organizacja zdecyduje się zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia 
zdrowotnego, to ona a nie wolontariusz będzie opłacała składki. Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłaca organizacja od podstawy wymiaru odpowiadającej 
najniższemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 4a Ustawy o 
powszechnym ubezpieczeniu, wolontariusz zostanie objęty ubezpieczeniem 
zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez organizację z 
Funduszem, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie 
miesiąca nieprzerwane zaległości w opłacaniu składek. Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne jest odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia za 
pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zatem organizacja zgadza 
się odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza, wówczas 
to ona, a nie wolontariusz, powinien zarejestrować wolontariusza w Narodowym 
Funduszu Zdrowia. 

 Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu 
świadczeń, jeśli porozumienie zostało zawarte na czas określony dłuższy niż 30 dni 
(wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o 
zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w 
szczególnych okolicznościach). 

Obowiązki ekoWolontariusza: 
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 Powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i 
zakresu świadczonej pomocy (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, np. 
w przypadku pomocy medycznej osobom bezdomnym lub w przypadku 
ekowolontariuszy na stanowisku nauczyciela). 

 Jest zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu, 
nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej. 

 Odpowiada za powierzony majątek. 

d) monitoring i ewaluacja – monitoring i systematyczna ocena pracy ekowolontariusza 
pozwolą ograniczyć ryzyko.   Kiedy już ekowolontariusze zaczną pracę, będą 
potrzebowali nadzoru i później oceny. To pozwoli na sprawdzenie, czy swoją pracę 
wykonują dobrze. To także da ekowolontariuszom szansę, aby podzielili się swoimi 
refleksjami na temat odczuć związanych z pełnioną rolą. Zarówno monitoring, jak i 
rozmowy pomogą ci zdobyć ważne informacje na temat twojej organizacji. Pamiętaj, że 
każdy ekowolontariusz jest wyjątkowy i dlatego powinieneś: 
 dopasować instrukcje lub stanowisko zgodnie z jego oczekiwaniami i 

możliwościami, 
 upewnić się, że ma świadomość czego się podejmuje zanim zacznie wykonywać 

swoją pracę, 
 wspierać go pytaniami i podpowiedziami. 

 
Możesz odkryć, że wolontariusz nie radzi sobie z obowiązkami i powinien być 

skierowany do innych zadań. Jeśli doświadczenia ekowolontariusza są pozytywne, 

zwiększa to szansę, że zostanie dłużej. Jeśli wolontariusz zdecyduje się odejść, ostatnia 

rozmowa pozwoli ci zdobyć informację na temat powodów jego decyzji oraz jakie zmiany 

powinieneś wprowadzić, aby inni wolontariusze pozostali. 

 

e) nagradzanie – to bardzo istotne, aby ekowolontariusze czuli się docenieni. Jest wiele 

sposobów, aby okazać wdzięczność i docenić ich. Bądź kreatywny i pomyśl o 

interesujących sposobach uczczenia sukcesów ekowolontariuszy. Nie są potrzebne 

pieniądze, żeby powiedzieć „dziękuję”! Im bardziej osobiste będzie wyrażenie uznania, 

tym lepiej. 

Oto kilka pomysłów: 

 wręcz uroczyście certyfikat poświadczający liczbę przepracowanych godzin, 
 przygotuj upominek, 
 podziękuj na łamach lokalnych mediów, 
 przygotuj “ścianę sław” w ważnym miejscu siedziby swojej organizacji i powieś tam 

fotografie ekowolontariuszy,  
 zaproś wolontariuszy na uroczyste wydarzenie swojej organizacji /koncert, 

przedstawienie, świąteczną kolację/, 
 podaruj bezpłatne wejściówki dla przyjaciół ekowolontariuszy,  
 podaruj koszulkę z logo swojej organizacji, 
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 poinformuj poprzez media, jak dużo pieniędzy zebrałeś dzięki pomocy 
wolontariuszy albo ilu ludziom dzięki nim udało się pomóc, 

 nominuj wolontariuszy do nagród lokalnych, regionalnych, krajowych, 
 wyrażaj akceptację i wspieraj, 
 zapraszaj ekowolontariuszy na spotkania zespołu i szkolenia, 
 przygotuj pisemne referencje.   
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4. DOBRE PRAKTYWKI EKOWOLONTARIACJIE 

