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Szanowni Państwo, 

 

oddaję w Wasz ręce „Informator o wolontariacie w Przemyślu”, którego celem jest  

przybliżenie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, jak również jednostki 

organizacyjne miasta na rzecz wolontariatu.  

Informator skierowany jest do szerokiego grona osób – zarówno przyszłych wolontariuszy, 

jak i organizacji i instytucji poszukujących chętnych do tej aktywności społecznej.  

Inspiracją do przygotowania niniejszego informatora była ubiegłoroczna I Przemyska Gala 

Wolontariatu połączona z rozstrzygnięciem konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2016”. 

Uczestnicząc w Gali uświadomiłem sobie jak wielu mamy wspaniałych wolontariuszy oraz ile 

cennych inicjatywy jest realizowanych na co dzień w naszym mieście.  

Mam nadzieję, że informator wypełni pewną lukę informacyjną oraz dostarczy konkretnych 

wskazań dla wszystkich zainteresowanych. 

 

Z poważaniem 

 

PREZYDENT  

MIASTA PRZEMYŚLA 

Robert Choma 
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O WOLONTARIACIE 

Pojęcie „wolontariat” pochodzi od łac. voluntarius i oznacza dobrowolną, bez wynagrodzenia 

pracę na rzecz  innych.  

Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz m.in.: 

1) organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje); 

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych Kościoła katolickiego i innych kościołów 

lub związków wyznaniowych; 

3) organów administracji publicznej; 

4) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej 

lub nadzorowanych przez te organy; 

5) podmiotów leczniczych – np. hospicja.  

Wolontariusz nie może wykonywać swoich zadań przy pracach związanych z działalnością 

gospodarczą.  

Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz 

stowarzyszenia, którego jest członkiem.  

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju 

i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania 

stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.  

Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 

w porozumieniu z korzystającym. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres 

dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. 

Korzystający ma obowiązek: 

 1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi 

świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; 

 2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – 

w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej; 

 3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty 

podróży służbowych i diet. 

Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem 

świadczeń na rzecz korzystającego. 

Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych 

w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający 

zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Obowiązkiem wolontariusza jest wykonać swoje świadczenie zgodnie z treścią porozumienia, 

wykazując się należytą starannością.   

Warto podkreślić, iż wolontariusz nie jest pracownikiem – nie zawiera z korzystającym umowy 

o pracę i nie pobiera wynagrodzenia.  

Wolontariusza łączy z korzystającym stosunek cywilnoprawny a nie stosunek pracy.  
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Zgodnie ze swoimi możliwościami, możesz sam zdecydować o formie, w jakiej będziesz odbywał 

wolontariat. Podstawowe formy pracy wolontarystycznej to: 

1. Wolontariat indywidualny to pomoc skierowana do konkretnej osoby, np. osoby starszej, 

chorej, samotnej. Może polegać na udzielaniu wsparcia w czynnościach dnia codziennego 

czy chociażby dotrzymywaniu towarzystwa i wspólnego spędzania czasu. Formalną realizacją 

wolontariatów tego typu zajmują się lokalne centra wolontariatu, do których zgłaszają się 

osoby potrzebujące. 

2. Praca z grupą, mogąca przybierać postać pomocy w prowadzeniu świetlicy czy też 

przeprowadzania różnego rodzaju zajęć np. dla mieszkańców zakładów opieki lub domów 

dziecka. 

3. Wolontariat zawodowy (pracowniczy), skupiający wolontariuszy o określonych kwalifikacjach 

(lekarze, weterynarze, prawnicy itp.). Wykonują oni nieodpłatnie pracę na rzecz innych, 

uwzględniającą ich indywidualne umiejętności i uprawnienia. 

4. Wolontariat okolicznościowy polega na udziale w organizacji pojedynczych lub cyklicznych 

(np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia) akcji, na rzecz społeczności lokalnej. Mogą 

być to na przykład: zbiórki żywności, wspólna Wigilia dla mieszkańców miasta,  festyny. 

 

Korzyści dla wolontariusza 

Pomimo że praca wolontariacka jest nieodpłatna, nie oznacza to, że wolontariusz nie czerpie z niej 

żadnej korzyści. Będąc wolontariuszem: 

 Zdobywasz doświadczenie zawodowe, które będziesz mógł umieścić w swoim CV 

 Nabywasz nowych umiejętności 

 Aktywnie i pożytecznie spędzasz czas 

 Zdobywasz cenne kontakty 

 Dostajesz zaświadczenie o odbytym wolontariacie, które możesz dołączyć do wniosku 

o stypendium w szkole czy na uczelni 

 Możesz otrzymywać oficjalne pochwały i podziękowania, adresowane również do szkoły 

i rodziców 

 Masz satysfakcję z czynienia świata lepszym 

 

 

Więcej informacji na temat wolontariatu znajdziesz na stronie: www.wolontariat.org.pl  

Zapraszamy także do odwiedzenia strony www.przemysl.pl, gdzie w zakładce „Wolontariat” 

znajdziesz wiele ciekawych informacji.  

 

 

 

 

 

 

http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.przemysl.pl/
https://przemysl.pl/20253/1763/wolontariat.html
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CENTRUM CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 

Adres ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 676 90 60 

Adres strony www www.przemysl.caritas.pl  

Adres e-mail przemysl@caritas.pl  

Osoba do kontaktu Ks. Tomasz Stec, Wicedyrektor Caritas  Archidiecezji Przemyskiej,  

odpowiedzialny za SKC i PZC, kom. 783 827 287, tom.stec8@gmail.com 

Tomasz Wiech, koordynator wolontariatu, kom. 533 017 345, 

tomasz.wiech@caritas.pl 

 

Opis podejmowanych działań 

W roku szkolnym 2017/18 w ramach akcji szerzenia wolontariatu na terenie szkół miasta Przemyśla 

organizowane będą spotkania z Dyrektorami i Pedagogami w celu powołania do istnienia kolejnych 

Szkolnych Kół Caritas (SKC). Ich zadaniem jest szerzenie działalności charytatywnej na terenie szkoły, 

organizowanie pomocy dla najbardziej potrzebujących, przeprowadzanie akcji wpisanych w program 

Caritas, wspieranie poprzez wolontariuszy działalności placówek takich jak: Domy Dziecka, Domy 

Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu, Świetlic Caritas. 

W szkołach w których działają SKC, prowadzone będą katechezy poświęcone zasadom wolontariatu, 

w celu aktywizacyjnych do dalszych działań w społeczności.    

