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OFERTA WOLONTARIATU STAŁEGO ORAZ WOLONTARIATU AKCYJNEGO 

przeznaczona dla  osób starszych, które chciałyby aktywnie włączyć się w lokalne życie społeczne 

i podjąć pracę wolontariacką opracowana  

w ramach realizacji projektu  „Uczenie się poprzez wolontariat” 

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki  Społecznej realizowanego w ramach Rządowego Programu na  

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) 
 

Nazwa i adres 

instytucji 

Rodzaj czynności / 

stanowisko 

Rodzaj wolontariatu 

stały/ akcyjny 

Niezbędne  

kwalifikacje 

Niezbędne 

predyspozycje 

Niezbędne inne 

warunki 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Olecku 

 

ul. Gołdapska 23 

19-400 Olecko 

opiekunka do dzieci 
wolontariat stały: 
2 razy w tyg.  

po 2 godziny 

doświadczenie w 

pracy z dziećmi, 

wykształcenie min. 
średnie  

empatia,  

edukacyjne 

odporność na stres, 

odowiedzialnośc dozorca dzienny 

wolontariat stały: 

2 razy dziennie 

po 4 godziny 

wykształcenie min. 
średnie 

odwaga, umiejętność 
reakcji na zagrożenia 

opiekun edukator 

gastronomi 

wolontariat stały: 

3 godz. dziennie 

wykształcenie min. 
średnie przygotowanie 

kulinarne 

umiejętności 
edukacyjne, 

modelowane 
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Zespół Szkół 

Licealnych 

 

ul. Gołdapska 9 

19-400 Olecko 

wspieranie organizatorów 

uroczystości ,festynów, 
konferencji, itp. 

wolontariat akcyjny wg potrzeb 

komunikatywność, 

umiejętność pracy 
zespołowej 

dyspozycyjność, 

rzetelność udział w tworzeniu i 

dystrybucji ulotek, 
folderów, 

wolontariat akcyjny wg potrzeb komunikatywność 

wsparcie osobom 

potrzebującym 
wolontariat akcyjny wg potrzeb 

komunikatywność, 

dyskrecja 

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 

 

Olecko Kolonia 4 

19-400 Olecko 

towarzysz ento osobie 

chorej, rozmowa 

wolontariat stały:  

2 godz. dziennie 
brak wymagań 

otwartość na potrzeby 

chorego człowieka dyskrecja, 
umiejętność 

słuchania, empatia, 

poczucie taktu, 

kultura osobista, 
odpowiedzialność 

wspólna modlitwa 
wolontariat stały: 

1 godz. dziennie 
brak wymagań chęć pomocy duchowej 

terapia zajęciowa 
wolontariat stały: 
2 godz. dziennie 

brak wymagań chęć pomocy 
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Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 

 

ul. Kopernika 6 

19-400 Olecko 

pomaganie osobom 

niepełnosprawnym, 

przede wszystkim bycie z 

nimi, towarzyszenie im, 
wspieranie i 

motywowanie do 

aktywności,  rozmowy 

wolontariat stały: 

3 x w tygodniu  
w godzinach 9

00
- 11

00
 

bez wymagań 

wolontariusz zdrowy 
psychicznie, stabilny  

emocjonalnie 

uśmiech, otwartość, 

wrażliwość 

wspieranie organizatorów 

podczas imprez 

integracyjnych 

wolontariat akcyjny 

bez wymagań 
uśmiech, otwartość, 
wrażliwość 

wspólne gry i zabawy 

integracyjne 

wolontariat stały: 

2 x w tygodniu  

w godzinach 12
00

-14
00

 

Dom Pomocy Społecznej 

,,Jaśki’’ 

 

Olecko Kolonia 4 

19-400 Olecko 

rozmowa , towarzysz ento  

osobie starszej 

wolontariat stały: 

1 godz. dziennie 
bez wymagań 

empatia, cierpliwość, 
dyskrecja, chęć 

niesienia pomocy 

duchowej 

odpowiedzialność, 
kultura osobista 

wspólne czytanie książek, 

czasopism 

wolontariat stały: 
1 godz. dziennie  

1 lub 2 razy w tygodniu 

bez wymagań 
motywacja do  niesienia 

pomocy potrzebującym 
 

terapia zajęciowa 

wolontariat stały: 

1godz. dziennie  
1 lub 2 razy w tygodniu 

bez wymagań 
pomysłowość, 

dyspozycyjność 
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Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

 

ul. Park 1 

19-400 Olecko 

sędziowie sportowi 
wolontariat akcyjny: 
1 godz. dziennie                  

1 lub 2 razy w tygodniu 

 
znajomość zasad 
poszczególnych gier 

zespołowych uczciwość, 

rzetelność 
osoby do pilnowania 
porządku na imprezach 

sportowych 

wolontariat akcyjny 
po kursie ochrony 
osób i mienia ,a także 

bez kwalifikacji 

umiejętność pracy w 

stresie 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

Oddział w Olecku 

 

ul. Kolejowa 31 

19-400 Olecko 
 

(stowarzyszenie 

prowadzi świetlicę dla 

dzieci z rodzin 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym) 

pomoc przy organizacji 
festynów, uroczystość 

wolontariat akcyjny bez wymagań 

otwartość, 

zorganizowanie, 

kreatywność 

rzetelność 

pomoc dzieciom , w tym 

niepełnosprawnym 

poprzez wspólną zabawę, 
organizację czasu 

wolnego, pomoc w nauce, 

wolontariat stały 

 
 

co najmniej średnie 
wykształcenie, 

najlepiej wyższe 

pedagogiczne, 

doświadczenie w 
pracy z dziećmi, mile 

widziane osoby 

mające kurs 
profilaktyki uzależnień 

dobry kontakt z 

dziećmi, 
odpowiedzialność 

 

 


