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w branży biznesowej, ale także w sektorach admini-
stracji publicznej, ekonomii społecznej i organizacji 
pozarządowych.

chcielibyśmy, aby ukazanie perspektywy biznesu było 
inspiracją również dla wszystkich społeczności już 
korzystających lub zamierzających korzystać ze wspar-
cia oferowanego przez wolontariat pracowniczy, jako 
ściągawka z tego, jak proces współpracy wygląda od 
drugiej strony.

Życzymy inspirującej lektury!

Zespół redakcyjny
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każdy projekt wolontariatu pracowniczego potrzebuje 
dwóch kluczowych grup osób. pierwsza − to pracowni-
cy decydujący się na działanie na rzecz społeczności, 
wykorzystujący rozmaite wsparcie otrzymane w tym 
celu od swojego pracodawcy. Druga grupa – to przed-
stawiciele społeczności, skupieni w mniej lub bardziej 
formalnych strukturach organizacyjnych, znający  
dobrze potrzeby i problemy swojego otoczenia, potra-
fiący skanalizować energię wolontariuszy i zamienić  
ją w konkretne działania.

W udanym projekcie wolontariackim obie te grupy 
współpracują ze sobą, znają swoje role oraz możli- 
wości i traktują się po partnersku. Muszą osiągnąć  
to w bardzo krótkim czasie przygotowań, realizacji  
i podsumowania projektu, co nie byłoby możliwe  
bez elastyczności obu grup, na którą nie ma jednak 
jednego, zawsze skutecznego sposobu.

W miarę ewolucji programów wolontariatu pracow-
niczego w polskich firmach każda z nich znajdowała 
swoje sposoby na poszukiwanie partnerów społecz-
nych, budowanie partnerstw, komunikację, podsumo-
wanie oraz utrzymanie kontaktu po skończonych dzia-
łaniach. przez lata doskonalenia narzędzi i procesów 

powstał bardzo ciekawy i szeroki wachlarz różnych 
sposobów i dobrych praktyk obrazujący, jak firmy radzą 
sobie z trudnościami, w zależności od wielkości dzia-
łań, sektora, w którym operują, wielkości programu  
i oferowanego wolontariuszom wsparcia. praktyki te  
w niektórych przypadkach są podobne, ale niejedno-
krotnie stanowią rozwiązania autorskie, charaktery-
styczne dla konkretnej firmy. 

niniejsza publikacja miała za zadanie zebrać w jednym 
miejscu praktyki dotyczące współpracy ze społecz-
nościami firm partnerskich Forum odpowiedzialnego 
Biznesu w ramach realizowanych przez nie programów 
wolontariatu pracowniczego. zostały one ułożone  
w sposób najbardziej odpowiadający cyklowi projekto-
wemu w realizacji inicjatyw wolontariatu pracownicze-
go: od poszukiwania i weryfikacji partnerów, poprzez 
przygotowanie liderów i wolontariuszy, realizację 
projektów, aż do procesu podsumowania działań.

opisane dobre praktyki pomimo że narodziły się  
w sektorze biznesu, są możliwe do zaadaptowania  
i wdrożenia niezależnie od rodzaju podmiotu prowa-
dzącego wolontariat pracowniczy. Mamy nadzieję, że 
przełożą się na dalszy jego rozwój w polsce, nie tylko 

| Wstęp
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firmę. zgodnie z założeniami strefy Wolontariatu 
pracowniczego w taURonie, zadaniem pracowników 
jest zainteresowanie się danym problemem, znale-
zienie beneficjentów i opracowanie pomysłu, w jaki 
sposób chcieliby pomagać, a następnie zgłoszenie 
takiego pomysłu i uzyskanie wsparcia ze strony firmy. 
to pracownik-wolontariusz staje się ambasadorem 
firmy działającym w danej społeczności. nierzadko, tuż 
po zakończeniu projektu kierowanego do danej grupy, 
np. osób niewidomych, do wolontariusza zgłaszają się 
bezpośrednio inne organizacje działające w podobnym 
zakresie.

WyzWanie:

Zgłoszenia ze szkół zainteresowanych prze-
prowadzeniem zajęć w ich siedzibie, z miej-
scowości, gdzie nie ma biur firmy i wolonta-
riuszy, a odległość szkół od biur jest znaczna. 

ROZWIąZAnIE FUnDACJI ORAnGE:
szkołom zaproponowano merytoryczne bez-
płatne materiały, takie jak scenariusze lekcji, 
animacje, ćwiczenia, kursy on-line oraz mate-
riały dodatkowe do samodzielnego przeprowa-
dzenia zajęć. 

     Dobra praktyka  
Kompanii piWoWarsKiej
Wsparcie firmy jest kierowane przede wszystkim  
tam, gdzie znajdują się siedziby firmy i jej browary. 
najważniejsze są akcje wolontariatu inicjowane  
przez pracowników i realizowane dla lokalnych spo-
łeczności, w których pracownicy działają. Dodatkowo 
przedsięwzięcia wolontariuszy realizowane są podczas 
dużych regionalnych spotkań i szkoleń w miejscowo-
ściach, z którymi kompania nie ma kontaktów bizneso-
wych. Firma poszukuje wtedy potencjalnych parterów 
społecznych m.in. poprzez współpracę z urzędnikami − 
pełnomocnikami ds. organizacji pozarządowych z gmin 
i miast. osoby te są najlepiej poinformowane o aktyw-
nych organizacjach społecznych działających w gminie 
i mogą polecić sprawdzone organizacje o określonym 
profilu funkcjonowania. potencjalni partnerzy społecz-
ni są także poszukiwani poprzez  centra organizacji 
pozarządowych i organizacje wspierające.

WyzWanie:

Liczne formalności, które stanowią barierę 
dla przyszłych wolontariuszy: wypełnienie 
wniosku, ubieganie się o dotację dla organiza-
cji w narzędziu korporacyjnym, rozliczenie się 
z dotacji.

ROZWIąZAnIE SIEMEnSA:
pracownicy mają możliwość realizacji swoich 
pomysłów społecznych także poza standardową 
formalną procedurą bez konieczności ubiegania 
się o środki finansowe na ich realizację. Jest 
to dużo prostsze i umożliwia podejmowanie 
inicjatyw w dogodnym dla siebie czasie, poza 
harmonogramem dorocznej dotacji na projek-
ty wolontariackie, realizowanej w miesiącach 
styczeń – wrzesień.

     Dobra praktyka
CemeX polsKa
Dla ceMeX polska społeczność lokalna odgrywa 
kluczową rolę, bowiem to na jej potrzeby odpowiadają 
wolontariusze firmy. aby lepiej zrozumieć i poznać  
potrzeby społeczności, firma prowadzi regularny 
dialog z interesariuszami będącymi sąsiadami najwięk-
szych zakładów ceMeX polska, tj. cementowni chełm 
oraz cementowni Rudniki. podczas takich spotkań 
społeczność może przedstawiać swoje potrzeby  
i zwrócić uwagę na problemy, z jakimi spotyka się 
w codziennym funkcjonowaniu. ponadto kierownicy 
wszystkich zakładów ceMeX polska w ramach proce-
dury zaangażowania społecznego utrzymują regularny 
kontakt z lokalnymi społecznościami, aby monitorować 
sytuację wokół ich zakładów. pozyskane informacje 
przekazują pracownikom Działu komunikacji i public 
affairs ceMeX polska, który koordynuje działania  
Fundacji ceMeX „Budujemy przyszłość”. Umożliwia  
to szybkie reagowanie na pojawiające się problemy 
oraz zaangażowanie Fundacji ceMeX m.in. poprzez 
wolontariat pracowniczy.

     Dobra praktyka 
provident polsKa 
provident jest firmą, której pracownicy i doradcy klien-
ta działają na terenie całego kraju. stąd wiedza na te-
mat lokalnych problemów i sposobów ich rozwiązania. 
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Dla wielu początkujących koordynatorów wolontariatu 
pracowniczego najtrudniejsze jest przezwyciężenie 
myślenia o wolontariacie pracowniczym poprzez sche-
mat: my – oni. My firma − oni społeczność. W schema-
cie tym znika najważniejsza osoba – wolontariusz.

Wolontariusz z jednej strony reprezentuje firmę i jako 
jej pracownik jest zaangażowany w działania bizne-
sowe. z drugiej strony − jest częścią społeczności. 
interesuje go rozwój jego osiedla czy gminy, korzysta  
z infrastruktury społecznej i edukacyjnej, realizuje 
swoje pasje, zainteresowania albo zaspokaja potrzeby, 
korzystając z oferty organizacji społecznych. nierzad-
ko jest członkiem, sympatykiem lub wolontariuszem 
różnych lokalnych podmiotów.

Jeżeli jest jakiś element wspólny dla obu tych sfer – 
biznesowej i społecznej – to jest to właśnie zaangażo-
wany pracownik. Jako członek społeczności doświad-
cza na co dzień określonych trudności i zna z pierwszej 
ręki potrzeby, które w tej społeczności występują. 
Warto posłuchać, jakie ma pomysły na działania.

nie zawsze jednak zaangażowany pracownik musi 
silnie się ze swoją społecznością identyfikować. 
Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej mobilnym, 
zmieniamy miejsca zamieszkania i pracę kilka razy  
w swoim zawodowym życiu. Dlatego coraz częściej  
w pracownikach żyją doświadczenie i chęci do działa-
nia, ale nie potrafią oni samodzielnie ich skanalizować, 
bo nie wrośli jeszcze w swoją nową społeczność. pra-
cownicy, którzy nie czują się związani z żadną społecz-

nością lokalną, liczą na pomoc i podpowiedzi koordy-
natora wolontariatu. to on wskazuje na potencjalnych 
partnerów społecznych, z którymi można nawiązać 
współpracę.

•	W	jaki	sposób	firmy	wsłuchują	się	w	potrzeby	 
i pomysły na działanie swoich pracowników? 

•	 Jak	wspierają	pracowników,	którzy	chcą	działać,	 
ale nie wiedzą, jak znaleźć partnerów społecznych?

     Dobra praktyka
siemensa
Głównymi inicjatorami działań wolontariackich organi-
zacji pozarządowych są pracownicy firmy. to oni komu-
nikują szerszej społeczności pracowników możliwe ob-
szary wsparcia, zapotrzebowanie na wolontariat oraz 
wstępne pomysły na projekty wolontariackie w celu 
ubiegania się o dotacje na wybrane inicjatywy. Wielu 
pracowników podejmuje też coraz częściej aktywności 
poza modelem finansującym projekty wolontariackie, 
korzystając jedynie z czasu pracy i miejsca pracy  
do przygotowania i realizacji swoich pomysłów.

     Dobra praktyka 
Grupy tauron
organizacje oraz instytucje, na rzecz których realizo-
wane są projekty wolontariatu pracowniczego, zgła-
szane są bezpośrednio przez pracowników-wolonta-
riuszy taURona. każde ze zgłoszeń jest skrupulatnie 
analizowane zarówno pod kątem wykonalności danego 
projektu, jak i możliwości wsparcia jego realizacji przez 

| Nawiązanie 
współpracy  
ze społecznościami  
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      Dobra praktyka
Citi HandloWy 
W ciągu 12 lat funkcjonowania programu Wolontariatu 
pracowniczego w citi wolontariusz citi stał się rozpo-
znawalną w wielu społecznościach lokalnych marką. 
zwykle wolontariusze pozostają w kontakcie  
z organizacjami, z którymi nawiązali współpracę,  
a dzięki zróżnicowanej i całorocznej ofercie wolonta-
riatu pracowniczego współpraca ta przeradza się  
w długofalowe zaangażowanie wolontariuszy citi  
i procentuje coraz bardziej złożonym i kompleksowym 
wsparciem. niejednokrotnie organizacje − mając już 
gotowe pomysły i określone potrzeby − czekają na 
kontakt wolontariuszy. Fundacja kronenberga zachęca 
wolontariuszy do kontynuowania działań na rzecz tej 
samej placówki, zacieśniania więzi i odpowiedzi na 
głębsze potrzeby odbiorców. po pierwszym projekcie, 
którego celem jest np. zorganizowanie pikniku dla 
dzieci, wolontariusze podejmują całoroczną współ-
pracę, pomagając m.in. w odrabianiu lekcji. zdarza się, 
że do Fundacji zwracają się instytucje, które nie miały 
jeszcze okazji współpracować z wolontariuszami citi, 
ale słyszały o ich działaniach w pobliskich placów-
kach. każdorazowo przedstawiciel zainteresowanej 
współpracą placówki kontaktowany jest z zespołem 
Wolontariatu pracowniczego, który ustala potrze-
by odbiorców, a w razie konieczności przeprowadza 
rekonesans na miejscu oraz ocenia możliwe wsparcie 
wolontariuszy citi. Dodatkowym kanałem jest program 
grantowy Fundacji, poprzez który instytucje zgłaszają 
również potrzebę zaangażowania wolontariuszy. 

      Dobra praktyka
CemeX polsKa
statut Fundacji ceMeX określa cele działalności Fun-
dacji oraz sposoby ich realizacji. projekty wolontariatu 
pracowniczego powinny wpisywać się w wyznaczone 
przez statut obszary, obejmujące m.in. edukację  
w dziedzinie ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, działania w zakresie sportu i kultury czy ochrony 
zdrowia. statut dostępny jest na stronie internetowej 
Fundacji. zgodność projektów wolontariackich  
z celami Fundacji jest weryfikowana podczas corocz-
nego spotkania Rady Fundacji ceMeX. podczas oceny 
zgłoszonych wniosków Rada Fundacji zwraca również 
szczególną uwagę na lokalizację realizowanych projek-
tów, czy jest ona bliska lokalizacjom, w których firma 

prowadzi swoje działania biznesowe. W realizację 
projektów wolontariackich oprócz pracowników  
ceMeX mogą zaangażować się również znajomi,  
rodziny, okoliczni mieszkańcy, a także klienci firmy.  
aby lepiej dostosować projektowane działania do 
celów Fundacji, wolontariusze mogą skorzystać ze 
wsparcia Działu komunikacji i public affairs ceMeX 
polska.

WyzWanie:

Stereotypowe przekonania na temat wolon-
tariatu wśród pracowników.

ROZWIąZAnIE T-MOBILE POLSKA:
najskuteczniejsza jest edukacja poprzez dobre 
przykłady. szeroki obraz wolontariatu − który 
pozwala zrozumieć, że wolontariat to nie tylko 
pomoc osobom chorym, starszym i niepełno-
sprawnym − budowany jest przede wszystkim 
dzięki relacjom zdjęciowym z działań wolon-
tariuszy, które pojawiają się na portalu korpo-
racyjnym. publikowane są także krótkie opisy 
projektów, z którymi każdy pracownik może się 
zapoznać. 