Ponadto Caritas Archidiecezji Przemyskiej korzysta z pracy wolontariuszy podczas organizowania 

różnego rodzaju akcji społecznych, rekolekcji w ośrodkach, czy w ramach programów pomocy 

realizowanych na terenie miasta. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Jesteśmy również zainteresowania propozycją kierowania do Caritas w Przemyślu osób, które 

chciałby włączyć się w wolontariat do różnych działań takich jak: organizowanie Pikników 

Integracyjnych, Dnia Chorego, Wigilii, Śniadania Wielkanocnego. 

http://www.przemysl.caritas.pl/
mailto:przemysl@caritas.pl
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FUNDACJA KRESOWE CENTRUM NAUKI I ROZWOJU „PERŁA GALICJI” 

Adres ul. Książąt Lubomirskich  4 

Telefon 607 202 940 

Adres strony www www.perlagalicji.pl  

Adres e-mail fundacja@perlagalicji.pl  

Osoba do kontaktu Renata Stefaniak 

 

Opis podejmowanych działań 

Fundacja podejmuje działania w szczególności na rzecz rozwoju lokalnego: 

-  koordynuje działalność Przemyskiego Klastra Turystycznego,  

-  prowadzi Informację Turystyczną, promuje Przemyśl i atrakcje turystyczne w czasie różnych 

imprez okolicznościowych, eventów, targów, 

-  organizuje wystawy, spotkania kulturalne, warsztaty w Przemyskich Podziemiach, 

-  organizuje i prowadzi różne szkolenia, zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

-  organizuje i wspiera konkursy wiedzy np. konkurs informatyczny Order of Code. 

Fundacja współpracuje z Polonią i Polakami poza granicami kraju w ramach różnych projektów 

międzynarodowych. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Wolontariuszy potrzebujemy: 

-  do współpracy przy organizacji atrakcji turystycznych w Przemyślu, prowadzeniu działań 

promocyjnych, organizacji stoisk w czasie imprez,  eventów, 

 -  do organizacji i prowadzenia zajęć warsztatowych i  spotkań kulturalnych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych – w szczególności w Przemyskich Podziemiach i na terenie Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej, 

-  organizacji i prowadzenia imprez, wydarzeń  kulturalnych, 

-  do współpracy przy projektach, w tym międzynarodowych,  

-  do udziału w wolontariacie w innych krajach (w ramach programu wymiany wolontariuszy). 

 

http://www.perlagalicji.pl/
mailto:fundacja@perlagalicji.pl
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KATOLICKA ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. MIACHAŁA ARCHANIOŁA W PRZEMYŚLU 

Adres ul. Basztowa 15, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 61 41 

Adres strony www www.przemysl.michalitki.pl  

Adres e-mail oratoriumprzemysl@michalitki.pl  

Osoba do kontaktu s. Dawida Ryll 

 

Opis podejmowanych działań 

Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza chętnie korzysta z pomocy wolontariuszy i z 

radością przyjmuje każdą poważną ofertę współpracy w oparciu o umowę wolontariacką.  

Obecnie mamy pomoc wolontariacką w postaci: pomoc wychowawcy, korepetycje z matematyki, 

zajęcia muzyczne (gra na gitarze), zajęcia kulinarne oraz zajęcia teatralne. 

Pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji – klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Jest ogromne zapotrzebowanie na pomoc w formie korepetycji z języków obcych, z nauk ścisłych 

i historii; z wielką wdzięcznością przyjęłybyśmy też pomoc wychowawcy i wszelkie usługi 

gospodarcze (zwłaszcza męskie zajęcia). 

Od nowego roku kalendarzowego przydałaby nam się pomoc wolontariacka, zwłaszcza na zajęcia 

sportowe. 

http://www.przemysl.michalitki.pl/
mailto:oratoriumprzemysl@michalitki.pl
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OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT CHRONIONYCH 

Adres ul. Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl 

Telefon 728 475 349 

Adres strony www www.orzw.pl  

Adres e-mail osrodek.rehabilitacji@gmail.com  

Osoba do kontaktu Jakub Kotowicz, wiceprezes Zarządu, jakub.kotowicz@gmail.com  

kom. 728 475 349 

 

Opis podejmowanych działań 

Od 2008 r. ośrodek otwarty jest dla młodych wolontariuszy. Przez te lata wspomogło nas sporo 

wspaniałych osób, z których znaczna część podjęła studia na kierunkach takich jak: biologia, 

zootechnika, czy weterynaria. 

Jeżeli chcesz dołączyć do grona naszych wolontariuszy, przede wszystkim musisz nastawić się na 

ciężką pracę, która nie zawsze będzie przyjemnością. Pomoc poszkodowanym zwierzętom jest 

bardzo trudna, a więc satysfakcjonująca - wymaga wielu poświęceń. Niezbędna jest tutaj również 

duża wrażliwość oraz niebywała odporność psychiczna. W większości przypadków, zwierzęta, które 

do nas trafiają potrzebują natychmiastowej pomocy i długotrwałej rehabilitacji. Są one często ciężko 

ranne, więc złamania, liczne obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne to u nas niemalże codzienność. 

Jako wolontariusz musisz być przygotowany psychicznie by sprostać ciągłej obecności zwierzęcego 

cierpienia. Zastanów się wcześniej, czy widok krwi, płynów ustrojowych, wnętrzności nie będzie cię 

przerażał. Często zwierzęta wymagają długotrwałej opieki, więc możesz się spodziewać niemiłych 

zapachów, ubrudzenia, a nawet zniszczenia odzieży. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

O czym koniecznie musisz wiedzieć? 

Praca ze zwierzętami, zwłaszcza dzikimi, to nie zabawa, dlatego bezwzględnie WYMAGAMY: 

sumienności, odpowiedzialności, dokładności, uczciwości, pracowitości, posłuszeństwa wobec 

przełożonych, wrażliwości, a zarazem odporności psychicznej na cierpienie zwierząt 

W zamian OFERUJEMY: przyjazną atmosferę w sympatycznym (tak nam się przynajmniej wydaje :) ) 

gronie, bliski kontakt ze zwierzętami (zarówno psy, koty i jak zwierzęta dzikie), poznanie działania 

kliniki od środka, niezwykle cenną wiedzę i doświadczenia przyrodnicze, cenną naukę poprzez 

praktykę, darmowe przyuczenie do ew. przyszłego zawodu (weterynaria, zootechnika, biologia),  

pochwały i podziękowania placówkom, w których się edukujesz. 

Zakres początkowych obowiązków wolontariusza, których musisz być w pełni świadomy(a) to przede 

wszystkim: sprzątanie, sprzątanie i jeszcze raz sprzątanie; karmienie i pojenie zwierząt; doglądanie 

zwierząt; spacery ze zwierzętami; podawanie przedmiotów; wykonywanie poleceń przełożonych;  

pomoc praktykantom; obserwowanie naszej pracy i uczenie się. 

 

 

http://www.orzw.pl/
mailto:osrodek.rehabilitacji@gmail.com
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Dopiero z czasem sumiennej pracy u nas, gdy uznamy, że jesteś do tego zdolny(a) Twój wolontariat 

może stać się bardziej ambitny i zwiększy się o dodatkowe obowiązki: 

obecność przy różnych zabiegach weterynaryjnych, najciekawszych przypadkach i wydarzeniach 

z życia ośrodka; dostęp do coraz bardziej wymagających czynności (rehabilitacja zwierząt, 

opatrunki). 

Jeżeli cały czas będziesz się sprawdzać (średnio 2 lata sumiennego wolontariatu), pozwolimy, 

wprawimy i nauczymy Cię: asysty przy najprostszych zabiegach; wykonywania najmniej 

wymagających czynności technika weterynaryjnego (zastrzyki, kroplówki). 

 

Co zrobić, żeby do nas dołączyć? 

