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 Kiedy w 2011 roku rozpoczęłam pracę w Ban-

ku Żywności w Słupsku moim celem stało się 

zbudowanie w tej organizacji żywego, aktywnego 

wolontariatu. Marzyłam o grupie osób, z którymi 

będziemy mogli wspólnie zmieniać rzeczywistość 

i sięgać po to, co często wydaje się niemożliwe.

 Pamiętam moje ówczesne spotkania z Grzegorzem Basarabem z Centrum Ini-

cjatyw Obywatelskich w Słupsku i nasze wspólne działania ukierunkowane na pierw-

sze projekty mające na celu rozwój wolontariatu stałego. Burza pomysłów, kreowa-

nie celów i planów przełożone na działanie dały pierwsze efekty.

Uwierzyłam, że się uda!

 Potem dałam przestrzeń do działania Małgosi Burjan, której zaufałam od 

pierwszego spotkania. Jej energia, radość, kolejdoskop czasem nawet szalonych 

pomysłów, spowodowały, że stała się wspaniałym koordynatorem wolontariuszy. 

Spotkania integracyjne, gra terenowa, warsztaty fotograficzne, filmowe i kulinarne, 

wspólne kręcenie filmów, organizacja zbiórek żywności happeningów  to tylko nie-

które z działań dzięki którym dziś nikt z wolontariuszy stałych Banku Żywności w 

Słupsku nie mówi, że wolontariat to tylko pomaganie, praca za darmo.

 Po kilku latach pracy mamy zintegrowany wolontariacki zespół międzypoko-

leniowy, w którym są osoby przygotowane do niesienia pomocy w sytuacjach kry-

zysowych, są aktywni koordynatorzy zbiórek żywności a także edukatorzy racjonal-

Ku inspiracji...



nego gospodarowania żywnością. Przy tym jest to grupa przyjaciół, w której każdy 

odnalazł przestrzeń dla własnej samorealizacji, odkrył swoje możliwości, doświadczył 

poczucia satysfakcji ze zrealizowanych wyzwań. To zespół, w którym nawet seniorzy 

już chodzą na szczudłach! I cały czas z nami są. Gotowi do kolejnych działań projek-

tanci przestrzeni funkcjonowania Banku Żywności w Słupsku. Swoją aktywnością za-

rażają też innych. Niezwykle mile jest odebrać rano telefon i usłyszeć „Dzień dobry! 

Chciałabym do Was dołączyć!”

 Celem niniejszej publikacji jest podzielenie się naszym doświadczeniem i wie-

dzą w budowaniu wolontariatu stałego, a i być może zainspirowanie innych orga-

nizacji do działania i rozwoju w tym szczególnie pięknym obszarze. Do współpracy 

przy jej opracowaniu zaprosiłam także doświadczonego działacza pozarządowego, 

dziś również słupskiego radnego - Marcina Dadela,  koordynatorkę wolontariatu i 

wolontariuszki z Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie, zespół z Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, dyrektorkę i wolontariuszki z Fundacji 

Nadzieja w Słupsku a także słupską grupę Witkacy Cacy Cacy.

 Życzę miłej lektury i sukcesów na gruncie budowania wolontariatu w Pań-

stwa organizacjach. 

Lidia Hanczaruk

Dyrektorka Banku Żywności w Słupsku
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Rozdział I
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 Wolontariat to nieodpłatne działania na rzecz innych wykraczające 

poza związki koleżeńskie, czy rodzinne. Wolontariat jest zaangażowaniem, 

które w założeniu pomaga innym. Takich form pomocy może być wiele, choć 

w pierwszej kolejności – myśląc o wolontariacie – pojawia się obraz wspiera-

nia najbardziej potrzebującym, tym którzy z różnych powodów mają trudniej. 

Taka pomoc jest niezwykle szlachetna i niezbędna – dzieląc się swoim czasem, 

umiejętnościami – możemy ułatwić lub uprzyjemnić komuś życie. Dla osób 

wrażliwych myślenie o takim zaangażowaniu wolontaryjnym może rodzić py-

tania – czy ja podołam, czy się do tego nadaje?  I odpowiedź na nie nie musi być 

zawsze twierdząca.

 Dziś form wolontaria-

tu jest bardzo dużo. Od 

wspomnianego wyżej 

wolontariatu skiero-

wanego na wsparcie 

osób najbardziej po-

trzebujących rozwijają 

się możliwości dla tych, którzy chcą nabyć lub wykorzystać swoją specyficz-

ną lub specjalistyczną wiedzę. Wiele organizacji pozarządowych poszukuje 

wsparcia np. w pracy administracyjnej, biurowej, rachunkowo-księgowej. To 

sfery aktywności organizacji, które muszą funkcjonować, a najczęściej to na 

Wolontariat formą aktywności obywatelskiej
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nich organizacje społeczne oszczędzają chcąc jak najwięcej środków przekazać 

na swoją podstawową działalność. Nowopowstające fundacje i stowarzysze-

nia bardzo często korzystają z pomocy zaprzyjaźnionej księgowej, znajomego 

prawnika, czy informatyka, aby obniżać koszty tych specjalistycznych działań. 

Dla osób, które angażują się w te formy wolontariatu jest to wykorzystanie 

ich podstawowych umiejętności w społecznie użytecznym celu. Nie jest to ani 

lepsza, ani gorsza forma wolontariatu, a ułatwić może funkcjonowanie organi-

zacji.

 Dla wielu młodych osób wolontariat może być doskonałą formą prak-

tycznej nauki różnych umiejętności. Wolontariat uczy pracy zespołowej, od-

powiedzialności, komunikowania się, przyjmowania i rozliczania zadań. Takie 

umiejętności przydatne są nie tylko w pracy zawodowej, ale w normalnym 

codziennym życiu. Wolontariat łączy zatem nie tylko realizację wyższych ce-

lów (chęć pomocy innym), ale także w sposób praktyczny rozwija własne, in-

dywidualne zdolności niemalże mimochodem. Daje możliwość poznawania 

nowych osób, środowisk, nawiązywania kontaktów.

 Gdyby rozpatrywać wolontariat w kontekście budowy kapitału spo-

łecznego, rozumianego jako potencjał funkcjonowania w różnych sieciach 

społecznych staje się on ważnym osobistym zasobem. W koncepcji kapita-

łu społecznego, w przeciwieństwie do innych form kapitału, jego „używanie” 

powoduje akumulację, wzrost, a nie zużywanie. Według powszechnej opinii 

badaczy tego zjawiska kapitał społeczny staje się jednym z najważniejszych 

czynników wzrostu nawet nie tyle jednostki, co całych społeczności. Dlatego 
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odpowiedzialność za rozwój wolontariatu nie powinna być wyłącznie dome-

ną pojedynczych osób, czy nawet organizacji pozarządowych, ale i samorzą-

dów. Dzięki wysokiemu poziomowi kapitału społecznego wspólnoty stają się 

bardziej samowystarczalne i samosterowalne. Wolontariat jest doskonałym 

sposobem budowy, wzmacniania i wykorzystania szerokich sieci społecznych. 

Trzeba w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym istotnym deficycie, na który 

wolontariat może być częściową odpowiedzią – zaufaniu społecznym. Od wie-

lu lat badania wskazu-

ją, że Polacy to jedni z 

najmniej ufnych spo-

łeczeństw. Brak za-

ufania między ludźmi 

powoduje, że są oni 

mniej skłonni do an-

gażowania się na rzecz 

swojego sąsiedztwa, czy wspólnoty, zamykając się w gronie tych, którym ufa-

ją najbardziej – znajomych i rodziny. Brak zaufania ma swoje znaczenie go-

spodarcze i społeczne – wymaga bowiem wprowadzania nowych formalnych 

norm i reguł oraz aparatu kontroli (gdyby ludzie sobie ufali i nie byli zawodzeni 

wystarczałyby niepisane normy i reguły społeczne wytwarzane przez tę spo-

łeczność). Takie normy, reguły oraz kontrola wymagają ponoszenia dodatko-

wych kosztów. Wolontariat, dzięki pracy na rzecz wspólnego celu, wspólnym 

doświadczeniom wspiera budowanie zaufania zapośredniczonego – niewy-
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magającego bezpośredniej znajomości osoby. Już sama identyfikacja „jestem 

wolontariuszem” staje się ważną etykietą, budującą zaufanie do jednostki.

 W Polsce z wolontariatem mamy kłopot. O ile na przełomie wieków 

rozwijał się on dynamicznie, o tyle obecnie jego poziom utrzymuje się na dość 

stałym poziomie. Można zidentyfikować dwie kluczowe grupy, w których od-

setek wolontariuszy jest najwyższy – są to ludzie młodzi oraz seniorzy. Fakt 

ten wynika z dość oczywistej kwestii – ilości wolnego czasu. Z badań wynika, 

że najmniej czasu wolnego mają osoby w okresie aktywności zawodowej, w 

szczególności te, które zajmują się osobami zależnymi – przede wszystkim 

dziećmi. Mamy zatem w wolontariacie pewną lukę pokoleniową. I też w wo-

lontariacie widać tę lukę. W wolontariacie szeroko rozumianym – w zaanga-

żowaniu na rzecz społeczności lokalnej, w działaniach na rzecz organizacji 

pozarządowych. I chyba najważniejszym wyzwaniem pozostaje próbowanie 

włączenia tych osób do działań prospołecznych, z taką ofertą, która uwzględ-

niać będzie ich ograniczony czas wolny.

 Coraz bardziej aktywne działania w tym zakresie prowadzą samorządy. 

