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Plan spotkania 
 

Czym jest Korpus Solidarności?

Seniorzy w Korpusie Solidarności.

Prezentacja  Dlaczego
wolontariat jest ważny dla osób
starszych?

Dyskusja  20 minut na temat :
Wolontariusz czy pomocny
sąsiad- jaka forma
zaangażowania społecznego
jest dziś do przyjęcia przez
środowisko senioralne?

 

 

 

 
 



Czym jest
Korpus
Solidarności?
 

 

Jesteśmy
nowym przedsięwzięciem,
adresowanym do tych którzy
chcą zaangażować się w
wolontariat długoterminowy.
 
Jesteśmy rządowym
Programem Wspierania i
Rozwoju Wolontariatu
Długoterminowego na lata
2018–2030
 



DLA KOGO JEST
KORPUS
SOLIDARNOŚCI? 

Naszą propozycję
adresujemy do wszystkich
osób zainteresowanych
stałym- długoterminowym
wolontariatem. Możesz być
uczniem, studentem,
pracownikiem, emerytem –
wystarczy chcieć!
 
 



Łączymy ludzi i
instytucje.
 

 
  
 

 



Chcemy wciągnąć
mniej aktywnych
w wolontariat.
 

 
  
Tym którzy się obwiają że nie sprostają
obowiązkom,  narzekają na brak czasu, mają
wrażenie, że wolontariat nie jest dla nich -
proponujemy Korpus Solidarności. 
Przekonamy seniorów że pomaganie wymaga
jedynie organizacji własnego czasu, odrobiny
odwagi i chęci. 

 



 Wolontariusze Korpusu Solidarności podejmują wyzwanie długoterminowego
zaangażowania się w wolontariat.Dla osób w wieku 15–65 lat jest to 16 godzin
miesięcznie w ciągu 12 miesięcy. Wolontariusze powyżej 65 lat – w wymiarze
8 godzin miesięcznie przez 6 miesięcy. 

 KONSEKWENCJA I WYTRWAŁOŚĆ

Co to znaczy być członkiem
Korpusu Solidarności?



POMOŻEMY
POMAGAĆ!

 

 
Na członków Korpusu czeka wiele zajęć i wyzwań.
Proponujemy seniorom wolontariat rówieśniczy
czyli pracę na rzecz innych osób starszych, tych w
potrzebie, gorzej radzących sobie z codziennością.  
Proponujemy też wolontariat w instytucjach
zajmujących się kulturą, edukacją, sportem. 
Można też, opiekować się zwierzętami w ogrodzie
zoologicznym, rezerwacie lub wykonywać wiele
innych działań na rzecz środowiska naturalnego.
Wszystkie te oferty gromadzimy  i udostępniamy w
Systemie Obsługi Wolontariatu SOW.
 



Uważamy że wolontariat to 
dawanie i branie.

DOCENIAMY WYTRWAŁYCH 

Korpus Solidarności daje możliwości realizacji
własnych pasji i rozwoju osobistego.
Przygotowaliśmy specjalny program – Kartę
Wolontariusza. Posiadacz karty może korzystać z
ulg, bonusów, przywilejów w miejscach rozrywki,
kultury czy sportu, może skorzystać m.in. z
bezpłatnych wejść na koncerty, rozgrywki
sportowe, wziąć udział w specjalnych szkoleniach
lub otrzymać zniżkę na usługi oferowane przez
firmy i instytucje - partnerów programu.
 

NAGRADZAMY
ZAANGAŻOWANYCH 

Najaktywniejsi członkowie
Korpusu Solidarności otrzymają
możliwość bezpłatnego udziału w
corocznych wyjazdach integracyjnych,
letnich obozach wolontariackich,
możliwość pozyskania mini-grantów na
realizację autorskich projektów
społecznych czy wykorzystania
bonów edukacyjnych.



Dlaczego warto być w
Korpusie Solidarności?

NASZE ATUTY

Nagradzamy osoby 
 zaangażowane w nasz

program 

Mamy pomysł na łączenie
organizacji i wolontariuszy

Wolontariuszy
Korpusu łączą

wspólne wartości, 
 zebrane

w Karcie Wartości
Członków Korpusu

Solidarności



Zostań z
nami!
POMAGAJ NIE RAZ A CAŁY
CZAS

Presentations are
communication tools that can
be used as demonstrations,
lectures, speeches, reports,
and more.



 

Dziękuję
 

za uwagę.
 
 

KATARZYNA TADEUSIAK-JEZNACH
  Główna Specjalistka ds.programów

edukacyjnych
  Program Korpus Solidarności 

  Tel. 22 468 44 45
ktadeusiak-jeznach@niw.gov.pl

  NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Al. Jana Pawła II 12,
  00-124 Warszawa

 

 


