
z  F u n d a c j ą

WOLONTARIAT 
PRACOWNICZY

WOLONTARIAT AKCYJNY
niekwalifikowane prace podczas 
budowy lub remontu. Fundacja 

zapewnia: ubezpieczenie, transport, 
podstawowe szkolenie BHP, instruktaż 

i nadzór inżynierski, narzędzia i 
materiały, posiłek i napoje, foto-relację 
w mediach. Zakres prac i długość akcji 

dostosowane do możliwości 
wolontariuszy 

USLUGA PRO BONO
bezpłatne lub w obniżonej cenie 
 wykonywanie przez firmę usług 
zgodnych ze standardową ofertą 
na rzecz beneficjentów Fundacji np. 
usługi transportowe i logistyczne na 
rzecz sklepu charytatywnego, usługi 
informatyczne przy audycie strony 
internetowej, tłumaczenia 

WOLONTARIAT 
KOMPETENCYJNY

nieodpłatne prace na rzecz beneficjentów 
Fundacji Habitat Poland z wykorzystaniem 

cennych umiejętności zawodowych wolontariuszy 
i wolontariuszek,  w tym w projektach 

wymagających kreatywnego myślenia i 
innowacyjnego działania np. wsparcie prawne dla 

osób chcących założyć kooperatywę 
mieszkaniową, architektoniczny projekt adaptacji 

strychu budynku na mieszkania

DLACZEGO WARTO?
25 lat działalności Habitat for Humanity Poland zobowiązuje – 
stosujemy wysokie i sprawdzone standardy wolontariatu 
pracowniczego. 

Nasze projekty oferują firmom możliwość praktycznych działań z 
zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

Wzmocnienie wizerunku firmy w lokalnej społeczności, 
integracja zespołu, udział w przeciwdziałaniu ubóstwu 
mieszkaniowemu w Polsce i poprawa warunków 
mieszkaniowych – to tylko niektóre korzyści wynikające ze 
współpracy z Fundacją Habitat for Humanity Poland. 



KIM JESTESMY?
Odpowiadamy na problem ubóstwa mieszkaniowego – budujemy 
nowe domy, remontujemy mieszkania i budynki instytucji charytatywnych, 
zajmujemy się rzecznictwem publicznym i udzielaniem mikropożyczek. 

⦁ Od 1992 roku udało nam się wybudować 120 lokali mieszkalnych i 
pomóc 1300 rodzinom w Polsce. 
⦁ Tylko w 2017 roku na naszych placach budowy pojawiło się 
ponad 700 wolontariuszy, którzy przepracowali ponad 13 000 godzin! 
Wspólnymi siłami pomogliśmy 76 gospodarstwom domowym, 
poprawiając jakość życia ponad 200 osób. 
⦁ Nasze projekty wspierają m.in. Credit Suisse, The Dow Chemical 
Company, MetLife, Procter & Gamble, Whirpool i Wienerberger. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.habitat.pl 
oraz fanpage'a na Facebooku: www.facebook.com/HabitatPL, gdzie 
regularnie zamieszczamy fotorelacje z akcji wolontariackich z udziałem 
pracowników firm i korporacji oraz informacje o naszych działaniach. 
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Barbara Caban - Donor Care&Project 
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Taki projekt nie 
tylko daje 

satysfakcję i 
poczucie dobrze 

spędzonego 
czasu, ale także 
jest świetnym 
sposobem na 
integrację. 

Wszyscy z dumą 
nosili koszulki 

zabrudzone 
farbą.

Fajna energia i 
atmosfera, dużo 
śmiechu, ale też 

skupienie i 
refleksja nad 

tym, co w życiu 
ważne! 

Dziękuję!

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!