Wspiera ich w tym powstające w Polsce prawodawstwo. Zidentyfikowano, że 

jednym z głównych barier niedostatecznego zaangażowania w sprawy wspól-

notowe – wolontariat rozumiany, jako działalność na rzecz lokalnej wspólnoty 

– są nomen omen pieniądze. O ile ludzie są skłonni poświęcić swój czas wolny 

dla działań na rzecz swojego otoczenie, o tyle nie chcą do tego zaangażowania 

dodatkowo dopłacać. Dlatego wprowadzono przepisy o inicjatywie lokalnej, 

które umożliwiają pokrywanie niezbędnych kosztów drobnych zadań w za-



12

mian za pracę społeczną osób, je wykonujących. Również coraz większa licz-

ba grantodawców dostrzega potencjał w tzw. grupach nieformalnych. W tym 

wypadku bezpośrednią przesłanką jest zmiana sposobu aktywizowania się lu-

dzi do różnych działań społecznych. O ile ludzie są skłonni poświęcić czas, o 

tyle nie chcą angażować się na stałe. Raczej na krótko, akcyjnie, z konkretnym 

rezultatem. Dlatego m.in. w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wprowadzono 

możliwość dofinansowywania projektów takich grup, które powoływane są 

do jednorazowych projektów, bez obowiązku formalizacji w stowarzyszeniu, 

czy fundacji.

 Możliwości zaangażowania wolontarystycznego jest wiele. Warto ro-

zejrzeć się dookoła. Poszukać lokalnej organizacji, zapytać w lokalnym samo-

rządzie. Wolontariat może być przyjemnością zdobywania nowych doświad-

czeń i poznawania nowych ludzi. Przynosi wymierne i niewymierne korzyści 

zarówno wolontariuszom, jak i osobom, grupom, którym ta pomoc jest niesio-

na. A dodatkowo buduje niewidzialne społeczne sieci i zaufanie, którego tak 

potrzebujemy.

Marcin Dadel

Radny Rady Miejskiej w Słupsku



13

Rozdział II
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 Kim jest wolontariusz? Wg ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wy-

konuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie na rzecz organizacji 

pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych 

podległym organom administracji publicznej (…). Wg opinii społecznej (bada-

nia przeprowadzone przez BŻ i CIO): ochotnik, społecznik, ktoś kto pomaga 

Dla Banku Żywności wolontariusze są siłą napędową organizacji, cennym ka-

pitałem społecznym gwarantującym powodzenie naszych działań i rozwój or-

ganizacji.

 Wolontariat w naszej organizacji jest akcyjny i stały. Wolontariusze ak-

cyjni zajmują się przede wszystkim zbieraniem żywności. Stali mają bardzo 

szeroki wachlarz działalności, o czym w dalszej części publikacji.

Wolontariat na Bank!
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 Naszych wolontariuszy pozyskujemy przede wszystkim poprzez:

• promowanie działalności wolontariackiej i misji Banków Żywności w śro-

dowisku szkolnym, studenckim, organizacjach pozarządowych  ( spotkania –  

pogadanki na temat wolontariatu)

• rozbudowaną współpracę z organizacjami partnerskimi ( szkoły, organizacje 

pozarządowe i samorządowe )

• nabór i rekrutację w ramach realizowanych projektów (ogłoszenia  

o naborze podczas konferencji, na stronie internetowej, w mediach)

• aplikację internetową : wolontariat.bankizywnosci.pl

• kampanie lokalne, organizację dnia otwartego w Banku Żywności,

• dystrybucję materiałów promujących wolontariat (plakaty i foldery  

informacyjne)

• inne: nieformalne grupy np. koleżeńskie, facebook, działania promocyjne 

Banku Żywności, udział w targach itp.

W wolontariat i pracę przy Banku Żywności wkręciła mnie koleżan-
ka. Od tamtej pory w spotkaniach wolontariatu uczestniczę regular-
nie. Jest to taka motywacja do pomagania drugiemu człowiekowi,  
a świadomość tego, że pomagam bliźniemu wzbudza taką wewnętrz-
ną radość. W czasie spotkań, czy imprez, w których uczestniczymy 
uczymy innych (i się), by nie marnować jedzenia, jak i o tym ile ton 
żywności się marnuje na świecie i w Polsce, uczymy się gotować bez 
marnowania, jak i innych rzeczy... improwizacja, gra na bębnach, 
czyli to co przydało się w czasie akcji gdy wyszliśmy na ulice Słupska 
jako zmarnowana żywność...

Rafał Labroszewicz – wolontariusz BŻ Słupsk 
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Praca z wolontariuszem i jego motywowanie:

 Bardzo ważną sprawdzoną przez nas metodą na pozysk wolontariuszy 

okazała się  promocja naszych aktywności wolontariackich. Szczególnie wśród 

młodzieży działa to podobnie jak domino. Osoba, która widzi jak jej  koleżanka 

/kolega udziela się społecznie i czerpie z tego nowe umiejętności i zadowole-

nie sama chętnie angażuje się w taką działalność.  

• Zapoznanie z misją  i  działalnością Banku Żywności

 Każdy wolontariusz, który chce nawiązać z nami współpracę musi znać  

misję Banków Żywności oraz się z nią identyfikować. To postawa jego dalsze-

go funkcjonowania w organizacji.

 Już w ogłoszeniu o naborze wolontariuszy wskazujemy na problem 

marnowania żywności oraz roli i działaniach Banków Żywności w ograniczaniu 

tego zjawiska i łagodzeniu skutków ubóstwa. Projektując ogłoszenie o nabo-

rze czy materiał promujący wolontariat zawsze informujemy także dlaczego 

warto zostać wolontariuszem Banku Żywności w Słupsku.  

 Każdy wolontariusz, który nawiązuje z nami współpracę w pierwszej 

kolejności i informowany jest również o działaniach jakie prowadzi Bank Żyw-

ności oraz o inicjatywach w jakie może się zaangażować.

Wolontariat w Banku Żywności może być wielobarwny. Katalog działań wo-

lontariackich jest bardzo szeroki. Można pomagać nam w pozysku żywności, 

organizować happeningi i kampanie lokalne. Można też pracować w biurze np. 
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jako informatyk czy pomagać w pracy na magazynie. W zależności od indywi-

dualnych predyspozycji każdy znajduje coś dla siebie.

• Koordynator ds. wolontariatu

 Wolontariusze to zespół i ważne jest aby miał on osobę która go scali 

i pokieruje jego działalnością.

 Taką rolę u nas objęła w 2012 roku Małgosia Burjan - osoba współpra-

cująca wcześniej z młodzieżą, prowadząca liczne warsztaty, a niegdyś grupę 

interdyscyplinarną przy centrum kultury. Koor-

dynowanie wolontariatu to główna rola Małgosi 

w naszej organizacji, zgodna z jej umiejętnościa-

mi i predyspozycjami  interpersonalnymi.

 To koordynatorka ustala termi-

ny spotkań i  na bieżąco kontaktuje się 

z wolontariuszami. Inspiruje ich do działania,  

integruje, a kiedy trzeba organizuje zabawy.

 Jej zadaniem  jest także ewaluacja pracy wolontariusza, udzielanie in-

formacji zwrotnej o postępach jego działań  i stymulowanie  procesu dalszego 

rozwoju.

• Spotkania wolontariuszy, udział w wydarzeniach organizacji

 Wtorkowe spotkania wolontariuszy stały się już naszą bankową tra-

dycją. Podczas nich wolontariusze sami decydują, w jakich obszarach chcą-

się rozwijać. Dzięki szerokiemu wachlarzowi proponowanych zajęć,  nabierają 
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Wolontariat daje mi poczucie spełnienia, udzielam się w nim prak-
tycznie od zawsze. Dlaczego Bank Żywności? Ponieważ jest to jed-
na z niewielu form pomocy, do której można zaangażować większą 
część społeczności. Okazać, że zawsze warto pomagać drugiemu. 
Dodatkowo co raz częściej spotykamy się z problemem niedoży-
wienia, a problemy należy rozwiązywać. Dzięki Bankowi poznałam 
wspaniałych ludzi, wiele się nauczyłam (tworzenie stroju od pod-
staw, gra na bębnach i inne rzeczy, dzięki którym mogliśmy działać 
w ramach wolontariatu). Najciekawszym doświadczeniem było zo-
stanie marchewką z prawdziwego zdarzenia. Rzadko się zdarza, aby 

na ulice miasta wyszły warzywa, owoce lub np. shake. Bank Żywności to nie tylko zbiórki w skle-
pach, ale jak każdy wolontariat daje także możliwości rozwoju, poznania i w sposób niebanalny 
pozwala zorganizować czas.

Klara Mirecka  – wolontariuszka BŻ Słupsk 

świadomości swoich mocnych stron. Odkrywają lub rozwijają swoje pasje, 

przełamują barierę onieśmielenia przed występami publicznymi.

 Wolontariusze zawsze uczestniczą także w konferencjach  organizowa-

nych przez Bank Żywności. Zdobyte w trakcie działalności wolontariackiej do-

świadczenie i wiedza sprawiają, że już nie tylko pomagają przy ich  organizacji, 

lecz również podczas nich występują.

 Ponadto biorą czynny udział w  happeningach, w których realizują sce-

nariusze stworzonych przez siebie projektów. Taka sytuacja miała miejsce 

podczas obchodów Światowego Dnia Żywności w Słupsku w październiku 

2014. To wolontariusze opracowali skecz, potem kilka tygodni go ćwiczyli  

i wraz z Tańcem dla Żywności zaprezentowali w ten dzień publiczności.

 Ważnym wydarzeniem integrującym  jest również grudniowe spotka-

nie wigilijne, w którym udział oprócz wolontariuszy biorą  także władze i pra-

cownicy, czyli wszyscy którzy tworzą Bank Żywności w Słupsku.  
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• Szkolenia wolontariuszy i konkursy

 Katalog szkoleń zorga-

nizowanych w latach 2012-

2014 przez Bank Żywności  

w Słupsku jest szeroki i mając  

na uwadze interdyscyplinarny 

charakter pracy z naszymi  wo-

lontariuszami bardzo różnorodny 

i urozmaicony. Aspekty formal-

no – prawne wolontariatu, budowanie i współpraca w zespole, postępowanie 

w sytuacjach kryzysowych, koordynowanie i organizowanie zbiórek żywności, 

prowadzenie zajęć na temat niemarnowania żywności, projektowanie zmia-

ny społecznej  to niektóre z tematów zrealizowanych warsztatów. Ponadto 

szkolenia wyjazdowe czy wizyty studyjne pozwoliły na zwiększenie integracji 

zespołu.

