
Zostań wolontariuszem!



Pomoc w Domach Dziecka 



Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek
Opiekuńczo–Wychowawczych w Bogacicy



Dom Dziecka 
w Bogacicy
ul. Wiejska 2
46-243 Bogacica
Tel: 77 414-86-22

Dom Dziecka 
w Bąkowie
ul. Szkolna 2
46-233 Bąków

Tel: 77 417-49- 35

Dom Dziecka 
w Lasowicach Małych

ul. Stawowa 19 46-280 
Lasowice Małe
Tel: 77 462-20-51

Kontakt dyrektor Iwona Byczyńska 
888893557 



Dom Dziecka 
w Namysłowie 

46-100, Namysłów, ul. K. Pułaskiego 1

Dyrektor Maciej Jański 

tel. 77-410 06 40



Potrzebny wolontariusz 

Stały :

❑ pomoc bieżąca – odrabianie lekcji 
z dziećmi, 

❑ gry i zabawy z przedszkolakami 

❑ zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieciom

Akcyjny: 

❑ mikołajki

❑ jasełka

❑ święto pieczonego ziemniaka

❑ gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka 



Świetlica Terapeutyczno-
Wychowawcza Parasol

Kontakt

Angelika Pawłowska 792-733-545

ul. Pułaskiego 5
46-200 Kluczbork



❑ pomoc w organizacji czasu wolnego (gry i zabawy, zajęcia sportowe), 

❑ pomoc w rozwoju zainteresowań,

❑ pomoc w nauce, odrabianiu lekcji.  

Zadania wolontariusza 



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Oleśnie 

Wolontariat na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

❑ pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do lekcji 

❑wyrównanie braków edukacyjnych (przedmiotami sprawiającymi szczególną trudność 

❑Spędzanie z dziećmi wolnego czasu – spacery, zabawy (dzieci w wieku 4-9 lat) 

Kontakt: 34 375 00 31



Wolontariat kulturalny
i sportowy 



Miejski Dom Kultury w Oleśnie

Kontakt -
dr Marek Kudra: 608 464 736



Działania stałe:

❑ pomoc w promocji wydarzeń,

❑pomoc w organizacji wydarzeń,

❑pomoc w archiwizacji wydarzeń 
(zdjęcia, video).

Działania akcyjne:

❑ pomoc w realizacji wydarzeń, takich jak:
❖ WOŚP,

❖ GRool - konwent planszówkowy,

❖ zajęcia w ferie zimowe i wakacje,

❖ uczestniczenie w działaniach organizowanych 
w ramach projektów zewnętrznych,

❖ pomoc w promocji wydarzeń i konkursów dla uczniów.



Centrum 
Kultury
w Kluczborku

Kontakt – 774181268 



Pomoc przy organizowaniu imprez kulturalnych 
❑ Przygotowanie oprawy i porządkowanie 

„miejsca” po wydarzeniu 
❑ Witanie gości i uczestników
❑ Wręczenie podziękowań 
❑ Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej

Promocja CKK i organizowanie przedsięwzięć 
❑ Roznoszenie plakatów i ulotek
❑ Reklama bezpośrednia – czyli zapraszanie znajomych, 

przyjaciół, bliskich na wydarzenia organizowane przez CKK
❑ Udostępnianie na swoich profilach społecznościowych 

informacji o ciekawych wydarzeniach 

Działania animacji kulturalno-oświatowej
❑ Pomoc przy prowadzeniu zabaw, gier i animacji dla 

najmłodszych uczestników wydarzeń 
❑ Integracja grup podczas wydarzeń dla dzieci i 

młodzieży 

Zadania dla wolontariusza 



Wspólna praca w pracowniach 
tematycznych, np.: plastycznych, 
muzycznych, wokalnych ….

„Komunikacja” z widzami w trakcie koncertów i wydarzeń   
odbywających się w salach CKK

❑ Witanie zaproszonych gości
❑ Umilanie czasu gościom, publiczności podczas 

oczekiwania na wejście na wydarzenie, koncert ….

Współpraca przy organizacji lokalnych wydarzeń i imprez 
poza siedzibą instytucji Zadania wolontariusza w dziale technicznym 

❑ Pomoc w organizacji imprez od strony 
technicznej

❑ Pomoc w obsłudze i realizacji dźwięku 
podczas prób, koncertów i innych 
wydarzeń 

❑ Pomoc przy realizacji nagrań audio, video 
w studiu CKK

❑ Przygotowanie prezentacji 
multimedialnych

❑ Obsługa techniczna multimediów 



Kino Bajka
w Kluczborku

Kontakt: 604456516



Kontakt 

Anna Król  - 605252804

Celem Stowarzyszenia jest działalność 

społeczna. 