Przykłady Dobrych praktyki dla przedszkolnych i szkolnych eko-grup wolontariackich: 

a) Nasza Planeta to nasze życie – chcemy na niej radośnie śpiewać i tańczyć” – edukacja 

przyrodniczo-ekologiczna w przedszkolu.  

Dzieci rozpoczynając swoją edukację w przedszkolu znajdują się w sytuacjach dla siebie 

nowych. Ich wiedza i doświadczenie życiowe powodują, że nie zawsze potrafią 

prawidłowo rozpoznać skutki własnych zachowań. W związku z tym w przedszkolu 

wdrożono projekt zakładający innowacyjny cykl edukacyjny, dzięki któremu dzieci 

zdobędą wrażliwość przyrodniczą, przyczynią się do dbałości o czystość naszej planety, 

zaczynając od środowiska przedszkolnego (sali), otoczenia (placu zabaw, ogrodu), jak i 

terenu poza zasięgiem przedszkola – przy dużej współpracy i pomocy rodziców. Nabędą 

również świadomość szkód czyniących przez człowieka, co może się przyczynić do 

nieodwracalnych skutków zniszczenia przyrody. Aby temu zapobiec został stworzony 

blok tematyki ekologicznej, zaczynając od globalnych pojęć kosmosu, przechodząc przez 

czystość na Ziemi, a kończąc na dbaniu o przedszkole i swój pokój w domu. Dziecko w 

wieku przedszkolnym musi się nauczyć, że w każdym otoczeniu, w którym 

przebywa  trzeba zachować porządek. 

 Projekt prowadzi edukację przyrodniczą po to, by już od najwcześniejszych lat życia 

dziecka tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby umiało zadbać o naszą 

planetę. Gdy w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody, będzie im 

ono towarzyszyć w ciągu całego życia. Dokładny opis dobrej praktyki http://ko-

gorzow.edu.pl/wp-

content/uploads/2013/06/MP_nr_34_Zielona_G%C3%B3ra_opis_Nasza_planeta.pdf 

b) Przedszkolanki na straży klimatu i ochrony przyrody – przykład przedszkolnej dobrej 

praktyki file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/zgloszenie_dobrej_praktyki-

031011-1.pdf 

c) "Ekologia w szkole" - popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju. Przykład dobrej praktyki: 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/nadzor-

pedagogiczny/wspomaganie/wspomaganie-dobre-prak/6025,PRZYKLADY-DOBRYCH-

PRAKTYK-Szkola-Podstawowa-nr-3-w-Plonsku.html 

d) przykładowy atlas dobrych praktyk z całej Polski: Ekoliderzy dobre praktyki projektów: 

http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/edited_Atlas_praktyk.pdf 

http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/MP_nr_34_Zielona_G%C3%B3ra_opis_Nasza_planeta.pdf
http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/MP_nr_34_Zielona_G%C3%B3ra_opis_Nasza_planeta.pdf
http://ko-gorzow.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/MP_nr_34_Zielona_G%C3%B3ra_opis_Nasza_planeta.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/zgloszenie_dobrej_praktyki-031011-1.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/zgloszenie_dobrej_praktyki-031011-1.pdf
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/nadzor-pedagogiczny/wspomaganie/wspomaganie-dobre-prak/6025,PRZYKLADY-DOBRYCH-PRAKTYK-Szkola-Podstawowa-nr-3-w-Plonsku.html
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/nadzor-pedagogiczny/wspomaganie/wspomaganie-dobre-prak/6025,PRZYKLADY-DOBRYCH-PRAKTYK-Szkola-Podstawowa-nr-3-w-Plonsku.html
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/nadzor-pedagogiczny/wspomaganie/wspomaganie-dobre-prak/6025,PRZYKLADY-DOBRYCH-PRAKTYK-Szkola-Podstawowa-nr-3-w-Plonsku.html
http://ksow.pl/uploads/tx_library/files/edited_Atlas_praktyk.pdf
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e) Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej. Badanie oferty zajęć 

