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PROSZĘ WSTAĆ, SĄD IDZIE. PRAWO A WOLONTARIAT

Wolontariusze bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich społeczna praca
posiada liczne uwarunkowania prawne. Warsztat ma pomóc wolontariuszom zrozumieć ich
sytuacje prawną oraz wyposażyć ich w wiedzą umożliwiającą skuteczną ochronę ich praw.

Cele warsztatu:
 Przekazanie wiedzy na temat zagadnień prawnych związanych z wolontariatem takich
jak: umowa o wolontariat, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
ubezpieczenie wolontariusza, prawa i obowiązki wolontariusza.
 Wymiana

doświadczeń

między

wolontariuszami.

Stworzenie

przestrzeni

do

swobodnej dyskusji.
 Przekazanie wiedzy o reagowaniu w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa,
przemocy i innych.

Warsztat prowadzony jest w maksymalnie 15 osobowej grupie w formie interaktywnej,
aby uczestnicy mogli jak najwięcej skorzystać z obecności innych osób i uczyć się od siebie
nawzajem: mini-wykłady, ćwiczenia, doświadczenia, odgrywanie scenek, praca w grupach,
dyskusja, burza mózgów i inne.
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PROGRAM WARSZTATU- czas trwania: 5 godzin z przerwami.
Moduł 1 – Ćwiczenia na dobry początek
Cel: integracja grupy, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wprowadzenie do dalszej pracy.
Moduł 2- Wolontariat pod lupą.
Cel: przekazanie wiedzy, co to jest wolontariat od strony prawne, konfrontacja wiedzy
|i wyobrażeń uczestników z przepisami prawa.
−

Definicja wolontariatu. Definicja potoczna i definicja prawna.

− Praca a wolontariat. Podobieństwa i różnice.
−

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Moduł 3 – Prawa wolontariusza w praktyce
Cel: przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu prawa wolontariatu korzystając
z wiedzy i wyobrażeń uczestników.
- Umowa o wolontariat, co to takiego i czemu jest tak ważna.
- Prawa i obowiązki wolontariusza z punktu widzenia przepisów.
- Ubezpieczenie i koszty ponoszone przez wolontariusza. Kto za to odpowiada.
Moduł 4 – Umowa o wolontariat
Cel: zrozumienie, jakie elementy powinna zawierać umowa o wolontariat i czemu one służą.
- Dokładne przyjrzenie się umowie o wolontariat.
− Przygotowywanie umowy o wolontariat w praktyce.
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Moduł 5 – Co mogę zrobić, gdy dzieje się coś złego.
Cel: przekazanie wiedzy o sposobie reagowania w sytuacji gdy wolontariusz ma poczucie,
że potrzebna jest pomoc specjalistycznych służb.
−

Diagnoza trudnych sytuacji, w których wolontariusz powinien zareagować informując
specjalistyczne służby

− Co zrobić, gdy mam poczucie, że popełniono przestępstwo.
− Wolontariusz w kontakcie z przemocą.

Prowadzący:
Błażej Puziak- socjolog i trener. Twórca, i przez pewien czas koordynator, Centrum
Młodzieżowego Wolontariatu w Wałbrzychu. Od kilku lat na co dzień
współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Koordynował liczne projekty
skierowane do wolontariuszy. Ma doświadczenie w pracy z wolontariuszami
działającymi

w

szkołach,

hospicjach

oraz

wspierających

osoby

niepełnosprawne. Pracuje z dziećmi i młodzieżą jako trener i wychowawca.
Maciej Myszko- aplikant adwokacki, na co dzień prowadzi firmę zajmującą się obsługą
prawną zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, współpracuje
z Kancelarią adwokacką z Karkowa. Udziela się społecznie poprzez
organizowanie nieodpłatnych porad prawnych. Od początku istnienia
Stowarzyszenia „Półpiętro” stara się wspierać jego działania.
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