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ABSTRACT
Volunteering plays an important role in social life: strengthens social cohesion,
contribute to dissemination of human values (the idea of the common good, sensitive
to the fate of fellow human being, environmental protection, materialization of important
achievements of civilization), is a form of self development, allows to increase social
competence, professional skills, improve social ties, shape and strengthen pro-social activities
in general. The research of social pedagogy, although only discovers voluntary activities
not only in its scope, but form an integral part of its goals and objectives. The article gives
the definition, self-esteem functions and social functions of volunteering, social activity
of Poles after the turn in 1989 and the overall characteristics of the third sector
and volunteering in non-governmental organizations in Poland.
Key words: volunteering, non-governmental organizations, third sector, functions
of volunteering, self-education, learning by experience.
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STRESZCZENIE
Wolontariat pełni ważną rolę w życiu społecznym: umacnia spójność społeczną,
przyczynia się do upowszechnienia najważniejszych wartości (idea dobra wspólnego,
wyczulenia na los bliźniego, ochrona środowiska naturalnego, urzeczywistnianie ważnych
zdobyczy cywilizacyjnych), jest formą samorozwoju, pozwala na zwiększenie kompetencji
społecznych, kwalifikacji zawodowych, poszerzania więzi środowiskowych, kształtowania
i umacniania postaw prospołecznych w ogóle. Pedagogika społeczna dopiero odkrywa ten
teren badań, choć działalność wolontariacka nie tylko mieści się w jej zakresie
przedmiotowym, ale integralnie łączy się z jej założeniami i celami. W artykule
przedstawiono ustalenia definicyjne, funkcje autokreacyjne i funkcje ogólnospołeczne
wolontariatu, aktywność społeczną Polaków po przełomie ustrojowym w 1989 r. oraz ogólną
charakterystykę trzeciego sektora i wolontariatu w organizacjach pozarządowych w Polsce.
Słowa kluczowe: wolontariat, organizacje pozarządowe, trzeci sektor, funkcje wolontariatu,
samowychowanie, uczenie przez doświadczenie.
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