E-WOLONTARIAT W PRAKTYCE
Dołącz do naszej społeczności i pomagaj
organizacjom pozarządowym
w codziennych zadaniach

Publikacja powstała w ramach projektu „Wolontariat z TuDu”, dofinansowanego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Platforma TuDu.org.pl została stworzona przez Fundację Dobra Sieć w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
„Nowe technologie lokalnie”, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

TuDu – co to takiego?
TuDu to pierwsza w Polsce platforma do e-wolontariatu, czyli wolontariatu wykonywanego
za pośrednictwem Internetu.
Dzięki niej organizacje pozarządowe i wolontariusze z całej Polski mogą współpracować
zdalnie. Przy takiej współpracy znikają bariery miejsca i czasu – współpraca może odbywać
się z każdego miejsca na świecie, o dowolnej porze dnia i nocy.

Dlaczego warto korzystać z TuDu?
Chcesz pomóc, ale brakuje ci czasu? Może nie znasz żadnej organizacji pozarządowej?
Nie wiesz, co lubisz robić?
Pomaganie innym jeszcze nigdy nie było takie proste! Wystarczy, że poświecisz kilka
chwil w swoim domowym zaciszu, a twoja praca może w znaczący sposób przyczynić się
do rozwoju ważnych projektów społecznych.
Zarejestruj się na TuDu! Dzięki temu masz możliwość:
• Bycia wolontariuszem, skąd tylko chcesz
Na TuDu możesz wspierać ciekawe projekty społeczne na odległość, z każdego
miejsca na świecie, o każdej porze dnia i nocy.
• Rozwijania swoich pasji i nabywania nowych umiejętności
Na TuDu możesz znaleźć zadania wolontariackie, które są dobrze dopasowane
do twoich zainteresowań i umiejętności.
• Zdobywania doświadczenia (także zawodowego!)
W twoim profilu na TuDu będzie widać, w ile zadań się zaangażowałeś/aś, ile twoich
odpowiedzi zostało wybranych jako najlepsze rozwiązanie zadnia, a także, jakie oceny
otrzymałeś/aś od organizacji. Buduj swoje portfolio działań społecznych!
• Poznawania nowych ludzi
Możesz znaleźć organizacje, których cele są dla ciebie interesujące i ludzi, którzy myślą
podobnie do ciebie.
Ponadto, na TuDu możesz:
• Mieć wpływ na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe – możesz brać
udział w burzach mózgów, udzielać sugestii, dzielić się pomysłami, etc.
• Zwiększyć swoją wiedzę na temat działalności organizacji.
• Inspirować się działaniami innych - w Polsce i na świecie – w obrębie e-wolontariatu,
dzięki artykułom na naszym portalu. A może kiedyś napiszemy o twoich działaniach?

Korzystanie z TuDu jest bezpłatne!
WWW.TUDU.ORG.PL
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TuDu w liczbach
Nasza społeczność liczy już ponad 1400 użytkowników, w tym:
1000 e-wolontariuszy, którzy specjalizują się w zadaniach takich jak:

wyszukiwanie informacji

245

dzielenie się doświadczeniem

228

tworzenie i edycja tekstów

208

wykonywanie tłumaczeń

121

udzielanie profesjonalnych porad

94

tworzenie i edycja multimediów

72
70

projektowanie (np. grafiki)

67

tworzenie baz danych
moderowanie (np. forów)

61

tworzenie stron www/aplikacji

49

inne zadania

148

i 400 organizacji działających w następujących obszarach:
edukacja
animacja społeczna
społeczeństwo obywatelskie
kultura i sztuka
nowe technologie
badania i rozwój
żywność i zdrowie
prawa człowieka
ekologia i zrównoważony rozwój
sport
pomoc humanitarna
inny obszar
110
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WSPÓLNIE WYKONALIŚMY

250
projektów

Logotyp dla projektu
Przyszywana Babcia
Przyszywany Dziadek

Tłumaczenia ofert
stypendialnych
dla portalu
MojeStypendium.pl

m.in.

400
zadań

Sprawdzanie BIP-ów
w ramach akcji
Mam to w BIPie

I wiele,
wiele innych!