przyrodniczych : http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-dobre-

praktyki-w-npp.pdf 

Przydatne linki –  

Dołącz jako ekowolontariusz do Green Peace 

https://www.greenpeace.org/poland/dzialaj/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-dobre-praktyki-w-npp.pdf
http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-dobre-praktyki-w-npp.pdf
https://www.greenpeace.org/poland/dzialaj/
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5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
 

Poniżej zostały zawarte informacje o możliwościach finansowania ich działań ze środków 

zewnętrznych. 

Akcje dla szkół: 

 akcja „Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole”. Za zbieranie surowców wtórnych, 

baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyznawane są 

atrakcyjne nagrody. http://inneko.pl/portfolio-item/zielona-szkola-zielone-

przedszkole-6/ 

 zbiórki plastikowych nakrętek, kasztanów itp., które zostaną przekazane na rzecz 

zbiórki charytatywnej 

Dotacje: 

 Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe – dofinansowanie na realizacje 

inicjatyw młodzieżowych na terenie województwa lubuskiego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Po środki mogą sięgnąć stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu 

wynosi do 10 tys. złotych. Więcej na  https://lubuskie.pl/news/24997/16 

 Wzmocnij swoje otoczenie – wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej 

infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego ochrony środowiska oraz 

finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i 

sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu 

mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Organizatorem programu są 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego 

projektu wynosi do 20 tys. złotych. Więcej na www.wzmocnijotoczenie.pl 

 Działaj lokalnie - Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Działaj lokalnie wspiera przedsięwzięcia 

o zróżnicowanym charakterze, które odpowiadają na konkretne potrzeby 

mieszkańców. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych 

społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty 

obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia 

oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Maksymalna kwota dotacji 

6000 zł. Więcej na http://dzialajlokalnie.pl/ 

 Startuj z FIO Lubuskie lokalnie- Konkurs specjalnie adresowany do grup 

nieformalnych i młodych organizacji. Wspiera rozwój grup nieformalnych i młodych 

organizacji na terenie województwa lubuskiego. Maksymalna kwota dotacji do 5000 

zł. Więcej na http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/startuj-z-fio-

lubuskie-lokalnie-2020/ 

http://inneko.pl/portfolio-item/zielona-szkola-zielone-przedszkole-6/
http://inneko.pl/portfolio-item/zielona-szkola-zielone-przedszkole-6/
http://www.wzmocnijotoczenie.pl/
http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/startuj-z-fio-lubuskie-lokalnie-2020/
http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/startuj-z-fio-lubuskie-lokalnie-2020/
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 Budżet obywatelski – program w którym mieszkańcy danego miasta decydują w 

formie glosowania na jakie inwestycje przeznaczyć pieniądze z budżetu 

obywatelskiego. Więcej na np. dla miasta Zielona Góra http://www.bozg.pl/ 

 Fundusz sotołecki - dotacje z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia 

służące poprawie warunków życia mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w 

ramach zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy. Muszą być też 

zgłoszone we wniosku złożonym przez sołectwo do wójta. Zobacz więcej: 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-fundusz-solecki-co-i-jak-mozna-z-niego-

sfinansowac 

 

Dobrym źródłem informacji o konkursach dotacyjnych dla organizacji i grup 

nieformalnych są strony: www.ngo.pl – zakładka FUNDUSZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngo.pl/
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6. PRZYKŁADY 

Przykładowy program ekowolontariatu 

Przedstawiamy przykładowy program ekowolontariatu dla Szkoły Podstawowej. 