 W ramach projektu 

„Młodzież podgrzewa” mło-

dzi wolontariusze wzięli udział 

w warsztatach filmowych, te-

atralnych, kulinarnych, sceno-

graficznych. Według własnych 

pomysłów (co ważne ze wzglę-

du na poczucie wpływu na działania) stworzyła autorskie programy kulinarne 
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Działam w Banku Żywności, ponieważ chcę uświadomić ludzi odno-
śnie kilku rzeczy.
Po pierwsze- jak ważne jest budowanie relacji, działanie w zespole. 
Zgrany zespół może osiągnąć, to co dla jednostki zdaje się niemoż-
liwe. Jedną z takich grup jest nasz Słupski Wolontariat Banku żyw-
ności.
Po drugie, swoją postawą i działaniami czuję, że mam wpływ na to, 
co dzieje się dookoła. To jest ta niezależność i możliwość kreowa-
nia rzeczywistości wokół siebie. Osobiście uważam, że działanie w 
stowarzyszeniu, w moim wypadku, w wolontariacie, daje ogromne 

możliwości rozwoju jak i samorealizacji. Jak już wcześniej wspomniałam pozwala wykształcić waż-
ne umiejętności, jak zdolność mówienia w szerszym gronie i umiejętność słuchania siebie nawza-
jem. Najciekawszą akcją jaką dotychczas przeżyłam, był performance „Jedzenie wychodzi na ulicę”. 
To, co najbardziej podobało mi się w tej akcji, było zaczynanie wszystkiego od prostego pomysłu  
i późniejsza realizacja, niczym nie ograniczonej treści. To niezwykłe, gdy coś co dzieje się w naszej 
głowie, możemy przełożyć na realny i namacalny obiekt- choćby nasze kostiumy. To tak jakby, mieć 
moc spełniania marzeń. Realizowania i podziwiania, wizji, które dotychczas żyły tylko w naszych 
umysłach.

Gosia Zawisza – wolontariuszka BŻ Słupsk 

z podkreśleniem aspektu niemarnowania jedzenia.

 Interdyscyplinarny, wielokierunkowy rozwój wolontariuszy wzbogaca 

ich o nowe doświadczenia i umiejętności. Ponadto podnosi poczucie własnej 

wartości, dając nieodparte dowody na to, że młody człowiek coś potrafi. Dzię-

ki zajęciom teatralnym, występom publicznym przełamuje się barierę onie-

śmielenia, uczy elastyczności zachowania. Dzięki warsztatom edukacyjnym 

i szerszemu udziałowi w działaniach stałych, zwiększa się u młodzieży świa-

domość misji Banków Żywności. Zajęcia kuglarskie, muzyczne, tworzenie hap-

peningów oraz otwartość na pomysły uczestników, dają poczucie realnego 

wpływu na kształt podejmowanych działań.
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Moja przygoda z Bankiem Żywności w Słupsku zaczęła się ponad rok 
temu i trwa do dnia dzisiejszego. Wchodząc do grupy wolontariuszy, 
wiedziałam, że z nimi nie będę się nudzić. I tak też było! Już od pierw-
szego spotkania dołączyłam do projektu „Młodzież podgrzewa”, 
podczas którego przeprowadzane były warsztaty kulinarne, filmowe, 
scenograficzne i teatralne. Razem ze znajomymi wchodziliśmy w ta-
jemnicze zakamarki kuchni i teatru, bawiąc się przy tym wyśmienicie! 
Zwieńczeniem całego projektu i pokazaniem naszej pracy był ogrom-
ny happening w przestrzeni miejskiej, którym podziękowaliśmy rów-
nież wszystkim wolontariuszom, pomagającym nam podczas Zbiórek 
Żywności. Właśnie dzięki temu projektowi zrozumiałam, że można 
pomagać ‘inaczej’. Podczas przygotowań, nie tylko pomagamy innym 

osobom, ale także rozwijamy siebie i swoje umiejętności. Z dnia na dzień pragniemy poznawać co-
raz więcej interdyscyplinarnych form wolontariatu, jakimi są na przykład gra na bębnach, chodze-
nie na szczudłach, taniec z ogniem, śpiew, zabawy dramowe oraz wiele, wiele innych rzeczy, które 
Bank Żywności umożliwia nam w 100%.

Martyna Szabat – wolontariuszka BŻ Słupsk 

Młodzież działająca w wolontariacie stałym Banku Żywności zna swo-

je mocne i słabe strony, potrafi planować i realizować działania, pracować  

w zespole, prowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi. Posiada też wiele innych 

umiejętności, które wzbogacając kompetencje przydadzą się nie tylko w dzia-

łaniach organizacji, ale i w przyszłym życiu zawodowym. 

 Aby zmotywować do większego działania również 

wolontariuszy zbiórkowych, pobudzić ich kreatyw-

ność i zwiększyć zaangażowanie zorganizowaliśmy 

konkurs „Pomagaj kreatywniej”. Miał on na celu pro-

mowanie idei dzielenia się żywnością oraz wyzwala-

nie kreatywnej postawy samych wolontariuszy pod-

czas Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Nagradzane 
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były najlepsze  inicjatywy  zorganizowania stanowiska zbierania żywności w 

sklepie. Pomysły były mega kreatywne!

• Nagradzanie wolontariuszy.

 Ważnym czynnikiem motywacyjnym w budowaniu wolontariatu w orga-

nizacji pozarządowej jest nagradzanie wolontariuszy i podziękowanie im. Każ-

dego roku w grudniu organizujemy konferencję, podczas której prezentujemy  

dorobek naszych wolontariuszy oraz dziękujemy im za stałe i akcyjne  

zaangażowanie we wspólne działania na rzecz misji Banków Żywności. Inną 

formą podziękowań była gra terenowa dla wolontariuszy akcyjnych a także 

wycieczka drezynowa i ognisko nad jeziorem dla wolontariuszy stałych.

Gra terenowa „ W poszukiwaniu Banku Żywności ”wydarzenie zorganizowa-

ne przez  wolontariuszy dla wolontariuszy

Podczas gry terenowej spotkały się  15-osobowe grupy wolontariuszy akcyj-

nych z 6 słupskich szkół. Udział w wydarzeniu był nagrodą za pracę podczas 
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zbiórki żywności. Wstę-

pem do gry były zabawy 

integracyjne. Grupy zo-

stały wymieszane tak, aby 

w zespołach byli ucznio-

wie każdej z uczestni-

czących szkół. Otrzymali 

oni wskazówki związane 

z miejscem realizacji poszczególnych zadań. Łącznie w przestrzeni miejskiej 

zostało zaaranżowanych 6 przystanków. Impreza miała charakter kulturalno- 

edukacyjny, a tytułowe zadanie okazało się wyzwaniem, ponieważ niewielu 

wolontariuszy oraz mieszkańców wie, gdzie znajduje się siedziba Banku Żyw-

ności w Słupsku. Był to też pretekst do zintegrowania uczniów 6 szkół współ-

pracujących ze stowarzyszeniem. Wolontariusze mieli okazję poznać siebie 

nawzajem i sprawdzić swoje 

możliwości podczas sześciu wy-

zwań.  Poprzez aktywną, zaba-

wowo-sportowo-artystyczną 

formę chcieliśmy im też poka-

zać, że wolontariat to nie tylko 

dawanie i praca za darmo, ale 

także zabawa, doświadcze-

nia, kreatywne spędzanie czasu w gronie innych, lubiących pomagać, ludzi.  
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Od godzin porannych wolontariusze uwijali się w podskokach, aby 
wszystko było gotowe na czas. Przy byłym Kinie Milenium w Słupsku 
(teraz Biedronka) odbyła się inauguracja akcji i podzielenie uczest-
ników na grupy. Mimo drobnych kłopotów związanych z pogodą, 
wszystko się udało, a i uczestnicy, i wolontariusze się dobrze przy 
tym bawili. Gra była podzielona na kilkastacji, m.in. kulinarną, czy 
wokalną, gdzie uczestnicy musieli wykonać wyznaczone im zadania. 
Nie można zaprzeczyć, że byli przy tym bardzo kreatywni. Po wy-
pełnieniu wszystkich zadań, wszyscy spotkali się w miejscu finało-
wym - magazynie BŻ w Słupsku, gdzie zorganizowany został grill oraz 

wspólne zabawy. Akcję uznaję za udaną :) 

Grzegorz Pelutis – wolontariusz BŻ Słupsk

Jako jeden z wolontariuszy Banku Żywności w Słupsku i zarazem 
organizatorów uważam akcję za w pełni udaną. Młodzi, kreatywni 
ludzie dawali sobie bez problemu radę na stacjach jakie ich czekały. 
Do zadań podchodzili z uśmiechem na ustach i głowami pełnymi po-
mysłów. Wolontariusze, których zaprosiliśmy, dawali świadectwo, że 
są w naszych kręgach ludzie, którzy nie boją się nowych wyzwań jak 
i stawią wszystkiemu czoła.
Od siebie mogę dodać, że było ciężko. Organizacja takiego przedsię-
wzięcia nie jest prosta. Zaczynaliśmy wszystko od zera. Uważam za 
niezwykłe, że w tak krótkim czasie udało nam się podołać zadaniu, 
chociaż nie zawsze wszystko szło po naszej myśli. Choćby to, że przez 
brzydka pogodę, zastanawialiśmy się czy akcja w ogóle się odbędzie. 