      Dobra praktyka
pGe polsKiej Grupy enerGetyCznej
Beneficjenci programu wolontariatu pracowniczego 
pGe „pomagamy” to najczęściej lokalne instytucje 
(szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, domy 
dziecka) i organizacje (stowarzyszenia, świetlice po-
dwórkowe, fundacje itp.). Współpraca z nimi rozpoczy-
na się od kontaktu z pracownikami pGe – wolontariu-
szami. to sami pracownicy, poszukując pomysłu  
na projekt wolontariacki, mają za zadanie znaleźć  
w najbliższej okolicy osoby potrzebujące lub istotne 
problemy do rozwiązania. Dzięki temu sytuacja danej 
organizacji jest sprawdzona przez pracownika.  
pracownicy zaś mają okazję realizować projekt  
na  rzecz swojej społeczności lokalnej i obserwować 
zmiany, jakie w niej zachodzą.

      Dobra praktyka
Kompanii piWoWarsKiej
zgodnie z zasadami przyjętymi przez firmę i ze 
specyfiką sektora, z którego się wywodzi, wszystkie 
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Bardzo dobrze w tę specyfikę wpisuje się zasada, która 
przyświeca programowi wolontariatu pracowniczego 
firmy „tak! pomagam”. Wolontariusze sami decydują, 
komu i jak chcą pomóc. Firma nie narzuca beneficjen-
tów pomocy ani też sposobów jej realizacji.

WyzWanie:

Brak wiedzy w organizacjach społecznych  
o funkcjonowaniu wolontariatu pracownicze-
go w firmie.

ROZWIąZAnIE CEMEX POLSKA:
ceMeX polska informuje organizacje zgłasza- 
jące się z prośbą o wsparcie finansowe  
o procedurach wsparcia obowiązujących  
w firmie, w tym m.in. o wolontariacie pracow-
niczym organizowanym w ramach działalności 
Fundacji ceMeX „Budujemy przyszłość”. ponad-
to informacje dotyczące wolontariatu pracow-
niczego dostępne są na stronie internetowej 
Fundacji ceMeX „Budujemy przyszłość” oraz  
na profilu Fundacji w serwisie Facebook. 

     Dobra praktyka
Citi HandloWy
Fundamentalną ideą wolontariatu pracowniczego  
w citi jest pomoc społecznościom lokalnym, stąd też, 
w poszukiwaniu odbiorców pomocy, Fundacja kronen-
berga w dużej mierze polega na wolontariuszach.  
to oni wskazują te organizacje ze swojego najbliższego 
otoczenia, które w ich opinii najbardziej potrzebują 
wsparcia. najwięcej partnerstw zostaje nawiązanych 
podczas organizacji konkursu grantowego na realizację 
autorskich inicjatyw wolontariuszy („Wolontariusz  
na Bank!”) i innych projektów, gdzie pracownicy  
citi podejmują się samodzielnej realizacji działań 
(„zdrowy posiłek to nie wysiłek”, „ekoHocki-klocki”, 
„zostań asystentem św. Mikołaja”). najczęściej part-
nerami są schroniska, placówki opiekuńczo-wycho-
wawcze, domy samotnej matki, świetlice środowisko-
we i placówki oświatowe. Wolontariusze citi chętnie 
wspierają także osoby z niepełnosprawnościami,  
osoby starsze, pacjentów szpitali i organizacje o profi-
lu ekologicznym. 

       Dobra praktyka
FundaCji oranGe 
organizacje przesyłają oferty współpracy drogą ma-
ilową. Jeśli istnieje możliwość podjęcia współpracy − 
ponieważ projekt jest jasno opisany i wpisuje się  
w ramy programu wolontariatu − koordynator przeka-
zuje pomysł wolontariuszom. Dobrym sposobem  
dla organizacji, która chciałaby podjąć współpracę  
z biznesem, jest rozejrzenie się wokół i zainteresowa-
nie pracownika firmy, aby zgłosił się do koordynatora 
wolontariatu i sprawdził możliwości realizacji wspól-
nego działania na rzecz danej organizacji, pomocy  
w postaci grantu lub przeprowadzenia warsztatów.

WyzWanie:

Pytania wolontariuszy o możliwość wsparcia 
osób prywatnych, będących w potrzebie. 

ROZWIąZAnIE CITI HAnDLOWy:
ze względu na przyjętą strategię działań 
Fundacji kronenberga w zakresie dobroczyn-
ności i wolontariatu Fundacja nie pomaga 
osobom indywidualnym, jednak każdorazowo 
rozpatruje zgłoszone przypadki i w razie braku 
przeciwwskazań służy wsparciem merytorycz-
nym oraz wsparciem w zakresie komunikacji 
przy organizacji zbiórek artykułów czy środków 
pieniężnych. 

       
      Dobra praktyka 
t-mobile polsKa
Bardzo często społeczność lokalna ma duży wpływ  
na kształt działań wolontariuszy firmy. to właśnie 
dzięki osobom żyjącym w danym środowisku i zna-
jącym występujące w nich problemy oraz poprzez 
współpracę z partnerami społecznymi wolontariusze 
mają dużą wiedzę na temat sytuacji panującej w danej 
społeczności. pozwala im to na jak najlepsze zapla-
nowanie i dopasowanie swoich działań, które będą 
skierowane do konkretnej grupy osób. zaangażowanie 
w działania osób ze społeczności lokalnej zwiększa 
motywację samych wolontariuszy, gdyż czują się oni 
jeszcze bardziej docenieni. zdarza się, że takie działa-
nia są mocno nagłaśniane i promowane przez lokalne 
media i władze, które z chęcią wspierają tego typu 
inicjatywy.
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działania kompanii są kierowane do osób pełnoletnich. 
zasady te dotyczą również wolontariuszy. Jest to duże 
wyzwanie, ale także szansa na realizację w społeczno-
ściach projektów innych niż projekty wolontariuszy in-
nych firm. Firma wspiera wolontariuszy merytorycznie 
oraz poprzez dobre praktyki w poszukiwaniu tematyki 
projektów zgodnych z wewnętrznymi zasadami i stra-
tegią organizacji. przykładową akcją wolontariuszy są 
działania skupiające się na odpowiedzialnym spożywa-
niu alkoholu, a także edukowaniu na temat segregacji 
odpadów podczas festiwalu przystanek Woodstock.

     Dobra praktyka
Citi HandloWy
za pośrednictwem przeprowadzanego co roku badania 
ankietowani mają możliwość zwrócenia uwagi na kon-
kretny problem społeczny czy wskazania organizacji 
ze swojego otoczenia, która według nich potrzebuje 
wsparcia. inną metodą poszukiwania partnerów do 
realizacji projektów społecznych jest kontakt telefo-
niczny z władzami placówki i rekonesans na miejscu. 
Budowaniu siatki kontaktów z instytucjami kultury 
służy „Wolontariat w kulturze” − projekt realizowany 
przez Fundację kronenberga oraz narodowe centrum 
kultury. Współpraca z instytucjami, które wzięły udział 
w cyklu warsztatów w ramach projektu, zaowocowała 
zwiększonym zainteresowaniem wolontariatem  
w instytucjach kultury (dzięki wspólnej akcji, jaką  
był kulturalny Bilet Wolontariusza) oraz projektami 
wolontariackimi na terenie tych instytucji.

     Dobra praktyka
provident polsKa 
Dla firmy cenny jest głos zarówno samych wolontariu-
szy, jak i beneficjentów. to dzięki nim zostało wprowa-
dzone dwuetapowe głosowanie na wybór najlepszych 
projektów, które dostają grant na realizację.  
początkowo wyboru wniosków „tak! pomagam”,  
które zostaną zrealizowane, dokonywała niezależna 
Rada programowa. od kilku edycji programu, wnioski 
są wybierane dwuetapowo – przez Radę programową 
oraz przez internautów na profilu „tak! pomagam” 
na Facebooku. to rozwiązanie pozwala na zaangażo-
wanie się w proces wyboru wniosków beneficjentów 
− społeczności lokalnych, podopiecznych ośrodków, 
które firma wspiera.

     Dobra praktyka
iKea retail 
organizacje, które są zainteresowane współpracą  
z ikea, wypełniają szczegółowy formularz dotyczą-
cych ich działalności. następnie inicjatywa jest  
oceniana pod kątem zbieżności z priorytetami firmy, 
zasięgu, wkładu i przygotowania organizacji. po takiej  
weryfikacji najczęściej proponowane jest spotkanie,  
by ocenić możliwości współpracy.

     Dobra praktyka
CemeX polsKa 
organizacje społeczne mogą komunikować się  
z Fundacją ceMeX „Budujemy przyszłość” telefonicz-
nie, mailowo, poprzez profil na portalu Facebook bądź 
też wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się 
na stronie internetowej. Dział komunikacji i public 
affairs ceMeX polska, w odpowiedzi na przesłane  
zapytania, udziela wszystkim zainteresowanym orga-
nizacjom informacji o możliwych formach współpracy  
z firmą. W szczególności zachęca do zaangażowania  
w ramach dobroczynnych konkursów grantowych 
organizowanych przez Fundację ceMeX: dla organi-
zacji pozarządowych i instytucji oświatowych oraz 
dla Wolontariuszy ceMeX. W komunikacji podkreśla 
się potencjał łączenia aktywności w ramach oby-
dwu konkursów, który umożliwia realizację bardziej 
ambitnych oraz długofalowych celów. zarząd Fundacji 
pomaga zainteresowanym organizacjom w znalezieniu 
partnera − wolontariusza ceMeX w danej lokalizacji, 
w celu podjęcia wspólnych działań. przedstawiciele 
kluczowych partnerów społecznych ceMeX polska 
biorą również udział w spotkaniach w ramach Dialogu 
z interesariuszami. Możliwe są także indywidualne 
spotkania z reprezentantami pozostałych zaintere-
sowanych organizacji pozarządowych, po uprzednim 
wyrażeniu przez nich takiej woli. 

Wybór partnera społecznego jest kluczowy dla powo-
dzenia projektu. Dobrze dobrany partner gwarantuje 
odpowiednie skanalizowanie energii i potencjału,  
z którymi przychodzą wolontariusze. Gwarantuje 
również, że projekt będzie odpowiadał na rzeczywiste 
potrzeby społeczności.

zanim dojdzie do nawiązania partnerstwa i planowa-
nia wspólnych działań, firma musi być przekonana, 
że partner jest godny zaufania, udźwignie realizację 
projektu, a jego działania opierają się na wartościach 
wpisujących się w strategię instytucji.

Firma dysponuje do tego celu wieloma narzędziami,  
z których większość opiera się na przejrzystości dzia-
łań sektora społecznego i informacji publicznej.

•	 Jak	weryfikowani	są	potencjalni	partnerzy	społeczni?
•	 Jakie	narzędzia	wykorzystują	firmy	w	lepszym	 

poznaniu partnera?

      Dobra praktyka 
siemensa
Beneficjentem programu wolontariatu pracowniczego 
w siemensie są organizacje pozarządowe wybierane 
przy corocznej edycji przez pracowników firmy, którzy 
podejmują z własnej inicjatywy projekty wolontariackie 
dotowane przez swojego pracodawcę. pracodawca 
powierza pracownikowi dobór zaufanego partnera 
do projektu społecznego. Wachlarz takich organizacji 
jest szeroki i pozostawia swobodę wyboru, wyłączając 

jedynie, zgodnie ze strategią csR firmy, organizacje 
związane z polityką i religią. Dodatkowo jest on wery-
fikowany przez dział compliance w systemie korpora-
cyjnym. najlepszą wizytówką podejmowanych inicjatyw 
wolontariackich partnerskich są rekomendacje organiza-
cji, którym pomaga firma i kolejne projekty realizowane 
za sprawą wolontariuszy już od wielu lat za sprawą 
wolontariuszy.

      Dobra praktyka 
CemeX polsKa
ceMeX polska koncentruje swoje działania społeczne 
na współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządo-
wymi oraz instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi 
funkcjonującymi w miejscowościach, w których ceMeX 
prowadzi działalność biznesową. tylko takie podmioty 
mogą również podejmować współpracę z Fundacją 
ceMeX. Umożliwia to nawiązanie personalnej oraz dłu-
gofalowej relacji z organizacjami poprzez pracowników 
zakładów ceMeX, co z kolei gwarantuje wiarygodność 
po stronie partnerów społecznych. W wyjątkowych 
sytuacjach, kiedy dodatkowa weryfikacja organizacji jest 
niezbędna, wolontariusze mogą zwrócić się do Działu 
prawnego ceMeX polska, który pomoże potwierdzić jej 
status prawny. pracownicy Działu komunikacji i public 
affairs z kolei w takich wypadkach wykonują desk-
research celem uzyskania informacji na temat dotych-
czasowej działalności organizacji. 

| Weryfikacja  
organizacji 
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      Dobra praktyka 
t-mobile polsKa 
W firmie działa wielu wolontariuszy, którzy angażują 
się w różne formy pomocy społecznej również poza 
pracą. Dzięki temu sami w ramach zgłaszanych pro-
jektów mają już sprawdzonych partnerów, z którymi 
współpracują od dłuższego czasu. Mimo to nie brakuje 
także zupełnie nowych organizacji, z którymi wolonta-
riusze rozpoczynają współpracę. zazwyczaj nawiązują 
ją w oparciu o wnioski lokalnej społeczności, która 
stara się zwrócić uwagę na problemy występujące 
w danym obszarze. W każdym z tych wypadków to 
wolontariusze są osobami, które weryfikują partnerów 
społecznych, na podstawie wcześniejszej współpracy 
przy projektach społecznych (jeszcze przed zgłosze-
niem projektu wolontariatu). W przypadku wątpliwości 
w wyborze bądź weryfikacji partnera lidera wspiera 
pomocą stowarzyszenie centrum Wolontariatu,  
z którym firma współpracuje, realizując program 
wolontariatu.

      Dobra praktyka 
Citi HandloWy 
W myśl statutu Fundacji kronenberga beneficjentem 
pomocy mogą być organizacje pozarządowe (stowa-
rzyszenia, fundacje) i instytucje publiczne (w szczegól-
ności szkoły, przedszkola, świetlice, kluby osiedlowe, 
domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki 
pomocy społecznej, ośrodki adopcyjne, hospicja, szpi-
tale, schroniska). Działania nie mogą być prowadzone 
na rzecz placówek prywatnych, firm, osób fizycznych, 
a także poza granicami państwa czy na rzecz podmio-
tów, które mają swoją prawną siedzibę poza teryto-
rium Rzeczypospolitej polskiej. 