 

PRZYKŁADOWY PROGRAM 

SZKOLNEGO KOŁA EKOWOLONTARIATU 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
  

Program jest zgodny z Podstawą prawną - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018r. Poz. 939) 

   

I.                CELE PROGRAMU 

  

1. Zapoznanie uczniów z ideą ekowolontariatu oraz jej propagowanie. 

2. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności ekologicznej. 

3. Angażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, społeczności szkolnej 

i lokalnej 

4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 

5. Kształtowanie postaw proekologicznych, podniesienie poziomu wiedzy na temat ekologii. 

6. Uwrażliwienie na degradację środowiska. 

7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

8. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie 

nowych. 

 9. Rozwijanie zainteresowań. 

10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego 

11. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń  

12. Wyzwalanie dążenia do ekologicznego samorozwoju  

  

II.             OBSZARY DZIAŁANIA: 

  

Aktywność ekowolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 

 środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne (lokalne). 

  

1.      Środowisko szkolne: 

Zorganizowanie dla uczniów klas I-III zabaw konkursowych z okazji Dnia Ziemi. 

Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych. np.: „Czyste powietrze”, „Segregacja 

Śmieci” 
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2.      Środowisko pozaszkolne 

Akcje charytatywne wspierające: 

Ochronę środowiska, 

 Schronisko dla Zwierząt w Gorzowie Wlkp.,  

Inne realizowane przez ekowolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.  

  

III.             REALIZOWANE ZADANIA: 

  

1. Przybliżenie młodzieży idei ekowolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych. 

2. Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy. 

3. Poznanie obszarów pomocy. 

4. Poznanie zasad pracy i etyki działalności ekowoluntarystycznej. 

5. Zapoznanie z prawami i obowiązkami ekowolontariuszy. 

6. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę ekowolontariatu. 

7. Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Koła Ekowolontariatu na stronie 

internetowej szkoły. 

8. Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym ekowolontariacie podczas rozmów prowadzonych 

przez nauczycieli i doświadczonych ekowolontariuszy. 

9. Systematyczne zebrania członków ekowolontariatu. 

10. Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. 

11. Monitorowanie działalności ekowolontariuszy.  

 

IV.                SYSTEM REKRUTACJI 

  

1. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę szkolnego 

ekowolontariatu. 

2. Zamieszczenie informacji o działalności Szkolnego Koła Ekowolontariatu na stronie 

internetowej szkoły.  

3. Zachęcanie uczniów do działań w ekowolontariacie szkolnym podczas rozmów prowadzonych 

przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy. 

4. Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu. 

5. Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego. 

6. Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: 

świadczenie wykonywane musi być dobrowolne,  

osoba świadcząca pomoc nie może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej. 

7. Rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne, a sami 

wyróżnieni dyplomy.  

  

V.             ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 

  

Spotkanie organizacyjne: 

1.   przybliżenie uczniom idei ekowolontariatu, zasad pracy i etyki działalności, 
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2. umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy, 

3. poznanie obszarów pomocy, 

4.  poznanie zapoznanie z prawami i obowiązkami ekowolontariuszy. 

  

Spotkania cykliczne: 

1. organizacja działań, 

2.  tworzenie projektów ekologicznych, 

3.  uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego, 

4.  monitorowanie działalności ekowolontariuszy, 

5. wymiana doświadczeń. 

  

VI.          PRAWA EKOWOLONTARIUSZA 

  

1.      Ekowolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 

2.      Ekowolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym naukę                        

w szkole i pomocy w domu. 

3.      Ekowolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych opiekunów 

Ekowolontariatu Szkolnego. 

4.  Ekowolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować 

pracownika. 

5. Ekowolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy. 

6. Nie wolno wywierać na ekowolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem 

pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 

7. Ekowolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio 

wcześniej koordynatora Ekowolontariatu Szkolnego. 

