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WOLONTARIAT W LESZNIE 

 

Wolontariat: 

 to działalność, której przyświeca jakiś społeczny cel, wykonywana 
świadomie, dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia na rzecz osób 
spoza najbliższych kręgów rodzinnych i przyjacielskich, 
 

 pozwala realizować swoje zainteresowania, pasje, jest dobrym pomysłem 
na spędzenie wolnego czasu, a także ciekawą formą zdobycia 
doświadczenia zawodowego.  
 

PAMIĘTAJ!  

Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej i pomoc 

wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom.  

 

Warto działać na rzecz społeczności lokalnej!  
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Istnieje wiele typów wolontariatu, m.in.: 

 akcyjny, długoterminowy, 
 uczniowski, studencki, pracowniczy, rodzinny, wolontariat seniorów, 
 w obszarze kultury, ekologii, zdrowia, sportu etc., 
 E-wolontariat, czyli wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. 

Czym wolontariusze mogą się zajmować?  

Wachlarz działań jest bardzo szeroki: 

▪ zbieranie pieniędzy na słuszny cel (np. dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy albo na renowację zabytków), 

▪ pomaganie ubogim (zbiórka żywności i ubrań, robienie paczek), 
▪ organizowanie zajęć (np. plastycznych dla uczniów), 
▪ opieka nad zwierzętami w schroniskach, 
▪ robienie zdjęć z imprez, 
▪ redagowanie i tłumaczenie tekstów (np. treści ulotki, informacji prasowej), 
▪ pomoc przy promowaniu działań organizacji pozarządowych,  
▪ i wiele innych!  

 

Chcesz się rozwijać? Nie zastanawiaj się! Działaj! 

 Zastanów się, ile czasu w ciągu tygodnia możesz poświęcić na wolontariat. 

 Zastanów się , co Cię interesuje i komu chcesz pomagać. 

 Rozejrzyj się za ofertami dla wolontariuszy. Najłatwiej jest znaleźć je  

w internecie: 

▪ na stronach www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl znajdziesz 

informację o wolontariacie w Urzędzie Miasta, 

▪ na stronie www.ngo.leszno.pl znajdziesz bazę organizacji 

pozarządowych działających w Lesznie oraz oferty dla wolontariuszy 

z Leszna, 

▪ na stronie www.e-wolontariat.pl znajdziesz oferty współpracy  

z organizacjami przez internet, 

▪ możesz również zgłosić się do najbliższego Leszczyńskiego Centrum 

Wolontariatu, które zbiera oferty wolontariatu z regionu. 

 

 

W Lesznie działa ponad 350 organizacji 

pozarządowych m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów 

sportowych, spółdzielni socjalnych. 

 

Skontaktuj się  

z wybraną 

organizacją, 

instytucją  

i zacznij działać! 

 

Przepisy dotyczące wolontariatu w Polsce reguluje 

Ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

http://www.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.e-wolontariat.pl/
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Wolontariat we współpracy z Urzędem Miasta Leszna 

 

Urząd Miasta Leszna w 2015r. 

wprowadził Program Wolontariatu,  

w ramach którego można zdobyć  nowe 

doświadczenia i umiejętności zawodowe.  

Taki wolontariat  może być świetnym 

wstępem do kariery zawodowej, 

niepowtarzalnym doświadczeniem, oderwaniem od codzienności, sposobem na 

spełnienie ambicji – wolontariusze w Urzędzie są częścią doświadczonego 

zespołu i wykonują odpowiedzialne zadania. 

 Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani,  

w szczególności uczniowie, studenci, absolwenci uczelni wyższych, 

doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych.  

 Po odbyciu wolontariatu każdy Wolontariusz  

otrzyma pisemne zaświadczenie o wykonaniu  

świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych prac. 

Ponadto w Urzędzie Miasta Leszna można odbyć wolontariat przy organizacji 

wydarzeń/imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto 

Leszno, takich jak: Aktywne Obywatelskie Leszno, Dzień Europy i Targi 

Organizacji Pozarządowych, Piknik Szybowcowy, Powrót Króla, rajdy rowerowe, 

Festiwal „Leszno Barok Plus”, Rynki Śniadaniowe. 

 

 

 

 

Osoby ubiegające się o udział w wolontariacie powinny złożyć formularz 

zgłoszeniowy, list motywacyjny, C.V.  osobiście w Urzędzie Miasta Leszna, Biuro 

Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, II piętro, pokój nr 36 lub 

wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza 

Karasia 15, 64-100 Leszno albo wysłać pocztą elektroniczną na adres: 

kadry@leszno . 

 

 W przypadku osób nieletnich wymagana 

jest zgoda rodzica /opiekuna. 

Najbliższe imprezy, podczas których będzie można wykazać się zaangażowaniem i chęcią 

pracy dla dobra lokalnej społeczności to warsztaty przedświąteczne oraz tradycyjne 

wspólne  ubieranie świątecznej choinki. 
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Leszczyński Wolontariusz Roku 

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście oraz chcąc uhonorować 

tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Miasto 

Leszno co roku ogłasza konkurs o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku”, 

który podsumowywany jest podczas uroczystej gali, organizowanej w ramach 

leszczyńskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.  

O tytuł można się ubiegać w następujących kategoriach: 

 Wolontariat Szkolny - osoba indywidualna do 18 roku życia, 

 Wolontariat Młodzieżowy – osoba indywidualna w przedziale wiekowym 

powyżej 18 do 26 lat, 

 Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym 

powyżej 26 do 55 lat, 

 Wolontariat Senioralny - osoba indywidualna powyżej 55 roku życia, 

 Wolontariacka Grupa Roku – zespół min. 3 osób, 

 Inicjatywa Obywatelska  

        Nagradzane są osoby indywidualne i grupy wolontariackie, które swoimi      

        działaniami wyróżniają się na tle innych.  

W Lesznie przez Organizacje Pozarządowe prowadzone są dwa 

CENTRA WOLONTARIATU 

 Leszczyńskie Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji Centrum 

Aktywności Twórczej  

 

 

 Leszczyńskie Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu 

Leszczyński Bank Żywności 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi al. Jana Pawła II 21a , tel. 65 529 54 03, 65 547 68 40. Zachęcamy do odwiedzania 

naszej strony www.ngo.leszno.pl, znajdziecie tam zawsze najnowsze informacje dotyczące tego, co się dzieje  

w leszczyńskim III sektorze. Polubcie też nasz profil na Facebook’u LESZCZYŃSKIE NGO 😊  

Promuje ideę wolontariatu oraz pomaga wszystkim zainteresowanym zacząć 

przygodę z wolontariatem. Biuro mieści się przy ul. Więziennej 3.  

/E-mail: lcw@fundacja-cat.pl, tel.:  608 433 052 / 

 

Zajmuje się pozyskiwaniem i dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz informowaniem osób 

ubogich, niezaradnych życiowo, somatycznie przewlekle chorych oraz seniorów po zakończonej aktywizacji zawodowej na 

temat przysługujących im uprawnień, dostępnych usług. Biuro mieści się przy ul. Słowiańskiej 59./tel.: 518 215 289 / 

http://www.ngo.leszno.pl/

