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Agnieszka 
Krajnik 
koordynator ds. CSR 
w Provident, koordynuje 
programy: Jak! Pomagam" 
oraz „Kultura dzielenia się 
wiedzą", „Dbamy o mamy" 
i „Provident na obcasach". 
Od wielu lat współpracuje 
z organizacjami 
pozarządowymi i mediami. 

Lubimy pomagać. 
Tak od siedmiu lat mówią 
wolontariusze z Providenta 

Program wolontariatu pracowniczego Pro-
uidenta „Tak! Pomagam" jest realizowa
ny od 2006 r. Co roku są dwie edycje pro
gramu (właśnie kończy się XVI). Projekty 
zgłaszane przez wolontariuszy są ocenia
ne przez niezależną Radę Programową. 
Najlepsze otrzymują granty na realiza
cję. Do tej pory wolontariusze zrealizowali 
370 projektów, na które firma przekazała 
ponad 1 mln zł. W każdej edycji programu 
bierze udział ponad 500 wolontariuszy. 
W Providencie program wolontariatu pracow
niczego jest odpowiedzią na potrzeby zgła
szane przez pracowników i doradców klien
ta. Firma działa na terenie całego kraju (mamy 
76 oddziałów i biuro główne w Warszawie). 
To rozproszenie to z jednej strony wyzwanie 
dla efektywnej komunikacji, z drugiej - rów
nież możliwość bycia blisko lokalnych spo
łeczności. Nasi wolontariusze bardzo dobrze 
wiedzą, gdzie jest potrzebna pomoc. Dosko
nale znają lokalne potrzeby i w na miarę swo
ich możliwości starają się pomóc. W bardzo 
małych miejscowościach i wsiach ich wspar
cie jest często jedyną pomocą, jaką otrzymu
ją wspomagane instytucje i ich podopieczni. 
Adresatami projektu „Tak! Pomagam" są: szko
ły (także specjalne), stowarzyszenia, fundacje, 
przedszkola, świetlice środowiskowe, kluby 
osiedlowe, domy dziecka, ośrodki szkolno-wy-
chowawcze, hospicja, szpitale oraz schroniska 
dla zwierząt. Pomoc obejmuje różnorodne for
my wsparcia: remonty wnętrz, placów zabaw, 
porządkowanie terenów zielonych, organiza
cję wycieczek i imprez okolicznościowych dla 
dzieci i młodzieży (andrzejki, mikołajki, Dzień 
Dziecka), prowadzenie szkoleń (również dla 
dorosłych) oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzie
ci, a także organizację aktywnego wypoczyn
ku w czasie ferii lub wakacji. 

