
WOLONTARIAT W OŚRODKU ŚW. JACKA CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

 

Poszukujesz miejsca w Katowicach z szeroką ofertą dla wolontariuszy? 

Chciałbyś rozwijać się w organizacji z długoletnią tradycją pomagania?  

Zgłoś się na wolontariat stały lub akcyjny w Ośrodku św. Jacka i pomagaj wybranej przez siebie grupie: 

dzieciom, seniorom, osobom niepełnosprawnym lub bezdomnym! 

 

Poszukujemy: 

 osób lubiących pracę z ludźmi, 

 osób zainteresowanych pomaganiem innym, 

 osób chcących poświęcić trochę swojego czasu na wspieranie działań którejś z placówek Ośrodka 

bądź pomoc przy różnego rodzaju pojedynczych akcjach / wydarzeniach, 

 

Wymagania wobec wolontariusza: 

 wolontariusz musi mieć ukończone 15 lat, 
(u osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda rodzica / opiekuna na udział w wolontariacie), 

 wolontariusz nie może być osobą karaną, 

 wolontariusz chce pomagać i pożytecznie spędzać swój wolny czas. 

 

Zakres działań wykonywanych w wolontariacie uzależniony jest od miejsca sprawowanych obowiązków 

oraz od ilości czasu, jaki wolontariusz chce przeznaczyć na wsparcie określonej placówki. 

 

Zadania wolontariusza: 

 organizowanie zajęć dla dzieci z wybranej przez siebie dziedziny i/lub pomaganie w odrabianiu zadań 

domowych i nadrabianiu szkolnych zaległości,  

 wspieranie osób starszych – rozmową, pomocą w codziennych czynnościach czy zorganizowaniem 

dla nich zajęć wedle własnego pomysłu,  

 udział w wyjściach kulturalno-sportowych, wycieczkach w charakterze pomocnika opiekuna grupy, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, 

 przebywanie oraz rozmawianie z osobami wspieranymi, 

 współorganizowanie jednorazowych akcji (imprez, zbiórek żywności, itp.), 

 dzielenie się z innymi radością i posiadaną pasją pomagania. 

 

Zapewniamy: 

 dobrą atmosferę, 

 szansę na rozwój swoich umiejętności, pasji oraz poszerzenie doświadczenia, 

 możliwość poznania ciekawych osób, pełnych zaangażowania i różnorodnych zainteresowań, 

 wsparcie osób, z którymi współpracuje się w określonej placówce i Koordynatora Wolontariatu. 

 

Masz pytania, wątpliwości, a może już wiesz, że chcesz pomóc?: 

 wypełnij formularz znajdujący się pod adresem: http://osj.caritas.pl/pl/stazpraktyki-wolontariat/ 

 LUB skontaktuj się z Koordynatorem Wolontariatu w Ośrodku św. Jacka 

Joanna Mielczarek mail: wolontariat@osj.caritas.pl   tel. 530 890 200 

 

Zapraszamy! Gwarantujemy dużo dobrej energii i satysfakcji z pomagania! 



 

PLACÓWKA /  
RODZAJ 

WOLONTARIATU 
w Ośrodku św. Jacka 

KOMU 
POMAGASZ? 

W CZYM MOŻESZ POMÓC? 
…czyli zakres zadań wolontariusza 

Świetlica 
Środowiskowa 

dzieci i młodzież 
od 5 do 16  
roku życia 

 pomoc w odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu 
szkolnych zaległości oraz przyswajaniu materiału szkolnego 

 współorganizowanie zajęć dla dzieci (specjalistycznych, 
plastycznych, filmowych, kulinarnych, sportowych, zabaw 
integracyjnych czy innych zajęć według własnego pomysłu) 

 wsparcie w opiece nad grupą podczas zajęć oraz różnego 
rodzaju wyjść poza placówkę 

 wspólne spędzanie czasu 

 dzielenie się uśmiechem, radością 

Dom Noclegowy 
bezdomni 
mężczyźni 

 wsparcie opiekunów w organizowaniu zajęć dla osób 
bezdomnych 

 pomoc opiekunom podczas wyjść poza placówkę  

 wsparcie w czynnościach dnia codziennego 

 dzielenie się uśmiechem, radością 

 umilanie czasu rozmową 

Dzienny Dom  
Pomocy Społecznej 

seniorzy 

 współorganizowanie zajęć dla podopiecznych (artystycznych, 
krajoznawczych, rękodzieła, kulinarnych czy innych według 
własnego pomysłu) 

 wsparcie w opiece nad grupą podczas zajęć oraz różnego 
rodzaju wyjść poza placówkę 

 wyjścia na spacery 

 pomoc w czynnościach dnia codziennego 

 dzielenie się uśmiechem, radością 

 umilanie czasu rozmową 

Środowiskowy  
Dom Samopomocy 

osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie 

 wsparcie w opiece nad grupą podczas zajęć oraz różnego 
rodzaju wyjść poza placówkę 

 współorganizowanie zajęć dla podopiecznych (artystycznych, 
kulinarnych czy innych zajęć według własnego pomysłu) 

 pomoc w przygotowaniu posiłków 

 wsparcie w opiece nad podopiecznymi podczas posiłków, 
toalety  

 wspólne spędzanie czasu 

 dzielenie się uśmiechem, radością 

Wolontariat akcyjny 

różni adresaci 
wsparcia – zależni 
od rodzaju akcji / 
wydarzenia 

 współorganizowanie imprez dla podopiecznych (np. Dzień 
Dziecka, Odpust św. Jacka, Piknik z Biblioteką Miejską)  

 udział w prowadzonych przez Caritas zbiórkach żywności 

 pomoc w pracach porządkowych i remontowych  
w placówkach 

Wolontariat 
wspierający  
cały Ośrodek 

cały Ośrodek  
św. Jacka – 
wszyscy 
podopieczni  
i pracownicy  

 pomoc w przygotowywaniu posiłków dla podopiecznych 

 wsparcie w prowadzeniu funpage’a na facebook’u  

 inna aktywność zgodna z pasją wolontariusza  

 

 



Placówki Ośrodka św. Jacka, w jakich możesz realizować się jako Wolontariusz: 

 

Dom Noclegowy  ul. Dębowa 23, Katowice - Dąb 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta  ul. Brata Alberta 4, Katowice - Śródmieście 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej św. Jacka ul. Dębowa 23, Katowice - Dąb 

Środowiskowy Dom Samopomocy św. Brata Alberta ul. Brata Alberta 4, Katowice - Śródmieście 

Świetlica Środowiskowa św.  Agaty ul. Solskiego 2, Katowice - Murcki 

Świetlica Środowiskowa św. Barbary ul. Młodzieżowa 10, Katowice - Giszowiec 

Świetlica Środowiskowa św. Brata Alberta ul. Brata Alberta 4, Katowice -  Śródmieście 

Świetlica Środowiskowa św. Jacka ul. Dębowa 23, Katowice - Dąb 

Świetlica Środowiskowa św. Wojciecha ul. Chopina 14/1, Katowice - Śródmieście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