Jednak pozytywne myślenie i współpraca pomogły nam przetrwać te obawy. Jesteśmy bardzo zgra-
ną ekipą i myślę, że to wydarzenie będzie wstępem do dalszej owocnej pracy w wolontariacie

Gosia Zawisza – wolontariuszka BŻ Słupsk

Nad koncepcją i realizacją gry pracowa-

ła grupa robocza złożona z 10 wolonta-

riuszy.
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Rozdział III
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 Federacja Polskich Banków Żywności jest związkiem stowarzyszeń,  

i zrzesza Banki Żywności. Udziela pomocy merytorycznej, organizacyjnej 

i finansowej sfederowanym w niej Bankom Żywności. Jej misją jest przeciw-

działanie marnowaniu żywności oraz niedożywieniu przez działalność własną  

i członków. 

 Na co dzień w biurze Federacji jest za-

trudnionych jedenaście osób. Są one 

wspierane przez około 20 wolonta-

riuszy stałych. Zadania wolontariuszy 

są różne - od  bezpośredniego wspar-

cia poszczególnych koordynatorów  

w projektach, uczestnictwa działaniach w różnych zespołów projektowych do 

samodzielnego koordynowania działań. Wolontariuszami są głównie osoby 

aktywne zawodowo oraz studenci. Wielu z nich pracuje zdalnie. Cały zespół 

bardzo łączy misja Banków Żywności.

 We współpracy z wolontariuszami w biurze Federacji ważne jest, aby 

każdy z nich miał jasno określone zadania i obowiązki. Dlatego pracownik, 

który chce zaangażować wolontariusza do współpracy w pierwszej kolejno-

ści musi określić dokładne zadania, jakie chce mu powierzyć, jakie predys-

Dobre praktyki organizacji ogólnopolskich  
i lokalnych

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie
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pozycje musi mieć przyszły wolontariusz i ile czasu zajmie mu współpraca 

z organizacją. Następnie na tej podstawie przygotowywane jest ogłosze-

nie rekrutacyjne, które zostaje zamieszczone na stronie www.wolontariat.

bankizywnosci.pl. Ogłoszenie to jest promowane poprzez inne strony inter-

netowe oraz biura Karier Studenckich. Takich rekrutacji w biurze Federacji  

w ciągu roku jest maksymalnie dziesięć.

 Wybrany wolontariusz na samym początku współpracy jest na kilkuty-

godniowym okresie próbnym. Jest to czas dla niego, aby przekonał się, czy na 

pewno chce podjąć dłuższą współpracę z nami. Osoba, która bezposrednio z 

nim współpracuje ma również możliwość oceny pracy z wolontariuszem. Bar-

dzo zależy nam na tym, aby dany wolontariusz związał się z naszą organiza-

cją długoterminowo, wtedy możemy powierzyć mu bardziej odpowiedzialne 

i ciekawsze zadania. Po takim okresie próbnym podpisujemy umowę o współ-

pracy, która zawiera dokładne zadania, za których realizację wolontariusz jest 

odpowiedzialny. 

 W biurze Federacji jest jeden koordynator wolontariatu, który wspie-

ra wszystkie działania związane z organizacją tego obszaru. Jednak bezpo-

średnią opiekę nad danym wolontariuszem ma jego opiekun, czyli pracownik, 

który wyznaczył mu konkretny zakres obowiązków i na bieżąco wspiera go 

w realizacji zadań. Dlatego w pracy koordynatora wolontariatu ważne jest 

dobre przygotowanie pracowników biura Federacji do współpracy z wolon-

tariuszami. Istotne jest też to, aby byli oni przekonani do tego, że warto włą-

czać wolontariuszy do działań związanych z realizacją ich projektów. Nie jest 
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to łatwe zadanie. Pomocnym jest planowanie na początku roku działań biura 

Federacji i określenie zadań, w które będzie można zaangażować wolontariu-

szy.  

 Podsumowując, można śmiało napisać, że wolontariusze w działa-

niach Federacji są ważni. Bez nich nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu 

zadań. Dają z siebie dużo energii i pomysłów, inspirują do podejmowania 

nowych wyzwań, wnoszą nowe spojrzenie na działania od dawna realizo-

wane. Natomiast organizacja wolontariatu w biurze 

Federacji (jej zasady, procedury) nieustannie się 

zmienia, ewaluuje. Jest to stałe szukanie nowych 

pomysłów na to, aby zarówno wolontariusze do-

brze czuli się w naszej organizacji, a z drugiej stro-

ny pracownicy wiedzieli jak z nimi współpracować 

i powierzali im coraz więcej odpowiedzialnych zadań. 

Monika Archicińska

Federacja Polskich Banków Żywności

Nazywam się Anna Rosochacka i od ponad roku jestem związana z Fede-
racja Banków Żywności jako redaktor naczelna biuletynu dla wolontariu-
szy “zWolontariuj sie” (http://www.wolontariat.bankizywnosci.pl/embed/). 
Ogłoszenie o tym, ze FPBŻ poszukuje wolontariuszy znalazłam na stronie 
ngo.pl. Zdaje się, ze początkowo aplikowałam na inne stanowisko, ale po 
spotkaniu z Moniką (koordynatorka wolontariatu w Federacji) okazało się, 
że potrzebna jest nowa redaktor naczelna biuletynu. Pomysł bardzo mi się 
spodobał i postanowiłam spróbować. Już wcześniej, od wielu lat, byłam 
zaangażowana w działalność wolontariacką, ale w dziedzinach takich jak 
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Nazywam się Monika Baraś i jestem wolontariuszką Federacji Polskich 
Banków Żywności od półtora roku. Od wielu lat zwracałam uwagę na ludzi 
ubogich, których mijałam poruszając się po Warszawie. Odkąd pamiętam, 
chciałam pomagać tym ludziom, dlatego postanowiłam chęci przełożyć na 
działania. W ten sposób trafiłam do FPBŻ, gdzie dzięki pracy wolontarickiej, 
udaje mi się pomagać ubogim. Jakiś czas temu do biura był poszukiwany 
wolontariusz/ka ds. komunikacji, co bardzo mnie zainteresowało i spowo-
dowało, że właśnie Federacja Polskich Banków Żywności stała się dla mnie 
miejscem do spełniania swojej misji, jak również rozwijania zainteresowań 

i zdobywania nowych doświadczeń. Po około roku zaczęłam współpracę wolontariacką, jako asy-
stentka ds. mediów, co jeszcze bardziej mnie zainteresowało i zainspirowało do napisania pracy 
magisterskiej o roli mediów, jaką odgrywa w FPBŻ, w przeciwdziałaniu ubóstwu.  Mimo, że jest to 
praca biurowa to czuję, że jest ona bardzo potrzebna i znacząco wpływa na pomoc ubogim. Bardzo 
lubię przychodzić do biura FPBŻ, ponieważ panuje tam fantastyczna atmosfera, którą tworzą kom-
petentni pracownicy i wolontariusze.

pomoc uchodźcom, komunikacja międzykulturowa czy edukacja globalna. Zdecydowałam się zmie-
nić trochę kierunek swoich zainteresowań i poszukać czegoś nowego. Szczerze mówiąc, wcześniej 
nie zdawałam sobie sprawy z istnienia sieci Banków Żywności i rodzaju ich działalności. Okazało 
się jednak, ze moje poglądy są zbieżne z misją Banków i dlatego postanowiłam się zaangażować. 
Moje zadania polegają na koordynowaniu grupy fantastycznych wolontariuszy, którzy piszą tek-
sty do “zWolontariuj sie”. Razem z Moniką ustalamy harmonogram przygotowań do stworzenia 
kolejnego numeru i omawiamy planowane teksty. Bardzo cenie sobie ludzi, z którymi pracuje, za 
ich otwartość  na nowe pomysły, zaangażowanie i gotowość do wdrażania zmian. Dzięki temu, to 
że wyjechałam z Polski (najpierw do Niemiec, a później na Bali) nie przerwało naszej współpracy 
i nadal, mimo dzielącej nas odległości i różnicy czasu, mogę angażować się w działalność Banków. 
Żałuję tylko, że nie mogłam wziąć udziału w ostatniej Świątecznej Zbiórce Żywności. 

Nazywam się Ola Damentko. Moja współpraca z FPBŻ trwa od 2 lata, ale 
ja czuje się w tej społeczności jakbym była tam od kilku lat. W Federacji 
wspieram Marysię (która jest koordynatorem ds. programów edukacyjnych) 
w jej działaniach. Na początku było to redagowanie tekstów na stronę nie-
marnuje.pl. W tym momencie jestem zaangażowana w duży projekt „1000 
pierwszych dni dla zdrowia”, powstały we współpracy Fundacji Nutricia 
oraz FPBŻ. Jest to projekt, którego celem jest upowszechnianie wiedzy. 
Moją rolą jest raportowanie działań wykonanych przez różne stowarzysze-
nia oraz organizację oraz wspieranie ich w tych działaniach. Już niedługo 

ogłoszony będzie nowy konkurs w ramach projektu na 2015, zapowiada się dużo pracy a ja nie 
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mogę się doczekać.
W Federacji znalazłam się, ponieważ po studiach chciałam być jak najbliżej dziedziny w której się 
kształciłam (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i konsumpcji, SGGW). Na co dzień pracuje w innej 
branży, którą lubię, która pozwala mi wyżyć, ale jednak nie chciałam utracić wiedzy, ba, chciałam 
dalej rozwijać się w tematyce żywności i żywienia.I tak też się stało. Możliwość redagowania tek-
stów, prowadzenie warsztatów, projektowanie szkoleń mobilizowały mnie do tego, aby samemu 
zgłębiać swoją wiedzę.
Wolontariat w FPBŻ dał mi jednak dużo, dużo więcej. Po pierwsze jest to możliwość poznania no-
wych ludzi o dużym polocie intelektualnym, ale również poznanie pracy organizacji pozarządowej. 
To, że była to FPBŻ, było dla mnie jeszcze większym prestiżem. O działalności BŻ uczyłam się bo-
wiem na studiach. Na jednym z egzaminów było pytanie o funkcjonowanie Banków. Wolontariat 
dał mi możliwość bycia „trybikiem” tej olbrzymiej, wyjątkowej działalności.
Kolejna rzecz, jest to kontynuowanie mojej pasji z młodszych lat jaką było redagowanie i pisanie 
tekstów. Doszłam już do takiej wprawy, że postanowiłam zacząć pisać swojego bloga i pokazać go 
światu. Wcześniej przed rozpoczęciem współpracy z FPBŻ, pewnie bym się nie odważyła wystawić 
swoich tekstów na światło dzienne. Dzięki temu najpierw zmieniłam swoją mentalność żywieniową 
i nawyki żywieniowe na lepsze, a teraz czynie to wśród moich znajomych i bliskich.
Prowadzenie szkoleń, projektowanie warsztatów to jest realizacja moich wewnętrznych marzeń, 
które dzięki wolontariatowi wcielam w życie. Do biura FPBŻ przychodzę raz w tygodniu. Dużo pracy 
mogę robić zdalnie, w domu, wieczorami. Jest to dla mnie odskocznia od trosk i zajęć dnia codzien-
nego. Daje mim powera do działania. Mobilizuje mnie, sprawia, że życie nabiera lepszych kolorów. 
Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wolontariat daje dużo więcej satysfakcji niż praca 
zawodowa!!!

