
Róbmy razem dobro, 

czyli e-wolontariat pracowniczy 

od podstaw

16.03.2022



Dzisiejszy plan działania

12:45 Wstęp i definicje

13:00 Korzyści i ryzyka e-wolontariatu

13:15 Diagnoza e-wolontariatu i platformy TuDu

13:30 Zasady i dobre praktyki 

13:45 Inspiracje oraz projekty

14:05 Źródła wiedzy

14:20 Narzędzia do e-wolontariatu

14:30  Porozmawiajmy



Wspieramy, szkolimy, badamy, 

popularyzujemy 

i tworzymy narzędzia!



Wasze oczekiwania: 

co jest dla Was najważniejsze 

podczas tego spotkania?

MentiMeter



E-wolontariat

Działalność wolontariacka 

wykonywana za pośrednictwem 

Internetu

Cyberwolontariat, wolontariat 

cyfrowy, wolontariat zdalny, 

wolontariat online…



E-wolontariat, wolontariat 

hybrydowy i wolontariat tradycyjny

• dobrowolne i nieodpłatne,

• podejmowane dla dobra innych,

• oparte na zaangażowaniu, potrzebie 

wprowadzania zmian lub udzielania pomocy oraz 

woli dzielenia się czasem i umiejętnościami.



E-wolontariat: korzyści

• dowolne miejsce i czas

• odpowiedź na sytuację pandemii

• skala i zasięg

• mobilność

• swoboda wyboru

• dogodna opcja dla introwertyków



E-wolontariat: ryzyka

• trudności techniczne

• ograniczony dostęp do sieci

• znużenie

• mniej przeżyć i emocji

• zagrożenia w Internecie (fake 

news, złośliwe oprogramowanie, 

kradzież danych)



Diagnoza e-wolontariatu i TuDu

• 130 osób i instytucji 

zarejestrowanych na TuDu.org.pl 

• potrzeby, motywacje, opinie 

wolontariuszy oraz instytucji  nt. 

e-wolontariatu

• sugestie użytkowników 

platformy

https://tiny.pl/94zfs

https://tiny.pl/94zfs


Diagnoza e-wolontariatu i TuDu

• motywacje altruistyczne

• zasięg, zniesienie barier 

miejsca i czasu, komfort 

działania podczas pandemii czy 

z uwagi na sytuację życiową

• możliwość kontaktu oraz 

długofalowej współpracy

https://tiny.pl/94zfs

https://tiny.pl/94zfs


Zasady i dobre praktyki

… czyli na co zwracać szczególną uwagę?

• budowanie relacji

• dobrze dobrane, przetestowane, wygodne narzędzia

• wolontariat hybrydowy

• rozwój kompetencji

• różnorodność



zadbajmy o siebie

nasz realny wpływ

długofalowość

szybkość i wielkość poświęcenia nie 

świadczy o jakości pomocy

www.Facebook.Com/regenerakcja

Zasady i dobre praktyki

https://www.facebook.com/regenerakcja/posts/180370830979268


POROZMAWIAJMY!



Społeczność 

internetowa 

na rzecz Ukrainy 



Największy 

projekt e-

wolontariacki 

na świecie



Be me Eyes – e-wolontariat na 

rzecz osób niewidomych

Be my Eyes to aplikacja 

łącząca osoby niewidome 

z wolontariuszami, którzy pomagają im 

za pośrednictwem wideoczatu.



Studenci 

uczniom

Lekcje zdalne – wsparcie uczniów 

w nauce języka polskiego i nie 

tylko

Web 

Korki



Tłumaczenia –

ogłoszenia, napisy, 

instrukcje, programy 

wsparcia…



E-wolontariat na 

rzecz 

bezdomnych 

zwierząt



UN Volunteers: app.unv.org



Wojna informacyjna

dezinformacja

słownik Collinsa: “fake news” słowem roku 2017

infodemia



Co robić?

1. Nie karm

2. Edukuj

3. Zgłoś

demagog.org.pl/zglos-do-weryfikacji

zglostrolla.pl

wojownicyklawiatury.pl/zglos-fake

fakenews.pl/zglos-fake-newsa

app.Fakehunter.pap.pl/o-projekcie#jaktodziala

https://demagog.org.pl/zglos-do-weryfikacji/
https://zglostrolla.pl/
https://wojownicyklawiatury.pl/zglos-fake/
https://fakenews.pl/zglos-fake-newsa/
https://fakehunter.pap.pl/o-projekcie#jaktodziala


Promocja,

wspieranie 

wiarygodnych akcji 

pomocowych



Czy przychodzą Wam 

do głowy projekty oparte 

o e-wolontariat?



TuDu: platforma do e-wolontariatu



TuDu.org.pl

• aplikacja crowdsourcingowa do realizacji e-wolontariatu 

• 4900 e-wolontariuszy oraz 1000 organizacji

• podział projektów na mikrozadania

• ogłoszenia o dłuższej współpracy*



Czy angażujecie się społecznie online? 

Mentimeter



Więcej teorii i praktyki? 

e-wolontariat.pl 



Aplikacje i narzędzia

issuu.com/grupazasoby



Aplikacje i narzędzia

ukraina.grupagranica.pl/granica



Aplikacje i narzędzia



Skąd czerpać informacje?

1. Portal e-wolontariat.pl: e-wolontariat.pl

2. Fundacja TechSoup: techsoup.pl

3. Sektor 3.0: sektor3-0.pl

4. Forum Odpowiedzialnego Biznesu: odpowiedzialnybiznes.pl 

5. Koalicja Liderzy Pro Bono: www.liderzyprobono.pl

https://e-wolontariat.pl/
http://techsoup.pl/
https://sektor3-0.pl/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/
http://www.liderzyprobono.pl/


Zapraszamy 

do rozmowy!



Dziękujemy za uwagę!

Aleksandra Belina

a.belina@e-wolontariat.pl

a.belina@tudu.org.pl

tel. (22) 825 70 22

kom. 797 866 106

mailto:a.belina@e-wolontariat.pl
mailto:a.belina@tudu.org.pl