Jeżeli nie zniechęca Cię powyższa perspektywa, uważasz, że nadajesz się do pracy u nas i w dalszym 

ciągu zainteresowany(a) jesteś wolontariatem, koniecznie przeczytaj poniższe wskazówki. 

 

Jakie wymagania musisz spełnić? 

Mieć ukończone 15 lat (w dodatku do 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda prawnych 

opiekunów. 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ KOŁO W PRZEMYŚLU 

Adres ul. Wyb. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 677 89 18 

Adres strony www www.psoni.przemysl.pl  

Adres e-mail biurozk@psoni.przemysl.plo 

Osoba do kontaktu Agata Grochoła, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, 
tel. 16 678 29 03 

 

Opis podejmowanych działań 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Przemyślu od 

początku swojej działalności korzysta z pomocy i wsparcia wolontariuszy. W ostatnich latach 

wolontariusze byli zaangażowani przez PSONI w działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych 

osób niepełnosprawnych m.in. w : 

1. Organizację spotkań okolicznościowych takich jak: Dzień dziecka, święto rodziny, Mikołaj, 

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  

2. Organizację imprez charytatywnych na rzecz podopiecznych PSONI, tj. Koncert charytatywny 

(2016 r.), Bal Charytatywny (2017 r.) i Piknik Charytatywny (2017 r.),   

3. W codziennej pracy na rzecz integracji uczestników ze społecznością lokalną, tj. wyjścia, wycieczki,  

4. W codziennej pracy terapeutycznej – wsparcie zatrudnionego personelu w realizacji założeń 

terapeutycznych w procesie wpierająco-aktywizującym. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

PSONI nadal jest zainteresowane pozyskiwaniem wolontariuszy, szczególnie w ośrodku wsparcia 

dorosłych osób z niepełnosprawnością, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy. Co do ilości 

najlepiej - 5 osób o predyspozycjach osobowościowych pozwalających na pracę z osobami 

z zaburzeniami psychicznymi (cierpliwość, spokój, empatia,) kwalifikacje - najlepiej osoby 

z kwalifikacjami w zawodzie terapeuta, instruktor terapii, opiekun.  

Z każdą z zainteresowanych osób, indywidualnie, chcących poprzez wolontariat służyć 

potrzebującym podpisywane jest stosowne porozumienie o współpracy w zakresie wykonywania 

świadczeń woluntarystycznych wraz z zakresem obowiązków, określeniem czasu i miejsca 

świadczenia wolontariatu oraz okresu jego trwania. 

 

http://www.psoni.przemysl.pl/
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POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY 

Adres ul. Grodzka 3, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 73 33 

Adres strony www www.pwin.pl  

Adres e-mail instytut@pwin.pl  

Osoba do kontaktu Ryszard T. Łamasz – kierownik biura PWIN 

 

Opis podejmowanych działań 

POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY (PWIN) w Przemyślu działa już nieprzerwalnie 

ponad 27 lat – od 2 lutego 1990 roku. Zgodnie z § 9 i § 10 Statutu PWIN swoją działalność opiera 

głównie na pracy społecznej członków oraz na zasadach działalności nienastawionej na zysk, typu: 

„non profit” i „non for profit”. W związku z tym Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej, 

natomiast całkowity dochód z działalności, jeżeli zostanie wygenerowany w trakcie roku 

obrachunkowego, przeznacza na realizację działalności statutowej, w tym na działania z zakresu 

pożytku publicznego. 

Działania i cele statutowe Instytutu określone są w § 7 i § 8 Statutu, zgodnie z którymi głównym 

celami działalności PWIN jest podejmowanie działań na rzecz nauki, kultury, oświaty i edukacji, 

środowisk naukowych i akademickich oraz na rzecz ogółu społeczeństwa, grup podmiotowych 

związanych z nauką, kulturą, oświatą i edukacją, a także na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz członków PWIN. 

Szczegółowymi celami podejmowanej działalności przez Instytut są:  

1) prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o: 

a) stosunkach polsko-ukraińskich i innych narodów zamieszkujących teren dawnej  

i współczesnej Rzeczypospolitej, a także z innymi narodami historycznie związanymi  

z Rzeczpospolitą; 

b) dziejach Polski i Ukrainy oraz innych krajów historycznie i współcześnie związanych z 

Rzeczpospolitą;  

c) wspólnym dziedzictwie kulturowym Polaków i Ukraińców oraz innych narodów 

zamieszkujących na terenie dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej, a także innych narodów 

historycznie związanych z Rzeczpospolitą;  

2) działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania zasad tolerancji i współpracy między narodami 

oraz społecznościami etnicznymi i kulturowymi;  

3) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

4) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

5) propagowanie idei ochrony dóbr kultury i zachowania dziedzictwa narodowego, w kraju 

i za granicą;  

6) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

7) działania na rzecz podnoszenia poziomu oświaty społeczeństwa i środowisk lokalnych oraz 

upowszechniania zasad społeczeństwa obywatelskiego; 

 

http://www.pwin.pl/
mailto:instytut@pwin.pl
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8) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także wdrażania działań wspomagających rozwój demokracji; 

9) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz społeczeństwa 

obywatelskiego we współpracy między narodami Europy i świata; 

11) prowadzenie poradnictwa naukowego i bibliotecznego dla młodzieży, studentów  

i naukowców oraz środowisk nauczycielskich, dziennikarskich i politycznych; 

12) podtrzymywanie tradycji narodowej i patriotycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

13) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 

14) promocja i organizacja wolontariatu; 

15) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 

16) działalność wspomagająca merytorycznie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działania w zakresie pożytku publicznego, 

szczególnie z dziedziny nauki, oświaty i edukacji, których cele są zbieżne z celami PWIN; 

17) nauka języków obcych;  

18) prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami;  

19) prowadzenie działalności wydawniczej propagującej i upowszechniającej realizację wyżej 

wymienionych celów PWIN. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

PWIN żywo zainteresowany jest propozycją pozyskania wolontariuszy, którzy - poprzez wolontariat - 

chcieliby włączyć się do realizacji różnorodnych działań statutowych podejmowanych przez 

Instytutu. W szczególności zainteresowani jesteśmy wolontariuszami posiadającymi odpowiednie 

kwalifikacje i umiejętności przydatne do pomocy przy: 

1) tłumaczeniach tekstów m.in. z języków: ukraińskiego, rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego na 

język polski i odwrotnie; 

2) wykonywaniu prac informatycznych, grafiki komputerowej oraz prac redakcyjnych (do strony 

internetowej i celów wydawniczych); 

3) realizacji innych działań podejmowanych w ramach aktualnie realizowanych projektów 

badawczych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, wydawniczych, bibliotecznych, 

z zakresu upowszechniania nauki itp. 

W związku z powyższym deklarujemy chęć do nawiązania współpracy z chętnymi osobami w ramach 
wolontariatu. 
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PRZEMYSKA KONGREGACJA KUPIECKA 

Adres ul.  Kościuszki 7/1, 37-700 Przemyśl 

Telefon  

Adres strony www www.kongregacjaprzemyska.com  

Adres e-mail kkkotp@o2.pl 

Osoba do kontaktu Maciej Dębicki, Wiceprezes PKK, kom. 600 349 175 

 

Opis podejmowanych działań 

 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Stowarzyszenie poszukuje 16 wolontariuszy, w wieku od 16 lat przy organizacji Dnia Dziecka. 