 Nasza Fundacja zajmuje się rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych, 

jest to bardzo specyficzna praca wymaga dużego zaan-

gażowania, doświadczenia oraz cierpliwości. W roku re-

habilitujemy ok. 200 dzieci, a w okresie letnim organizu-

jemy turnusy stacjonarne. W Fundacji dzieci korzystają 

z sali rehabilitacyjnej, masaży, Integracji Sensorycznej, 

Sali doświadczania świata, a co najważniejsze i nierozłączne z hipoterapii. 

Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja  w Słupsku                            
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Dużą rolę odgrywają wolontariusze, na ogół jest to młodzież zafascynowana 

końmi oraz chcąca pomagać innym. Dzięki pracy przy koniach mają możliwość 

przebywania ze swoimi rówieśnikami borykającymi się z różnymi problemami 

zdrowotnymi, jest to również  pewna część integracji akceptacji, zrozumienia 

i tolerancji.       

 Do Fundacji przyjmo-

wana jest młodzież od 

12 roku życia, wykonują 

różnego rodzaju prace 

porządkowe na terenie 

ośrodka, jak również 

prace przy koniach ta-

kie jak czyszczenie koni, 

przygotowanie koni do 

zajęć z hipoterapii, kąpanie czy pielęgnacja kopyt, czyszczenie sprzętu jak 

również pomoc w treningu koni. Czyli jak widać wcale nie jest to łatwy wolon-

tariat, wymaga dużego zaangażowania , pracowitości i samodyscypliny. Nie 

jest to żadna zabawa, jest to ciężka praca w zamian za nieduże przyjemności 

jakimi jest jazda konna. Młodzież pomaga również przy zajęciach z hipoterapii 

poprzez prowadzenie koni, podawanie kółek i piłek potrzebnych do rehabili-

tacji.                                                                                       

 Myślę, że wolontariusze dzięki zaangażowaniu w naszej Fundacji mają 

satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy związanej z pomocą dla swoich rówie-
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śników, daje poczucie obowiązku, odpowiedzialności, wiary we własne możli-

wości, czują się potrzebni, a jednocześnie nie przechodzą obojętnie obok pro-

blemów z jakimi borykają się dzieci niepełnosprawne. W zamian za swoją pracę 

mają możliwość nauki jazdy konnej oraz mogą przebywać ze zwierzętami, a tak 

naprawdę są oderwani od świata wirtualnego przedstawionego w Internecie.                                                                                                                             

 Co daje wolontariat dla naszych podopiecznych borykających się z ca-

łym wachlarzem zaburzeń i deficytów? Przede wszystkim umożliwia kontakt 

ze  sprawnymi rówieśnikami, zwiększa poczucie wła-

snej wartości, godności, pozwala niejednokrotnie na 

zawieranie przyjaźni w tak odmiennym środowisku. A 

dla naszej Fundacji wolontariat jest bardzo potrzeb-

ny jest to duża pomoc, ułatwia pracę hipoterapeutom   

oraz poprzez młodzież rozszerzana jest wiedza o na-

szej działalności.

Agnieszka Cyganek

Mam na imię Zuzia, niedługo skończę 12 lat i wolontariuszem będę 
od przyszłego roku. Ostatnio fundacja urządzała mikołajki, byłam 
tam przebrana za anioła i pomagałam przy dzieciach. Po skończonej 
imprezie podeszła do mnie pani i podziękowała za to, że zajmowałam 
się jej córką, że ta dziewczynka czuła się przy mnie tak bezpieczniej  
i śmielej. Sama mam w domu niepełnosprawnego brata z którym 
bardzo lubię spędzać dużo czasu. Ogólnie uwielbiam dzieci. I właśnie 
dla tego chciałabym zostać wolontariuszem!

Zuzanna Kamińska
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Witam. Mam na imię Ola, mam 17 lat. Jestem wolontariuszką  
w Fundacji „Nadzieja” od dłuższego czasu.  Moja praca polega na 
m.in prowadzenia konia podczas zajęć hipoterapii jak i przygotowa-
nie wierzchowca na zajęcia. Chciałabym pomóc niepełnosprawnym 
dzieciom, aby mogły one spojrzeć zupełnie inaczej na świat.  Sza-
nuję ich. Nie boję się  do nich podejść, podać ręki czy uśmiechnąć 
się ciepło.  Daje mi to wiele satysfakcji i radości, ponieważ mogę im 
w pewnym stopniu pomóc.

Ola Zakrzewska - od 4 lat jest wolontariuszem Fundacji Nadzieja

Kim jesteśmy?
 Przede wszystkim jesteśmy nieformalną grupą znajomych, mieszkań-

ców Słupska i jego okolic. W tym co robimy ważna jest dla nas współpraca i 

to, co dzieje się „na styku” ludzi, pomysłów, dyscyplin… W swojej działalno-

ści staramy się wspierać o siebie nawzajem. Mamy różnorodne, uzupełniające 

się kompetencje, pracujemy 

w różnych organizacjach, fir-

mach i instytucjach, więc jest 

co łączyć. Mamy też osobiste 

piwnice i składziki, w których 

znajdujemy przydatne do dzia-

łań skarby. Czasami uda nam 

się pozyskać na nasze działa-

nia pieniądze, ale to już zupełnie inna historia…

Witkacy Cacy Cacy
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O co nam chodzi?
 Jakiś czas temu zgodziliśmy się, że w naszym odczuciu Słupskowi bra-

kuje wyraźnej tożsamości, myśli przewodniej, czegoś bardzo charakterystycz-

nego, wyróżniającego to miasto i jego społeczność spośród innych miejsc. Za-

stanawiając się nad słupskimi osobliwościami natchnął nas „Duch Witkacego”. 

Przecież to właśnie w naszym mieście mamy największą na świecie (tak, tak, 

Słupsk ma coś NAJWIĘKSZEGO NA ŚWIECIE!) kolekcję prac Stanisława Igna-

cego Witkiewicza. Ta postać, ze wszystkimi jej ludzkimi ułomnościami, oso-

bowością, talentem, charyzmą i wyrazistością wypełniła treścią nasze działa-

nia. Chcemy, aby Słupszczanie i Słupszczanki z dumą mogli i mogły opisywać 

swoje miasto jako przestrzeń tak różnorodną, bogatą, dramatyczną, czy ory-

ginalną jaką była twórczość Witkacego. Dlatego koncentrujemy się na tym, 

żeby zwrócić Waszą uwagę na tego Artystę, jego życie i twórczość oraz – przy 

odrobinie skupienia – odnaleźli w NIM coś dla siebie, ale i coś, czym warto 

dzielić się z innymi ludźmi.

Co robimy?
 Generalnie – „wychodzimy do ludzi”. Wymyślamy i realizujemy działa-

nia, których efekty trafią do Was. Wielkoformatowe bannery, happeningi, mu-

rale i graffiti, mała architektura, listy i pocztówki, edukacja dzieci i młodzieży, 

witryna internetowa – forma nie stanowi dla nas ograniczenia, więc korzysta-

my z różnych środków przekazu. Ważne, abyście to Wy w rezultacie dotknęli, 

poczuli, przemyśleli... Gdzieś za horyzontem przyświeca nam myśl, aby Słupsk 
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był w coraz większym stopniu kojarzony ze Stanisławem 

Ignacym Witkiewiczem. Artystą, którego prace – dziw-

nym zrządzeniem losu? – w niezwykłej obfitości trafiły 

do naszego miasta.

Jakie są efekty naszych działań?
Dotychczas w przestrzeni Słupska, pod szyldem Wielko-

formatowej Galerii Witkacego umieściliśmy trzy stumetrowe  bannery przed-

stawiające prace artysty. Można je oglądać na ścianach szczytowych bloków 

przy ul. Frąckowskiego i Mikołajskiej. Przed powieszeniem prac skonsultowa-

liśmy się z mieszkańcami okolic, w których zostały wyeksponowane, pytaliśmy 

internautów i internautki o zdanie na temat naszych propozycji, śledziliśmy też 

komentarze medialne dotyczą-

ce pomysłu. Odsłonięciu kolej-

nych prac towarzyszą plenero-

we wernisaże, w których udział 

wzięło dotychczas ponad 150 

osób. Planujemy powiększenie 

Galerii – powieszenie kolejnych 

bannerów – co nastąpi już niebawem.

 W maju tego roku zorganizowaliśmy też Graffiti Jam, którego założe-

niem było pokrycie muru przy ul. Grottgera ściennymi malowidłami w stylu 

Witkacego. Udało nam się zaprosić kilkunastu artystów z subregionu słup-
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skiego i z odleglejszych okolic. Cały mur został przemalowany, dzięki czemu 

ten fragment miasta znów wygląda żywiej. Malowanie muru trwało dwa dni, 

podczas których towarzyszyli nam zaprzyjaźnieni muzycy, dj’e i miłośnicy gry 

na bębnach afrykańskich, a także amatorzy i amatorki grillowania.

