
 

 
REGULAMIN Wolontariatu  
Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II 
 

 
1. Organizatorem Wolontariatu jest Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II 
2. Wolontariat organizowany jest na rzecz wsparcia działań Fundacji służących realizacji zadań 

statutowych. 
3. Wolontariat na rzecz Fundacji Skarbowości jest dobrowolną formą wsparcia działań Fundacji. 

4. Wolontariusz zgłasza swoją gotowość wsparcia działań Fundacji poprzez wniosek elektroniczny na 
stronie: https://fundacjaskarbowosci.pl/skarbo-wolontariat/ 

5. O wyborze i terminie realizowanych zadań w celu wsparcia działań Fundacji decyduje Wolontariusz 
w porozumieniu z koordynatorem projektu jeżeli wymaga tego dany projekt. 

6. Zadania proponowane Wolontariuszowi: 
1. Informowanie jak największej grupy osób o aktualnych projektach realizowanych przez 

Fundację 
2. Zgłaszanie osób potrzebujących wsparcia i opieki 
3.  Organizowanie pomocy i wsparcia potrzebującym w miejscu pracy lub innym pod 

patronatem Fundacji /patronat udzielany przez Fundację pisemnie po analizie prośby 
skierowanej przez Wolontariusza do Fundacji/. 

4. Promowanie działań Fundacji w mediach społecznościowych  
5. Aktywne działania na grupie: Pomoc od serca – Aukcje na rzecz Podopiecznych Fundacji 

Skarbowości im. Jana Pawła II /tu m.in. promowanie projektu, zapraszanie znajomych, 
zgłaszanie do aukcji Podopiecznych, wystawiane aukcji, redagowanie komunikatów, itp./ 

6. Zgłaszanie swojego udziału w poszczególnych projektach, kampaniach i akcjach pod 
patronatem Fundacji.  

7. Zgłaszanie własnych propozycji udzielania wsparcia i pomocy potrzebującym oraz działań. 
7. Korzyści dla Wolontariusza: 

1. Dołączenie do grupy osób mających wpływ na zmianę na lepsze sytuacji osób ciężko 
chorych i wymagających wsparcia i opieki. 

2. Możliwość kreowania/tworzenia własnych projektów dobroczynnych pod patronatem i 
przy wsparciu Fundacji. 

3. Możliwość korzystania z wiedzy, doświadczeń, wsparcia i mentoringu Fundacji w 
zakresie działań dobroczynnych na rzecz Podopiecznych Fundacji oraz na rzecz 
budowania kapitałów społecznych wokół danego problemu/profesjonalny fundraising. 

4. Możliwość nieodpłatnego korzystania z profesjonalnych szkoleń fundraisingowych 
organizowanych przez Fundację. 

5. Możliwość otrzymania karty LOTOS uprawniającej do wielu zniżek na stacjach LOTOS w 
ramach projektu LITRY DOBRA / aby otrzymać kartę należy przesłać adres do korespondencji z informacją: 

Wolontariusz na adres e-mail: biuro@fundacjaskarbowości.pl 
6. Możliwość otrzymania materiałów promocyjnych i  gadżetów Fundacji do realizacji 

projektów Fundacji. 
7. Możliwość uzyskania wsparcia i pomocy w pierwszej kolejności w razie 

potrzeby/decyduje Zarząd Fundacji po analizie aktywności Wolontariusza. 
8. Możliwość korzystania z projektów dedykowanych Wolontariuszom Fundacji 

/informacje o projektach przesyłane na podany adres e-mail 
9. Możliwość otrzymania wyróżnień dla najbardziej aktywnych 

Wolontariuszy/Wolontariusz Roku, SkarboWolontariusz, AMBASADOR FUNDACJI, itp./ 
10. SATYSFAKCJA Z POMAGANIA  
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