Stowarzyszenie działa na rzecz 

społeczności organizując spotkania, 

szkolenia, akcje charytatywne i pokazy 

we współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz innymi 

organizacjami pozarządowymi.

Zadania wolontariusza

pomoc w organizowaniu imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie

• obsługa w kwestowaniu ciasta 
• Pomoc w organizacji WOŚP, dnia pluszowego misia ……

kluczdorozwoju@gmail.com

mailto:kluczdorozwoju@gmail.com


Wolontariat dla seniorów 



Dom Pomocy Społecznej
w Kluczborku

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
ul Wołczyńska 25

ul. Sienkiewicza

• Tel. 77 418-20-89

• mail dps@kluczbork.mirobip.pl



Dom Pomocy 
Społecznej  
"Promyk" 

Kamienna 22 

Kontakt:

Renata Żywina

Tel. 774100358



Dom Seniora Paulinka
w Pawłowicach

Pawłowice 60

46-310 Gorzów Śląski

Kontakt 

Karolina Godyla

tel: 500 440 441

info@dompaulinka.pl



Dom Pomocy
Społecznej
w Borkach
Wielkich

ul. Młyńska 1,
Borki Wielkie, 

46-300 Olesno

Kontakt: 504500535



Wolontariat stały:

❑ Odwiedziny u pensjonariuszy

❑ Poświęcenie uwagi pensjonariuszom 
poprzez indywidualną rozmowę

❑ Spacery

❑ Wspólne gry

❑ W razie potrzeby dowóz drobnych 
zakupów

Wolontariat akcyjny: 

❖ Jasełka 

❖ Święto pieczonego ziemniaka

❖ Warsztaty 

❖ Paczki dla seniora 

❖ Przedstawienia

❖ Wieczory muzyczne 



Wolontariat na rzecz osób 
chorych              i 

niepełnosprawnych 



Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej 
Św. Ojca Pio

Kontakt:
Krzysztof Maszkowski – tel.: 785 556 676
Grażyna Mączka – tel.: 788 420 004

E-mail: hospicjumswpio@wp.pl



Wolontariusz w naszym hospicjum jest osobą dobrowolnie, 
bezpłatnie i chętnie pomagającą, min.:

❑ w opiece przy naszych pacjentach, jeżeli wyrażają taką 
chęć i potrzebę,

❑ przy dokonywaniu zakupów dla naszych pacjentów,

❑ w opiece nad dziećmi naszych pacjentów (wyjście na 
spacer, pomoc w nauce),

❑ przy załatwianiu drobnych spraw,

❑ w pracach biurowych i komputerowych Hospicjum,

❑ w przeprowadzaniu kwest i zbiórek na rzecz naszego 
Hospicjum,

❑ w organizacji imprez okolicznościowych (koncerty, 
konferencje itp.).



Środowiskowy Dom 
Pomocy Społecznej
w Kluczborku

Kontakt :                         
Justyna Gembara 696012348



❑ Wsparcie podczas zajęć terapeutycznych

❑ Odwiedzanie chorych w domu 

❑ Wsparcie podczas wyjść na imprezy (np. Dni 
Kluczborka, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy)

❑ Wsparcie podczas wyjść do kina 



Wolontariat na rzecz 
bezdomnych zwierząt 



Kontakt  695 610 182

www.facebook.com/stowarzyszenie.oczami.zwierząt

http://www.facebook.com/stowarzyszenie.oczami.zwierząt


Azyl Psów Zapomnianych 
w Wołczynie

Kontakt 668782325

kahazal@yahoo.co.uk



Namysłowskie Stowarzyszenie Pomocy 
Zwierzętom „Cztery Łapy” 

"Cztery Łapy" Namysłowskie 
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom 
Stanisława Dubois 15/6
46-100 Namysłów

https://www.facebook.com/namyslowskie4lapy



Podaruj karmę i/ lub akcesoria dla 
psów i kotów

Zorganizuj zbiórkę karmy 

Przelej datek na konto stowarzyszenia

Zadania wolontariusza pełnoletniego 

❑ Spacer z psem
❑ Zadbanie o czystość kojców 

i terenu obejścia, na którym 
przebywają zwierzęta

Zostań wolontariuszem 
Stowarzyszenia



Inne formy wolontariatu 



3. Akcje okazjonalne związane z potrzebami lokalnej 
społeczności – pomoc osobie chorej, poszkodowanej w 
wyniku wypadku losowego

4. Udział w akcjach ogólnopolskich – Szlachetna 
paczka, Góra grosza, WOŚP

1. Honorowe krwiodawstwo
2. DKMS – zgłoszenie do bazy banku 

szpiku 

5. Udział w akcjach pomocy humanitarnej 
(PAH,Caritas
6. Akcje w obronie praw człowieka – np. 
Maraton Pisania Listów 



Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Mickiewicz” 

z funduszy Samorządu Województwa Opolskiego