 Z Witkacym wędrowaliśmy też po ulicach naszego miasta. Wypoży-

czona od słupskiej przedsiębiorczyni, Pani Karoliny Cetery, kopia pracy mistrza 

została przez nas przeniesiona w specjalnej lektyce spod Muzeum Pomorza 

Środkowego do I LO w Słupsku. 

Towarzyszył nam w tym barwny 

korowód ponad 60 osób – kolo-

rowo przebranych, grających na 

bębnach i „przeszkadzajkach”, 

wznoszący okrzyki na cześć 

Witkacego. Przez kolejny ty-

dzień zestaw przekazany uczennicom i uczniom I LO zawędrował do wszyst-

kich słupskich ogólniaków, gdzie fetowano Tydzień Witkacego w Słupsku.

 W czasie pomiędzy większymi wydarzeniami spotykaliśmy się na 

warsztatach decoupage i rzeźbiarskich. W ciągu kilku miesięcy skonstruowa-

liśmy meble z Witkacym: stoliki, krzesła i ławki, które właśnie przekazaliśmy 

do użytku w Słupskim Teatrze Rondo. Trzy rzeźby – „Chochoły Witkacego” 

– przedstawiające podobizny ich twórców oraz samego artysty niebawem zo-

staną pokryte makijażem w stylu pasteli powstających w Firmie Portretowej S. 

I. Witkiewicza. Docelowo chcemy umieścić je w okolicy Słupskiego Centrum 
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Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej lub Teatru Rondo.

 Aby szerzej promować nasze ideę, która nam przyświeca i podejmowa-

ne przez nas działania założyli-

śmy na portalu Facebook stronę, 

którą można polubić i obserwo-

wać poczynania grupy (www.

facebook.com/WitkacyWSlup-

sku). Aby nie popaść w promo-

cyjną sztampę zamiast ulotek i 

plakatów postanowiliśmy przygotować nietypowy, informacyjno-promocyjny 

pakiet. Znalazł się w nim miłosny list – kolaż z korespondencji Witkacego do 

żony, informacje o naszej grupie oraz zaprojektowana przez nas pocztówka.

 To jedynie kilka działań, które dotychczas zrealizowaliśmy. Obecnie 

czekamy na informację o wyni-

kach konkursu w ramach któ-

rego próbujemy uzyskać dofi-

nansowanie naszych kolejnych 

pomysłów, w tym opracowań 

muzycznych inspirowanych 

twórczością Witkacego.

Grzegorz Basarab

Witkacy Cacy Cacy
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Rozdział IV



40

 W 2014 roku Bank Żywności w Słupsku zrealizował projekt „Czas na 

wolontariat”, współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich. Głównym jego elementem była promocja wolontariatu, szczególnie 

wśród młodzieży szkolnej, studentów oraz osób po 50 roku życia, jako formy ak-

tywności obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści jakie płyną 

z zaangażowania w pomoc innym. W ramach działania został zorganizowany

i przeszkolony 15 – osobowy zespół wolontariuszy stałych Banku Żywności 

w Słupsku.   

Kiedyś przychodzi czas na wolontariat... 

Dlaczego powstał projekt „Czas na Wolontariat”?
 W badaniach GUS zwraca uwagę na fakt, że Polacy chętnie pomagają 

innym (30%), ale indywidualnie, na rzecz innego gospodarstwa domowego, 

czyli pomoc bezpośrednią, a nie organizacje pozarządowe. Tylko 10% anga-

żuje się w wolontariat zorganizowany (ngo.pl/Civicpedia/Prof. L. Salomon 

o wolontariacie Polaków).

 W Słupsku – niemal stutysięcznym mieście jak wynika z informacji 

Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych zarejestrowanych jest ok. 386 

organizacji pozarządowych, jednak tylko ok. 100  z nich działa aktywnie. We-

dług danych Pełnomocnika ok. 80 organizacji aplikujących o środki finansowe 

z Urzędu Miejskiego w Słupsku  opiera swą działalność na wolontariacie – 

głównie jest to praca społeczna jej członków. Niestety tylko 12 organizacji po-

zyskuje i angażuje do swej działalności wolontariuszy z  zewnątrz. Natomiast 
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w obszarze realizacji działań ukierunkowanych na promocję i rozwój wolon-

tariatu w Słupsku działają tylko dwie organizacje: Bank Żywności w Słupsku 

i Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku.

 Szukając przyczyn niskiego zaangażowania w wolontariat, pracowni-

cy Banku Żywności w Słupsku wspólnie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

w Słupsku postanowili w 2013 roku przyjrzeć się kwestii zaangażowania 

w wolontariat młodzieży w Słupsku i przeprowadzili badanie ankietowe na 

grupie 138 uczniów i uczennic słupskich  szkół ponadgimnazjalnych. W bada-

niu wzięło udział 97 kobiet i 41 mężczyzn. Ankieta zawierała pytania zamknię-

te, badani mogli zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi w każdym pytaniu. 

Odpowiedzi miały wskazać wiedzę młodzieży na temat pracy wolontariusza, 

możliwości jakie daje działalność społeczna, korzyści płynące z zaangażowa-

nia wolontariackiego, a także osobistych oczekiwań wobec udziału w wolon-

tariacie.

Na pytanie „Z czym kojarzy Ci się wolontariat?” 66% mężczyzn i 55 % kobiet 

odpowiedziało: z poświęceniem, zaś 73% chłopców i 52% dziewcząt zazna-

czyło, iż  z opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi ”. Z pracą za 

darmo wolontariat zdecydowanie częściej kojarzy się mężczyznom (73%) niż 

kobietom (42%). Możliwe, że także poprzez uwarunkowania kulturowe, któ-

re stawiają mężczyznę w roli żywiciela rodziny, a sytuacja na rynku jest co-

raz trudniejsza – już licealiści myślą o dobrze płatnej pracy i wybraniu dalszej 

formy edukacji. Nie są świadomi jednak, że udział w wolontariacie zwiększa 

szansę na zdobycie płatnej pracy w późniejszym etapie, dając często przydat-
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ne w życiu kompetencje społeczne i praktyczne umiejętności np. współpra-

cy w zespole czy samodzielnego organizowania pracy. W wynikach przepro-

wadzonych badań wyraźnie widoczny jest też brak powiązania wolontariatu  

z nauką i dobrą zabawą, co może wpływać na mało atrakcyjną dla młodych 

ludzi formę zaangażowania. Większość badanych utożsamia wolontariat z po-

święceniem, opieką nad chorymi i pracą za darmo.

 W Słupsku działają dwie uczelnie wyższe, w tym jedna kształcąca przy-

szłych pedagogów. Jak wynika z informacji uzyskanej z Regionalnego Centrum 

Wolontariatu w Słupsku zaangażowanie słupskich studentów w wolontariat 

jest na bardzo niskim poziomie. Z zainteresowaniem ze strony studentów 

nie spotkały się też skierowane do nich przez słupskie RCW 4 oferty działań 

ukierunkowanych na rozwój wolontariatu studenckiego. Według pracownika 

Centrum Wolontariatu w Słupsku głównymi odbiorcami ich działań są dzieci 

i młodzież głównie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Zaś aktualnie 

w wolontariat poprzez RCW angażuje się nie więcej niż 5 osób. W wolontariat 

akcyjny Banku Żywności w Słupsku angażuje się tylko 0,2% słupskich studen-

tów, zaś nie współpracujemy z żadnym z nich na stałe.

 Dlatego konieczne jest podejmowanie działań mających na celu pro-

mocję wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej, w której nie tylko 

dajemy coś z siebie dla innych ale w zamian otrzymujemy też coś dla dla sie-

bie. Istotne jest pokazanie wolontariatu jako formy wykorzystania swojego 

czasu i energii na pomoc innym,  ale też okazji na zdobycie nowych kompeten-

cji, poznania ciekawych ludzi, rozwoju pasji, możliwości zdobywania wiedzy 



43

i  doświadczenia, które może być tak bardzo przydatne w późniejszym życiu 

zawodowym i społecznym.

 Zjawisko niskiego zaangażowania w wolontariat dotyczy nie tylko ludzi 

młodych ale również osób starszych. Według danych CBOS w Polsce zaled-

wie 2% emerytów angażuje się w wolontariat, natomiast aż 98% z nich spędza 

czas wolny na oglądaniu telewizji. Wyniki Diagnozy obecnej sytuacji kobiet   

i mężczyzn w wieku 50 + na rynku pracy w Polsce z 2013 r. pokazują niską ak-

tywność zawodową kobiet i mężczyzn między 45 a 69 rokiem życia – połowa 

kobiet i co trzeci mężczyzna pozostają bierni zawodowo – głównie w związku 

z pobieraniem świadczeń emerytalnych lub rentowych.  Osoby po 50 roku 

życia  stanowią też zaledwie 5% wolontariuszy akcyjnych, zaangażowanych 

w działalność Banku Żywności w Słupsku. Według Słupskiego Uniwersytety 

Trzeciego Wieku w jego działaniach bierze  udział ponad 200 osób i aktualnie 

lista jest zamknięta.

 A ludzie po 50 roku życia  często osoby z bardzo ogromnym doświad-

czeniem, energią, otwarte na nowe wyzwania, mogące aktywnie włączyć się 

w działalność Banku Żywności.

 W Polsce rocznie marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Jednocześnie 

ubóstwem dotkniętych jest wg GUS 2,5 mln osób. Bank Żywności w Słup-

sku rocznie dociera z żywnością do 25 000 osób z terenu Miasta Słupska 

i Powiatu Słupskiego. Dzięki korzystnym zmianom legislacyjnym zwalniającym 

dystrybutorów żywności z VAT od przekazanych darowizn żywnościowych 

Bank Żywności w Słupsku stale rozwija swoją działalność w zakresie pozysku  
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i dzięki temu coraz więcej żywności zamiast do śmietnika – za pośrednictwem 

Banku trafia do osób potrzebujących.

