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• Bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, 
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

• rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, 

jednookresowy, indywidualny, grupowy, na czas określony itp. 

WOLONTARIAT TO:



Wolontariusz

Każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo, bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i osób 
indywidualnych.

Pracując jako wolontariusz można wspierać każdego rodzaju pracę, 
wykonywaną w szpitalu np.: wykonywać prace administracyjne w 
biurze organizacji, prowadzić serwis internetowy, opiekować się grupą 
dzieci na oddziałach szpitalnych i SOR Dziecięcym  itp. 



W szpitalu wolontariat ? 



Wolontariat szpitalny



Wolontariat akcyjny



Wolontariat pracowniczy



Wolontariat szpitalny senioralny 



Wolontariat szpitalny- opiekuńczy 

Pomoc przy czynnościach dnia codziennego, 
czynnościach opiekuńczych np.: toaleta 
poranna, karmienie, wymiana pampersów, 
kąpiele, słanie łóżek, zmiana bielizny 
pościelowej, pomoc przy transporcie 
pacjentów na wózkach inwalidzkich. 



Wolontariat szpitalny 

W  zajęciach Terapii Zajęciowej: 
czytanie książek,
wychodzenie z podopiecznymi na spacer,
zapewnienie czasu wolnego,
współpraca z terapeutami i psychologami



Wolontariusz w szpitalu 

Informowanie pacjentów                                       
np. w ramach punktu informacyjnego 
zlokalizowanego w pobliżu SOR
udzielanie informacji na temat topografii 
szpitala wskazanie osobom 
odwiedzającym lokalizacji oddziałów 



Wolontariat w szpitalu

• Udział w akcjach akcji marketingowo-informacyjnych,

• rozklejaniu plakatów, 

• dystrybucji upominków okolicznościowych 

• pomoc w przeprowadzaniu promocji szpitala 



Formy nagradzania wolontariuszy

Wyróżnienie wolontariusza, np. Wolontariusz ROKU 
podziękowania za wykonaną pracę,
zwiększanie odpowiedzialności wolontariusza.



Co daje wolontariat szpitalny

WOLONTARIUSZ SZITALNY  

1 możne nabyć niezbędne umiejętności do wykonywania 
przyszłej pracy zawodowej,

2 wolontariat może być początkiem pracy zawodowej np. 
opiekuna medycznego 

3 ochotnicy pracujący zawodowo, a praca nie przynosi w pełni 
satysfakcji to wolontariat daje taką  możliwość ,



Etapy współpracy
z wolontariuszem

• rekrutacja

• odpowiadanie na jego potrzeby,

• regularny kontakt,

• informacje zwrotne dotyczące jego pracy,

• okresowa ocena pracy wolontariusza



ANKIETA 
WOLONTARIUSZA

Imię (imiona) Nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia Adres e-mail Nr tel.

Aktywność zawodowa

uczeń; student,

wolontariusz praktykant,

stażysta zatrudniony na umowę,

prowadzący własną działalność

emeryt / rencista

bezrobotny 

Posiadający ubezpieczenie zdrowotne 



Ankieta wolontariusza

• Ile czasu chciałabyś / chciałbyś nam poświęcić:

• codziennie

• raz w tygodniu

• dwa razy w tygodniu

• raz w miesiącu

• podczas akcji  

• Jakim czasem dysponujesz? 

• Doświadczenie zawodowe (w tym wolontariacie): 



Ankieta wolontariusza 

• Preferowana forma działalności wolontarystycznej  

• wolontariusz akcyjny 

• wolontariusz medyczny 

• wolontariusz szkolny 

• Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem

• chcę mieć zajęcie; chcę zdobyć nowe umiejętności; 
doświadczenie; dla własnej satysfakcji; chcę poznać nowych 
ludzi; z powodów religijnych; chcę spłacić dług wdzięczności; 
chcę pomagać potrzebującym ;chcę zdobyć referencje; chcę 
pokonać swoje słabości; z innych powodów (jakich?)



Wolontariuszy szpitalnych, którzy przebywają 

• w naszym szpitalu na stałe już od 2-6 lat jest 42.                         
Na oddziałach szpitalnych takich jak ZOL, oddziały dziecięce                
i neurologiczne, ginekologiczne: mamy logopedów 6, 
rehabilitantów 2, psychologów 6, opiekunów 9, fryzjerka 2, 
kosmetyczka 4, fizjoterapeutów 2, ratowników 8, 
odpracowujących prace społeczne 6. 

• Ponadto mamy wolontariat pracowniczy w którym 
zaangażowane są pielęgniarki, ratownicy i pracownicy 
administracji  w ilości 37 osób. 

• Wolontariusze akcyjni to największa liczba osób przewijających 
się w naszym szpitalu jest ich około 360. 



Wolontariat w szpitalu 

Wspierając wolontariat w szpitalu możesz realizować swoje                      
marzenia i spełniać marzenia innych ludzi. 