Fundacja kronenberga każdorazowo przeprowadza 
weryfikację organizacji i instytucji partnerskich pod 
kątem statutu oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie. Dodatkowa procedura weryfikacyjna obejmuje 
te podmioty, którym w ramach programu „zachęty  
do Wolontariatu” przysługują środki za przepraco-
wanie przez pracownika minimum 50 godzin w ciągu 
roku na rzecz tej organizacji i obejmuje wypełnienie 
formularza weryfikacyjnego oraz załączenie kopii do-
kumentów potwierdzających stan prawny oraz zakres 
działalności statutowej.

      Dobra praktyka 
sanoFi 
każdorazowo przed współpracą z partnerem ze-
wnętrznym sanofi przeprowadza, w ogólnodostęp-
nych źródłach, jego weryfikację wizerunkową, którą 
zajmuje się niezależna firma zewnętrzna. W ramach 
istniejących procedur, jeszcze przed decyzją o na-
wiązaniu współpracy, przeprowadzane jest badanie 
due diligence organizacji (zewnętrzne i wewnętrzne). 
za pomocą formularzy przygotowanych przez dział 
compliance/Business integrity, sprawdzane są ewen-
tualne kontrowersje, legalność działania instytucji, 
obecność funkcjonariuszy publicznych w zarządzie, 
wcześniejsza współpraca z firmą. kwestie te ocenia 
sanofi na podstawie dostępnych danych. o wypełnie-
nie ankiety i przesłanie wyników proszona jest także 
sama instytucja. po otrzymaniu pozytywnych wyników 
obu powyższych weryfikacji, w poszukiwaniu instytucji 
do współpracy, firma kieruje się także rekomendacjami 
(poleceniami ze strony znajomych nGo, współpracu-
jących instytucji bądź firm). niezmiernie istotna jest 
także spójność w zakresie postrzegania poszczegól-
nych wartości. 

      Dobra praktyka 
iKea retail 
problemem jest brak stałej platformy do oceny wiary-
godności i potencjału podmiotów społecznych. Jeżeli 
organizacja jest nowa, nieznana, to trudniej jest ocenić 
także jej projekty. ikea Retail stara się selekcjonować 
już na wstępie organizacje i inicjatywy pod kątem 
zasięgu i zbieżności ze strategią csR firmy. Ważne 
jest, aby organizować wolontariat tylko wokół kwestii 
bezpośrednio związanych z biznesem ikea Retail,  
czyli urządzaniem dobrej przestrzeni.

      Dobra praktyka 
t-mobile polsKa
organizacje deklarują różną gotowość do angażowania 
się i różny zakres wsparcia w ramach planowanych 
wspólnie z wolontariuszami inicjatyw. Dlatego też, 
jeszcze przed przyznaniem grantu na dany projekt  
wolontariacki, firma weryfikuje ten element. istotna 
jest także liczba zaangażowanych przedstawicieli 
środowiska lokalnego oraz zakres ich aktywności.  
podczas oceny tego kryterium firma zwraca uwagę  
na potencjał uwarunkowany wielkością i lokalizacją 

placówki w danej społeczności, np. środowisko wiej-
skie, małe (do 25 tys. mieszkańców), duże miasto.

      Dobra praktyka 
FundaCji oranGe
W większości przypadków organizacje i instytucje do 
współpracy są polecone wolontariuszom przez innych 
wolontariuszy. Weryfikacja wiarygodności następuje 
w momencie przygotowań do projektu. Lider spotyka 
się z władzami organizacji, rozmawia o potrzebach, 
o tym, co wolontariusze są w stanie zrobić i w czym 
mogą zaoferować swoją pomoc, a w czym, niestety, 
nie. Współpracę z daną organizacją oceniają również 
każdorazowo liderzy w ankiecie ewaluacyjnej na koniec 
projektu. 
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      Dobra praktyka 
Grupy  tauron
sposobem na znalezienie pierwszych firmowych  
liderów wolontariatu było zorganizowanie konkur-
su grantowego pod hasłem pRo Bono. konkurs był 
kierowany do wszystkich pracowników Grupy taURon. 
napłynęło blisko 50 zgłoszeń projektów, zarówno  
od osób, które miały już do czynienia z prowadzeniem 
akcji wolontariackich, jak i tych, które pod wpływem 
konkursu swoją przygodę z pomaganiem postanowiły 
dopiero rozpocząć. W ten sposób, udało się nie tylko 
wyłonić osoby zajmujące się wolontariatem poza pra-
cą, ale również zaktywizować tych, którzy wcześniej 
nie prowadzili tego typu działań. Wielu pracowników, 
opisując projekty, zaangażowało w nie swoich kole-
gów, co sprawiło, że idea wolontariatu w taURonie 
zatoczyła szeroki krąg i objęła swym zasięgiem spore 
grono zaangażowanych osób.

WyzWanie:

Brak czasu pracowników na dodatkowe  
aktywności.

ROZWIąZAnIE CITI HAnDLOWy:
Fundacja kronenberga ograniczyła formalności 
związane z zaangażowaniem się w wolontariat, 
zmniejszyła ilość wymaganej dokumentacji  
i uprościła procedury. 
ofertę wolontariatu poszerzono o „szybkie pro-
jekty”, jak np. zakładanie ogrodu dla pobliskie-
go przedszkola, co przyciąga „początkujących”  
wolontariuszy, którzy nie angażowali się do tej 
pory w działania społeczne właśnie w obawie  
o ich czasochłonność. Wolontariusze mogą 
także otrzymać dodatkowy dzień wolny w roku 
z przeznaczeniem na pracę społeczną.

      Dobra praktyka 
t-mobile polsKa
Do wolontariatu pracowniczego często zgłaszają  
się pracownicy, którzy już działają społecznie.  
są to zazwyczaj stali pracownicy, którzy angażują  
się w wolontariat za każdym razem, kiedy pojawia się 
taka możliwość. Rozwój osobisty i zawodowy dzięki 
działaniom społecznym jest czynnikiem dodatkowo 
motywującym liderów wolontariatu. W nowe projekty 

angażują oni liczne grono swoich kolegów i współ- 
pracowników z firmy. Ważnym źródłem informacji  
na temat ich aktywności społecznej, a także pasji  
i zainteresowań jest karta zgłoszenia projektu (wnio-
sek konkursowy o przyznanie grantu), w której podane 
są informacje o składzie zespołu wolontariuszy  
t-Mobile wraz ze szczegółowym opisem zadań  
realizowanych w projekcie oraz umiejętności, które  
wolontariusz wykorzysta, realizując te zadania.  
W związku z tym, że ten element również podlega  
ocenie w procesie przyznawania grantu, opisy te są 
bardzo szczegółowe i wyczerpujące. przedstawiciele 
kapituły konkursowej t-Mobile niejednokrotnie są 
zaskoczeni różnorodnością pasji pracowników, którzy 
chcą wykorzystać swoje umiejętności do realizacji 
projektu wolontariackiego. 

      Dobra praktyka 
iKea retail 
Dobrym sposobem promocji wolontariatu w firmie są 
konkursy kierowane do już zaangażowanych pracow-
ników. przykładowo, w programie „iWitness”, dedy-
kowanym pracownikom ikea Retail, wybrane osoby 
wyjeżdżają do krajów, w których działa ikea Founda-
tion, by zobaczyć, na czym dokładnie polega wsparcie 
charytatywne dla organizacji partnerskich. osoby te 
równocześnie stają się ambasadorami ikea Founda-
tion i komunikują wartości oraz realne projekty firmy 
innym osobom. W ostatnich latach pracownicy sieci 
sklepów z polski zrealizowali takie „wyprawy z misją” 
do kambodży oraz Jordanii. 

WyzWanie:

Promocja idei wolontariatu.

ROZWIąZAnIE PROvIDEnT POLSKA: 
promocji wolontariatu służy m.in. firmowy  
intranet oraz portal dla doradców klienta. Regu-
larnie zamieszczane są tam zarówno informacje  
o kolejnych edycjach „tak! pomagam”, jak  
i relacje ze zrealizowanych projektów. sier-
pień w całej grupie ipF, do której należy także 
provident polska, został ogłoszony miesiącem 
wolontariatu. Była to okazja do promocji zarów-
no wolontariatu, jak i wolontariuszy. 
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Liderzy projektów wolontariatu pracowniczego biorą 
na siebie ciężar ich realizacji. to od nich zależy ułoże-
nie współpracy z partnerami społecznymi, zbudowanie 
zespołu wolontariuszy oraz kwestie formalne związa-
ne z przygotowaniem wniosku i rozliczeniem projektu.
Działania lidera oddziałują nie tylko na samą społecz-
ność, ale także na innych pracowników − jego zespół 
wolontariuszy. Dla części z nich zaangażowanie w wo-
lontariat będzie przełamaniem wewnętrznych barier  
i stereotypów. innych zmotywuje do tego, by w kolej-
nej edycji programu wolontariatu samodzielnie spróbo-
wać sił jako lider.

Dla koordynatora wolontariatu dobrze przygotowany 
lider jest niezwykle cenny. to on powoduje ujawnianie 
się kolejnych liderów w jego otoczeniu i uwalnianie 
ich potencjału do działań społecznych. Długofalowo 
prowadzi to do zmiany postrzegania wolontariatu  
w firmie, na działanie głęboko zakorzenione w kulturze 
organizacyjnej i w strategii.
•	 Jak	odkryć	lidera	działań	społecznych	wśród	 

pracowników?
•	 Jak	wspierać	lidera	w	budowaniu	projektu?
•	 Jak	wykorzystywany	jest	potencjał	doświadczonych	

liderów do budowania wolontariatu?

      Dobra praktyka
siemensa
początkowo do udziału w wolontariacie zgłaszały  
się osoby mające już doświadczenie w aktywności 
obywatelskiej w organizacjach pozarządowych,  
których często są założycielami lub aktywnymi lide-
rami. ich szczególne umiejętności przywódcze miały 
duży wpływ na propagowanie wolontariatu w siemen-
sie, włączanie do niego nowych kolegów i koleżanek,  
a następnie podejmowanie wspólnych inicjatyw. 

      Dobra praktyka 
provident polsKa
Wielu wolontariuszy w provident polska to osoby, 
które od lat angażują się w działania społeczne.  
to zgłaszane przez nich potrzeby przyczyniły się 
 do ujęcia działań wolontariackich w program  
„tak! pomagam”. to osoby, które w każdej edycji zgła-
szają projekt wolontariacki. są naturalnymi ambasa-
dorami „tak! pomagam” na zewnątrz i wewnątrz firmy. 
często działają także poza wolontariatem pracow-
niczym: wspierają lokalne społeczności, organizują 
pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywio-
łowych, zbiórki żywności i innych artykułów pierw-
szej potrzeby. osoby zaangażowane w wolontariat 
aktywnie działają także w firmowych społecznościach, 
takich jak klub Biegacza, którego szef jest aktywnym 
wolontariuszem. klubowicze biorą udział w biegach 
charytatywnych, z których dochód przekazywany jest 
potrzebującym.

| Wsparcie  
liderów  
wolontariatu 
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obszarach, mogą podzielić się tam swoim doświad-
czeniem i pozostawić swoje dane kontaktowe. W ten 
sposób służą pomocą jako eksperci w danym temacie. 
orange zachęca liderów zaangażowanych od wielu lat 
w wolontariat, aby dzielili się swoim doświadczeniem  
i zachęcali współpracowników do przyjmowania roli  
lidera w innych projektach oraz służyli w razie potrze-
by monitoringiem i realną pomocą mniej doświadczo-
nym osobom.

      Dobra praktyka 
pGe polsKiej Grupy enerGetyCznej
W związku z bardzo dużym zaangażowaniem pracow-
ników w program wolontariatu pracowniczego  
pGe „pomagamy” i działalność prospołeczną, Funda-
cja pGe wraz z zespołem csR pGe sa, poza formułą 
konkursu na najlepsze autorskie programy prospo-
łeczne pracowników, buduje sieć regionalnych liderów 
wolontariatu pGe. z roku na rok do konkursu wolonta-
riackiego pGe zgłaszanych jest coraz więcej projektów. 
konkurs zakłada realizację 40 projektów, dlatego 
zaistniała potrzeba stworzenia pracownikom nowych 
możliwości zaangażowania się, aby wciąż mogli się 
rozwijać. W sieci regionalnych liderów wolontariatu 
pGe „pomagamy” w 2017 roku wzięło udział  
10 pracowników, którzy już kierowali zespołami  
wolontariackimi w ramach przynajmniej jednej z po-
przednich edycji konkursu. ich zadaniem jest organiza-
cja projektów na większą skalę niż dotychczas. każdy 
z liderów otrzymał na cele wolontariackie 10 tysięcy 
złotych. Do planowanych działań liderzy zapraszają 
pracowników wszystkich spółek z danej okolicy.  
osoby, które chciały dołączyć do sieci regionalnych 
liderów wolontariatu, musiały wykonać zadanie re-
krutacyjne. polegało ono na przedstawieniu swojego 
postrzegania problemów lokalnej społeczności oraz 
propozycji ich rozwiązania. przy wyborze liderów juro-
rzy brali pod uwagę zarówno dotychczasowe zaanga-
żowanie społeczne, jak i nowe pomysły kandydatów.

WyzWanie:

Trudności w zaangażowaniu większej liczby 
pracowników w wolontariat. 

ROZWIąZAnIE CEMEX POLSKA:
ceMeX polska promuje wolontariat pracowniczy 
w swojej komunikacji wewnętrznej – w formie 
firmowych gazet, broszur, plakatów czy filmów, 
prezentując dobre praktyki i korzyści związane  
z organizacją akcji wolontariackich. każdego 
roku, w trakcie trwania konkursów Fundacji  
ceMeX, jej prezeska, izabella Rokicka, bierze 
udział w czatach na żywo organizowanych  
w ramach „Dni z ekspertem” przez portal e-ce-
mex.pl, w trakcie których odpowiada na pytania 
dotyczące działalności Fundacji, w tym wolon-
tariatu pracowniczego. Dodatkowo pracownicy 
Działu komunikacji i public affairs biorą udział 
w spotkaniach poszczególnych pionów Bizne-
sowych firmy, gdzie przybliżają pracownikom 
działania Fundacji ceMeX i zachęcają do zaanga-
żowania w projekty wolontariackie. Dobrym przy-
kładem dla pracowników są także członkowie 
zarządu ceMeX polska, którzy co roku uczestni-
czą w akcjach wolontariatu pracowniczego.