 Aby jeszcze skuteczniej realizować misję Banków Żywności i edukować 

jak nie marnować i racjonalnie gospodarować żywnością potrzebni są wolon-

tariusze – edukatorzy, który wyposażeni w specjalistyczną wiedzę mogliby 

prowadzić warsztaty dla dzieci w szkołach. Wolontariusze – ambasadorzy 

zdrowego żywienia potrzebni są aby prowadzić zajęcia edukacyjne z tej dzie-

dziny np. dla seniorów, czy kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku do lat 3, 

czy też uczyć jak przeciwdziałać niedożywieniu dzieci, a to świetna oferta dla 

m.in.  studentów kierunków pedagogicznych słupskich uczelni.

 Zbudowany, zintegrowany i specjalistycznie przeszkolony zespół wo-

lontariacki jest konieczny dla wzmocnienia instytucjonalnego i dalszego roz-

woju Banku Żywności w Słupsku, a tym samym zwiększenia pomocy dla osób 

potrzebujących i promocji aktywnego wolontariatu.

 I taki zespół w ramach projektu udało na się stworzyć. A oto jak to zro-

biliśmy.

Najpierw rekrutacja
 W ramach czynności naboru i rekrutacji do zespołu wolontariackiego 

Bank Żywności w Słupsku opublikował ogłoszenie o naborze na swojej stro-

nie internetowej a także profilu FB, profilu Słupskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w 

Słupsku, Akademii Pomorskiej oraz lokalnych mediach. Ogłoszenie skierowa-
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ne było po 16 roku życia, studentów (min. 5 osób) a także osób po 50 roku 

życia (min. 5 osób).

W wyniku naboru zgłosiło się  5 osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych (3 

kobiety oraz 2 mężczyzn), 5 studentów (5 mężczyzn) a także 5 kobiet w wieku 

po roku życia.

Potem już tylko spotkanie organizacyjne i ruszyliśmy w podróż nowych wy-

zwań i działań.

Potem przyszedł czas na szkolenia
 W ramach projektu zostały zorganizowane 4 szkolenia, w tym 2 wyjaz-

dowe (3 dni) oraz dwa jednodniowe. Warsztaty wyjazdowe miały charakter 

integracyjno – szkoleniowy. 

 Pierwsze odbyły się w 

lipcu w Ustce. Plan był następu-

jący:

1. dzień szkoleniowy – komuni-

kacja i współpraca w zespole

• Integracja i przełamywanie 

barier

• Udzielanie informacji zwrotnej

• Teoria komunikacji

2. dzień szkoleniowy – wolontariat i skuteczna współpraca w zespole

• Rozważania terminologiczne na temat wolontariatu, motywacje wolontariu-

szy do pracy
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• Nawiązanie współpracy z wo-

lontariuszem

• Nagradzanie i motywowanie 

wolontariuszy do pracy

• Rozwiązywanie sytuacji kon-

fliktowych

• Indywidualny Program Wo-

lontariacki  

• Aspekty prawne wolontariatu

• Czym jest zespół, charakterystyka zespołu, tworzenie zespołu, cechy efek-

tywnego zespołu.

• Test Moja rola w grupie

• Opracowanie planu działań wolontarystycznych

3. dzień szkoleniowy – coachingowe warsztaty rozwoju osobistego, związane-

go z aktywnością społeczną.

 Drugie szkolenie jednodniowe odbyło się w sierpniu w sali konferen-

cyjnej Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej 

w Słupsku. Jego celem  było merytoryczne i praktyczne przygotowanie wo-

lontariuszy do prowadzenia lekcji na temat niemarnowania żywności dla dzie-

ci w szkołach podstawowych. Szkolenie odbyło się wg następującego planu:

• Rozpoczęcie, przywitanie - ćwiczenie integrujące, zapoznanie z planem 

szkolenia

• Omówienie podziału metod edukacyjnych
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• Lekcja nt. marnowania jedzenia w praktyce

• Omówienie elementów lekcji, podsumowanie

• Projekcja filmów, inne ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć.

• Marnowanie jedzenia w liczbach – przydatne informacje

• Praca w grupkach- tworzenie własnego scenariusza zajęć

• Prezentacja, podsumowanie.

 Kolejne szkolenie jednodniowe odbyło się w październiku. Celem 

warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników na temat organizacji zbió-

rek żywności oraz przygotowanie ich do udziału w organizacji Świątecznej 

Zbiórki Żywności. Szkolenie odbyło się według następującego planu:

• Rozpoczęcie, przywitanie - ćwiczenie integrujące, zapoznanie z planem 

szkolenia

• Prawne aspekty organizowania publicznych zbiórek żywności

• Zasady dystrybucji materiałów promocyjnych i kontaktów z kierownikami 

sklepu

• Organizacja pracy wolontariuszy w sklepie

• Pion komunikacji podczas zbiórki żywności

• Zasady sprawozdawczości podczas zbiórki

• Aplikacja internetowa do obsługi zbiórek żywności – ćwiczenia

• Opracowanie planu działań podczas Świątecznej Zbiórki Żywności

 Ostatnim działaniem szkoleniowym w ramach projektu były 3-dniowe 

warsztaty wyjazdowe, które odbyły się w listopadzie.  Szkolenie przebiegło 

zgodnie z następującym planem: 



48

1. Dzień szkoleniowy:

• Rozpoczęcie, przywitanie- ćwiczenie integrujące, zapoznanie z planem szko-

lenia

• Cechy projektów animacyjnych

• Zasady projektowana zmiany społecznej

2. Dzień szkoleniowy:

• Metody promocji działań w środowisku lokalnym

• Zasady pisania projektów – ćwiczenia

• Opracowanie fiszek projektowych na realizację zadań animacyjnych w śro-

dowisku lokalnym

3. Dzień szkoleniowy:

• Omówienie i prezentacja fiszek projektowych na działania lokalne

• Aktywizacyjna forma pracy z dziećmi i młodzieżą w aspekcie prowadzenia 

zajęć na temat niemarnowania żywności.

 W trakcie zarówno lipcowych jak i listopadowych szkoleń wolonta-

riusze podzieleni na grupki przy-

gotowywali wieczorki animacyj-

no – integracyjne, co stworzyło 

przestrzeń do jeszcze lepszej in-

tegracji i bieżącego wykorzysty-

wania zdobytej wiedzy.

Podczas szkoleń nastąpiło także 

zintegrowanie zespołu oraz wzrost 
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Wizyta studyjna w Kaczym Bagnie na Mazurach

 Wizyta studyjna odbyła się w dniach 

12-14 września 2014r. Udział w niej 

wzięło 14 wolontariuszy a także ko-

ordynator projektu. Pobyt i warszta-

ty odbyły się w niezależnym ośrod-

ku edukacyjno-animacyjnym Kacze 

Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, pracującym metodami aktywnymi 

z grupą. Jest to dwupiętrowy budynek z ogrodzonym terenem w spokojnej 

i bezpiecznej okolicy /stara obora/. 

Miejsce to słynie z wysokiego pozio-

mu usługi szkoleniowej, doskonałej 

organizacji pracy oraz trafnie dobranej 

kadry trenerskiej. Podczas pierwszego 

dnia wizyty animatorzy z Kaczego Ba-

gna przeprowadzili dla wolontariuszy warsztaty integracyjne, warsztaty gry na 

bębnach afrykańskich a także warsztaty wspólnego wypieku chleba.  Wolon-

solidarności międzypokoleniowej wśród uczestników, co było również miłym 

zaskoczeniem samych członków i członkiń zespołu. Mimo różnic pokoleniowych 

potrafili ze sobą świetnie współpracować, uczyć się, pomagać sobie nawzajem  

i przy tym dobrze się bawić.
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tariusze obejrzeli także przygotowany przez młodzież z Kaczego Bagna pokaz 

tańca z ogniem. Podczas 

drugiego dnia wizyty wo-

lontariusze wzięli udział 

w warsztatach łucz-

niczych oraz tańca 

z ogniem. Odbyły się 

również zajęcia teatral-

ne, w trakcie których wo-

lontariusze wypracowali wspólnie scenariusz obchodów mającego się odbyć  

w październiku  Światowego Dnia Żywności, a także ćwiczyli zaprojektowany 

na tą okazję skecz  i taniec dla żyw-

ności. Wieczorem odbyła się prezen-

tacja zdobytych umiejętności. Dzień 

trzeci wypełniły warsztaty szczudlar-

skie. Dla większości uczestników były 

one kulminacją wyzwań, jakie poko-

nywali przez cały okres trwania wizy-

ty studyjnej. Prawdziwym sukcesem 

również indywidualnym każdego  

z nich było wejście i chodzenie na 

szczudłach – szczególnie w przypad-

ku osób po 50 roku życia.
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Pierwsze próby zdobytych umiejętności – zajęcia dla dzieci w 
szkołach

 Zajęcia zostały przeprowa-

dzone w 4 szkołach podstawowych (3 

w Słupsku oraz 1 na terenie Powia-

tu Słupskiego) przez wolontariuszy 

Banku Żywności w Słupsku w zespo-

łach 5 – osobowych. Ogółem zaję-

cia przeprowadzono dla 152 dzieci z 

klas. W każdej ze szkół przeprowa-

dzono po 2 godziny lekcyjne, łącznie 

przeprowadzono 8 godzin zajęć.

 Podczas zajęć wolontariusze i wolontariuszki Banku Żywności  

w Słupsku korzystając ze zdobytej podczas szkoleń wiedzy i opracowanych 

konspektów przekazywali dzieciom wiedzę na temat przyczyn i skutków 

marnotrawienia żywności w Polsce i na Świecie. Poznały role i misję Ban-

ków Żywności a także nauczyły się sposobów mogących pomóc w niemar-

 Podczas całej wizyty uczestnicy wspólnie uczyli się, dbali o siebie, pra-

cowali, wzajemnie pokonywali trudności, co wpłynęło na zwiększenie inte-

gracji zespołu jak również praktyczne wypracowanie umiejętności pracy w ze-

spole. Niezaprzeczalnym było grupowe jak i indywidualne poczucie sukcesu 

i satysfakcji, zwiększenie samooceny oraz wiary we własne możliwości.
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Świąteczna Zbiórka Żywności

 Była ona praktyczną formą wykorzystania zdobytej wiedzy i rzeczywi-

stym działaniem wolontariackim członków i członkiń zespołu. Wolontariusze 

pod opieką koordynato-

ra projektu wzięli czynny 

udział w organizacji Świą-

tecznej Zbiórki Żywności. 