Termin imprezy to 27.05.2018 r. od godziny 11 do 19. 

 

http://www.kongregacjaprzemyska.com/
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PRZEMYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Adres ul. Kościuszki 2A, 37-700 Przemyśl 

Telefon 608 014 549, 730 007 620 

Adres strony www www.putw.org.pl  

Adres e-mail putw.zarzad@gmail.com  

Osoba do kontaktu Małgorzata Ekiert, kom. 608 014 549 

 

Opis podejmowanych działań 

Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku brał udział w projekcie (rok 2015-2016) mającym na celu 

szerzenie idei wolontariatu. Był to projekt autorstwa Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" 

zatytułowany "Seniorzy w akcji", co owocowało współpracą z Kołem Rodzin Zastępczych 

w Przemyślu.  

Z podopiecznymi Koła spędzaliśmy czas wyjeżdżając na wspólne wycieczki (Bircza - Nadleśnictwo, 

Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach), których celem było poznawanie okolicy, 

zapoznawanie z pracą niektórych zawodów. Niezależnie od tego podopieczni w/w Koła mogli 

rozwijać swoje talenty w cotygodniowych spotkaniach na zajęciach plastycznych. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

 

 
 

http://www.putw.org.pl/
mailto:putw.zarzad@gmail.com
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STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY 

WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

Adres ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl 

Telefon  

Adres strony www  

Adres e-mail  

Osoba do kontaktu Małgorzata Kuźbida, kom. 501 168 901 

 

Opis podejmowanych działań 

Stowarzyszenie wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską zrealizowało projekt pt. 

„Znane i nieznane – wspólne dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza – jego wpływ na 

budowanie współczesnych więzi społecznych”. Celem projektu było pogłębienie wiedzy dziennikarzy 

oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy na temat Polski oraz stosunków polsko-

ukraińskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych na terenach pogranicza.       

 

Poszukujemy wolontariuszy 
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA  

Adres ul. Sienkiewicza 3, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 91 51 

Adres strony www www.sp1przemysl.pl  

Adres e-mail sp1@um.przemysl.pl  

Osoba do kontaktu Monika Lach, kom. 790 400 573 

 

Opis podejmowanych działań 

Działalność wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Przemyślu: 

1. Praca na rzecz Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie 

Katolickie. 

2. Działalność wspierająca Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż 

i Ty”. 

3. Coroczna organizacja ferii zimowych dla uczniów. 

4. Udział w akcji „Szlachetna paczka”. 

5. Organizowanie pomocy świątecznej „Kresowy Mikołaj”. 

6. Pomoc rzeczowa dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. 

7. Praca wolontariuszy podczas pikników samorządowych i osiedlowych. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Jesteśmy zainteresowani włączeniem do naszej pracy wolontariuszy posiadających kwalifikacje 

pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych oraz pomocy medycznej. 

http://www.sp1przemysl.pl/
mailto:sp1@um.przemysl.pl
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TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA  

KOŁO W PRZEMYŚLU 

Adres ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 677 07 60, 16 677 07 61 

Adres strony www  

Adres e-mail schronisko_przemysl@wp.pl  

Osoba do kontaktu Henryk Hass i Dariusz Jurczyszyn 

 

Opis podejmowanych działań 

Wolontariuszy angażujemy do realizacji projektów dot. bezdomności. Zakres pracy jest rożny m.in. 

prace remontowe, malarskie, drobne naprawy, porządkowe. Ilość wolontariuszy jest różna od 3 - 6 

osób.  

Ponadto w ramach wolontariatu korzystamy z pomocy młodzieży szkolnej (do 60 osób) podczas 

kwesty przed cmentarzami. Sporadycznie zgłaszają się do nas studenci, aby ich zaangażować do 

wolontariatu na krótki okres pisania prac semestralnych bądź licencjackich, w tym także do badań 

ankietowych. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Przemyślu prowadząc schronisko dla 

bezdomnych mężczyzn poszukuje wolontariuszy do kuchni schroniskowej (na ok. 4 godz dziennie). 

Osoba koordynowała by pracę w kuchni, służyła doświadczeniem.  

Druga osobą w pracy wolontaryjnej, którą potrzebuje schronisko jest lekarz internista ew. gastrolog, 

może też być inna specjalizacja. Wystarczy 1 godz. w tygodniu oraz wg uznania dzień tygodnia. 

Dysponujemy pomieszczeniem ambulatoryjnym.   

Koło Przemyskie mile by widziało psychologa do pracy z mieszkańcami schroniska. Dzień tygodnia 

oraz godziny do uzgodnienia. 

mailto:schronisko_przemysl@wp.pl
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU 

Adres pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 

Telefon 166783382 

Adres strony www www.tpdprzemysl.pl  

Adres e-mail tpd@o2.pl  

Osoba do kontaktu Grzegorz Piestrak  

 

Opis podejmowanych działań 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu jest organizacją pozarządową 

prowadzącą już prawie 100 lat działalność pożytku publicznego. W naszej działalności skupiamy się 

na pomocy rodzinom wielodzietnym, dzieciom biednym, zaniedbanym wychowawczo 

i niepełnosprawnym. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju i jesteśmy jedną z bardziej 

znanych organizacji w Polsce. 

Każdego roku TPD organizuje wypoczynek letni i zimowy w formie kolonii wypoczynkowych, 

wczasów rodzinnych, turnusów rehabilitacyjnych, półkolonii itp. Oprócz tego działania TPD 

skupione są na organizacji pomocy materialnej dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, 

prowadzeniu Świetlicy TPD „Przystań” na osiedlu Kazanów, a także na przeprowadzaniu zbiórek 

publicznych. Dzięki środkom zebranym podczas zbiórek mamy możliwość pomocy dzieciom 

niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Ponadto uzyskane środki finansowe pozwalają na 

organizację imprez okolicznościowych, spotkań  i paczek mikołajkowych itp. 

W TPD działa Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD, który udziela pomocy w sprawach związanych 

z łamaniem praw dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi również w Medyce Punkt 

Nieodpłatnej Pomocy Prawne.  

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wykazuje duże zainteresowanie pozyskiwaniem wolontariuszy do 

następujących działań: 

 opieka i praca z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy TPD „ Przystań” (pomoc w nauce, 

korepetycje, nauka języków, nauka gry na instrumentach), 

 organizacja pikników, imprez, przeglądów dla dzieci niepełnosprawnych, rodzin zastępczych 

itp. to akcje, które wymagają zaangażowania dużej ilości osób, 

 prowadzenie zbiórki do puszek, która ma na celu leczenie i rehabilitację dzieci 

niepełnosprawnych.   

