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Centrum Wolontariatu i  Mentoringu „Humanitas” 
działa na Wydziale Humanistycznym Uniwersyte-
tu Szczecińskiego. Zachęcamy Juniorów i Seniorów            
do podejmowania działalności wolontariackiej.
Rozwijamy wolontariat hobbystyczny, kompeten-
cji i opiekuńczy. Poszukujemy w środowisku lokal-
nym instytucji otwartych na potencjał i pomoc osób 
w wieku 60+. 
Poszukujemy osób, które chciałyby dzielić się swoim 
doświadczeniem i zmieniać świat poprzez działanie 
na rzecz innych.

Projekty przygotowuje Grupa Wolontariuszy i Men-
torów, prowadzona przez dr Beatę Bugajską. 
W  skład grupy wchodzi  23 słuchaczy  Szczeciń-
skiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora 
oraz trzy studentki Pedagogiki i  Pracy Socjalnej – 
wolontariuszki SHUS.  Doradztwo merytoryczne 
nad realizowanymi projektami przejęli pracownicy 
Katedry Pedagogiki Społecznej, kierowanej przez                                                  
prof. dr hab. Barbarę Kromolicką. 

Centrum zostało utworzone w  ramach projektów 
realizowanych przez Stowarzyszenie Absolwentów, 
Pracowników i  Przyjaciół Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego RAZEM:
„Humanistyczny Senior”, współfinansowany ze środ-
ków MPiPS w ramach Rządowego Programu na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych – ASOS 2014 
– 2020.
„Zachodniopomorski Senior”, współfinansowany 
z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
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Studenci SHUS pomagają jako wolontariusze 
w Herbarium Stetinensis

Szczecińskie Herbarium mieści się na Wydziale Bio-
logii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgromadzony 
zbiór zasuszonych okazów roślin i  grzybów, liczy 
przeszło 30 000 alegatów.  Seniorzy – wolontariusze 
ze Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu 
Seniora, trzy razy w tygodniu, pod okiem pracowni-
ków Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody, pracują 
przy przygotowaniu alegatów tj. układaniu roślin na 
arkuszach Herbarium.

Pomocne w tworzeniu  Grupy Wolontariuszy w her-
barium  było uczestnictwo naszych trzech wolon-
tariuszek  w cyklu szkoleń zorganizowanych  przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w  ramach 
projektu: „UTW dla społeczności lokalnych” – utwo-
rzenie grupy wolontariatu i współpracy ze społecz-
nością lokalną”, realizowanego w ramach programu 
„Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”, 
współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności. W ramach projektu otrzymali-
śmy również dofinansowanie na materiały niezbęd-
ne do pracy w herbarium i promocji naszych działań.



pierwszy wykład - prof. dr hab. Agnieszka Popiela

Jak rozwijać 
wolontariat 
hobbystyczny?
Krok 1 
Znalezienie instytucji
zainteresowanej wolontariatem 
seniorów
Wzorem jednego z najstarszych herbariów w Euro-
pie, Herbarium Królewskiego Ogrodu Botaniczne-
go w  Kew (Wlk. Brytania),  Herbarium Stetinen-
sis w  Szczecinie  prowadzone w  Katedrze Botaniki 
i  Ochrony Przyrody poprosiło o  pomoc Seniorów. 
W grudniu 2014 roku prof. dr hab. Agnieszka Popie-
la – kurator Herbarium, zaproponowała współpracę 
dr Beacie Bugajskiej- koordynatorce SHUS.  
Tym razem było łatwo, ponieważ to herbarium nas 
znalazło. W  przypadku innych instytucji etap ten 
może okazać się dużo trudniejszy.

Krok 2  
Znalezienie  wolontariuszy                   
-seniorów zainteresowanych 
problematyką 
Wśród seniorów jest dużo interesujących osób, któ-
re chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, pasją 
i czasem. Chcieliśmy zachęcić do współpracy osoby, 
które są miłośnikami przyrody,  lubią prace ręczne 
i gotowe byłyby poświęcić 1-2  godz. w tygodniu na 
przygotowywanie arkuszy zielnikowych. Poszuki-
waniem ochotników zajęła się Grupa Wolontariuszy 
i Mentorów. 
Zaprosiliśmy  studentów Szczecińskiego Humani-
stycznego Uniwersytetu Seniora na wykład prof. dr 
hab. Agnieszki Popieli na temat: Rośliny naczyniowe 
Pomorza Zachodniego - obecny stan wiedzy i  pro-
blemy zachowania bioróżnorodności.
Po wykładzie zgłosiło się 12 osób chętnych do pracy 
przy przygotowaniu alegatów  w herbarium.
Obecnie aktywnie pracuje tam  osiem  osób, ale two-
rzy się nowa grupa wolontariuszek.
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Krok 3
Edukacja

Krok 4 
Organizacja pracy wolontariuszy 

Krok 5 
Wyłonienie koordynatorów grupy

Szkolenie wolontariuszy rozpoczęto od przedstawie-
nia sposobów suszenia, konserwacji i przechowywa-
nia roślin.
Przygotowaniem materiałów do układania i segrega-
cją już wykonanych egzemplarzy zajmuje się pracow-
nik Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego 
– mgr inż. Iwona Pulit . Udziela również  instruktażu 
na bieżąco.