Zajęli się dystrybucją ma-

teriałów promocyjnych, 

kontaktem z kierownikami 

sklepów, koordynacją pracy 

zespołów wolontariuszy akcyjnych w poszczególnych przydzielonych do sie-

bie sklepów, bieżącą obsługą zbiórki oraz pomocą przy liczeniu i zestawianiu 

wyników zbiórki.

nowaniu żywności. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało wykonana 

w ramach projektu zakładkę do książki z grafiką nawołującą do niemarnowa-

nia żywności.

 Wolontariusze z niezwykłym zaangażowaniem podeszli do swojej roli 

edukatorów, a jeden z nich w pracy z dziećmi rozpoznał swoje plany na przy-

szłe życie zawodowe.
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Podsumowanie czyli grudniowa konferencja

 Głównym tematem konferen-

cji był wolontariat jako forma aktyw-

ności obywatelskiej. W trakcie jej 

trwania zostały przedstawione tre-

ści dotyczące realizowanego projektu  

a także znaczenia i wartości aktywności 

wolontariackiej oraz cztery dobre prak-

tyki organizacji wolontariatu 

z terenu miasta Słupska i Powia-

tu Słupskiego.

 Ponadto o swoim zaanga-

żowaniu w wolontariat oraz 

korzyściach z tego płynących 

opowiedziała wolontariuszka 

Banku Żywności w Słupsku a także dwie  wolontariuszki Fundacji Nadzieja 
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W projekcie „Czas na wolontariat” bardzo podobało nam się 
przede wszystkim to, iż była integracja pokoleń, w którym bra-
li udział wolontariusze młodzi w wieku szkolnym, studenci jak 
i my emerytki. Wszyscy czuliśmy się jak w rodzinie. Ponieważ nasze 
pokolenie nie znało pojęcia „wolontariat”, tak teraz poznałyśmy jego 
znaczenie. Młodsze pokolenie nauczyło się czegoś od nas, ale waż-
nym jest czego my nauczyłyśmy się od nich. Dziękujemy za ich ener-
gię, radość, wsparcie, motywację. Dzięki Wam znów poczułyśmy się 
młodo i weszłyśmy nawet na szczudła. Nauczyłyśmy się, iż wolon-
tariat jest potrzebny i jak wspaniale być wolontariuszem. Uczmy się  

i pomagajmy tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Elżbieta Sangowicz i Elżbieta Królikowska – wolontariuszki BŻ Słupsk

Projekt „Czas na wolontariat”, był niecodziennym projektem, gdyż 
łączył ze sobą 3 grupy wiekowe - licealistów, studentów i osoby 50+. 
Z pozoru mogłoby się wydawać, że osoby z taką rozbieżnością wie-
kową się nie dogadają, ale nic równie mylnego! Od samego początku 
powstała między nami nić porozumienia, która w późniejszym czasie 
przerodziła się w bardzo owocną współpracę. Dzięki udziale w tym 
projekcie zyskałam umiejętności koordynowania zbiórek żywności, 
prowadzenia zajęć w szkołach nt. niemarnowania jedzenia oraz do-
wiedziałam się jak mogę zostać animatorem kultury w mojej spo-
łeczności.

Martyna Szabat– wolontariuszki BŻ Słupsk 

w Słupsku. Podczas konferencji Bank Żywno-

ści w Słupsku podziękował również za owoc-

ną współpracę na rzecz osób potrzebujących 

w regionie i rozwijanie wolontariatu. Podzię-

kowania otrzymali wolontariusze stali i akcyjni.
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Słowo od 
wolontariuszy

 i nie tylko..
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 Praca w wolontariacie to moja pasja od małego, choć wtedy nie nazywałem 

tak tego, bo to była pomoc. Od dzieciństwa  czerpałem dużo radości, chęci do dzia-

łania, widziałem że nawet sam mogę coś zmienić, choćby był to tylko (a może aż) 

uśmiech na twarzy. W wolontariacie w Banku Żywności czuję, że nabieram pew-

nego rodzaju wykszałcenia w oraganizacji pomocy, a także współpracy z różnymi 

osobami, w różnych grupach wiekowych. Czuję, że jako grupa możemy coś zmienić, 

uświadomić jakoś ludzi w tematach związanych z niemarnowaniem żywności. Tak 

jak to nam się udało w pierwszym projekcie, w którym uczestniczyłem czyli „Mło-

dzież podgrzewa”.

 Było to wspaniałe przeżycie.  W grupie kilkunastu osób na strychu w CIO 

spędzaliśmy godziny aby nasze stroje wyglądały genialnie. Jednak  najbardziej po-

dobały mi  warsztaty kulinarne które odbyły się w Słupskim Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Słupsku.

 Uczestniczyłem też w projekcie „Czas na wolontariat”,   w którym działa-

liśmy wspólnie -   uczniowie szkół średnich, studenci i osoby starsze, co było cie-

kawym pomysłem i sprawdziło się bardzo dobrze. Szczególnie podczas wyjazdów, 

których było kilka. Jednak najbardziej zapamiętam „Kacze Bagno”, w którym mieli-

śmy możliwość chodzenia na szczudłach, tańca z ogniem, strzelania z łuku, poznać 

tajniki pieczenia chleba, przy tym świetnie się bawić i zintegrować.  Na pewno nie 

zapomnę tego wyjazdu...

Piotr Łukaszewicz – wolontariusz BŻ w Słupsku

Słowo od wolontariuszy...
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 Moja współpraca z Bankiem  Żywności w Słupsku rozpoczęła się 6 lat temu, 

najpierw na drodze służbowej z racji wykonywanego zawodu - jestem pracow-

nikiem socjalnym MOPR w Słupsku. Pomoc jako wolontariusza na rzecz Banku 

rozpoczęła się od zbiórki żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Z każdą 

kolejną zbiórką przyprowadzałam kolejną koleżankę, później wdrożyłam męża do 

niesienia pomocy na rzecz osób  najbardziej potrzebujących. 

 Jakiś czas temu od wolontariusza, którego wdrażałam w wolontariat usły-

szałam, że takie zbiórki żywności to coś bardzo, bardzo fajnego i warto nieść po-

moc innym osobom. Żywność, która jest zbierana trafia również do rąk podopiecz-

nych tut. Ośrodka, i zobaczenie łez w oku osoby obdarowanej jest bezcenne. Takie 

chwile sprawiają, że warto jest być wolontariuszem i nieść pomoc osobom potrze-

bującym.

Katarzyna Mulawa – wolontariuszka BŻ  w Słupsku, pracownik socjalny 

MOPR w Słupsku

Co daje mi wolontariat? Daje mi ogromne pole do samorealizacji w postaci 

tak różnorodnych zajęć. Dzięki niemu poznałam wspaniałych ludzi, których 

teraz mogę nazwać moimi przyjaciółmi. Zawarłam rozmaite kontakty, które 

umożliwiają mi dalsze poznanie samej siebie. Wolontariat daje mi także moż-

liwość niesienia pomocy. I to w tym wszystkim jest piękne i daje mi najwięcej 

satysfakcji.

Martyna Szabat – wolontariuszka BŻ w Słupsku
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 Wolontariuszki i wolontariusze Banku Żywności w Słupsku to wyjątkowa 

grupa osób. Wyjątkowa w ten charakterystyczny dla bezinteresownie zaangażo-

wanych ludzi sposób. Chyba, że uznalibyśmy za „interes” satysfakcję, możliwość 

bycia z ludźmi, realizacji pasji, nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia, 

w zamian za dawanie swojego czasu, swojej pracy i emocji. Tego rodzaju zaanga-

żowanie jest dziś - w nastawionym na natychmiastowe korzyści świecie - na wagę 

złota.

 Jest to grupa wyjątkowa również dlatego, że w słupskich warunkach zgrane 

zespoły wolontaryjne są bardzo rzadkim zjawiskiem. A takie grupy, których życie 

jest dłuższe niż kilka wspólnych akcji, jeden projekt - to prawdziwy ewenement. 

Trwałość tej ekipy to w olbrzymim stopniu zasługa personelu Banku Żywności. To 

ludzie z tej organizacji od lat, konsekwentnie tworzą warunki do rozwoju wolonta-

riatu wokół misji i celów swojej organizacji. I kiedy piszę „ludzie z tej organizacji” 

mam na myśli władze stowarzyszenia, pracowników i samych zainteresowanych - 

wolontariuszy i wolontariuszki.

 Ja również od kilku lat współpracuję ze słupskim Bankiem, doradzając, 

współtworząc projekty, edukując. Stało się to dzięki jego dyrektorce, Lidii Hancza-

ruk, która o moje zaangażowanie zadbała.

 Dziś, kiedy widzę efekty kilkuletniej pracy naszej społeczności, którą wyko-

naliśmy w ramach misji i celów Banku, mam poczucie sukcesu i dumy. I dziękuję za 

możliwość uczestniczenia w życiu ludzi Banku.

O wolontariuszach, do wolontariuszy i nie tylko...
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Ekipo wolontaryjna Banku Żywności, ekipo pracowników Banku Żywności! Dzię-

kuję za Wasz wkład w sprawę i życzę Wam, aby każda minuta Waszego dobrego 

zaangażowania wróciła do Was dobrem wielokrotnie pomnożonym emocjami ja-

kie wywołujecie w ludziach, do których dociera Wasza pomoc. I do zobaczenia 

gdzieś w Słupsku!

Grzegorz Basarab

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
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