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Cele CAM „Nowolipie”:

• wspieranie realizacji spójnej polityki senioralnej m.st. 
Warszawy

• promocja i wzmacnianie idei dialogu 
międzypokoleniowego poprzez:

- działalność programową

- współpracę z organizacjami pozarządowymi

- upowszechnianie wolontariatu



Program CAM „Nowolipie”:

Podejmowanie innowacyjnych form aktywizacji 
oraz  udzielanie wsparcia aktywnym osobom 
starszym:

• spotkania tematyczne

• warsztaty 

• zajęcia sportowe

• spotkania z młodymi 

• kształcenie liderów lokalnych

• udostępnienie infrastruktury do realizacji 
pomysłów i działań

• pomoc  formalna w realizacji pomysłów

• sieciowanie - kontakt z innymi osobami 
aktywnymi

• WOLONTARIAT!



W Ramach Naszej Działalności Oferujemy: 

Dla wszystkich, międzypokoleniowo: 
klubokawiarnia, wi-fi
szachy w plenerze, bule, programy edukacyjno-kulturalne 
(koncerty, spotkania okolicznościowe, odczyty, wykłady, wernisaże, 
przedstawienia), wsparcie aktywności lokalnej, realizacja własnych 
inicjatyw skierowanych do seniorów, wolontariat, zajęcia rozwijające 
aktywność osób starszych oraz grup międzypokoleniowych 
m.in. joga, kursy tańca

Dla osób starszych: 
spotkania z cyklu zdrowego starzenia się 
konsultacje prawne, cyfrowe, pracownia plastyczna , gimnastyka 
usprawniająca, ćwiczenia z Active-Live, koła zainteresowań, m.in. 
szachowe, brydżowe, geograficzne, botaniczne, Punkt Wolontariatu 
Senioralnego - pomoc w zaangażowaniu się w wolontariat na terenie 
Warszawy 

Dodatkowo dla osób starszych spełniających kryterium dochodowe: 
Wsparcie w ramach Działu Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
(posiłki, fryzjer, pralnia)

Od stycznia 2020 r.

Punkt Informacji Senioralnej

Senioralne Biuro Karier





Architektura i design
dostosowane do nowych 

wyzwań



Klubokawiarnia 
międzypokoleniowa



Przeciwdziałanie 
e-wykluczeniu



Przestrzeń do spędzania czasu i wspólnego działania
- dom dziennego pobytu (usługi i pracownie)



Przestrzeń organizacji 
pozarządowych 
i wolontariatu 



Wizja wolontariatu
w CAM „Nowolipie”



Wolontariat w CAM „Nowolipie” jest:

• Okazją do wykorzystania potencjału osób 
starszych

• narzędziem pracy socjalnej w ramach 
metody pracy ze społecznością lokalną

• odpowiedzią na utratę ról społecznych 
(zawodowych) po przejściu na emeryturę 
oraz na rozluźnienie więzi rodzinnych

• przestrzenią dialogu i kooperacji 
międzypokoleniowej

• odpowiedzią na poszukiwaniem sensu 
życia w okresie seniorskim



Obszary zaangażowania wolontariuszy
w CAM „Nowolipie”



• wewnętrzny/zewnętrzny
• ekspercki/wspierający
• indywidualny/grupowy

• akcyjny/stały

Umowy wolontariackie podpisane z 45 osobami.

W tym: w 2019 roku z 32 osobami:

STRUKTURA WOLONTARIATU W INSTYTUCJI



Działania:
• dyżury w Punkcie
• tworzenie baz danych 

organizatorów wolontariatu w 
całej Warszawie

• spotkania z potencjalnymi 
wolontariuszami

• prezentowanie warszawskiej 
oferty wolontariatu

• kontakt z organizatorami 
wolontariatu

• sieciowanie wolontariuszy z 
organizacjami

Punkty Wolontariatu Senioralnego
- miejsce dla seniorów tworzone 

z seniorami-wolontariuszami



W Warszawie działają już łącznie 4 Punkty 
Wolontariatu Senioralnego wspieranego przez 
CAM Nowolipie. Wolontariusze pomagają innym 
osobom starszym znaleźć wymarzone działanie.

Wola

CAM Nowolipie, ul. Nowolipie 25B

Mokotów

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, 

ul. Woronicza 44A

Praga Południe

Centrum PACA, ul. Paca 40

Włochy  

MAL we Włochach, Ul. Rejonowa 6/8



Wolontariat stały/ zespołowy:
• Międzypokoleniowa Grupa Rękodzieła
• Grupa Filmowa
• Porozmawiajmy w Ogrodzie



Punkt Informacyjny w Klubokawiarni

Działania:
• wprowadzanie w funkcjonowanie i oprowadzanie nowych

bywalców po CAM „Nowolipie”
• informowanie o bieżących wydarzeniach
• odsyłanie do odpowiednich pracowników
• prezentowanie oferty kulturalnej Warszawy dedykowanej

seniorom



Wolontariat stały/ekspercki:

• Międzypokoleniowa Grupa Samoobrony
• Zajęcia z jogi taoistycznej
• Zajecia z OM Chantingu
• Szkolenia ze smatfona i androida

Wolontariat stały senioralny:

• Idol Seniora
• Wolontariat senioralny w szpitalu dziecięcym
• Wolontariat we współpracy z OPS Wesoła
• Wolontariat w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (plan)



Akademia CAM Wolontariatu- projekt 
realizowanych wspólnie z 
Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „Ę” 

Wolontariuszki i  wolontariusze:
• uczą się nowych kompetencji
• tworzą nowe projekty 
• integrują się  



Wolontariat akcyjny:
wsparcie imprez wewnętrznych i zew (stoiska, 
pomoc przy cateringu, dekoracje, fotografia)
wykłady i prezentacje 



Wolontariat akcyjny:

Międzypokoleniowe przygotowanie króliczków z ręczników 
dla nowonarodzonych dzieci w dniu 6 grudnia w szpitalu 
im.  „Św. Zofii”



Ważne obszary, 
korzyści i wyzwania 
w pracy z wolontariuszem-seniorem 
Ważne obszary:

• budowanie autentycznych relacji
• międzypokoleniowość
• stawianie na inicjatywę seniorów
• lokalność działań
• przynależność do grupy
• identyfikacja z instytucją
• docenianie wolontariuszy (spotkania, dyplomy, 

podziękowania)



Zalety współpracy z 

wolontariuszem-seniorem/wolontariuszką-seniorką

• wnosi swoje doświadczenie życiowe: wiedzę, umiejętności, wrażliwość na 
potrzeby innych

• jest dyspozycyjny/a

• często cechuje go/ją: poczucie odpowiedzialności, bezinteresowność i 
autentyczność

• jest gotowy/a na długoterminowe zaangażowanie

• ma potrzebę i otwartość na tworzenie nowych więzi społecznych (miejsce 
wolontariatu „drugim domem”)

• jego/jej celem nadrzędnym jest realizacja wartości a nie inne korzyści



Wyzwania:

• rekrutacja 

• zachowanie delikatnej harmonii między relacyjnością a 
skutecznością (rola koordynatora i stawianie granic)

• wolniejsze tempo pracy

• motywacja do nabywania nowych kompetencji

• waga bezpośredniej komunikacji



Dziękuję za uwagę!

Joanna Dolińska- Dobek

Dyrektor Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej „Nowolipie”


