
PROGRAM WOLONTARIATU
AZS WARSZAWA

"Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest:
Co robisz dla innych?” M.L King Jr.



Akademicki Związek Sportowy Warszawa to organizacja z ponad 100 letnią tradycją, mocno zakorzeniona w środowisku

Akademickim, ale spectrum jej działań sięga już dużo dalej niż tylko społeczność uczelniana. Skupiamy się na działaniach

sportowych, a każdy kto ze sportem miał styczność wie, że Wolontariusze są fundamentem udanych zawodów. W zespole AZS

WARSZAWA znajduje się wiele osób, które rozpoczęły od Wolontariatu w naszej organizacji. AZS to stowarzyszenie świadome

swoich zadań i możliwości dlatego pracujemy nad usystematyzowaniem Programu Wolontariatu. Chcemy w profesjonalny 

i uczciwy sposób współpracować z Wolontariuszami, dając im możliwość bycia częścią Akademickiego Związku Sportowego 

i projektów, przy których biorą udział.

ANALIZA:

WIZJA WOLONTARIATU:

Zamykamy ją w innym rozwinięciem skrótu AZS - Atmosfera, Zabawa, Sport:

- Wolontariusze utożsamiający się z organizacją - zgrana grupa wolontariuszy, których łączą koleżeńskie stosunki

- Organizacja, dająca duże możliwości, w której każdy znajdzie bezpieczną przestrzeń dla siebie, w której będzie mógł się 

   w pełni realizować

- Miejsce, w którym wolontariusze nabywają kompetencje, ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy 

MIEJSCE WOLONTARIATU W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH I WYBÓR
KOORDYNATORA:

Organizacja AZS Warszawa skupia kilka tysięcy osób. Głównie aktywnych studentów, pracowników naukowych i absolwentów,

ale również dzieci i młodzież. Działania Stowarzyszenia koordynuje Biuro AZS Warszawa, które jest naturalnym kontaktem dla

Wolontariuszy. To tutaj pracują osoby przeszkolone, z kompetencjami do współpracy z Wolontariuszami. Tutaj też

Wolontariusze znajdują swoją przestrzeń i nierzadko realizują część powierzonych im zadań. Wolontariatem w organizacji

kieruje Koordynator, który jednocześnie jest pracownikiem Biura AZS Warszawa. Organizacja dba, aby Koordynator posiadał

odpowiednie umiejętności i wiedzę oraz cały czas dokształcał się w zakresie Wolontariatu. To on we współpracy z zespołem

określa kierunki rozwoju, analizuje istniejące zasady funkcjonowania i wskazuje potrzeby ewentualnych zmian. 



pomoc w obsłudze zawodów

pomoc sędziom

pomoc w przygotowywaniu pakietów

pomoc w promocji wydarzenia 

Współpraca w ramach Wolontariatu to dwustronna umowa pomiędzy Wolontariuszem i AZS Warszawa. Obie strony zobowiązują

się do wykonania swoich obowiązków, które uściśla Regulamin. Dzięki temu współpraca odbywa się na przejrzystych 

i uczciwych warunkach. Pracę poszczególnych wolontariuszy rozdziela Koordynator bądź Lider, są to przeróżne działania,

które najcześciej mają za zadanie usprawnić przeprowadzenie zawodów. 

Przykładowe zadania wolontariuszy:

To jednak nie wszystko, AZS Warszawa pełni rolę swoistego HUB-u (miejsca skupiającym kreatywnych, pomysłowych ludzi) 

i bardzo chętnie wspiera inicjatywy Wolontariuszy. Jeżeli ktoś ma pomysł i szuka przestrzeni oraz osób, z którymi mógłby go

zrealizować to AZS Warszawa jest najlepszym miejsce. 

ZADANIA WOLONTARIUSZY:
 

PROFIL WOLONTARIUSZA

współpraca przy tworzeniu treści na strony

współpraca foto/video

współpraca w ramach transmisji z wydarzeń (komentarz, obsługa)

współpraca w promocji

W AZS Warszawa każdy znajdzie przestrzeń dla siebie i dziedzinę, w której będzie mógł się realizować. Większość naszych

projektów ma charakter akcyjny dlatego w ogłoszeniach na konkretne wydarzenia uszczegóławiamy cechy, które powinien

posiadać Wolontariusz. Niemniej jednak jesteśmy otwarci na współpracę z Wolontariuszami w różnych formach i przy wielu

zadaniach. Dlatego osoby, chcące rozwijać swoje zainteresowania zawsze wspieramy w działaniu. 

Przykładowymi formami długoterminowej współpracy z Wolontariuszami są: 



ubezpieczenie NNW

posiłek/wodę

koszulkę / ID wolontariusza

szkolenia dotyczące wydarzeń

szkolenia podnoszące kompetencje

szkolenia specjalistyczne (językowe, sędziowskie, patentowe etc.)

- certyfikat uczestnictwa 

Dla osób współpracujących przy większej liczbie projektów, chcących się rozwijać i poznawać organizację: 

ŚWIADCZENIA DLA WOLONTARIUSZA:
 

PROMOCJA I REKRUTACJA:

Promocja i rekrutacja na wydarzenia AZS Warszawa odbywa się poprzez kilka kanałów informacyjnych. Podstawowym z nich

jest portal Ochotnicy Warszawscy (ochotnicy.waw.pl). Koordynator publikuje tam informacje o prowadzonych rekrutacjach.

Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu również poprzez media społecznościowe oraz stronę WWW na których

zamieszczamy materiały promujące działalność Wolontariacką oraz informujemy o korzyściach, jakie płyną z udzielania się,

jako Wolontariusz/Wolontariuszka.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WOLONTARIUSZY DO DZIAŁANIA:

rozmowa z koordynatorem

podpisanie umowy, przekazanie karty czasy pracy, przedstawienie regulaminu

szkolenie tzw. INTRO - przedstawienie projektu, oczekiwań, uwarunkowań

http://ochotnicy.waw.pl/


bezpłatne szkolenia

możliwość uczestniczenia w szkoleniach specjalistycznych

uczestniczenie w wydarzeniach zamkniętych AZS Warszawa

możliwość zostania Liderem na danym wydarzeniu 

Kontakt z Wolontariuszami poprzez adresy mailowe lub telefoniczny. Za kontakt z Wolontariuszami odpowiada Koordynator.

Dane kontaktowe Koordynatora są znane Wolontariuszom i rodzicom ( w przypadku osób niepełnoletnich). 

System motywacyjny - każdy Wolontariusz otrzymuje od nas świadczenia podstawowy, aby zachęcić go do zaangażowania AZS

Warszawa przygotował pakiet dodatkowych motywatorów. 

- spotkania integrujące - zależy nam na stworzeniu więzi Wolontariusza z organizacją, a nią są ludzie - pracownicy i inni

   Wolontariusze

 
SYSTEM KUMUNIKACJI I MOTYWACJI WOLONTARIUSZY:

 

PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI:

Po każdym wydarzeniu staramy się spotkać z Wolontariuszami, podziękować im za pracę oraz zapytać o ich opinie. Niezależnie

od tego każdy Wolontariusz otrzymuje na maila ankietę ewaluacyjną, która pomaga nam usprawnić działania Organizacji.

Wyciągamy wnioski z opinii naszych Wolontariuszy, aby tworzyć dla nich miejsce jeszcze bardziej przyjazne. 