Miej wielkie marzenia.
Rozpocznij od realizacji małych zadań.
Ale przede wszystkim… zacznij!
(Simon Sinek)
WWW.TUDU.ORG.PL
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Wolontariusze o TuDu

Na TuDu jestem od paru miesięcy i uważam, że to jedna z najlepszych stron, na jaką można się natknąć w wirtualnym świecie.
Wykonywanie zadań, pomoc organizacjom, która zajmuje tylko
kilkanaście minut dziennie, dają bezcenne poczucie bycia potrzebnym. TuDu jest wielkim dziełem pomocy składającym się
z małych cegiełek - każdy może pomóc, każdy może zmieniać
świat wokół siebie, niezależnie od tego, w jakiej jest sytuacji.
Na TuDu dodawane są zadania z wielu dziedzin - wszyscy Wolontariusze znajdują więc coś dla siebie. Ja na stronie wykonuję
głównie tłumaczenia i sprawdzam BIP-y. Jeżeli jeszcze wahacie się,
czy dołączyć do nas - obiecuję Wam, że nic nie stracicie, a możecie tylko
zyskać. To w końcu jeden z najprostszych sposobów na wsparcie organizacji
i fundacji. Czy warto? Pomagać zawsze warto! Do tego zdobywamy cenne doświadczenie i uśmiech na twarzy swojej i innych :) A więc do dzieła! Wszyscy
czekamy na Was na platformie :)
Kasia K.

Na TuDu jestem od września 2016 roku i zajmuję się tam głównie grafiką - projektowaniem logotypów, przygotowywaniem
do druku ulotek itp. Podoba mi się w tym serwisie to, że poza
oczywistym faktem, że można zrobić coś społecznie pozytecznego (jako grafik raczej rzadko mam okazję robić coś
istotnego, a jest to dla mnie bardzo motywujące), to i zadania są
dość różnorodne, dając też dużą wolność. Można więc przy okazji
podszkolić własne umiejętności, spróbować się w nowych dziedzinach, posmakować jak się pracuje z klientem (a jednak zupełnie innym rodzajem klienta). Dlatego na początek najlepiej „rzucać się” na jak najwięcej zadań, by
spróbować wszystkiego, zobaczyć w czym się jest mocnym, w czym nasze umiejętności przynoszą najwięcej korzyści innym i, stając się lepszym w tym, czym się
zajmujemy, przy okazji pomagać.
Jakub K.
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Moja przygoda z TuDu zaczęła się ponad rok temu. Szukałam zadań z dziedziny, która mnie interesuje i od tamtej pory zajmuję
się tłumaczeniem tekstów o różnej tematyce. Na TuDu najbardziej podoba mi się przyjazna atmosfera współpracy i łatwość
w nawiązywaniu kontaktu z zespołem. Dodatkową zaletą są pozytywne komentarze otrzymywane od organizacji, dla których
wykonywane były zadania. Od razu chce się żyć :)
Warto zarejestrować się na TuDu po to, żeby w procesie pomagania skorzystały obie strony - wolontariusz i organizacja. Wolontariusz
zdobywa cenne doświadczenie, a organizacja ma zapewnione wsparcie
w realizacji swoich projektów. Nic na TuDu nie jest narzucone, można pracować nad zadaniami w dowolnym czasie i być tak kreatywnym jak tylko ma się
ochotę. Aby zostać jednym z pomagających, wystarczy przejrzeć listę zadań
na stronie, wybrać jedno z nich i po prostu zacząć działać.
Gosia S.

WWW.TUDU.ORG.PL
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Jak działa TuDu
1

Załóż profil
wolontariusza

2

Wyszukaj
interesujące
zadanie

3

Dodaj
do zadania
komentarz lub
rozwiązanie

Szczęście sprzyja
przygotowanym
(Ludwik Pasteur)

4

Organizacja
wybiera najlepsze
rozwiązanie

5

E-wolontariusze
otrzymują
podziękowania

6

Sukces!
Zadanie
rozwiązane!
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Wypełnij formularz na stronie głównej, a następnie uzupełnij profil
wolontariusza. Dodaj swoje zdjęcie i krótki opis, w którym opowiesz,
dlaczego jesteś wolontariuszem. Zaznacz zainteresowania i umiejętności, którymi chcesz dzielić się z organizacjami na TuDu.

Wejdź do Bazy Zadań i filtruj zadania, zaznaczając kategorie, które cię
interesują (np. edukacja, ekologia, prawa człowieka) i umiejętności, które
posiadasz (np. tworzenie grafik, wykonywanie tłumaczeń).

