
Lublin, 18 listopada 2022 r.

Wolontariat najlepszym sposobem na rozwój

Spójny  system  wolontariatu,  aplikacja,  szkolenia,  kampania  promocyjno-
informacyjna  oraz  szereg  wydarzeń  towarzyszących.  W  ramach  Europejskiej
Stolicy Młodzieży 2023 rusza Wolontariat  Lubelski.  Dwuletni projekt to wspólna
inicjatywa Miasta Lublin, Fundacji Sempre a Frente i Stowarzyszenia Homo Faber.

– Rok 2023,  w  którym Lublin  jest  Europejską  Stolicą  Młodzieży  to  czas  na  zmiany
i szansa dla  młodych osób  na podejmowanie inicjatyw,  własny rozwój  oraz udział  w
kształtowaniu przyszłości Miasta. Najlepszą do tego okazją jest wolontariat. W wyniku
realizacji  projektu  powstanie  system  pracy  z  wolontariuszami,  który  będzie  służył
mieszkańcom  i  mieszkankom  Lublina  przez  długie  lata  –  mówi  Beata  Stepaniuk-
Kuśmierzak,  Zastępczyni  Prezydenta  Miasta  Lublin  ds.  Kultury, Sportu
i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

W związku z otrzymaniem przez Lublin tytułu  Europejskiej Stolicy Młodzieży, rok 2023
wypełnią wydarzenia dla młodzieży, szkolenia i warsztaty. Ten czas będzie szansą na
rozwój i  udział  młodych w kształtowania przyszłości  miasta.  Wiele z podejmowanych
inicjatyw, będzie wspierana przez wolontariuszy. 

Projekt  Wolontariat  Lubelski ma  na  celu  zebranie  informacji  o  funkcjonujących
w  Lublinie  grupach  wolontariackich,  opracowanie  i  wdrożenie  miejskiej  struktury
wolontariatu  oraz  objęcie  osób  w  nim  uczestniczących  szkoleniem  i  wsparciem.
Realizację projektu poprzedziła faza konsultacji,  w ramach której  Lubelska Grupa
Badawcza ustaliła potrzeby i oczekiwania grup uczestniczących w procesie organizacji
wolontariatu:  instytucji,  organizacji  pozarządowych,  samych  wolontariuszy  oraz  osób
potencjalnie  zainteresowanych  wolontariatem  w  przyszłości.  Podczas  konsultacji
omówiono tematy związane z rekrutacją, promocją, komunikacją ofert wolontariackich.
Rozmowy  toczyły  się  też  wokół  aspektów  prawnych,  możliwości  wspierania
wolontariuszy w trakcie trwania ich pracy i ich rozwoju osobistego. Zebrano dane, które
posłużą do przygotowania standardu postępowania z wolontariuszami w Lublinie oraz
uruchomienia  ścieżki  rozwojowej  dla  osób zaangażowanych w  działalność  lubelskich
organizacji i instytucji.

– Dla  wielu  młodych  osób,  forma  pracy  wolontariackiej  to  często  pierwszy  kontakt
z  realną  sprawczością,  nauka  funkcjonowania  w  zespole,  lekcja  odpowiedzialności,
komunikacji  i  współpracy.  Miejsc,  które  zapraszają  do  włączania  się  na  zasadach
wolontariatu, jest bardzo wiele, istnieje wolontariat regularny i taki, który organizuje się
jako  reakcja  na  bieżące  wydarzenia.  Niezależnie  od  obszaru  pracy,  odpowiedzialne



budowanie wolontariatu to nie tylko dobranie osoby do zadania, jakie przed nią stoi, ale
również wspieranie jej, ewaluacja pracy i dbałość o standardy psychologiczne  – mówi
Marta Sienkiewicz, psycholożka, Członkini Zarządu Homo Faber.

W ramach  projektu  Wolontariat  Lubelski  opracowany  zostanie  system wolontariatu
miejskiego  i  plan jego wdrożenia. Kolejnym elementem będzie zebranie  bazy osób
wolontariackich. Pomoże w tym opracowanie formularza zgłoszeniowego, ale przede
wszystkim  aplikacja,  której  zadaniem  będzie  łączenie wolontariuszy  z  podmiotami
potrzebującymi dodatkowych rąk do pracy. Wyszukiwarka umożliwi podział zgłoszonych
przez wolontariuszy ofert tematycznie, pod kątem wieku czy dzielnic miasta. Ciekawym
rozwiązaniem wdrożonym w ramach programu będą  szkolenia  z zakresu standardów
pracy wolontariuszy, pierwszej pomocy, czy radzenia sobie w stresujących sytuacjach.
Zaplanowana  jest  również  kampania  promocyjno-informacyjna  i  wydarzenia
zachęcające  do  zaangażowania  się  w  wolontariat.  Wymianie  doświadczeń i  dobrych
praktyk służyć będą spotkania w ramach sieci miast – Europejskich Stolic Młodzieży oraz
coroczne posumowania działań. 

5  grudnia 2022  r.  odbędzie  się  konferencja  Wolontariat  Jutra – wydarzenie
podsumowujące działania projektowe w roku bieżącym. W trakcie konferencji ogłoszeni
zostaną  zwycięzcy  konkursu  na  hasło  promujące  wolontariat  w  ramach  Europejskiej
Stolicy  Młodzieży  2023,  a  wolontariusze  będą  mogli  spotkać  się  z  lubelskimi
organizacjami pozarządowymi. 

W najbliższym czasie odbędą się również warsztaty dla wolontariuszy:

 „Jak  działać  w  wolontariacie:  elementy  psychologiczne  i  etyczne  w  pracy
wolontariusza (czyli o tym, jak pomagać również sobie)”, 22 listopada, w godz.
16.00-18.00.

 „Standardy  humanitarne  pracy  wolontariackiej,  czyli  co  wolno,  czego  nie
i dlaczego”, 8 grudnia w godz. 16.00-18.00.