 

http://www.tpdprzemysl.pl/
mailto:tpd@o2.pl
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TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU 

sekcja: PRZEMYSKIE CENTRUM WOLONTARIATU 

Adres Rynek 5, 37-700 Przemyśl 

Telefon +48 512 597 805 

Adres strony www www.tppir.przemysl.pl 

Adres e-mail zarzad.tppir@gmail.com 

Osoba do kontaktu Prezes Zarządu Bogusława Pieczyńska 

 

Opis podejmowanych działań 

Przemyskie Centrum Wolontariatu (PCW) powstało z inicjatywy Zarządu jako sekcja Towarzystwa 

Przyjaciół Przemyśla i Regionu w styczniu 2010 r. 

Przemyskie Centrum Wolontariatu rekrutuje wolontariuszy z młodzieży przemyskich szkół średnich, 

integruje członków (także seniorów) wielu organizacji pozarządowych, organizuje akcje i realizuje 

projekty, z których jednym z najistotniejszych jest działalność wychowawczo-opiekuńcza, 

ekologiczna oraz edukacyjna i charytatywna. 

Liczba wolontariuszy w każdy roku jest różna.  Wolontariuszami są osoby w wieku od 16 do 65 lat.  

W ciągu siedmiu lat: 

1. Zorganizowaliśmy dwukrotnie szkolenie w ramach Podkarpackiej i Przemyskiej Akademii 

Wolontariatu; 

2.  Odmalowaliśmy i co roku wyposażamy w zabawki świetlicę – pokoik zabaw dla dzieci na 

Oddziale Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala na Monte Cassino w Przemyślu; 

3. Zorganizowaliśmy przez 5 lat wolontariat wychowawczo-opiekuńczy na Oddziale Chorób 

Dziecięcych oraz na Oddziale Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu; 

4.  Systematycznie, od 2010 roku, w dniu 21 marca organizujemy całodniową edukacyjną Akcję –

Happening „Zamieniamy plastiki, szkło i elektrośmieci na witaminy dla młodzieży i dzieci”, 

zbierając segregowane surowce wtórne; 

5. Od 2013 r. (co roku) wspieramy organizację miejskich obchodów rocznicowych święta 

Niepodległości Polski przygotowując samodzielnie 1000-12000 szt. biało czerwonych 

kotylionów i 1000 szt. śpiewników pieśni patriotycznych w ramach Projektu „Radośnie 

świętujemy 11listopada”;  

6.  Systematycznie, przez 5 lat organizowaliśmy Bajkowy Dzień Dziecka i Mikołajki na Oddziale 

Chorób Dziecięcych w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu; 

7.  Zbieramy nakrętki z butelek i w ten sposób  pomagamy wychowankom Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu w pozyskaniu sponsorowanych wózków 

inwalidzkich; 

8.  Od 2013 r. dwa razy w roku (na Dzień Dziecka i na Pożegnanie Lata) organizujemy PIKNIK 

INTEGRACYJNY z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i jej opiekunami i w ten sposób 

zwiedzamy ciekawe miejsca miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego (m.in. na Zniesieniu 

w Przemyślu, w Arboretum, w Wiosce Fantazy w Kuńkowcach, w Viili Bolestraszyce, w 1 

Batalionie Czołgów w Żurawicy, na Forcie Werner w Żurawicy, na Zamku w Krasiczynie); 

9.  Wspomagamy organizatorów miejskich  Akcji ”Szlachetna paczka”; 
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10.  Prowadzimy wolontariat korepetycyjny z języka angielskiego oraz matematyki w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Przemyślu; 

11.  Uczestniczymy w organizacji Dni Patrona Przemyśla – „Wincentiada 2012”; 

12.  Każdego roku wolontariusze wielu szkół i organizacji biorą aktywny udział w kwestowaniu przed 

przemyskimi nekropoliami, a także cmentarzami Gminy Bircza, Krzywcza, Przemyśl, Orły 

i Żurawica; 

13. W 2016 r. zorganizowaliśmy Obóz wolontariuszy ph. "Zabytki przemyskiej nekropolii 

w obiektywie wolontariuszy", wspierany dotacją NID oraz efekt tego obozu, czyli wystawę 

plenerową przed Urzędem Miasta Przemyśla w ramach Wincentiady; 

14.  Odpowiedzieliśmy na kilka prywatnych zgłoszeń o pomoc. 

  

Ideę wolontariatu szerzymy poprzez: 

•  spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych (Gimnazjum Nr 2, 3, w Birczy, w Żurawicy), 

ponadgimnazjalnych ( I LO, II LO, ZSEiO, ZSU-HiG, CKZiU nr 1, CKZiU nr2), MDK, młodzieżą  szkół 

wyższych (PWSW) i członkami naszego Towarzystwa w trakcie, których prowadzimy dalszą 

edukacje wolontariuszy, prezentujemy dotychczasowe osiągnięcia i dzielimy się zdobytym 

doświadczeniem. 

 

Pragniemy, aby :  

•  każdy członek społeczności wolontariuszy znał przysługujące mu prawa, świadomie przyjmował 

i konsekwentnie wypełniał swoje obowiązki, dlatego systematycznie organizujemy szkolenia. 

•  działalność PCW zachęcała do uważniejszego przyglądania się otaczającej nas rzeczywistości 

i dostrzeżenia tkwiącego w niej pozytywnego potencjału. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Przemyskie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem idei wolontariatu i zachęcaniem 

młodzieży do podejmowania wspólnych międzypokoleniowych inicjatyw. Działalność PCW 

w bezpośredni i systematyczny sposób wpływa na rozwijanie umiejętności organizacji 

młodzieżowych w zakresie działalności wolontariackiej oraz na pokonywanie uprzedzeń i łamanie 

stereotypów, panujących w naszych środowiskach na temat pracy społecznej. 

Przyda nam się każda para rąk, więc jeśli lubisz: 

• układać dokumenty w sekretariacie, 

• pisać teksty lub tłumaczyć teksty, 

• tworzyć i prowadzić strony internetowe, 

• pisać wnioski i projekty, 

• organizować spotkania, wycieczki, ogniska, 

• przewodniczyć grupie, 

• pomagać ludziom starszym, dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym, 

• grasz na jakimś instrumencie, śpiewasz, 

• uczyć innych, czyli udzielać korepetycji 

to z pewnością nam się przydasz !  

 

Zgłoś się, wypełnij Deklarację Wolontariusza i wyślij na skrzynkę e-mailową Towarzystwa 

lub przynieś osobiście do naszego biura Rynek 5 II piętro. 
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ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU 

Adres ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 24 04 

Adres strony www www.zdz-przemysl.com  

Adres e-mail zdzprzemysl@wp.pl  

Osoba do kontaktu Renata Lewicka  

 

Opis podejmowanych działań 

Od 1992 r. prowadzimy szkolenia dla osób pracujących, niepracujących, nieaktywnych zawodowo, 

z niepełnosprawnościami, narażonych na wykluczenie społeczne oraz młodzieży. Realizowaliśmy 

kilkanaście projektów edukacyjnych. Nasze działania w zakresie wolontariatu to prowadzenie 

szkoleń dla wybranych grup społecznych . Nasze potrzeby w tym zakresie to promocja projektów 

i rekrutacja osób do projektów. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

http://www.zdz-przemysl.com/
mailto:zdzprzemysl@wp.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  

Adres ul. Św. Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 670 23 06 

Adres strony www www.sp4.przemysl.pl  

Adres e-mail sp4@um.przemysl.pl  

Osoba do kontaktu  

 

Opis podejmowanych działań 

Aktywnie włączamy się w akcje charytatywne: Pola Nadziei, mikołajki charytatywne Fundacji Życia 

Podkarpackiego, Szkoło pomóż i Ty!, Góra grosza – to tylko przykładowe akcje charytatywne, do 

których dołączamy. 