Na stronie zadania możesz zamieścić komentarz (np. kiedy chcesz
zadać pytanie dotyczące treści) lub rozwiązanie. Możesz komentować
rozwiązania dodane przez innych użytkowników, prowadzić dyskusję,
inspirować się i udzielać innym wskazówek – na TuDu wolontariusze
mogą wspólnie pracować nad jednym zadaniem, aby jak najlepiej
rozwiązać zadanie.

Spośród zamieszczonych rozwiązań organizacja wybiera jedno lub kilka,
które uważa za najlepsze.

Organizacja wysyła e-wolontariuszom podziękowania oraz oceny
ich pracy. Podziękowania wysyłane są mailem, oceny – zamieszczane
są w profilu wolontariusza na TuDu.

Jeśli dobrze pracowało ci się z organizacją, możesz wyświetlić jej profil
i kliknąć przycisk „Dodaj do obserwowanych”. Dzięki temu, kiedy organizacja utworzy na TuDu nowe zadanie, zostaniesz o nim poinformowany/a.

WWW.TUDU.ORG.PL
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W jakie zadania możesz
się zaangażować na TuDu?
Takie, które da się wykonać:
• e-wolontariacko
• za pośrednictwem Internetu
• w czasie krótszym niż 3 godziny.
Na przykład:
•
•
•
•
•
•
•

dzielenie się pomysłami i doświadczeniem,
wykonywanie tłumaczeń,
wyszukiwanie informacji,
tworzenie i edycja tekstów,
tworzenie i edycja multimediów,
projektowanie (np. grafiki),
tworzenie stron www/aplikacji.

Nad jednym zadaniem może pracować grupa wolontariuszy i organizacji. Tak działa
crowdsourcing, czyli mechanizm współpracy grupy ludzi, którzy razem szukają najlepszego rozwiązania i dzielą się pomysłami.
Jakimi umiejętnościami chciałbyś / chciałabyś się podzielić na TuDu?
Wypisz wszystkie pomysły!

Wszystko jest trudne
zanim stanie się łatwe
(Johann W. Goethe)
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Tu warto zaglądać
e-wolontariat.pl
Wszystko o wolontariacie w internecie – po polsku. Tutaj przeczytasz o nowych inicjatywach
e-wolontariackich w Polsce i na świecie; znajdziesz inspiracje do własnych działań; zaczerpniesz wiedzę, jak e-wolontariat działa, jak go organizować i jak w nim uczestniczyć; dowiesz się
o możliwościach grantowych i konkursach na projekty pomagające przez internet.

onlinevolunteering.org
Strona Organizacji Narodów Zjednoczonych, łącząca wolontariuszy na całym świecie z organizacjami. Takie TuDu, tylko w skali globalnej :) Projekty zgłaszane tutaj przez NGO najczęściej
dotyczą działań na rzecz pokoju i rozwoju – to priorytety ONZ. Strona w językach: angielskim,
francuskim i hiszpańskim.

volunteermatch.org
Volunteer Match to pierwsza organizacja w historii, która zajęła się e-wolontariatem. Ich strona
to rozwinięte narzędzie do łączenia organizacji pozarządowych i e-wolontariuszy. Warto odwiedzać regularnie dział Learning Center: sporo inspiracji, wiedzy, a także szkoleń i webinariów. Strona w języku angielskim.

allforgood.org
Platforma prowadzona przez Points of Light – największą na świecie organizację zajmującą się
wolontariatem. Tutaj spotykają się e-wolontariusze i organizacje, powstają projekty oddolne.
Na blogu możesz znaleźć wiele bardzo ciekawych przykładów działań wolontariackich i e-wolontariackich. Strona w języku angielskim.

skillsforchange.com
Tutaj internet łączy organizacje pozarządowe nie tylko z indywidualnymi e-wolontariuszami
– ale też z całymi firmami, rozszerzając e-wolontariat na e-wolontariat pracowniczy. Strona
w języku angielskim.

energizeinc.com
Portal dla zainteresowanych wolontariatem – tych, którzy już się w nim odnajdują i początkujących. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów szkoleniowych, rozwojowych, które wspierają zarządzanie wolontariuszami, współpracę. Stąd już tylko klik do elektronicznego kwartalnika dla
osób ze świata wolontariatu i e-wolontariatu: e-volunteerism.com. Strony w języku angielskim.

WWW.TUDU.ORG.PL
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tudu.org.pl

Jakże wspaniale, że nie musisz
czekać ani chwili, by zacząć
zmieniać świat na lepszy!
(Anne Frank)

Materiał udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0.

