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Startuje świąteczna kampania Korpusu Solidarności
promująca wolontariat długoterminowy
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Narodowy Instytut Wolności rozpoczął realizację kampanii
promującą Korpusu Solidarności, nowy rządowy program wsparcia wolontariatu
długoterminowego. W akcję pod hasłem „Pomagaj nie raz, a cały czas” włączył się znany aktor Eryk
Lubos. Jej celem jest zachęcenie Polaków do wolontariatu, nie tylko w okresie świątecznym.
Spot jest dostępny na YouTube Narodowego Instytutu Wolności: https://youtu.be/hMvmFxhapEo
Strona kampanijna to www.korpussolidarnosci.gov.pl/pomagaj
Polacy chętnie angażują się w pomoc akcyjną i działalność jednorazową, jednak wolontariat
długoterminowy pozostaje jedną z najbardziej deficytowych form działalności wolontariackiej w
Polsce.
W odpowiedzi na ten problem powstał Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju
Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Jego celem jest długofalowe budowanie i
wzmacnianie relacji między wolontariuszami a instytucjami. W 2016 roku znaczna część organizacji
non-profit zadeklarowała, że w 90,2% korzysta z pracy społecznej, a więc bez wątpienia wolontariat
stanowi jedną z podstaw ich efektywnego funkcjonowania.
Budżet programu na lata 2018-2030 wynosi prawie 55 mln zł. W programie przewidziano 7 000 szkoleń
dla ponad 38 000 koordynatorów wolontariatu i 2 700 szkoleń dla 40 000 wolontariuszy. Program
przewiduje, że ok. 40 000 uczestników poświęci na wolontariat 83 000 000 godzin.
– Statystyki dotyczące wolontariatu długoterminowego pokazują jak wiele jest jeszcze do zrobienia,
stąd tak wszechstronna konstrukcja programu. Różnorodność narzędzi sprawia, że z Korpusu
Solidarności skorzystają zarówno sami wolontariusze, organizatorzy wolontariatu, jego koordynatorzy,
a nawet otoczenie – mówi Piotr Krygiel, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności.
Jednym z głównych narzędzi wsparcia, jakie oferuje NIW jest pierwszy ogólnopolski system łączenia
organizacji z osobami chętnymi do pracy wolontariackiej, czyli platforma SOW (System Obsługi
Wolontariatu). Korpus Solidarności to jednak nie tylko wsparcie dla organizacji non-profit, ale przede
wszystkim dla wolontariuszy, którym oferuje szkolenia i obozy, a już wkrótce również program Karta
Wolontariusza. Program ten ma być formą podziękowania za ich wyjątkowy i ciężki wysiłek, który
wkładają w wolontariat nie tylko od święta.
Popularność Korpusu Solidarności rośnie z miesiąca na miesiąc – w Systemie Obsługi Wolontariatu
rejestruje się coraz więcej użytkowników. Świąteczna kampania społeczna ma ten rozwój jeszcze
przyspieszyć. – Jesteśmy przekonani, że w przypadku takiego programu jak Korpus Solidarności
przykucie uwagi to pierwszy, a zarazem najważniejszy krok, by zainteresować całe społeczeństwo naszą
działalnością i zachęcić ludzi, by dołączyli do grona wolontariuszy – mówi Dariusz Pietrowski, kierownik
Biura Programu Korpus Solidarności w NIW.
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Scenariusz spotu został oparty na zderzeniu dwóch światów, tego wykreowanego na chwilę, podczas
świąt, z tym, który dla potrzebujących i samotnych jest codziennością. Wigilijny gość o wielkim sercu,
Eryk Lubos, wyrywa bohaterów z bajki, by pokazać im jak naprawdę wygląda świat. W ramach kampanii
zrealizowane zostały spoty video, kampania bannerowa, komunikacja w mediach społecznościowych,
spoty radiowe oraz sesja zdjęciowa. Kampania powstała we współpracy z agencją reklamową
Twożywo.
Kontakt dla mediów:
Jan Zujewicz
Kierownik Biura Komunikacji i Promocji
+48 601 901 214 | media@niw.gov.pl
O NIW
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza
odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu ds.
Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych.
Jednym z flagowych programów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program dotacyjny na oddolne
inicjatywy dla organizacji pozarządowych.
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