Działamy nie tylko lokalnie - również globalnie. Akcja UNICEF – Wszystkie kolory świata - przyniosła 

wiele satysfakcji, zabawy i przede wszystkim sporą sumę pieniędzy przeznaczoną na ratowanie życia 

dzieci w Sierra Leone. 

Pamiętamy o naszych "braciach mniejszych". Zbieramy karmę, koce oraz inne artykuły niezbędne do 

pielęgnacji zwierząt, wspomagając co roku schronisko w Orzechowcach oraz lecznicę Ada 

w Przemyślu. 

Dbamy o środowisko. Prowadzimy zbiórkę makulatury, zużytych baterii oraz korków. Sprzątamy 

nasze otoczenie oraz sadzimy drzewa i krzewy. 

Dzielimy się tym co posiadamy. Zbieramy zabawki i słodycze dla rówieśników zza wschodniej 

granicy. Wzbogacamy zasoby naszej szkolnej biblioteki. Pomagamy kolegom i koleżankom w nauce. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

http://www.sp4.przemysl.pl/
mailto:sp4@um.przemysl.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. HENRYKA JORDANA 

Adres ul. Władycze 5, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 36 15 

Adres strony www www.sp11.przemysl.pl  

Adres e-mail sp11@um.przemysl.pl 

Osoba do kontaktu  

 

Opis podejmowanych działań 

Działania planowane: 

-  zbiórka karmy i artykułów zoologicznych dla schroniska w Orzechowcach, 

-  pomoc w schronisku w Orzechowcach lub w lecznicy ADA, 

-  zbiórka zniczy na cmentarz Orląt Lwowskich, 

-  mikołajkowa zbiórka słodyczy dla dzieci na Ukrainie, 

-  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – kwesta, 

-  pomoc w przeprowadzeniu kiermaszów świątecznych,  

-  akcje charytatywne - pomoc dla misji w Afryce, 

-  udział w akcjach, które będą pojawiały się w trakcie roku szkolnego, na bieżąco , 

-  przygotowanie żonkili które będą sprzedawane podczas akcji „Pola nadziei”, 

-  udział w akcjach proponowanych prze UM i miasto Przemyśl, 

-  akcja „Góra grosza”, 

-  pomoc przy różnego rodzaju imprezach organizowanych w szkole. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

http://www.sp11.przemysl.pl/
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W PRZEMYŚLU 

Adres ul. Borelowskiego 12 

Telefon 166707270 

Adres strony www www.sp14.pl  

Adres e-mail sp14@um.przemysl.pl  

Osoba do kontaktu Marzena Kędzierska 

 

Opis podejmowanych działań 

Dyrekcja, kadra pedagogiczna i uczniowie aktywnie włączają się w różnego rodzaju akcje 

charytatywne, takie jak : 

-  zbiórka makulatury, zużytych baterii oraz korków, 

-  segregacja śmieci, 

-  zbiórka karmy i artykułów zoologicznych dla schroniska w Orzechowcach, 

- współpraca z UNICEF, 

-  zbiórka zniczy na cmentarz, 

-  pomoc w przeprowadzaniu kiermaszy świątecznych, 

-  udział w akcjach proponowanych przez UM i miasto Przemyśl, 

-  pomoc przy różnego rodzaju imprezach organizowanych w szkole, 

-  uczniowie klas starszych pomagają w nauce uczniom klas młodszych, 

-  sprzątamy nasze otoczenie oraz sadzimy drzewa i krzewy, 

-  wzbogacamy zasoby biblioteki szkolnej. 

 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

http://www.sp14.pl/
mailto:sp14@um.przemysl.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 

Adres ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 55 76 

Adres strony www www.sp15.eu  

Adres e-mail sp15przem@wp.pl  

Osoba do kontaktu Maria Młynarska 

 

Opis podejmowanych działań 

W szkole istnieje Szkolne Koło Caritas. Członkowie koła uczestniczą w akcjach charytatywnych 

organizowanych wewnątrz w szkole, jak również w mieście. 

 

 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

 

http://www.sp15.eu/
mailto:sp15przem@wp.pl
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. SŁOWACKIEGO 

Adres ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 676 95 70 

Adres strony www www.slowak.edu.pl  

Adres e-mail liceum@slowak.edu.pl  

Osoba do kontaktu mgr Agnieszka Organ 

 

Opis podejmowanych działań 

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu pod opieką nauczycieli 

realizuje różne projekty mające na celu szerzenie idei wolontariatu, uczestniczy także w działaniach 

związanych z różnorodną aktywnością społeczną. W ramach działalności wolontariatu istnieje „Klub 

8”, Caritas, tego rodzaju działania są realizowane także przez Samorząd Uczniowski.  

Caritas zajmuje się działalnością charytatywną, przeprowadza m.in. pieniężne i rzeczowe akcje 

zbiórki, świąteczną akcję pomocy dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.  

„Klub 8” działa od 2002 r., założyli go uczniowie klas pierwszych. Kieruje się dwiema zasadami: 

zasada osobistej pracy  i zaangażowania na rzecz osoby potrzebującej pomocy oraz zasada etyczna – 

wstyd za zło. Działalność klubu polega głównie na współpracy z Domem Dziecka „Jaś i Małgosia” 

w Przemyślu. „Klub 8” realizuje takie zadania jak: Światełko dla Łyczakowa, uczestniczy 

w inicjatywach Fundacji Życia Podkarpackiego i innych akcjach społecznych. Dzięki aktywności 

„Klubu 8” oraz Samorządu Uczniowskiego w szkole odbywają się także zbiórki pieniężne na rzecz 

dzieci przewlekle chorych, istnieje współpraca z Fundacją „Jerzyk”. Młodzież zaangażowała się także 

w pomoc przy organizacji Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Wszyscy Razem” oraz 

w przygotowanie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Ponadto, wolontariusze przeprowadzili 

zbiórkę darów na Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne dla polskich rodzin na Ukrainie. 

Samorząd Uczniowski każdego roku prowadzi kwestę w dniu 1 listopada na przemyskich 

cmentarzach,  również przeprowadzana jest akcja „Góra Grosza”.  

Uczniowie I LO uczestniczą w wielu miejskich akcjach społecznych, są zaangażowani np.  

w wolontariat Przemyskie Pola Nadziei.   

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

http://www.slowak.edu.pl/
mailto:liceum@slowak.edu.pl
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II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO 

Adres ul. Bp. Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 679 96 75 

Adres strony www www.lo2przemysl.edu.pl  

Adres e-mail sekr2lo@poczta.onet.pl  

Osoba do kontaktu Bogusława Haśkiewicz, Grażyna Sadowska 

 

Opis podejmowanych działań 

W roku szkolnym 2016/2017 wolontariusze uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach: 

1. Udział w akcji „Góra grosza”. 

2. Organizacja kwesty na cmentarzach przemyskich 1 listopada, na rzecz Towarzystwa Pomocy 

im. św. Brata Alberta oraz Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. 