WyzWanie:

Dotarcie do pracowników niemających dostępu 
do poczty korporacyjnej oraz intranetu. 

ROZWIąZAnIE GRUPy TAUROn:
osoby zatrudnione na stanowiskach produkcyj-
nych stanowią 44% wszystkich zatrudnionych 
w spółkach Grupy. Rozwiązaniem w dotarciu do 
nich okazało się prowadzenie komunikacji z wy-
korzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi – 
plakatów, magazynów korporacyjnych oraz tablic 
informacyjnych. 

ze względów technicznych zgłoszenia do kon-
kursu przyjmowane były jedynie za pośrednic-
twem intranetu Grupy, wprowadzono więc możli-
wość zgłoszenia projektu w imieniu pracowników 
niemających dostępu do komputera.

14

      Dobra praktyka 
siemensa
Wolontariusze w firmie to środowisko ludzi, którzy 
dość dobrze się znają i komunikują ze sobą, między 
innymi poprzez odrębną korporacyjną listę mailingową, 
w grupie w wewnętrznym medium społecznościowym 
oraz podczas spotkań okolicznościowych (np. Między-
narodowy Dzień Wolontariusza), czy wydarzeń  
integracyjnych.  Wolontariusze mają również okazje  
do ciekawych i inspirujących spotkań z liderami organi-
zacji pozarządowych. najczęściej to liderzy projektów, 
zapraszając do swoich inicjatyw kolegów i koleżanki  
z działów, powodują, że osoby wcześniej niezwiązane  
z wolontariatem próbują swoich sił w nowym obszarze. 
Wraz z rozpoczęciem każdej edycji programu Wolon-
tariatu w firmie, osoby zainteresowane tematem mają 
możliwość wzięcia udziału w spotkaniu, podczas któ-
rego koordynatorka programu przybliża uczestnikom 
warunki programu, harmonogram, przykłady inicjatyw 
z niedalekiej przeszłości, inspiruje do działania i współ-
pracy. W intranecie pracownicy mają wgląd do opisów  
i zdjęć wszystkich projektów, które miały miejsce do tej 
pory, jako inspiracji do podjęcia własnego wyzwania.  
każdy, stawiając zarówno pierwsze, jak i kolejne kroki 
w programie, może liczyć na wsparcie merytoryczne 
koordynatora.

      Dobra praktyka 
provident polsKa
nowi wolontariusze czasami mają wątpliwości, czy 
ich pomysł jest dobry, czy właściwie wybrali benefi-
cjenta, na co należy zwrócić uwagę przy przygoto-
waniu wniosku. Rolą koordynatora wolontariatu jest 
pokierowanie tą grupą tak, by nie zaprzepaścić chęci 
i zapału do działania. służą temu zarówno rozmowy 
telefoniczne, jak i bezpośrednie spotkania z pracow-
nikami, którzy chcą się zaangażować w wolontariat. 
W ostatniej edycji „tak! pomagam”, dzięki warsztatom 
z potencjalnymi wolontariuszami, zgłoszono aż trzy 
projekty z jednego departamentu. Dużą rolę odgry-
wają także doświadczeni wolontariusze, którzy są 
ambasadorami programu. Dzielą się oni swoją wiedzą 
i zachęcają do składania wniosków.

      Dobra praktyka 
t-mobile polsKa
Firma wprowadziła pewne usprawnienia, aby wspierać 
wolontariat pracowniczy w t-Mobile. Jednym z nich 
jest dodatkowy dzień wolny z tytułu wolontariatu. 
ponadto organizacja kładzie bardzo duży nacisk na  
komunikację i promowanie wolontariuszy i ich projek-
tów wewnątrz firmy. kluczową rolę odgrywają mene-
dżerowie, zapewniający wsparcie swoim podwładnym.  
Dzięki temu pracownicy nie mają obiekcji, żeby anga-
żować się w wolontariat. Wielu spośród kierowników 
również zgłasza się jako członkowie zespołu wolonta-
riuszy.

WyzWanie:

Stworzenie miejsca zrzeszającego wszystkich 
pracowników realizujących projekty z zakresu 
wolontariatu. 

ROZWIąZAnIE GRUPy TAUROn:
W intranecie powstała grupa strefa Wolontariatu 
pracowniczego. Dzięki witrynie działającej pod 
hasłem „Jasna strona mocy!” każdy z pracowni-
ków może znaleźć informacje o już prowadzonych 
akcjach wolontariackich i konkursach grantowych 
organizowanych przez taURon, dołączyć do 
nich, a także do projektów realizowanych przez 
innych pracowników. za pośrednictwem stre-
fy można również dodać swoją akcję i zdobyć 
wsparcie firmy na jej realizację, a także poznać 
historie zrealizowanych projektów i ich autorów.

      Dobra praktyka 
FundaCji oranGe
orange dba o różnorodność proponowanych projektów 
wolontariatu – tak by każdy znalazł coś ciekawego 
dla siebie. Firma stara się tak formułować zaprosze-
nia do akcji, aby były maksymalnie konkretne i aby po 
przeczytaniu od razu było wiadomo, gdzie i kiedy akcja 
się będzie działa oraz jakie są zadania dla wolontariu-
szy. Wszystkie informacje można znaleźć w jednym 
miejscu, czyli specjalnej aplikacji dla wolontariuszy. 
Jeżeli w programie wolontariatu nie ma projektów na 
dany temat, np. pomoc zwierzętom czy biegi chary-
tatywne, w aplikacji jest dostępny katalog inspiracji. 
osoby, które w firmie lub prywatnie działają w tych 
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nia możliwości, jakie daje wolontariat. poznali także 
podstawy fundraisingu – skutecznego pozyskiwania 
funduszy na realizację projektów. Wiedza teoretycz-
na została poparta analizą przykładów z życia oraz 
ćwiczeniami praktycznymi. przy ich organizacji firma 
współpracowała z polskim instytutem Filantropii, 
centrum Wolontariatu oraz polskim stowarzyszeniem 
Fundraisingu. największym wyzwaniem w kontekście 
organizacji takich spotkań dla wszystkich pracowników 
Grupy taURon jest rozległy obszar działania firmy, 
obejmujący swym zasięgiem pięć województw i miasta 
od stalowej Woli do Jeleniej Góry. z tego względu 
szkolenia organizowane są w różnych terminach  
i lokalizacjach. 

      Dobra praktyka 
t-mobile polsKa
przed każdym startem programu grantowego, realizo-
wanego w ramach wolontariatu pracowniczego, liderzy 
projektów biorą udział w szkoleniu, podczas którego 
uczą się, jak zarządzać projektem i jak umiejętnie współ-
pracować z innymi.

      Dobra praktyka 
sanoFi 
W sanofi edukacja wolontariuszy prowadzona jest 
zarówno poprzez bezpośrednie spotkania z koordyna-
torami wolontariatu i animatorami, jak i artykuły  
eksperckie autorstwa towarzystwa inicjatyw twór-
czych „ę”, wspierającego program wolontariatu w 
firmie. Działania edukacyjne prowadzone są także  
w odniesieniu do konkretnych przedsięwzięć wolonta-
riackich. przykładem jest projekt „DoM. przestrzeń 
domowa osób starszych”, który zakładał wypraco-
wanie rozwiązań architektonicznych ułatwiających 
codzienne życie seniorom i przebudową ich mebli  
oraz urządzeń domowego użytku. adresatkami 
projektu miały być trzy seniorki, których mieszkania 
wymagały dostosowania do ich potrzeb. zakładał kilka 
etapów: zwiększanie wiedzy na temat sytuacji senio-
rów (np. podczas spotkania z socjolożką i odwiedzin  
w „pokazowym mieszkaniu seniora”), analizę wy-
wiadów przeprowadzonych z seniorkami, warsztaty 
z myślenia projektowego, bezpośrednie spotkania 
wolontariuszy z seniorkami potrzebującymi ulepszeń 
w swoich mieszkaniach, zespołową pracę koncepcyjną 
nad możliwymi zmianami i finalne remonty. Wszystkie 

te elementy miały wymiar edukacyjny, a wolontariusze 
sanofi byli zaangażowani na każdym z etapów. 

      Dobra praktyka 
siemensa
podstawą idei wolontariatu pracowniczego w siemen-
sie jest stworzenie przestrzeni do integracji pracowni-
ków, do podejmowania własnych wyzwań, współpracy 
między sobą i z otoczeniem organizacji, ze środowi-
skiem pozarządowym. edukacja przez doświadczenie 
to najcenniejszy obszar podnoszenia kompetencji 
pracowników zarówno tych społecznych, jak i zawodo-
wych.  Jest tutaj sporo miejsca na eksplorowanie moż-
liwości różnych rozwiązań w różnych sytuacjach. cała 
przygoda z wolontariatem w formie stałego programu 
rozpoczęła się od akademii Wolontariatu – warsztatu, 
na którym pracownicy zainteresowani tematem  
w firmie zdefiniowali, jaką społecznością chcieliby się 
stawać poprzez działania wolontariackie. ta ukuta 
wówczas misja przyświeca działaniom firmy do dzisiaj. 
edukacja pracowników w zakresie wolontariatu roz-
poczyna się już od stażystów, którzy dowiadują się na 
starcie o mądrym pomaganiu i coraz częściej korzysta-
ją z możliwości podejmowania wolontariackich projek-
tów przy wsparciu finansowym i komunikacyjnym oraz 
merytorycznym firmy. każdy nowy pracownik otrzy-
muje na spotkaniach wprowadzających pakiet informa-
cji o wolontariacie, wiele inspiracji do tego, by podej-
mować autorskie wyzwania społeczne czy włączać się 
w projekty wolontariackie swoich koleżanek i kolegów 
z firmy. ci zdecydowani uczestniczą w spotkaniach 
otwierających każdą doroczną edycję dotacji na projek-
ty wolontariackie, gdzie mają okazję dzielić się wiedzą, 
doświadczeniem i pomysłami. podczas Dnia Wolonta-
riusza w siemensie firma organizuje spotkania  
z udziałem liderów wolontariatu w organizacji,  
którzy są dla innych pracowników najlepszym źródłem 
informacji i inspiracji, często w określonej dziedzinie, 
na przykład organizacji pikników integracyjnych  
czy wypraw turystycznych z młodzieżą, renowacji  
i remontów, warsztatów i szkoleń, warsztatów 
rękodzielniczych i artystycznych, czy też warsztatów 
kreatywnych.
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− przedstaw mi się i powiedz, czym się zajmujesz.
− Mam na imię paweł i jestem starszym specjalistą  
od bezpieczeństwa w it.
− a teraz przedstaw mi się i powiedz, czym się  
zajmujesz, jakbyś mówił do 5 latka!
− yyyyyy…

tę anegdotę ze szkolenia dla wolontariuszy jednej  
z dużych firm, którzy przygotowywali projekt dla świe-
tlicy środowiskowej, często przywołujemy na kolejnych 
szkoleniach. pokazuje ona, że poprzez wolontariat 
każdy z nas może znaleźć się w zupełnie nowym 
środowisku, w którym cała dotychczasowa praktyka 
zawodowa, wiedza i osiągnięcia przestają mieć  
znaczenie. Liczą się tylko umiejętności miękkie  
i szybkość reagowania na nowe sytuacje i wyzwania.

W projektach wolontariatu pracowniczego wolonta-
riusze rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne, 
społeczne oraz interpersonalne nie poprzez teo-
retyczne szkolenia, ale w trakcie działania. niejed-
nokrotnie wolontariat wpływa na zmianę systemu 
wartości, rozwój empatii i inteligencji emocjonalnej. 
takiej nauce prawie zawsze towarzyszą głębokie 
emocje.

przygotowanie zespołu wolontariuszy polega na prze-
kazaniu im wiedzy niezbędnej do realizacji działań  
projektowych oraz do zbudowania procedur, które 
mają zagwarantować im komfort i poczucie bezpie-
czeństwa – szczególnie, kiedy w projekcie emocje 
mogą wziąć górę. Lider musi wiedzieć, jak poprowadzić 

swoją grupę w trudnych sytuacjach, wolontariusz musi 
wiedzieć, że nie jest w swoich działaniach sam.

•	 Jak	przygotowywani	są	wolontariusze	do	realizacji	
projektów wolontariatu pracowniczego?

•	 Jakie	działania	edukacyjne	podejmują	firmy	 
dla swoich pracowników-wolontariuszy?

WyzWanie:

Udział w szkoleniu wiąże się z nieobecnością 
wolontariusza w pracy.

ROZWIąZAnIE CITI HAnDLOWy: 
Fundacja kronenberga przeprowadzała obowiąz-
kowe, stacjonarne szkolenia dla liderów projek-
tów, na których omawiane były zasady realizo-
wania projektów. W związku z tym, że stawienie 
się na szkolenie wiązało się często z całodniową 
nieobecnością wolontariusza w pracy, zdecy-
dowano o zastąpieniu szkolenia pakietem dla 
Lidera projektu, zawierającym, prócz niezbędnej 
dokumentacji, również „przewodnik dla Lidera 
projektu”, zawierający szczegółowe wskazówki  
i wytyczne dotyczące realizacji projektu.

      Dobra praktyka
Grupy tauron
Dla pracowników Grupy taURon zorganizowano  
bezpłatne szkolenia z zakresu wolontariatu i fundrai- 
singu. podczas szkoleń uczestnicy przeszli krok po 
kroku ścieżkę, która prowadzi do pełnego wykorzysta-

| Przygotowanie 
zespołu  
wolontariuszy  
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WyzWanie:

Obawa wolontariuszy przed zetknięciem się 
z grupą odbiorców, na którą nie są przygoto-
wani lub nie wiedzą, jak zachować się  
w sposób najbardziej właściwy.

ROZWIąZAnIE CITI HAnDLOWy:
W ramach klubu Wolontariusza Fundacja 
kronenberga oferuje m.in. szkolenia i warsztaty 
ze specjalistami, np. z zakresu pracy z trudną 
młodzieżą. 