  

VII.       OBOWIĄZKI EKOWOLONTARIUSZA 

  

1. Niepełnoletni członkowie Ekowolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w Ekowolontariacie. 

2. Ekowolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Ekowolontariusza. 

3. Ekowolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Ekowolontariatu. 

4. Ekowolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Ekowolontariatu takie jak: 

 zasada osobistej pracy nad własnym ekorozwojem, 

  zasada zaangażowania na rzecz ochrony środowiska, 

 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości. 

  

VIII.             CECHY WOLONTARIUSZA: 

  

1. optymizm i chęć do działania 

2. motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, oraz działań na rzecz ochrony środowiska 

3. umiejętność wygospodarowania wolnej chwili 

4. odwaga, empatia i otwartość 
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5. odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, 

6. cierpliwość kultura osobista 

7. współdziałanie 

8.  tolerancja i akceptacja 

9.  dążenie do samodoskonalenia się.  

  

IX.                KODEKS ETYCZNY EKOWOLONTARIUSZA: 

  

Być pewnym 

Zastanów się, dlaczego chcesz chronić środowisko naturalne. 

Być przekonanym 

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. 

Przestrzegać zasad 

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie. 

Mówić otwarcie 

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje 

odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem. 

Stale się rozwijać 

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy. 

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą 

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje. 

Być osobą na której można polegać 

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie 

jesteś w stanie spełnić. 

Działać w zespole 

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny. 

  

  X.             SPOSOBY EWALUACJI 

  

1. ankieta dla ekowolontariuszy; 

2. sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Ekowolontariatu na koniec roku szkolnego, 

3. rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni ekowolontariusze, 

4. informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez 

ekowolontariusz działań, 

5.  podziękowania od instytucji,  

  

XI.          PLANOWANE EFEKTY 

  

1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

2. Wzrost świadomości dotyczącej ekologii. 

3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny na rzecz ochrony środowiska. 

4. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym. 

5. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością. 
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6. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, 

wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym. 

  

XII.        NAGRADZANIE EKOWOLONTARIUSZY 

  

1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.  

2. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. 

3. List gratulacyjny do Rodziców. 

4. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o działalności ucznia w szkolnej organizacji działającej 

na rzecz ochrony środowiska opartej na zasadzie wolontariat 
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Przykładowy Formularz aplikacyjny dla kandydata na ekowolontariusza 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ulica/ nr domu/ nr mieszkania:  …………………………….………………………………………………………………    

 

Miasto/ kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………......................................... 

 

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy posiadasz doświadczenie w wolontariacie? ……………………………………………………………………. 

 

Czy posiadasz doświadczenie w ekowolontariacie? ……………………………………………………………… 

 

Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem działającym na rzecz ochrony środowiska 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy posiadasz jakieś szczególne umiejętności, które Twoim zdaniem, mogą być użyteczne? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W jakie zadania ekowolontariusza chciałabyś/chciałbyś się zaangażować? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jakie są Twoje zainteresowania/ hobby, którymi mogłabyś/mógłbyś się podzielić z innymi 

będąc ekowolontariuszem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy masz jakieś pytania?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Proszę podać rodzaj i stopień 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informacje dla ekowolontariusza 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………… 

…………….……………………………………………  („Administrator”). Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia do współpracy z Administratorem oraz umożliwienia 

udziału w dalszych działaniach koordynowanych przez Administratora. W przypadku wyrażenia 

odrębnej zgody, Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celach marketingowych 

Administratora oraz jego partnerów. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez 

Administratora zainteresowanym współpracą organizacjom charytatywnym. Podanie danych 

jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 

Administratora oraz jego partnerów, w tym świadczenia usługi newsletter.  

 

□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera z informacjami nt. działań 

i ofert ………………………………………….oraz jego partnerów. Powyższą zgodę można w dowolnym 

momencie wycofać, posługując się w tym celu odpowiednim linkiem umieszczonym na końcu 

każdego newslettera.............................................................. 

 

 

 

………………………………………………………………. 

(podpis ekowolontariusza) 