3. Zbiórka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. 

4. Rozkręcenie akcji zbierania nakrętek. 

5. Pomoc w organizacji przyjazdu uczniów z Izraela do naszej szkoły oraz zapewnienie im 

rozrywki i zwiedzania miasta. 

6. Organizacja Dnia Wolontariatu wspólnie z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Korytnikach.  

7. Zbieranie paczek oraz funduszy dla dzieci na Ukrainie. 

8. Podjęcie współpracy z przemyskim Caritas – czynne uczestnictwo w Wigilii dla bezdomnych 

(15 wolontariuszy). Ponadto przeprowadzono akcję na rzecz Hospicjum dla dorosłych.  

9. Przekazanie funduszy na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty”. 

10. Udział w II edycji Przemyskich Pól Nadziei, organizowanej na rzecz Hospicjum dla dzieci. 

11. Obsługa Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej na Zamku Kazimierzowskim 

w Przemyślu. 

12. Zbiórka na rzecz uczniów ciężko chorych naszej szkoły.  

13. Udział w akcji WOŚP. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Poszukujemy 2 wolontariuszy, którzy mogliby bezinteresownie pomagać niepełnosprawnym 

uczniom w nauce języków obcych oraz naukach ścisłych. 

http://www.lo2przemysl.edu.pl/
mailto:sekr2lo@poczta.onet.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWO-HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH 

Adres ul. Bakończycka 11, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 94 87 

Adres strony www www.teraz.zsu-hig.edu.pl  

Adres e-mail sekretariat@zsu-hig.edu.pl  

Osoba do kontaktu Wioletta Buczko, kom. 608 591 579 

 

Opis podejmowanych działań 

Wolontariat przy ZSUHiG działa od 2004 r. Wolontariuszami są uczniowie z różnych klas wszystkich 

typów szkoły. Corocznie pozyskujemy nowych uczniów z klas pierwszych. Działalność Szkolnego Koła 

Caritas opiera się głównie na pomocy drugiemu człowiekowi ze szczególnym uwzględnieniem 

naszych uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej oraz uczennicom – matkom.  

Od 2 lat wolontariusze naszej szkoły włączają się m.in. w akcje Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. 

Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, mające na celu organizację zbiórek funduszy na 

Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze Betania, które powstaje na ul. Słowackiego 85 w Przemyślu. Akcja 

jest organizowana pod hasłem: Przemyskie Pola Nadziei. Braliśmy udział w 2 edycjach tego 

przedsięwzięcia. W 2016 r. w październiku nasi wolontariusze służyli pomocą i opieką osobom 

niepełnosprawnym w trakcie I Podkarpackiego Przeglądu Teatralno-Muzycznego dla Osób 

Niepełnosprawnych „Melpomena”. We wrześniu 2017 r. odbyła się pierwsza Przemyska Piątka dla 

Hospicjum, w której zabezpieczeniu nasza młodzież również brała udział.  

28 września z grupą ponad 20 uczniów – wolontariuszy wspieraliśmy i służyliśmy pomocą w trakcie 

niezwykłego wydarzenia: „Integracyjnego Festiwalu Bajek, Baśni i Legend. Spotkania Artystów 

Nieprzetartego Szlaku” w Centrum Kulturalnym.  

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

http://www.teraz.zsu-hig.edu.pl/
mailto:sekretariat@zsu-hig.edu.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. MARKIANA SZASZKEWICZA 

Adres ul. Smolki 10, 37-700 Przemyśl 

Telefon (16) 678-53-47 

Adres strony www www.szaszk.edu.pl  

Adres e-mail zso2@um.przemysl.pl  

Osoba do kontaktu  

 

Opis podejmowanych działań 

OBSZARY DZIAŁANIA: 

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz 

środowisko pozaszkolne. 

    

ŚRODOWISKO SZKOLNE 

1.  Udział w akcji „Pluszak”. Działanie miało na celu zbiórkę pluszaków, zabawek oraz materiałów 

plastycznych (kredki, bloki, bibuły itd.) dla dzieci przebywających na świetlicy szkolnej. 

2. „Mali kolędnicy”. Dzieci z klasy „0” i II SP wystawiały jasełka i kwestowały na rzecz świetlicy 

szkolnej. 

3.  „Starsi  - młodszym” – coroczne organizowanie zabaw konkursowych dla najmłodszych dzieci na 

Balu Karnawałowym. 

4. Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych, m. in. z okazji Dnia Wyszywanki, 

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, spotkania przy prosforze, Przeglądu działalności 

artystycznej, itd. 

5.  Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich 

korepetycji. 

 

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE 

1.  Akcje charytatywne wspierające: 

a) instytucje, tj.: 

- zorganizowanie zbiorki żywności dla Schroniska dla Zwierząt w Orzechowcach i ośrodka 

adopcyjnego „Arka” w Przemyślu; 

- zbiórka książek do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na terenie Komendy Bieszczadzkiego 

Oddziału Straży Granicznej; 

- współpraca z Ekumenicznym Domem Pomocy Społecznej w Prałkowcach - wizyta w okresie Świąt 

Bożego Narodzenia z przedstawieniem „Jasełka” oraz spotkanie na wspólnym kolędowaniu;  

- zbiórka pieniędzy na rzecz polskiej szkoły w Mościskach, która ucierpiała w wyniku podpalenia. 

- współpraca z Ukraińskim Domem Ludowym; 

- współpraca z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Przemyślu; 

http://www.szaszk.edu.pl/
mailto:zso2@um.przemysl.pl
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- pomoc w organizacji akcji honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”, PWSW w Przemyślu. 

b) fundacje i stowarzyszenia, tj.: 

- „Święta bez taty” – upominki mikołajkowe dla dzieci, których ojcowie zginęli na froncie na 

wschodzie Ukrainy; 

- zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy na leczenie dziewczynki, która uległa 

wypadkowi komunikacyjnemu wieś Laszki Gościńcowe, rejon mościcki. 

- "Wesołe ferie od Św. Mikołaja " Organizatorem akcji była Redakcja Życia Podkarpackiego oraz 

Fundacja Życia Podkarpackiego" Podaruj Dzieciom Radość"; 

- zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”; 

- zaangażowanie w ogólnoukraińską akcję „Listy do żołnierzy w strefie ATO”; 

- zorganizowanie zbiórki odzieży, bajek, zabawek do Domów Dziecka na Ukrainie. 

2.  Inne działania wolontariuszy: 

- opieka nad opuszczonymi pomnikami i grobami na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego 

w Przemyślu; 

- przeprowadzenie zbiórki makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii, elektrośmieci 

przez wolontariuszy na terenie naszej szkoły; 

- udział w proponowanych akcjach Urzędu Miasta; 

- kiermasz świąteczny. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Deklarujemy nawiązanie  i rozwijanie współpracy w ramach wolontariatu. 
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2  

IM. DRA JANUSZA KORCZAKA W PRZEMYŚLU 

Adres ul. Czarnieckiego 27, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 676 04 00 do 02 

Adres strony www www.sosw2przemysl.com/index.html  

Adres e-mail dyrektorosrodka@sosw2przemysl.com  

Osoba do kontaktu  

 

Opis podejmowanych działań 

We wrześniu 2017.r. powołane zostało w naszej placówce Szkolne Koło „Caritas”. Członkami Koła, na 

dzień dzisiejszy, są pracownicy Ośrodka - 20 osób oraz wychowankowie 25 osób. 