      Dobra praktyka 
Citi HandloWy
Wyzwaniem wolontariatu jest wciąż zawężanie spek-
trum działań wolontariackich do akcji skierowanych  
do placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświa-
towych i schronisk. Wszelkie inne akcje, choć w citi 
obecne, spotykają się z mniejszym zainteresowaniem 
pracowników. Dobrym pomysłem na zwiększenie zain-
teresowania np. wolontariatem w instytucjach kultury 
była organizacja ogólnopolskiej konferencji „Wolon-
tariat w kulturze”. edukację na temat potrzeb odbior-
ców prowadzi klub Wolontariusza, gdzie zaproszeni 
eksperci szerzej przedstawiają problemy danej grupy. 
Jest to okazja do tego, by przed podjęciem współpracy 
przygotować się na dane sytuacje i nauczyć się z nimi 
radzić.

      Dobra praktyka 
siemensa
W siemensie systematycznie organizowane są spo-
tkania propagujące wolontariat pracowniczy wśród 
nowych pracowników firmy oraz stażystów. co roku 
odbywa się także spotkanie inspirująco-informacyjne 
dla zainteresowanych tematem oraz przystąpieniem 
do kolejnej dorocznej edycji dotacji na projekty wo-
lontariackie. takie wydarzenia stanowią dobry grunt 
do przełamywania stereotypów i uprzedzeń na temat 
pomagania, wskazują możliwości zaangażowania się  
w inicjatywy wolontariackie pod parasolem firmy  
i są przestrzenią do wzajemnych inspiracji w zakresie 
realizacji projektów wolontariackich i nowych metod 
współpracy z odbiorcami wsparcia.

WyzWanie:

Wzajemne zrozumienie i połączenie stylu 
pracy trzeciego sektora i dużej korporacji.

ROZWIąZAnIE SAnOFI:
pracownicy sanofi wyszli ze swojego korpora-
cyjnego środowiska i doświadczyli realiów pra-
cy projektowej charakterystycznej dla trzeciego 
sektora, brali udział w spotkaniach w biurach 
instytucji, o których dotąd jedynie słyszeli  
(np. stowarzyszeniach i fundacjach). W efek-
cie wielu z nich zmieniło swoje postrzeganie 
wolontariatu i dobroczynności. 

      Dobra praktyka 
CemeX polsKa
Dział komunikacji i public affairs ceMeX polska, opu-
blikował w zeszłym roku przewodnik na temat budo-
wania i utrzymywania relacji z lokalną społecznością. 
przewodnik kierowany jest do wszystkich pracowników 
ceMeX polska w szczególności do kierowników zakła-
dów firmy. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne 
informacje o zaangażowaniu społecznym firmy oraz 
roli pracowników w tym procesie. zawarto w niej  
również przydatne kontakty do pracowników Działu  
komunikacji i public affairs. publikacja została  
przekazana kierownikom zakładów ceMeX polska  
w trakcie szkoleń z zakresu public affairs oraz zaanga-
żowania społecznego. Jest ona również dostępna dla 
wszystkich zainteresowanych pracowników w wersji 
elektronicznej oraz drukowanej.

      Dobra praktyka 
FundaCji oranGe 
edukacja wolontariuszy zachodzi na każdym etapie 
realizacji projektów: od poszukiwania i wyboru organi-
zacji do współpracy po role w projekcie oraz formy  
i rodzaj możliwej pomocy. zwykle raz w roku Fundacja 
orange organizuje zjazd 50 liderów wolontariuszy  
z całej polski, podczas którego odbywają się warsztaty 
na tematy interesujące liderów. 

      Dobra praktyka 
pGe polsKiej Grupy enerGetyCznej 
edukacja wolontariuszy w pGe prowadzona jest dwu-
torowo: zależnie od potrzeb, ale także zaangażowania 

wolontariuszy. Liderzy, którzy mają już doświadczenie 
w działaniach wolontariackich i podejmują się realiza-
cji większych projektów, biorą udział w warsztatach 
kształtujących kompetencje menedżerskie.

• Szkolenia dla wolontariuszy jako forma nagrody  
i wyróżnienia za wkład w realizowane projekty. 
Raz w roku organizowane jest spotkanie podsumo-
wujące kolejną edycję programu wolontariatu pra-
cowniczego pGe. Ważnym elementem spotkania są 
szkolenia, podczas których wolontariusze otrzymują 
wiedzę przydatną w dalszej działalności prospołecz-
nej. Warsztaty prowadzone są przez ekspertów,  
a udział w nich – oprócz wolontariuszy – biorą także 
koordynatorzy oraz członkowie kapituły programu. 
Dzięki temu są one nie tylko miejscem zdobywania 
wiedzy, ale też platformą komunikacji na temat roz-
woju idei wolontariatu w firmie. tematyka warszta-
tów obejmuje różne aspekty prowadzenia działalno-
ści prospołecznej, m.in. budowanie zaangażowania 
wśród lokalnej społeczności, sprawne zarządzanie 
projektem, zarządzanie zespołem, pozyskiwanie 
funduszy na projekty społeczne. 

• Cykl warsztatów dla Regionalnych Liderów  
Wolontariatu. 
10 Regionalnych Liderów Wolontariatu w ramach 
przygotowań do realizacji swoich projektów zostało 
zaproszonych do wzięcia udziału w specjalnych 
szkoleniach. zaplanowane na kilka weekendów 
spotkania były dostosowane tematycznie do potrzeb 
wolontariuszy. celem szkoleń miała być przede 
wszystkim pomoc w przygotowaniu bardziej wyma-
gających projektów i angażujących większą liczbę 
pracowników niż dotychczas. trenerzy mieli za zada-
nie zbudować w liderach postawy menedżerskie, ta-
kie jak zarządzania ludźmi, zarządzania projektami, 
komunikacji w zespole, które są pomocne nie tylko 
w planowaniu i realizacji projektów wolontariackich, 
ale także podnoszą kompetencje pracowników na ich 
stanowiskach pracy.
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| Planowanie  
i przygotowanie 
wniosków 

W świecie organizacji społecznych dotacje to główne 
źródło finansowania codziennej działalności*. Wiedza 
o tym, jak przygotować wniosek o dofinansowanie 
projektu i jak opisać planowanie działań społecznych 
zgodnie z logiką projektową, jest jedną z podsta-
wowych. tych zagadnień dotyczą także pierwsze 
szkolenia, przez jakie przechodzą początkujący 
społecznicy.

Jednak ta wiedza i umiejętności, tak szeroko rozpo-
wszechnione w sektorze społecznym, nie zawsze  
są dostępne dla pracowników firm. Jak na ironię  
w najbardziej rozpowszechnionym sposobie wybierania 
projektów wolontariatu pracowniczego większość firm 
stosuje rozwiązania znane z sektora społecznego – 
formę konkursu ofert, wnioski projektowe i tworzenie 
list rankingowych w oparciu o oceny komisji konkurso-
wej. to procedury, które w oparciu o zapisy Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
są stosowane przez każdy samorząd.

Dobrze przygotowany wniosek to przynajmniej połowa 
sukcesu w drodze do realizacji zaplanowanych w nim 
działań. Jego opracowanie wymaga z jednej strony 
pomysłów wolontariuszy, a z drugiej doświadczenia 
społeczności w opisywaniu planowanych działań.  
Jest on zatem naturalnym wstępem do dialogu  
i budowania partnerstwa między sektorem bizneso-
wym i nGo.

* „kondycja sektora organizacji pozarządowych w polsce 2015”. Raport 
z badań. stowarzyszenie klon/Jawor, Warszawa 2016.

•	 Jak	wygląda	współpraca	z	organizacjami	społeczny-
mi przy przygotowywaniu wniosków?

•	 Na	jakie	wsparcie	w	jego	przygotowaniu	mogą	liczyć	
pracownicy ze strony firmy?

      Dobra praktyka 
FundaCji oranGe 
konstrukcja wniosku do ubiegania się o grant struktu-
ryzuje współpracę i nadaje wagę etapowi planowania 
działań. kluczowe jest poznanie potrzeb organizacji, 
z którą współpracować będą wolontariusze. społecz-
ność lokalna ma zasadniczy wpływ na kształt działań, 
które zostaną podjęte. Ustalenia opierają się na dialo-
gu – zwłaszcza pomiędzy liderem i przedstawicielem 
organizacji, z którą wolontariusze będą działać. przy-
datna jest również pomoc koordynatora, który podpo-
wiada, na co warto zwrócić uwagę, ustalając szczegóły 
współpracy z organizacją. Detale takiej współpracy są 
także ujęte w porozumieniu, jakie lider zawiera z orga-
nizacją przed realizacją projektu. proces planowania 
ma również na celu ustalenie, jaka jest rola i zadanie 
każdego z wolontariuszy w projekcie, na czym polega 
działanie wolontariusza na miejscu, za co przejmuje 
odpowiedzialność i jaki będzie efekt końcowy. 

      Dobra praktyka 
pGe polsKiej Grupy enerGetyCznej 
pomysł na projekt to najczęściej efekt współpracy  
i dialogu pomiędzy wolontariuszami a samym benefi-
cjentem. społeczność lokalna najlepiej wie, jakie ma 
potrzeby i jakie są jej oczekiwania wobec wolontariu-
szy. Wspólna praca nad określeniem celu projektu  

i efektu, jaki mają przynieść działania wolontariuszy, 
jest dodatkowym sposobem na integrację i współpra-
cę w małej społeczności. Wolontariat pGe daje takie 
możliwości, ponieważ to sami wolontariusze w swoim 
najbliższym otoczeniu wyszukują osoby potrzebujące 
czy problemy, które mogą rozwiązać poprzez swoją 
pracę.

      Dobra praktyka 
siemensa 
organizacje pozarządowe, jako reprezentanci  
społeczności lokalnej, podejmują w partnerstwie,  
z inicjatywy pracowników, działania wolontariackie.  
W przypadku inicjatyw, których odbiorcami jest  
cała społeczność, a nie tylko wąskie grono ostatecz-
nych beneficjentów, kształt projektów wynika ze 
wspólnych ustaleń, poczynionych podczas spotkań 
roboczych na etapie planowania. kluczowa jest opinia 
i wskazówki wszystkich interesariuszy zaangażo-
wanych w dane przedsięwzięcie. W ostatnich latach 
wartościowym narzędziem rozpoznawania potrzeb, 
budowania prototypów rozwiązań i ich testowania, 
a potem wdrażania jest metoda Design thinking. 
podczas planowania działań bezcenna jest otwarta 
komunikacja, wzajemne zaufanie, znajomość istoty 
wolontariatu pracowniczego oraz wspólne zaangażo-
wanie od etapu planowania, przez realizację, aż  
do podsumowania efektów współpracy.

      Dobra praktyka 
CemeX polsKa 
pracownicy firmy – liderzy projektów wolontariackich, 
przed zgłoszeniem wniosku o grant w konkursie dla 
Wolontariuszy ceMeX, odbywają spotkania z lokalną 
organizacją, którą zamierzają wesprzeć w ramach  
swoich działań. W ten sposób zdobywają informacje  
z pierwszej ręki dotyczące konkretnych potrzeb 
organizacji. Dzięki temu są w stanie lepiej zaplanować 
swoje działania, które następnie szczegółowo opisują 
we wniosku grantowym. Lider projektu uwzględnia we 
wniosku o grant nie tylko dane wspieranej organizacji, 
ale również jej przedstawiciela, oddelegowanego do 
koordynacji projektu realizowanego w ramach wolon-
tariatu ceMeX. Dzięki temu obie strony zobowiązują 
się do ścisłej współpracy już w momencie aplikowania 
o grant. 

WyzWanie:

Wzajemna nieznajomość specyfiki i środo- 
wiska pracy, perspektywy współpracy  
oraz ograniczone możliwości bezpośrednich  
kontaktów między pracownikami korporacji  
a przedstawicielami trzeciego sektora. 

ROZWIąZAnIE SIEMEnSA:
W firmie opracowano kartę etyczną wolontaria-
tu pracowniczego. określa ona prawa, obo-
wiązki i przywileje uczestników wolontariatu 
pracowniczego oraz możliwość swobodnego 
aranżowania czasu pracy przez wolontariuszy 
na potrzeby planowania, realizacji i podsumo-
wania przedsięwzięć wolontariackich w godzi-
nach pracy, za zgodą i wiedzą przełożonych. 
Dzięki temu pracownicy mają szansę na kom-
fortowe spotkania oraz komunikację pośrednią 
z wykorzystaniem zasobów i narzędzi firmy.

      Dobra praktyka 
Grupy tauron 
społeczności lokalne są jedną z najważniejszych grup 
interesariuszy taURona, a współpraca z nimi stano-
wi zobowiązanie firmy w ramach realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju. ich rzeczywiste potrzeby 
identyfikowane są co roku w trakcie panelu dyskusyj-
nego poprzedzającego przygotowanie raportu csR. 
Dostępny dla wszystkich pracowników raport jest 
źródłem informacji o podejmowanych przez firmę 
działaniach względem otoczenia i stanowi źródło 
inspiracji pracowników, którzy chcą realizować projekty 
wolontariackie. społeczności lokalne zaangażowane 
są w realizację projektu wolontariackiego już na etapie 
jego tworzenia. każdy z pracowników-wolontariuszy, 
przedstawiając swój projekt, określa w nim rolę nie  
tylko firmy, ale również samego beneficjenta pomocy.  
to beneficjent posiada najlepszą wiedzę na temat 
swoich potrzeb, pracownik natomiast ma pomysł na  
to, jak na nie odpowiedzieć przy udziale taURona. 
Również w trakcie realizacji projektu wolontariusze 
często włączają społeczności lokalne do swoich 
działań.
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koordynatorzy projektów z organizacji pozarządowych 
często powtarzają, że „to nie problem napisać ładny 
wniosek. problemem może być zrobienie tego, co się 
napisało”. nawet przy wykorzystaniu całej wiedzy eks-
perckiej organizacji społecznych, doświadczenia i chęci 
wolontariuszy oraz wsparcia firmy − zawsze mogą 
wystąpić sytuacje, których nikt wcześniej nie przewi-
dział. podczas realizacji działań pojawiają się zarówno 
niespodziewane przeszkody, jak i nieprzewidziane 
możliwości, pozwalające na dodatkowe działania. 

projekty wolontariatu pracowniczego charakteryzu-
je duża elastyczność w realizacji, szerokie pole do 
działań dla samych wolontariuszy i otwartość partnera 
społecznego. przy odpowiedniej komunikacji możliwe 
jest dostosowywanie projektów do wyzwań już w trak-
cie ich trwania. W końcu do zaplanowanego celu może 
prowadzić więcej niż jedna droga.
•	 Jak	wolontariusze	i	społeczność	mogą	wpływać	 

na kształt projektu podczas jego realizacji?
•	 Jakie	wsparcie	otrzymują	wolontariusze	w	przypadku	

sytuacji trudnych?

