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Socjolożka, od niemal 20 lat pasjonująca się realizacją projektów społecznych, budową 
programów wolontariatu pracowniczego oraz szeroko pojętą komunikacją.

W latach 2001-2008 związana z Akademią Rozwoju Filantropii, w której koordynowała 
programy aktywizujące społeczności lokalne (w tym grupy młodzieżowe) i program rozwoju 
ekonomii społecznej w ramach inicjatywy wspólnotowej Equal.

W latach 2008-2017 członkini, a następnie (od 2013 r.) prezeska zarządu Fundacji BGK –
autorka pierwszej strategii zaangażowania społecznego Banku Gospodarstwa Krajowego 
(programów grantowych i edukacyjnych Fundacji oraz programu wolontariatu pracowniczego 
BGK). Równolegle w latach 2008-2017, najpierw wspierała, a następnie zarządzała (od 2013 r.) 
zespołem departamentu komunikacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Animatorka 
lokalnych/sąsiedzkich projektów wolontariackich.

Z FOB współpracuje jako menedżerka projektów m.in. związanych z różnorodnością i 
wolontariatem.

Prowadząca



Wolontariat pracowniczy 

Jak docierać do pracowników –
promocja i komunikacja wewnętrzna



PO CO 
PROMOWAĆ 
WOLONTARIAT / 
CELE PROMOCJI 
WOLONTARIATU? 

NAPISZ NA CZACIE 

Po co?



Cele promocji 
wewnętrznej

1. Zwiększanie liczby pracowników_czek
zaangażowanych w wolontariat

2. Budowa / umacnianie wizerunku firmy jako 
dbającej o otoczenie i wspierającej 
pracowników_czki w realizacji ich potrzeby 
angażowania się w ważne dla nich sprawy / idee 

3. Wzrost zaangażowania i satysfakcji z miejsca 
pracy pracowników_czek / dumy z miejsca pracy 

4. Podnoszenie jakości i efektywności projektów 
wolontariackich (edukacja)

5. Uwrażliwianie pracowników_czek (wszystkich 
szczebli) na problemy społeczne / problemy 
innych osób, grup (empatia) 

6. Ugruntowanie wartości aktywności / 
zaangażowania wśród pracowników_czek i w 
kulturze firmy

Pamiętaj o 
wiarygodności 



NAPISZ NA CZACIE 

CO CI UTRUDNIA 
PROMOWANIE 
WOLONTARIATU?

przeszkody
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Bariery 

• Czas:
• obciążenie pracą 
• ograniczanie czasu wolnego
• dodatkowy obowiązek

• Atmosfera:
• w zespole / zespołach
• Przełożeni_e
• Kultura firmy 

• Poziom zaangażowania i satysfakcji
pracowników_czek z miejsca pracy

• Nie wiem jak
• Nie wiem po co / nie czuję tego
• Firma buduje swój PR moim kosztem



1. Wiedza - sprawdzaj wyniki badań
zaangażowana i satysfakcji
pracowników_czek / znaj problemy w 
Twojej firmie / bądź kompetentny w 
zakresie kwestii społecznych
2. Dostępność – prostota procedur, 
różne możliwości zaangażowania się, 
wsparcie koordynatora i firmy (m.in. 
budżet)
3. Wrażliwość – słuchaj głosu 
pracowników_czek, wyczuj atmosferę 
3. Cierpliwość (!) 



Jednorazowe,
jednodniowe działanie

poza firmą w dzień
pracujący - w ramach
działań integracyjnych

Kilkugodzinna akcja
wewnątrz firmy
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integracyjnych
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jednodniowe działanie

poza firmą, w dzień wolny
od pracy

Cykliczne, całodniowe
działania poza firmą, kilka
razy w roku, w dni wolne

od pracy
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Jeśli działania społeczne nie kolidowałyby z Twoimi obowiązkami 
zawodowymi, to ile czasu byłabyś/byłbyś w stanie na nie przeznaczyć? n=65 

c.d.



1. Intranet
2. Internet
3. Newslettery  
4. Media społecznościowe
5. Przestrzeń wspólna
6. Wydarzenia firmowe

Narzędzia / kanały 
promocji wewnętrznej

1. Koordynator_ka

2. Zarząd i 

menadżerowie_ki

3. wolontariusze_ki

Głos / nadawca 
promocji wewnętrznej

Głosy z zewnątrz



1. Intranet
2. Internet
3. Newslettery  
4. Media społecznościowe
5. Przestrzeń wspólna
6. Wydarzenia firmowe
7. Człowiek:

koordynator
zarząd
menadżerowie 
wolontariusze 

Od czego zacząć?

NAPISZ NA CZACIE 



1. Intranet
2. Internet
3. Newslettery
4. Media społecznościowe
5. Przestrzeń wspólna
6. Wydarzenia firmowe
7. Człowiek:

koordynator
zarząd
menadżerowie
wolontariusze

Od czego zacząć?



• Przekonując innych bądź ekspertem od 
wolontariatu – ucz innych czym on jest 
(unikniesz późniejszych 
nieporozumień) i pokazuj problemy 
społeczne w Waszym otoczeniu  

• Kadrze menadżerskiej pokazuj jaki 
wolontariat ma wpływ na otoczenie, 
pracowników i atmosferę w firmie 
(korzyści dla firmy są ważne, ale to nie 
powinna być jedyna motywacja do 
realizacji programu wolontariatu 
pracowniczego (!) 

• Pokazuj szanse 

• Promuj przez przykłady 
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SOJUSZNIKÓW

BĄDŹ TRANSPARENTNY
• Jasne zasady dostępu, rozliczenia itd.

• Jasne kryteria i komisja oceniająca 

• Jawność na każdym etapie

• Mów otwarcie o konsekwencjach braku realizacji 
projektu, na który przyznane zostały środki 

EDUKUJ

• Najlepszym sojusznikami w promocji są sami 
wolontariusze, którzy stają się ambasadorami idei 
wolontariatu

• Uczestnicz 

• Poproś o pomoc w promowaniu samych 
wolontariuszy (udostępnianie, rozmowy itd.)

KORZYSTAJ Z 
NARZĘDZI

• Promocji czynnej

• Promocji biernej – zadbaj o stałą przestrzeń 
informacji o wolontariacie to samodzielnego 
zgłębiania (zasady, przykłady, relacje itd.) 