Program „Tak! Pomagam" jest z powodzeniem 
realizowany od siedmiu lat. Ten sukces wyni
ka przede wszystkim z dobrego przygotowa
nia przed rozpoczęciem projektu. Zanim fir
ma przystąpi do wdrożenia wolontariatu, na
leży zbadać, czy pracownicy są zainteresowani 
takim działaniem, a jeżeli tak, to w jakiej for
mie. Czy będzie to jeden dzień w ciągu roku, 
gdy wszyscy chętni realizują akcję wolontaria-
cką, czy też możliwość przygotowania mniej
szych, oddolnych projektów, które będą wy
łaniane w konkursie. Jeśli zdecydujemy się na 
drugi wariant, należy ustalić kryteria wyboru 
projektów, które otrzymają granty, czyli liczbę 
zaangażowanych osób, innowacyjność pomy
słu oraz czy projekt odpowiada na konkretny 
problem społeczny. Jeżeli firma przymierza się 
do organizacji programu wolontariatu pracow
niczego na zasadach konkursowych, dobrze jest 
zaangażować do współpracy niezależnych eks
pertów, którzy też będą oceniać przedstawione 
projekty. Przy „Tak! Pomagam" od lat współpra
cujemy z Centrum Wolontariatu. W Radzie Pro
gramowej programu zasiada m.in. Dariusz Pio
trowski, prezes Centrum, a także Barbara Fa
landysz - prawniczka i działaczka społeczna, 
oraz przedstawiciele innych organizacji poza
rządowych. 
Przy prowadzeniu działań wolontariackich na
leży również pamiętać o właściwej komunika
cji. W Providencie korzystamy z narzędzi do
stępnych dla pracowników i doradców klienta: 
intranetu, portalu internetowego dla doradców 
klienta, plakatów, komunikacji SMS-owej oraz 
publikacji w firmowym kwartalniku „Nasz Pro
vident". Te działania przynoszą wymierne efek
ty, bo do programu dołączają kolejne grupy wo
lontariuszy. Często są to projekty realizowane 
przez kilka odrębnych zespołów czy departa
mentów, które nie współpracują ze sobą na co 
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dzień. Bardzo ważny dla firmowej społecznoś
ci jest także czynny udział w wolontariacie pre
zesa i całego zarządu firmy. Dzięki ich zaan
gażowaniu została odnowiona m.in. sala oraz 
uporządkowany teren zielony wokół placówki 
opiekuńczej dla dzieci i młodzieży. 
W Providencie nie musimy specjalnie zachęcać 
naszych pracowników do udziału w programie, 
bo jego powstanie było odpowiedzią na ich po
trzeby. Już na starcie mieliśmy sporo zaintere
sowanych, a do ostatnich edycji programu zgła
sza się średnio ponad 600 chętnych, zarówno 
nowych wolontariuszy, jak i osób, które od lat 
realizują projekty. Przykładowo w Rzeszowie 
od początku istnienia „Tak! Pomagam" wolon
tariusze współpracują z Domem Dziecka, w Os
trowcu Świętokrzyskim konsekwentnie reali
zują projekt wyposażenia Zielonej Sali Gimna
stycznej przy Zespole Szkół Specjalnych. 
Rozpoczęcie działań wolontariackich w fir
mie powinno wynikać z autentycznej potrzeby, 
a nie z faktu, że temat jest modny. Podstawą jest 
pełna dobrowolność udziału. Należy także pa
miętać, że to projekt na lata, a jego rozwój wy
maga czasu. Ważne, by program wolontariatu 
pracowniczego był częścią firmowej strategii 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwo
li to na określenie budżetu, który firma co roku 
przeznacza na działania wolontariackie, oraz 
sposobu monitorowania realizacji poszcze
gólnych projektów, jak też na znalezienie oso
by, która będzie koordynować wszystkie dzia
łania związane z wolontariatem: współpracę 
z wolontariuszami, rozliczanie grantów, a tak
że komunikację wewnątrz i na zewnątrz fir
my. Korzyści dla organizacji to: wzmocnienie 
relacji ze środowiskiem lokalnym i organiza
cjami pozarządowymi oraz wzrost zaangażo
wania zespołu. Program wolontariatu to rów
nież wiele korzyści dla wolontariuszy. Wolonta
riat daje uczestnikom możliwość podniesienia 
kwalifikacji w zakresie zarządzania zespołem 
lub skutecznego zarządzania projektem i koor
dynacji wielu działań. To szansa na wykreowa
nie naturalnych liderów oraz doskonały sposób 
na zintegrowanie zespołu. Z naszych obserwa
cji wynika, że wolontariusze to osoby o zacięciu 
społecznikowskim, które chętnie angażują się 
w dodatkowe działania. Ich udział w „Tak! Po
magam" to naturalna konsekwencja tego, co ro
bią na co dzień. 

Nasze działania zostały uhonorowane na arenie 
międzynarodowej. W 2011 r. Provident otrzy
mał wyróżnienie Europejskich Nagród Wolon
tariatu Pracowniczego za wieloletnią pracę na 
rzecz promocji i rozwoju idei wolontariatu pra
cowniczego. Jest to podziękowanie dla wszyst
kich firmowych wolontariuszy - pracowników 
i doradców klienta, którzy działają w ramach 
programu „Tak! Po
magam". Uroczysta 
gala odbyła się w Pa
łacu Prezydenckim 
w Warszawie w mar
cu 2011 r. 
Program „Tak! Poma
gam" był także przed-
miotem badań stu
dentów i kadry aka
demickiej zarówno 
w Polsce, jak i za gra
nicą, m.in. ze Szkoły 
Biznesu i Nauk Spo
łecznych w Aarhus 
w Danii (School of 
Business and Social 
Science). 
Wolontariat pracow
niczy niesie ze sobą 
ogromny potencjał. 
Tym bardziej warto 
w tego typu inicjaty
wy inwestować. Je
dyną trudnością, jaka 
może się wiązać z re
alizacją takich dzia
łań, jest nie zawsze 
pełne zrozumienie, 
na czym wolontariat 
polega, że nie jest równoznaczny z filantro
pią. Nadal zdarza się, że potencjalnym odbior
com pomocy trzeba tłumaczyć, że wolontariat 
to autentyczne zaangażowanie czasu wolonta
riusza, a nie zakup wysokiej klasy telewizora 
bądź innego sprzętu. Na szczęście takich sy
tuacji jest coraz mniej dzięki akcjom edukacyj
nym podejmowanym przez media i organizacje 
pozarządowe. Od kilku lat organizujemy kon
kurs dla dziennikarzy „Tak! Pomagam" zajmu
jących się tematyką wolontariatu. To bardzo 
istotny element promowania wiedzy o wolon
tariacie, nie tylko pracowniczym.* 

T r ud no ś c i ą ,  j a k a  moż e  

s i ę  w iązać  z  r e a l i z ac j ą  

dz i a ł ań  wo l on t a r i a ck i c h ,  

j e s t  n i e  z aw sz e  

pe łne  z rozumien i e ,  

n a  c zym wo l on t a r i a t  

po l eg a ,  z e  n i e  j e s t  

r ównoznac z n y  

z  f i l an t rop i ą .  

Wolon t a r i a t  

t o  a u t en ty czne  

za a nga żowa n ie  c za su  

wo lon t a r i u sza .  
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