      Dobra praktyka
Citi HandloWy
Fundacja kronenberga oferuje wolontariuszom i lide-
rom projektów kompleksowe wsparcie i służy pomocą 
na każdym etapie realizacji działań. od początku  
liderzy akcji są informowani o możliwościach, ale 
i o zagrożeniach, jakie może nieść ze sobą samodzielna 
realizacja projektu. autorskie inicjatywy, zgłoszone  
w ramach konkursu „Wolontariusz na Bank!”, podlegają 

weryfikacji pod względem merytorycznym i formalnym 
przez zespół Wolontariatu pracowniczego. na tym 
etapie pracownicy Fundacji kronenberga zapoznają się 
z opisem projektu, przekazują wskazówki i ewentual-
ne uwagi. Lider projektu ma szansę na dopracowanie 
pomysłu, skorygowanie błędów i niejasności oraz 
uszczegółowienie działań, a co za tym idzie zwiększe-
nie szansy na pełne dofinansowanie swojego projektu. 
W celu możliwie jak najlepszego przygotowania lidera 
do jego roli powstał także „przewodnik dla Lidera pro-
jektu”, zawierający szczegółowe informacje na temat 
przeprowadzenia inicjatywy społecznej, którego lektu-
ra przeprowadzi wolontariusza przez wszystkie punkty 
projektu i pozwoli przygotować się na ewentualne, 
nieoczekiwane trudności. każdy lider ma również przy-
dzielonego opiekuna projektu – pracownika zespołu 
programu Wolontariatu pracowniczego, z którym 
może kontaktować się w przypadku pytań lub wątpli-
wości. Dodatkowo przy akcjach wolontariackich, gdzie 
zaangażowana jest znaczna liczba wolontariuszy, przy 
projekcie obecna jest osoba ze strony Fundacji. Daje 
to możliwość aktywnego obserwowania zarówno wo-
lontariuszy, jak i organizacji, reagowania, wyjaśnienia 
sytuacji nieoczywistych dla obu stron.

      Dobra praktyka
pGe polsKiej Grupy enerGetyCznej
projekty realizowane przez wolontariuszy pGe to ich 
własne, autorskie koncepcje. pomysły rodzą się w gło-
wach samych liderów albo są wynikiem wspólnej pracy 
zespołu. każdy projekt, zanim zostanie zgłoszony do 
programu wolontariackiego pGe „pomagamy”, jest 

wcześniej szeroko konsultowany z samym benefi-
cjentem, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby 
danej organizacji czy instytucji. zgłaszane projekty 
mają opracowane plany działań, harmonogramy oraz 
budżet. Mimo tak kompleksowych przygotowań mogą 
zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane w projekcie. 
Dlatego tak ważne jest, aby w trakcie działań stale 
współpracować z beneficjentem i dostosowywać się 
do zmieniających się zdarzeń. W przypadku trudnych 
kwestii wsparcia wolontariuszom może udzielić koor-
dynator wolontariatu bądź Fundacja pGe.

      Dobra praktyka
FundaCji oranGe
projekty z definicji są elastyczne i powinny dopasować 
się do nieprzewidzianych sytuacji. Wolontariusze i lide-
rzy uczą się na błędach. Fundacja kładzie duży nacisk 
na jak najlepsze przygotowanie się do projektu, jednak 
warto jest mieć także plan B i c, na wypadek gdyby nie 
zadziałał plan a. W zajęciach z dziećmi wręcz zalecane 
jest przygotowanie kilku scenariuszy i podążanie za 
dziećmi − sprawdza się to zwłaszcza w projektach  
z udziałem dzieci w szpitalu. Wolontariusze widzą,  
czy dzieci są pełne energii, i wtedy można z nimi zrobić 
aktywne zajęcia, czy są zmęczone i lepiej poczytać 
wspólnie książkę lub porysować. nieraz realizację 
projektu należy odłożyć w czasie – z obiektywnych 
przyczyn. niekiedy wygasa potrzeba lub jest rozwiąza-
na w inny sposób.

      Dobra praktyka
CemeX polsKa
Wolontariusze mają możliwość swobodnego dopaso-
wania terminu realizacji akcji wolontariackich w ramach 
określanego co roku w Regulaminie konkursu dla 
Wolontariuszy ceMeX przedziału czasowego. terminy 
działań ustalane są przed złożeniem wniosku o grant 
w konkursie dla Wolontariuszy ceMeX przez lidera 
danego projektu wolontariackiego w porozumieniu  
z partnerem społecznym, zaangażowanym w projekt. 
zmiany nieprzewidziane we wniosku, w tym dotyczą-
ce terminu działań, dopuszczalne są po otrzymaniu 
zgody prezeski Fundacji. proces ten realizowany jest 
sprawnie, aby umożliwić wolontariuszom elastyczność 
i efektywność działań. 

      Dobra praktyka
Grupy tauron
W fazie zgłaszania pomysłu każdy z pracowników 
określa poszczególne etapy jego realizacji oraz 
zakładane rezultaty. W sytuacji, gdyby postępowanie 
zgodnie z harmonogramem projektu nie było możliwe 
na etapie jego realizacji, istnieje szansa na modyfi-
kację działań projektowych oraz ram czasowych, po 
uprzednim uzgodnieniu tego z koordynatorem strefy 
Wolontariatu. pracownicy mogą liczyć również na nie-
zbędne wsparcie firmy w dążeniu do realizacji założeń 
projektu. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od 
wolontariusza projekt nie może zostać zrealizowany, 
zakładane jest trójstronne spotkanie przedstawicieli 
zespołu komunikacji wewnętrznej, wolontariuszy od-
powiedzialnych za projekt oraz w celu przeanalizowa-
nia przyczyn niepowodzenia i wyciągnięcia wniosków 
na przyszłość. 

      Dobra praktyka
t-mobile polsKa
W t-Mobile wolontariat pracowniczy polega na  
tworzeniu przez wolontariuszy swoich projektów,  
w ramach których wspierają oni konkretne, wybrane 
przez siebie społeczności lokalne. Właśnie dzięki temu, 
że to pracownicy samodzielnie tworzą projekty, są one 
bardzo elastyczne. nawet w nieprzewidzianych sytu-
acjach wolontariusze znajdują kreatywne rozwiązania 
i nie pozwalają na to, aby jakiekolwiek niepowodze-
nia napotkane w trakcie realizacji projektów zostały 
zauważone przez ich odbiorców. takie podejście 
do wolontariatu pracowniczego daje liderom wiele 
możliwości do nauki na swoich błędach oraz rozwijania 
nowych umiejętności. Liderzy, którzy angażują się  
w wolontariat, z roku na rok są coraz lepiej przygoto-
wani do działań wolontariackich. 

      Dobra praktyka
sanoFi
sanofi zakłada maksymalną elastyczność projektu, 
jednak pamiętając o realizacji jego celu. Firma bierze 
pod uwagę takie trudności, jak zbyt mała liczba wolon-
tariuszy, niska motywacja, złe warunki pogodowe, brak 
świadomości celu i etapów trwania projektu. projekt 
może ewaluować w trakcie. przykładem jest akcja 
„Rośnij WaW”. W założeniu miało to być przedsię-
wzięcie skupiające się na fotograficznym mapowaniu 

| Realizacja projektów 
wolontariatu 
pracowniczego



zielonych terenów Warszawy. W trakcie prac – także 
po sugestiach pracowników sanofi – przeszło ewolucję 
ku projektowi dźwiękowemu. 

      Dobra praktyka
provident polsKa
Wolontariusze starają się być elastyczni i jeśli zachodzi 
taka konieczność, dostosowują projekty do aktualnej 
sytuacji i zmieniających się okoliczności. Gdy mają wąt-
pliwości, konsultują z koordynatorem programu takie 
zmiany, jak zakres projektu lub przeznaczenie budżetu 
na inne działania.

KompleKsoWa realizaCja projeKtu 
WedłuG sanoFi
W ramach pierwszego etapu programu wolontariatu 
w Sanofi zrekrutowano dziesięciu animatorów  
z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, którzy wzięli 
udział w konkursie grantowym na projekty społeczne 
realizowane przez Sanofi i Dobre Pomysły „ę”.  
W październiku 2016 roku zainaugurowano program 
wolontariatu pracowniczego w Sanofi. Na wydarzeniu 
przedstawiono idee wolontariatu pracowniczego oraz 
zasady wspierania projektów społecznych. Następnie 
przeprowadzono akcje promocyjno-informacyjne wśród 
pracowników firmy, aby wzięli oni udział w głosowa-
niu na projekty społeczne, które przejdą do kolejnego 
etapu i będą wspierane przez wolontariuszy Sanofi. 
Po głosowaniu wybrane zostały projekty: „Autentyzm. 
Historie rodzinne”, „Wokół Stołu”, „Rośnij WaW”, „Dom. 
Przestrzeń domowa osób starszych” i „Cała Praga 
Śpiewa”. Zwieńczeniem pierwszej części działań było 
wydarzenie o nazwie SPEED DATING, w którym udział 
wzięli autorzy projektów i potencjalni wolontariusze. 
Celem spotkania było poznanie animatorów i możli-
wość szerszego omówienia, na czym polegają projekty  
i w jaki sposób osoby z Sanofi mogą się w nie zaanga-
żować jako wolontariusze. Po tym wydarzeniu pracow-
nicy mogli zgłaszać się do wzięcia udziału w wolonta-
riacie pracowniczym w ramach konkretnych projektów. 
Po utworzeniu zespołów  zorganizowano pierwsze 
spotkanie projektowe, na którym omawiano cele, 
harmonogram działań oraz zadania dla wolontariu-
szy. Równolegle do działań z wolontariuszami zostali 
wybrani doświadczeni tutorzy, których zadaniem było 
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wspieranie animatorów podczas realizacji ich projek-
tów. W drugim etapie projektu, trwającym od stycznia 
2017 roku, rozpoczęto realizację projektów według 
ustalonych harmonogramów. W zależności od potrzeb 
danej inicjatywy i animatora zapraszano do wsparcia 
również Seniorów-Ekspertów i wolontariuszy-studen-
tów. Podczas spotkań edukacyjnych z wolontariuszami 
omawiano szczegóły związane z realizacją projek-
tów: przebieg, harmonogram, zobowiązania, efekty. 
Wolontariusze i osoby zainteresowane wolontariatem 
w firmie otrzymywały artykuły specjalistyczne autor-
stwa ekspertów współpracujących z „ę” (na tematy 
oddolnych działań społecznych, wagi budowania sieci 
wsparcia społecznego oraz pogłębienia wątku wolon-
tariatu) oraz mailingi informujące o przebiegu wolon-
tariatu. Działała także specjalna zakładka w intranecie. 
Zorganizowano również spotkania rozwojowe dla sa-
mych animatorów, realizujących interwencje społeczne 
z wolontariuszami, w celu rozwijania ich umiejętności 
liderskich. W ciągu całego procesu realizacji działań 
byli oni także pod opieką doświadczonych tutorek.

Karolina Szapiro,  
Sanofi

Realizacja każdego projektu jest cyklem, a kończy go 
proces podsumowania i ewaluacji działań. Można rów-
nież stwierdzić, że to od ewaluacji (zapoznania się  
z informacjami i wyciągnięcia z nich wniosków) zaczyna 
się każdy następny cykl projektowy, czyli każda kolejna 
edycja wolontariatu pracowniczego. 

Dobrze i stabilnie prowadzona ewaluacja generuje 
dobre praktyki, na których bazować mogą następni 
koordynatorzy i kolejni wolontariusze przygotowujący 
projekty. z niniejszej publikacji wynika, że doświadczo-
ne firmy znają i wykorzystują ten proces.

ewaluacja stanowi także punkt odniesienia w badaniu 
wpływu społecznego i pozwala na śledzenie zmian  
w społecznościach, w których wolontariusze prowadzi-
li swoje działania. zawiera dane ilościowe i jakościowe 
niezbędne dla każdego raportu społecznej odpowie-
dzialności.
•	 Jak	wolontariusze	podsumowują	swoje	działania?
•	W	jaki	sposób	zbierane	są	dane	jakościowe	i	ilościo-

we ze zrealizowanych projektów?
•	 Jaki	wpływ	mają	te	dane	na	kształt	wolontariatu	

pracowniczego?

      Dobra praktyka 
Grupy tauron 
każdy z projektów wolontariackich kończy się przed-
stawieniem przez lidera akcji obszernego sprawoz-
dania wraz z dokumentacją zdjęciową oraz księgową 
realizowanego projektu.  Wolontariusze taURona 
pozostają w stałym kontakcie ze społecznościami 

lokalnymi, na rzecz których realizowali swoje projekty, 
o czym świadczy fakt tworzenia przez nich kolejnych 
propozycji pracy na rzecz danych grup.

      Dobra praktyka 
Kompanii piWoWarsKiej
przygotowanie raportu podsumowującego projekt  
i współpracę jest jednym z obowiązków lidera projektu. 
Dzięki raportom zbierane są informacje i budowane 
statystyki działań wolontariuszy wykorzystywane m.in.  
w raportach społecznych firmy. W przypadku włączania 
się pracowników firmy w duże, ogólnopolskie akcje wo-
lontariackie, firma indywidualnie podsumowuje współpra-
cę z organizacjami. W ten sposób podsumowywana była 
współpraca 1350 pracowników-wolontariuszy ze stowa-
rzyszeniem Wiosna w ramach akcji szlachetna paczka.

      Dobra praktyka 
CemeX polsKa 
po zakończeniu akcji wolontariackiej każdy lider 
projektu zobowiązany jest do złożenia sprawozdania 
końcowego, które poza rozliczeniem finansowym 
zawiera opis zrealizowanej akcji wolontariackiej, ocenę 
realizacji celów i dokumentację fotograficzną lub 
filmową. Lokalne organizacje zaangażowane w akcję 
wolontariatu pracowniczego na każdym etapie mają 
czynny wpływ na prowadzone działania. nie współpra-
cują one jednak przy ewaluacji projektu wolontariatu 
pracowniczego, gdyż jest to zadaniem zarządu  
Fundacji ceMeX. niemniej jednak ceMeX polska bierze 
pod uwagę opinię swoich partnerów społecznych.  
organizacje pozarządowe współpracujące z firmą 
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mogą wyrażać swoje spostrzeżenia i uwagi na każdym 
etapie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jak  
również w trakcie Dialogów z interesariuszami. 