Podejmowane zadania będą służyć głównie wsparciu naszych niepełnosprawnych uczniów oraz 

działaniom w środowisku lokalnym.  

Jednocześnie nasza placówka jest terenem działalności również innych wolontariuszy np. od lat 

młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego przygotowuje dla naszych wychowanków upominki 

Mikołajkowe i rozdaje je dzieciom, goszczą też na naszych występach „Jasełkowych”. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

 

http://www.sosw2przemysl.com/index.html
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W PRZEMYŚLU 

Adres ul. Dworskiego 25, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 678 33 02 

Adres strony www www.ckziu2.edu.pl  

Adres e-mail ckziu2@um.przemysl.pl  

Osoba do kontaktu Anna Krupska, kom. 609 099 701; krupskaanka@gmail.com 

Grażyna Wojtas-Szewerniak, kom. 604 434 214; g_szewerniak@op.pl  

 

Opis podejmowanych działań 

Działania wolontariatu szkolnego przy CKZiU Nr 2 w Przemyślu obejmują: 

-  udział w akcji „Góra Grosza”, 

-  zaangażowanie w akcję WOŚP, 

-  udział w akcji na rzecz tworzonego w Przemyślu Hospicjum dla dzieci pt. „Przemyskie Pola 

Nadziei”, 

-  działania na rzecz pomocy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, 

-  kwesty z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu na rzecz ratowania zabytkowych 

nagrobków na przemyskich cmentarzach, 

-  organizację akcji „Szlachetna Paczka” – przy współpracy z wolontariuszami absolwentami naszej 

placówki, 

-  współpracę z Fundacją Życia Podkarpackiego w akcji „Wesołe Ferie od Św. Mikołaja”, 

-  współpracę z przemyską Fundacją „jerzyk” – akcje pomocy naszym chorym uczniom, jak również 

z innych placówek.   

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Deklarujemy chęć do nawiązania współpracy w ramach wolontariatu. 

http://www.ckziu2.edu.pl/
mailto:ckziu2@um.przemysl.pl
mailto:krupskaanka@gmail.com
mailto:g_szewerniak@op.pl
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PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. IGNACEGO KRASICKIEGO 

Adres ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 675 16 75 

Adres strony www www.biblioteka.przemysl.pl  

Adres e-mail sekretariat@biblioteka.przemysl.pl  

Osoba do kontaktu Agata Pilawa, tel. 16 678 39 60 

 

Opis podejmowanych działań 

 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

Przemyska Biblioteka Publiczna jest zainteresowana włączeniem do swojej pracy wolontariuszy. 

Poszukujemy trzech – czterech osób z biegłą znajomością pakietu Office, znajomością programów do 

obróbki graficznej  oraz podstawową umiejętnością skanowania. Osoby te powinna cechować także 

dokładność i skrupulatność w wykonywaniu zadań. 

http://www.biblioteka.przemysl.pl/
mailto:sekretariat@biblioteka.przemysl.pl
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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 

Adres ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl 

Telefon 16 670 20 03 

Adres strony www www.mdkprzemysl.pl  

Adres e-mail mdk_przemysl@poczta.onet.pl  

Osoba do kontaktu  

 

Opis podejmowanych działań 

W ramach działalności MDK funkcjonuje grupa wolontariuszy, którzy działają na rzecz lokalnej 

społeczności. Wolontariusze „Sekcji Wolontariatu” w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu 

działają od czterech lat. Sekcja zrzesza młodzież w wieku gimnazjalnym, jak również 

i ponadgimnazjalnym, która chce osobiście zaangażować się w pomoc na rzecz innych osób bądź 

instytucji. Sekcja Wolontariatu uczestniczy także w akcjach o ogólnopolskim zasięgu. 

W bieżącej działalności młodzież – wolontariusze Sekcji Wolontariatu Młodzieżowego Domu Kultury 

systematycznie udzielają pomocy uczniom mających trudności w nauce, pomagają  

w odrabianiu zadań domowych. Miejscem tych czynności jest Świetlica Socjoterapeutyczna 

„Perspektywa” przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej, a także Dom Małego Dziecka „Jaś” 

w Przemyślu, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu.  

Kontynuujemy współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Bierzemy udział 

w corocznych kwestach na rzecz przemyskich, zabytkowych nekropolii. Uczestniczymy także 

w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości, zakończonych wspólnym śpiewaniem 

pieśni patriotycznych. Wykonujemy także w miesiącach październik i listopad kotyliony bądź biało - 

czerwone kokardy, które są rozdawane mieszkańcom Przemyśla podczas świątecznych uroczystości.  

W ramach powyższej współpracy uczestniczymy w corocznym Happeningu organizowanym w rynku 

miasta. 21-go marca wolontariusze Sekcji Wolontariatu w MDK pomagają w zbiórce i liczeniu: 

makulatury, szkła, plastiku, elektrośmieci. Wolontariusze, we własnym zakresie, przygotowują się na 

akcję , gromadząc w/w surowce wtórne. 

W  poprzednich latach, w ramach współpracy z Fundacją „Życia Podkarpackiego” kwestowaliśmy 

w Galerii Sanowej i E–Leclerku. Zebrane fundusze przeznaczane były na organizację zimowiska  lub 

wypoczynku letniego dla dzieci z najuboższych rodzin Przemyśla.  

W roku 2015, w miesiącu grudniu, nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem katolickim 

„Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Świętego Łazarza z Jerozolimy. W ramach działań 

wolontariackich przygotowujemy symboliczne żonkile z bibuły, które są rozdawane w kwietniowej 

akcji „Przemyskie Pola Nadziei”. Dochód z akcji przeznaczony jest na budowę hospicjum 

w Przemyślu. Docelowo planowana jest również wolontariacka działalność hospicyjna, w która 

chcemy się zaangażować.  

Corocznie, „Sekcja Wolontariatu” Młodzieżowego Domu Kultury zajmuje się organizacją i czynnym 

udziałem wolontariackim w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  

W ubiegłym roku wolontariusze Sekcji Wolontariatu uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Pomóż 

http://www.mdkprzemysl.pl/
mailto:mdk_przemysl@poczta.onet.pl
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dzieciom przetrwać zimę". W jednym z przemyskich marketów prowadziliśmy zbiórkę żywności. 

Celem  akcji jest udzielanie pomocy dzieciom pochodzących z rodzin wielodzietnych, niepełnych, 

rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Poszukujemy wolontariuszy 

MDK zaprasza przez cały rok szkolny wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych w wieku 12-18 lat z miasta Przemyśla i okolic do przyłączenia się do grupy 

Sekcji Wolontariatu przy Młodzieżowym Domu Kultury.  

 

 

 


