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dienste / Międzynarodowa Służba 
Wspólnoty Młodzieży (ijgd)

ijgd to jedna z najstarszych i największych organizacji 
zajmujących się organizacją pracy wolontarystycznej w 
Europie. Założona w 1949 roku celem promowania nowej 
formy międzynarodowej pracy z młodzieżą: workcamps. 
Obecnie koncentruje się na promowaniu porozumienia 
i minimalizowaniu uprzedzeń między ludźmi różnych 
narodów, wspieraniu inicjatyw młodzieżowych na rzecz 
zaangażowania społeczno-politycznego i działania w 
kontekście lokalnym i globalnym. 

ijgd swoją pracę opiera na sześciu „filarach“: 
międzykulturowego uczenia się, pracy wolontarystycznej,
samopomocy, wrażliwości socjalnej, równości płci i 
wrażliwości ekologicznej. 

ijgd jest członkiem Parytetowego Związku Socjalnego, 
który jest jedną z największych federacji zrzeszających 
organizacje w sferze socjalnej i ochrony zdrowia. 

Parytetowy Związek Socjalny zrzesza ok. 10 000 organi-
zacji socjalnych w Niemczech.

ijgd jako organizator WOLONTARYSTYCZN-
EGO ROKU SOCJALNEGO (FSJ)

Jako organizator wolontariatu ijgd koordynuje 
następujące zadania:

- do nas napływają zgłoszenia z organizacji i od kandy 
 datów na wolontariuszy,
- pośredniczymy w znalezieniu odpowiedniego stano- 
 wiska wolontarystycznego i pomagamy w jego wyborze,
- regulujemy warunki pracy wolontarystycznej w poro- 
 zumieniach zawieranych pomiędzy wolontariuszami a  
 organizacjami oraz doradzamy obu stronom w sprawach
 formalnych i finansowych,
- pomagamy i pośredniczymy w przypadku wystąpienia 
 jakichkolwiek trudności,
- oferujemy wsparcie pedagogiczne, np. organizując  
 seminaria i wizyty w organizacji,
- pracujemy z opinią publiczną. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie 
www.ijgd.de

Jeśli masz 18 do 26 lat!
Jesteś otwarty na wolontariat z osobami starszymi, chory-
mi, niepełnosprawnymi, dziećmi i młodzieżą! 
Masz ochotę uczyć się z innymi i od innych!  
Jesteś zainteresowany pracą na rzecz społeczności! 

Skontaktuj się z nami i prześlij poniższe dokumenty na
e-mail:  

- list motywacyjny,
- tabelaryczny życiorys wraz z adresem i numerem telefonu,
- kopię dyplomu lub ostatniego świadectwa.

Już dziś cieszymy się na spotkanie z Tobą! 

Adres:

ijgd- Landesverein Niedersachsen e.V.
Monika Chypcińska
Koordynator projektu

Zingel 15
D-31134 Hildesheim

tel. (00495121) 206 61-38
faks (00495121) 206 61-45

e-mail: monika.chypcinska@ijgd.de

www.ijgd.de

Federalne Ministerstwo Rodziny, Seni-
orów, Kobiet i Młodzieży (BMFSFJ)

ZAANGAŻUJ SIĘ, TO SIĘ OPŁACI!

Projekt finansowany przez
NIEMIECKI PARYTETOWY ZWIĄZEK SOCJALNY



WOLONTARYSTYCZNY ROK SOCJALNY
Zaangażuj się, to się opłaci!

Łącznie 35 000 wolontariuszy rocznie angażuje się
w ramach Wolontarystycznego Roku Socjalnego (FSJ).
Idea pracy wolontarystycznej nakierowana jest na 
kształcenie, orientację zawodową i podnoszenie kwalifi-
kacji młodych ludzi. 

WOLONTARYSTYCZNY ROK 
SOCJALNY (FSJ) umożliwia

odbycie wolontariatu w organizacjach socjalnych, 
stwarzając szanse na:  

• podniesienie kwalifikacji w obszarze socjalnym,
• wpływanie na zmiany społeczne,
• rozwiązywanie problemów społecznych,
• zdobycie praktyki zawodowej i poznanie nowych 
 metod pracy socjalnej,
• poznanie nowych doświadczeń międzynarodowych 
 i podniesienie kompetencji językowych. 

Rok wolontariatu zapewnia pracę praktyczną w organi-
zacjach i instytucjach socjalnych, ale przede wszystkim 
koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
młodych ludzi.

WOLONTARIAT w organizacjach socjalnych   

Wolontarystyczny Rok Socjalny (FSJ) można odbywać w 
organizacjach zorientowanych na działalność pożytku pub-
licznego, m.in.:  

• warsztatach i szkołach dla osób z niepełnosprawnością 
 intelektualną i ruchową, 
• centrach i domach dla osób starszych, 
• przedszkolach, domach dziecka, świetlicach terapeuty- 
 cznych,
• szpitalach, hospicjach, ośrodkach pomocy socjalnej,
• organizacjach dla osób z uzależnieniami,
 i osób z zaburzeniami psychicznymi, 
• organizacjach dla dzieci i młodzieży.
• centrach kultury.

W trakcie trwania WOLONTARYSTYCZNEGO 
ROKU SOCJALNEGO (FSJ)

odbywa się pięć tygodniowych seminariów tematycznych. 
Dostosowane one są do zainteresowań i potrzeb uczest-
ników. Seminaria organizowane są przez samych wolonta-
riuszy.

Tematyka tych seminariów obejmuje zagadnienia: 
merytoryczne i związane z rozwojem osobowości.

Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe. Udział w seminariach 
zaliczany jest do czasu wolontariatu i jest bezpłatny.
Dla wolontariuszy zagraniczynch organizowane są dwa do-
datkowe seminaria weekendowe w Hamburgu i Berlinie. 

W ramach WOLONTARYSTYCZNEGO ROKU 
SOCJALNEGO (FSJ)

wolontariusze otrzymują ...

- comiesięczne kieszonkowe (165,- Euro),
- wyżywienie, względnie odpowiedni ekwiwalent pieniężny
 oraz bezpłatne zakwaterowanie, 
- świadczenia socjalne (ubezpieczenie społeczne, w tym  
 zdrowotne)
- profesjonalne poradnictwo i wsparcie pracowników ijgd 
 (również w j.polskim) w trakcie odbywania wolontariatu,  
- minimum 26 dni urlopu, 
- bezpłatny udział w pięciu semianriach tygodniowych 
 (w sumie 25 dni w ciągu roku),
- możliwość poprawy kompetencji językowych. 

Wolontariusze otrzymują legitymacje FSJ, która upraw-
nia do podobnych zniżek, do jakich uprawnione są osoby 
uczące się.

Wolontariusz otrzymuje na koniec pracy wolontarystycznej 
świadectwo pracy w formie pisemnej z notą opisową (za-
kres i wyniki pracy).