      Dobra praktyka 
siemensa
każda inicjatywa wolontariacka pracowników firmy 
podlega ewaluacji przez lidera projektu i przedstawi-
ciela organizacji z zespołem realizującym projekt  
i z jego beneficjentami. zakończenie projektu to 
spotkanie podsumowujące, które kończy się raportem, 
podsumowaniem wyników współpracy oraz rekomen-
dacjami na przyszłość. istotne jest zarówno osią-
gnięcie zakładanych celów projektu, jak i satysfakcja 
pracowników oraz przedstawicieli organizacji poza-
rządowych. siemens promuje nie tylko podejmowanie 
i realizację projektów wolontariackich, ale również 
podkreśla i wspiera to, na co coraz trudniej znaleźć 
czas - celebrację wspólnych dokonań, zwłaszcza tych 
służących wspólnemu dobru, wzajemne podziękowa-
nia, dzielenie się inspiracjami i wnioskami.

      Dobra praktyka 
Citi HandloWy
•	 Od	2012	roku	Fundacja	Kronenberga	rokrocznie	

przeprowadza ankiety ewaluacyjne programu  
Wolontariatu pracowniczego, które pozwalają m.in.  
na zbadanie potrzeb pracowników citi w zakresie  
zaangażowania w wolontariat pracownicy na najbliż-
sze 12 miesięcy, w tym określenie beneficjentów  
i zakresu pomocy. 

•	 Ponadto,	każdorazowo,	po	realizacji	projektu	lider	
zobowiązany jest do przedłożenia w ramach rozli-
czenia projektu sprawozdania merytorycznego  
z przeprowadzonej akcji. sprawozdanie od 2015  
roku ma formę ankiety internetowej i zawiera ze-
staw pytań dotyczących zarówno technicznej strony 
realizacji projektu, jak i oceny przeprowadzonych 
działań oraz ich wpływu na beneficjentów. 

•	 Efekty	działań	wolontariuszy	Citi	od	2015	roku	
pomaga mierzyć także ankieta skierowana do orga-
nizacji partnerskich. Jej wyniki prezentowane są na 
przełomie września i października. W ubiegłym roku 
swoją opinią podzieliło się z firmą 3/4 placówek,  
w których wolontariusze realizowali swoje projekty. 
ankiety są komplementarne i stanowią narzędzie 
kompleksowej oceny rezultatów projektu. 

      Dobra praktyka 
sanoFi
W celu podsumowania działań prowadzonych  
w ramach wolontariatu pracowniczego przeprowadzo-
no badanie oraz sporządzono raport. Badanie zostało 
zrealizowane przez centrum Wyzwań społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie spółki  
Dobre pomysły „ę” i dotyczyło programu wolontariatu 
pracowniczego prowadzonego w warszawskim oddzia-
le sanofi we współpracy z towarzystwem inicjatyw 
twórczych „ę” i spółką społeczną „Dobre pomysły „ę”. 
ewaluacja programu opiera się na metodach badań 
jakościowych. Badanie zrealizowano w czerwcu i lipcu 
2017 roku. obejmuje ono 10 wywiadów z wolontariu-
szami, 2 wywiady z menedżerkami z działu komuni-
kacji i csR-u sanofi, wywiad fokusowy z animatorami 
projektów prowadzonych w ramach programu oraz 
analizę materiału zastanego.

      Dobra praktyka 
pGe polsKiej Grupy enerGetyCznej
Raz w roku w ramach podsumowania kolejnej edycji 
programu wolontariatu pracowniczego pGe „pomaga-
my” organizowane jest spotkanie wszystkich wolonta-
riuszy. spotkanie jest okazją do podziękowania wszyst-
kim uczestnikom za poświęcony czas oraz ich wkład 
pracy, a także do wręczenia dyplomów. Jest to również 
kolejna okazja do dzielenia się swoimi doświadczenia-
mi, przeżyciami, a przede wszystkim – motywowania 
się wzajemnie do dalszych działań. Dzięki takiemu 
corocznemu spotkaniu udaje się podtrzymywać relacje 
oraz wymieniać dobrymi praktykami. 
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zarządzanie Wolontariatem 
praCoWniCzym WedłuG  
Citi HandloWy
Przestrzenią wymiany doświadczeń wolontariackich 
jest zainicjowany w 2012 roku „Klub Wolontariusza”. 
Podczas cyklicznie organizowanych spotkań uczestnicy 
wspólnie poszukują odpowiedzi na pytania i wątpli-
wości, a także pod okiem trenerów doskonalą umiejęt-
ności przydatne w działalności wolontariackiej. Klub 
otwarty jest również na wolontariuszy z innych firm. 
Swoimi doświadczeniami dzielili się w nim pracownicy 
takich firm, jak Nutricia, PZU, Totalizator Sportowy 
oraz PKN Orlen. 

Przydatnym narzędziem śledzenia aktywności wolon-
tariuszy Citi jest dedykowany do tego celu interaktywny 
system wspomagania wolontariatu – Volunteer  
Management System (VMS), w którym wolontariusze 
mają możliwości zapisywania godzin wolontariatu 
indywidualnego. Skuteczną zaś metodą badania  
preferencji i doświadczeń wolontariuszy zarówno  
w obrębie wolontariatu pracowniczego w Citi, jak i poza 
nim jest cyklicznie przeprowadzana ankieta Programu 
Wolontariatu Pracowniczego, w której wolontariusze 
odpowiadają na pytania dotyczące swojej aktywności 
wolontariackiej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie 
porusza również kwestie najskuteczniejszej zachęty 
do wolontariatu. Według rankingu najskuteczniejsza 
jest rekomendacja innych wolontariuszy. Drugi istotny 
czynnik to informacja zwrotna od organizacji partner-
skich. W związku z tym ankiety ewaluacyjne od 3 lat 
kierowane są również do nich z prośbą o ocenę  
zrealizowanego projektu oraz ocenę zaangażowania  
i pomocy wolontariuszy. Badanie pokazuje również,  
że pracownicy chętnie włączają się w projekty, jeśli 
mogą pracować u boku koleżanek i kolegów z pracy. 
Fundacja Kronenberga zachęca więc do włączania się 
w inicjatywy całych zespołów, oferując dodatkowe  
dofinansowania do grantu za zaangażowanie dużej 
liczby pracowników Citi (dodatkowe 500 zł za zaanga-
żowanie 15−19 pracowników Citi lub 1000 zł  
za zaangażowanie minimum 20 pracowników Citi  
w ramach konkursu grantowego dla pracowników, 
którzy chcą przeprowadzić projekt wolontariacki).  
Wolontariusze, którzy raz zaangażowali się w tego 
typu projekty, są bardziej skłonni do ponownej aktyw-

ności, a także chętniej podejmują się roli lidera pro-
jektu. Budowaniu kompetencji wolontariuszy służą 
również wspomniane spotkania Klubu Wolontariusza.  
Przy okazji promocji wolontariatu w firmie i poszu-
kiwania nowych liderów, obok tradycyjnych form 
rekrutacji, takich jak mailing, newslettery czy publiko-
wane informacji na stronach intranetu, przeprowadza-
nych jest także wiele innych działań. Należą do nich 
akcje promocyjne (publikacje w prasie), bezpośrednie 
spotkania Fundacji z pracownikami-wolontariuszami, 
komunikacja wewnętrzna poprzez firmowy „facebook”, 
komunikacja poprzez media wall – specjalny ekran 
umieszczony w siedzibie banku przy ul. Senatorskiej 
w Warszawie, widoczny dla wszystkich osób wchodzą-
cych do banku. Ponadto prowadzone są działania  
w ramach social media (Twitter, Facebook Citi  
Handlowy, YouTube). Wolontariusze Citi zachęcani są 
do prowadzenia komunikacji na swoich profilach na 
Twitterze, Facebooku bądź Instagramie i oznaczania 
wpisów: #CitiVolunteers. Wolontariusze chętnie dzielą 
się swoim zaangażowaniem w wolontariat – pokazu-
ją realizowane projekty oraz organizacje, z którymi 
współpracowali. Podczas ostatniego Światowego 
Dnia Citi dla Społeczności, największego projektu 
społecznego w Citi, kampania w social mediach  
objęła także organizacje, na rzecz których pracowali 
wolontariusze. Wpisy dotyczące projektów realizowa-
nych we współpracy z Fundacją Kronenberga ozna-
czane były #CitiVolunteers. Fundacja publikuje także 
wywiady z aktywnymi wolontariuszami, którzy dzielą 
się swoim doświadczeniem, oraz przygotowuje filmowe 
relacje z akcji wolontariackich. 

Paulina Zalewska,  
Citi Handlowy
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| Jak dobrze 
współpracować?

Poradnik dla organizacji społecznych chcących 
zaangażować wolontariuszy w ramach projektów 
wolontariatu pracowniczego.

poniższymi wskazówkami podzielili się koordynatorzy 
wolontariatu pracowniczego z firm partnerskich Forum 
odpowiedzialnego Biznesu. zostały one przygotowane 
przez praktyków dla praktyków, a ich treść podyk-

towało doświadczenie, dobre praktyki i informacje 
zwrotne ze zrealizowanych projektów. Jeśli twoja 
organizacja chce skorzystać z możliwości, jakie daje 
goszczenie projektu wolontariatu pracowniczego,  
to wskazówki te stanowią podpowiedź, na co zwrócić 
uwagę na każdym szczeblu jego realizacji.

InIcjowanIe kontaktu  
organIzacjI z fIrmą

PrzygotowanIe Projektu wsPółPraca 
Przy realIzacjI Projektu

zakończenIe dzIałań

•	Odrób pracę domową – sprawdź, czy twoja propo-
zycja pasuje do profilu działań społecznych firmy. 
Dowiedz się, jakie projekty firma finansuje  
i jakie inicjatywy wspiera.

•	Poznaj wszystkie możliwości wsparcia – Dowiedz 
się, firma oferuje inne, lepiej pasujące do twoich  
potrzeb możliwości wsparcia – np. sponsoring,  
darowizny, dotacje.

•	Zaproponuj konkretne działanie – twoja oferta 
powinna być krótka i konkretna, z wyszczególnieniem 
rodzaju i celu wsparcia. pracownicy niechętnie anali-
zują duże, ogólne oferty  
współpracy.

•	Bądź cierpliwy – nie zawsze musi dojść do realizacji 
projektu. Być może nie znajdą się pracownicy z twojej 
miejscowości chcący zaangażować się w wolontariat 
pracowniczy.

•	Buduj różne kanały kontaktu – pracownicy  
i potencjalni wolontariusze to także członkowie 
twojej społeczności. szukaj różnych dróg zachęcenia 
ich do wolontariatu. Rozmawiaj z przedstawicielami 
lokalnych oddziałów, biur czy salonów.

•	Bądź widoczny i przejrzysty – Jeśli kogoś zainteresu-
je twoja oferta, to będzie chciał się dowiedzieć więcej 
o twojej organizacji. zadbaj o to, żeby informacje te 
były aktualne i łatwe do znalezienia.

•	nie obawiaj się oryginalnych, nietypowych pomy-
słów – innowacyjne działania są mile widziane  
szczególnie, kiedy odpowiadają potrzebom społecz-
ności.

•	Podchodź realnie do celów − nie oczekuj natychmia-
stowej zmiany na lepsze; zmiana to proces.

•	Wspieraj wolontariuszy przy planowaniu projektu – 
Dla wolontariuszy jesteś przedstawicielem społecz-
ności i ekspertem wiedzącym, jak odpowiedzieć  
na jej potrzeby. Dziel się tą wiedzą.

•	Planuj długofalowo, nie jednorazowo – Jeśli wolon-
tariusze zrobią coś, o co ktoś będzie musiał później 
dbać, to odpowiednio to zaplanuj. na przykład zapla-
nuj, kto będzie dbał o ogród, jeśli wolontariusze go 
zasadzą.

•	Pokaż prawdziwą potrzebę – Wolontariusze muszą 
czuć, że jadą na wolontariat po „coś”. sam projekt  
nie jest powodem – ważne jest to, jak poprawi  
to sytuację społeczności.

•	nie pozoruj działań – organizatorzy są wyczuleni  
na projekty, w których wolontariusze działają  
„przy okazji”, a fundusze są przeznaczane na coś 
zupełnie innego.

•	Wolontariat pracowniczy to nie PR – czasami  
firmy chcą się pochwalić działaniami, ale obecność  
w mediach nie jest ich celem. Wolontariusze  
w pierwszej kolejności chcą zrobić coś dla społecz-
ności.

•	Dobrze zorganizuj czas i zasoby – zaplanuj konkret-
ne działania dla wolontariuszy. nie może być tak, że 
kilka osób pracuje, a inni wolontariusze nie wiedzą,  
co mają robić lub nie mają narzędzi do pracy.

•	Angażuj społeczność – niech działają nie tylko  
wolontariusze, ale także osoby z twojej organizacji  
i społeczność, na rzecz której realizowany jest  
projekt. 

•	Zapewnij zaplecze – Wykorzystuj różne możliwości 
pozyskania wsparcia. nie ma potrzeby kupowania 
20 łopat, skoro można je na czas akcji pożyczyć od 
społeczności. oszczędzone w ten sposób fundusze 
przeznacz na coś innego.

•	Współpracuj w trakcie akcji – Wolontariusze nie 
mogą być zostawieni z pracą sami sobie. Jeśli działają 
dla ciebie, to pokaż, że na ich pracy ci zależy.

•	Bądź gospodarzem – przywitaj wolontariuszy tuż 
przed ich działaniami. zorganizuj odprawę. powiedz, 
po co to robią i na co przełożą się ich działania –  
to motywuje całą grupę.

•	Utrzymaj kontakt – nie bój się kontaktować z liderem 
grupy wolontariuszy po projekcie. Dobrze zbudowana 
relacja umożliwi kontynuowanie współpracy. Wiele 
projektów wolontariatu pracowniczego opiera się na 
cyklicznej współpracy lidera z konkretną organizacją. 

•	Pokazuj wolontariuszom efekty ich pracy – po za-
kończeniu projektu pokaż, że efekty ich pracy zostały 
utrzymane. nawet jeśli wymaga to kontaktu z liderem 
po kilku miesiącach od zakończenia działań. pokaż, jak 
społeczność korzysta z rzeczy wypracowanych przez 
wolontariuszy – to motywuje ich do kolejnych działań 
i pokazuje niezdecydowanym pracownikom, że warto 
włączyć się w wolontariat pracowniczy.