Ustalono dni i godziny pracy przy układaniu roślin 
na arkuszach w herbarium.
Zorganizowano wygodne miejsca do pracy, zapo-
znano wolontariuszki  z narzędziami oraz sposobami 
prawidłowego zaprezentowania powierzonych eks-
ponatów do wyklejania. Wprowadzono zeszyt czasu 
pracy wolontariuszek.

Każda grupa ma swojego lidera, który odpowiada         
za całość działań grupy wolontariuszy.
Ważna jest przyjazna i bardzo koleżeńska atmosfera, 
jaką tworzą poszczególni liderzy.
To nie tylko praca, ale i przyjemność kontaktu z mi-
łymi i mądrymi koleżankami.
Pracują w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze, 
jaką stwarzają pracownicy  Wydziału Biologii US.

tak suszą i przechowują

przy pracy w Herbarium

dr Beata Bugajska ze swoimi liderkami
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Krok 6 
Inspirowanie innych – pozyskiwanie 
kolejnych wolontariuszy

Krok 7 
Wypracowanie systemu
motywowania i doceniania 

Do pracy w herbarium zgłasza się dużo chętnych, co 
oznacza, że nasza praca wolontariuszek zaczęła być 
doceniania w środowisku lokalnym. Dzięki temu ko-
lejna grupa mogła rozpocząć pracę. 
Inspiracje sięgają jednak dalej. Udało nam się uru-
chomić grupę wolontariuszek w Filharmonii Szcze-
cińskiej!

Zadowolenie z  efektów pracy naszych wolontariu-
szek jest bardzo duże.
W nagrodę za swoją pracę zostały zaproszone przez 
prof. dr hab. Agnieszkę Popielę na wyjazd szkolenio-
wo-integracyjny do Centrum Edukacji Środowisko-
wej Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie.
Odwiedziły torfowisko z okazami roślin owadożer-
nych. Poznały różne okazy grzybów jadalnych, nie-
jadalnych i trujących.
Wszystkie ciekawe okazy mogły obejrzeć przez mi-
kroskop binokularny  w dużym powiększeniu.
Ogromnie zdziwione były widokiem w  powiększe-
niu mchu porastającego pomiędzy płytkami chod-
nikowymi. Szkoda, że tego piękna nie widać bez po-
większenia.
Zapoznano je również z możliwościami i sposobem 
działania skaningowego mikroskopu elektronowego 
SEM. 
Wieczorem rozpalono wielkie ognisko i  upieczono 
kiełbaski - śpiewająco ciesząc się własnym towarzy-
stwem.

przy ognisku

jak należy przygotować materiał

podglądanie natury to wspaniałe zajęcie

mikroskop elektronowy



Jak rozwijać 
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Krok 8  
Kreowanie nowych pomysłów 
i ich realizacja

Krok 9 
Ewaluacja

Dzięki nawiązanej współpracy, Seniorki Szczeciń-
skiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora mają  
możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju inicja-
tywach podejmowanych na Wydziale Biologii US.
Współpraca z Wydziałem Biologii nadal będzie się 
rozwijała, ponieważ już są wspólne plany pomocy 
w organizowaniu i zagospodarowaniu ogrodu poka-
zowego przy budynku Wydziału Biologii  na ul. Fel-
czaka.
Bardzo duże przedsięwzięcie, ale już wyrażamy chęć 
pomocy w ramach wolontariatu.

Praca w  Herbarium jest odpoczynkiem od codzien-
nych zajęć.

Miła i sympatyczna atmosfera stworzona przez kole-
żanki sprawia, że z radością idę popracować i spotkać 
się z nimi.

Pogłębiamy swoją wiedzę z dziedziny biologii, bo na 
każde zapytanie o daną roślinę otrzymujemy bardzo 
wyczerpujące odpowiedzi od pracowników Wydziału 
Biologii.

Jak niewiele trzeba żeby czuć się potrzebnym, dowar-
tościowanym.

Wydział Humanistyczny i Wydział Biologii Uniwer-
sytetu Szczecińskiego  jest szczerze otwarty na współ-
pracę z najstarszym pokoleniem, które nadal chce się 
uczyć ale i dawać z siebie innym.

omawianie powstania nowego ogrodu i wyjazdu do Małkocina

Ekipa