•	Udzielaj informacji zwrotnych – podsumuj współpra-
cę nawet wtedy, kiedy nie wymagają tego regulaminy 
i umowy. Wszystkie informacje o tym, jak wpłynęły 
działania wolontariuszy na beneficjentów, pozwalają 
wyciągać wnioski na przyszłość.
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| Jak znaleźć partnera 
społecznego?

Realizacja projektów wolontariatu pracowniczego nie 
byłaby możliwa bez współpracy z partnerami społecz-
nymi. organizacje społeczne łączą energię i zasoby 
wolontariuszy z możliwościami, którymi dysponują 
społeczności. Dobrze funkcjonujące partnerstwo prze-
kłada się na dobrze poprowadzone i efektywne projek-
ty, zadowoloną społeczność i wreszcie: usatysfakcjo-
nowanych i zmotywowanych wolontariuszy. Większość 
partnerstw nawiązują pracownicy, którzy często  
już działają aktywnie w swoich lokalnych społeczno-
ściach lub organizacjach pozarządowych. znają je  
i tym samym gwarantują, że przedstawione w projekcie 
potrzeby i trudności, z jakimi boryka się społeczność, 
są dobrze zdiagnozowane. nie zawsze jednak wolonta-
riusz zgłasza się z gotowym projektem i pomysłem na 
partnerstwo. zdarza się, że koordynator wolontariatu 
pracowniczego staje przed wyzwaniem skanalizowania 
potencjału i chęci pracownika, który chce działać, ale 
nie wie gdzie. Równie często spotykane są sytuacje,  
w których firma chce zorganizować akcję wolontariatu 
pracowniczego w miejscu i społeczności, których nie 
zna, a w których musi znaleźć partnera.

koordynator wolontariatu w procesie poszukiwania 
potencjalnych partnerów nie jest pozostawiony sam 
sobie. Wbrew pozorom ma pod ręką bardzo dużo 
narzędzi umożliwiających przeprowadzenie szerokich 
poszukiwań i społecznego „białego wywiadu”.

WyszuKiWanie

Wyszukiwanie pozwala znaleźć organizacje działające 
w określonej miejscowości lub regionie oraz zebrać ich 
dane adresowe i numery rejestrów, w których figurują.

Jedną z podstawowych baz danych organizacji poza-
rządowych w polskim internecie jest serwis bazy.ngo.
pl. każda organizacja pozarządowa może umieszczać  
i aktualizować w nim swoje dane. Baza wyposażo-
na jest ponadto w zaawansowaną wyszukiwarkę, 
umożliwiającą poszukiwanie organizacji w wybranych 
rejonach kraju.

skutecznym sposobem na znalezienie aktywnych or-
ganizacji są też listy rankingowe największych polskich 
konkursów dotacyjnych. Listy pokazują podmioty, 
które złożyły oferty na realizację określonych zadań 
publicznych. największymi konkursami są obecnie Fun-
dusz inicjatyw obywatelskich (Fio) oraz rządowy pro-
gram aktywności społecznej osób starszych (asos). 
przygotowywane są kolejne duże programy, które 
wdrażane będą przez narodowy instytutu Wolności − 
centrum Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

oprócz organizacji pozarządowych warte wyszukania 
są również inicjatywy, których działania skupiają się na 
aktywizacji zawodowej osób wykluczonych. Rejestry 
klubów integracji społecznej, centrów integracji spo-
łecznej zajmujących się aktywizacją osób długotrwale 
bezrobotnych oraz Warsztatów terapii zajęciowej 
zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawno-

ściami prowadzone są przez poszczególnych wojewo-
dów. Dane te dostępne są w Biuletynach informacji 
publicznej każdego Urzędu Wojewódzkiego.

inną metodą poszukiwań jest kontakt z organizacjami 
i sieciami zrzeszającymi różne podmioty, zarówno ze 
względu na region, z którego pochodzą, jak i specyfikę 
działalności. struktury te mają za zadanie wspierać  
i reprezentować swoich członków, dlatego mogą wska-
zać organizacje partnerskie pasujące do poszukiwane-
go profilu. szczególnie cenne są pod tym względem 
organizacje infrastrukturalne – czyli takie, których 
celem jest pomoc innym organizacjom pozarządowym. 

Wsparcia można poszukiwać również wśród samo-
rządów. na każdym szczeblu administracji publicznej 
istnieje osoba piastująca stanowisko pełnomocnika 
do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
pełnomocnik ma wiedzę na temat tego, jakie orga-
nizacje współpracują z danym samorządem, czy i jak 
korzystają z dotacji dystrybuowanych przez samorząd 
oraz jak współpracują pozafinansowo. W tym przy-
padku trzeba jednak pamiętać, że każda potencjalna 
organizacja objęta jest jednocześnie trzema jednostka-
mi samorządu terytorialnego – gminą, powiatem  
i województwem. niektóre organizacje, w zależności 
od zasięgu swoich działań, mogą współpracować  
z konkretnym samorządem, a nie współpracować  
z innym. Małe organizacje będą współpracowały  
z Urzędem Gminy, ale nie z Urzędem Marszałkowskim. 
organizacje regionalne częściej sięgać będą do  
starostw powiatowych niż do Urzędów Gmin.  
Dla kompletności informacji warto zatem kontaktować 
się z przedstawicielem każdego samorządu.

WeryFiKaCja

Weryfikacja pozwala na lepsze poznanie organizacji, 
realizowanych projektów i efektów działań organiza-
cji. Jest możliwa między innymi dzięki przejrzystości 
działań sektora społecznego. 

sprawozdania podsumowują działania organizacji  
w danym roku kalendarzowym i pokazują ich kondycję 
finansową. organizacje pozarządowe, zgodnie z obo-
wiązującym prawem, publikują roczne sprawozdania 
finansowe i merytoryczne ze swojej działalności.  

co prawda prawny obowiązek sporządzania meryto-
rycznych sprawozdań z działalności mają tylko funda-
cje, ale ich przygotowywanie jest dobrą praktyką  
w każdej rozwiniętej organizacji. sprawozdania powin-
ny być dostępne publicznie, a większość organizacji 
publikuje je na swoich stronach WWW. 

Dodatkowe sprawozdania są przygotowywane przez 
organizacje posiadające status organizacji pożytku  
publicznego (opp). organizacje mają obowiązek 
umieszczać je w ogólnodostępnej bazie sprawozdań  
na stronie sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl.

Wartościowe informacje o tym, jak organizacja współ-
pracuje ze społecznością, można pozyskać z lokalnych 
oraz regionalnych mediów i portali informacyjnych. 
Można również zapoznać się z aktualnościami publiko-
wanymi na stronach WWW organizacji oraz w mediach 
społecznościowych.

deCyzja o WspółpraCy

Weryfikacja pozwala określić potencjał organizacji  
i podjąć decyzję, czy organizacja poradzi sobie z pro-
jektem wolontariatu pracowniczego oraz czy zakres jej 
działania pasuje do pomysłu lidera i wolontariuszy.  
nawet pozytywnie zweryfikowana organizacja nie 
musi być jednak zainteresowana współpracą z wo-
lontariuszami. Decyzję o współpracy podejmuje się 
zawsze wspólnie z organizacją, już po bezpośrednim 
kontakcie. organizacje − szczególnie te niedoświad-
czone we współpracy z biznesem − mogą podchodzić 
do propozycji wspólnych działań z rezerwą i nie-
ufnością.  Mogą pojawić się wątpliwości, czy firma 
rzeczywiście chce zrobić coś dobrego, czy niewiel-
kim wysiłkiem jedynie wypromować swoje działania 
społeczne. zaufanie i partnerstwo należy budować 
równomiernie z obu stron. przedstawiciele firmy po-
winni pamiętać, że organizacja nie jest podwykonawcą 
projektu. Jeśli firma poprzez weryfikację decyduje, czy 
nawiązać współpracę z organizacją, to powinna też 
pozwolić organizacji na weryfikację firmy: pokazać, 
jakie działania społeczne prowadzi i jak realizowała 
dotychczasowe projekty wolontariatu pracowniczego. 
Dobrze zbudowane partnerstwo to połowa sukcesu 
każdego projektu.



PoszukIwanIe Partnerów sPołecznych
dla Projektów wolontarIatu PracownIczego

kontakt koordynatora wolontariatu 
pracowniczego z organizacją poprze-
dzony jest poszukiwaniami i weryfi-
kacją potencjalnych partnerów.

podmioty realizujące wolontariat 
pracowniczy dysponują wieloma 

narzędziami, które pozwalają im na 
poznanie dotychczasowych działań 
nawet takich organizacji, z którymi 
nigdy się nie spotkały. to jednak   
od organizacji zależy, czy wszystkie 
wartościowe informacje uda się 
koordynatorom odnaleźć. 

przedstawiamy ścieżkę poszukiwa-
nia i weryfikacji organizacji, która 
jest zbiorem narzędzi wykorzysty-
wanych przez partnerów Forum 
odpowiedzialnego Biznesu.

W ySZUKIWAnIE WERy FIK AC JA WERy FIK AC JA

ogólnodostępne 
bazy adresowe  
i rejestry

inicjatywy  
skupiające
lub zrzeszające
podmioty  
społeczne

Wyniki  
konkursów
dotacyjnych

informacje  
od pełnomoc- 
ników ds.  
współrpacy  
organizacjami 
pozarządowymi

sprawozdania  
i raporty

Media lokalne  
i media  
społecznoś- 
ciowe

Dokumenty  
podsumowujące
dotychczasową 
współpracę

Dane adresowe i profil
działania organizacji  
z danego terenu

Dane kontaktowe do aktyw-
nych organizacji działających 
na konkretnym obszarze lub 
zajmujących się konkretną 
tematyką

informacje o organizacjach  
aktywnie działających  
na danym terenie

informacje o aktywnych
podmiotach otrzymujących
dotacje lub współpracu-
jących z daną jednostką 
samorządu terytorialnego

informacje o podejmowa-
nych przez organizacje  
działaniach, współpracy  
z wolontariuszami,  
zarządzaniu finansami

informacje o podejmowa-
nych przez organizacje 
działaniach, ich odbiór 
przez społeczność lokalną

informacje o jakości komuni-
kacji i współpracy oraz efek-
tach projektów i działaniach 
zrealizowanych we współ-
pracy z firmą / instytucją

- serwis bazy.ngo.pl
- prowadzony przez Ministra 

edukacji narodowej  
Rejestr Szkół i Placówek 
Oświatowych

- prowadzone przez woje-
wodów rejestry Centrów 
Integracji Społecznej  
(cis) i Klubów Integracji 
Społecznej (kis) oraz  
spisy Zakładów Aktywizacji 
Zawodowej (zaz)

- Regionalne, lokalne lub 
branżowe sieci organizacji 
pozarządowych

- Federacje (tzw. „stowarzy-
szenia stowarzyszeń”)

- Lokalne i regionalne  
Fora Organizacji  
Pozarządowych,

- związki rewizyjne  
spółdzielni socjalnych

- Rozstrzygnięcia otwartych  
konkursów ofert na realizację 
zadania publicznego publiko-
wane w Biuletynach informacji 
publicznej (Bip) jednostek 
samorządu terytorialnego  
i ministerstw

- Listy podmiotów, które otrzy-
mały dotacje w największych 
ogólnopolskich konkursach 
grantowych, np. Fundusz 
inicjatyw obywatelskich (Fio), 
Rządowy program na rzecz 
aktywności społecznej osób 
starszych (asos)

pełnomocnik jest powołany 
praktycznie w każdym urzę-
dzie na każdym szczeblu 
samorządu terytorialnego. 
Różne informacje o jednej 
organizacji mogą mieć 
nawet trzej pełnomocnicy ‒ 
na szczeblu gminy, powiatu
i województwa.

- coroczne sprawozdania 
merytoryczne i finanso-
we publikowane na stro-
nach www organizacji

- Sprawozdania Organi-
zacji Pożytku Publicz-
nego ( jeśli organizacja 
posiada status opp ) 
publikowane w serwisie 
sprawozdaniaopp.mpips.
gov.pl

- Informacje o organizacji 
w lokalnych mediach  
i lokalnych portalach

- Aktualności na stronie 
www organizacji,

- Media społecznoś- 
ciowe

- Sprawozdania ze zrealizo-
wanych projektów

- Ewaluacje współpracy wo-
lontariuszy z organizacją

- Ewaluacje współpracy  
i komunikacji koordynatora 
projektu / koordynatora 
wolontariatu  
z organizacją

- Podsumowania termino-
wości i jakości realizowa-
nych przez organizację 
działań

POZySKAnE
InFORMACJE

GDZIE 
SZUKAć

KOnTAK T Z ORG AnIZ AC Ją

budowanie partnerstwa z podmiotami, z którymi firma jeszcze nie współpracowała budowanie partnerstwa zpodmiotami, 
z którymi firma już współpracowała

pomysł na 

PROJEKT
angażujący 

wolontariuszy
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Dzięki wykorzystaniu produkowanych  
w 100% z makulatury papierów CyclusOffset 
zamiast papierów niemakulaturowych 
negatywny wpływ na środowisko został 
zmniejszony o:

Ślad węglowy oszacowany przez Labelia conseil  
zgodnie z metodologią Bilan carbone®. obliczenia oparte  
na porównaniu papieru z odzysku i papieru ze ścieru drzewnego 
zawartym w najaktualniejszych europejskich danych BReF  
dla papieru ze ścieru drzewnego.

78 kg  

mniej odpadów

1719 litrów  

mniej zużytej wody

18 kg  

mniej gazów 
cieplarnianych

228 kWh  

mniej zużytej energii

175 km 

krótsza podróż samochodem

średniej klasy europejskiej

119 kg  

mniej zużytego drewna
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej 

działającą (od 2000 roku) i największą organizacją 

pozarządową w polsce, która zajmuje się koncepcją 

społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy

sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, 

pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć 

kluczowych dla polskiego csR. 

inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy 

ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz  

zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji  

na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNER 
ANALITYCZNY

PARTNER 
TŁUMACZENIOWY

PARTNER 
WSPIERAJĄCY

PARTNER 
BADAWCZY

PARTNER  
POLIGRAFICZNY

PARTNER 
INSTYTUCJONALNY

 PARTNERZY 
KOMUNIKACYJNI 

Wersja drukowana, nakład 400 egz.

Wersja elektroniczna dostępna na stronie: www.odpowiedzialnybiznes.pl
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