
                                                                         

   

 

WOLONTARIAT W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM W 2019 ROKU 
 

Wszystkich sympatyków Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego zapraszamy do udziału w 
programie wolontariatu na rzecz ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Gorców.  

 
Wolontariuszem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która świadomie, dobrowolnie  
i nieodpłatnie wykona świadczenia mające na celu wspomagania działań statutowych Gorczańskiego Parku 
Narodowego.  
Szczegółowe informacje w Regulaminie Programu Wolontariatu w GPN  
 
W 2019 roku te świadczenia obejmą działania i czynności z zakresu udostępniania Gorczańskiego Parku 
Narodowego dla turystyki: 
 

1) Pomoc przy organizacji festynu turystycznego „Niedziela w GPN”  
Terminy:  
- 16 czerwca – na polanie Trusiówka w Lubomierzu-Rzekach  
- 18 sierpień -  w Parku Podworskim w Porębie Wielkiej  
 
Celem festynów organizowanych wspólnie z GOPR-em, gminami, organizacjami turystycznymi jest 
promowanie wśród turystów i lokalnej społeczności postawy poszanowania rodzimej przyrody, 
bezpiecznego zachowania wobec dzikich zwierząt, rozwijanie turystyki przyrodniczej i kulturowej, 
propagowanie bezpiecznego wędrowania po górach, promowanie naszego regionu oraz aktywizacja 
rodzin do czynnego wypoczynku. W latach poprzednich cieszyły się one dużą popularnością. Zadaniem 
wolontariuszy będzie obsługa stoisk z licznymi grami, zabawami terenowymi, a także przygotowanie  
i uporządkowanie terenu przed i po imprezie. W przypadku festynu w Porębie Wielkiej do zadania 
wolontariusza będzie również należało udostępnianie wystawy przyrodniczej oraz wyświetlanie filmu w 
Ośrodku Edukacyjnym GPN. 
 
Zapotrzebowanie: 4 osoby na każdy z pikników  
 
Do obsługi mile widziane są osoby, które lubią aktywny wypoczynek, łatwo nawiązują kontakty  
z przedstawicielami wszystkich grup wiekowych, lubią zabawy terenowe, potrafią pracować w zespole. 
 
2)  Pomoc przy organizacji imprezy edukacyjnej w Łopusznej – Gajówka Mikołaja  
Termin: 7 lipca – niedziela – „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody”  
 
Plenerowe imprezy w Gajówce Mikołaja są organizowane dla turystów, wczasowiczów, mieszkańców 
otuliny GPN, a w szczególności do rodzin z dziećmi. Ich celem jest upowszechnianie wiedzy o wartościach 
przyrodniczych i kulturowych Gorców i GPN, promowanie turystyki przyrodniczej oraz postaw 
sprzyjających ochronie przyrody.  
Zadaniem wolontariuszy będzie: 
- pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych do plenerowych gier  
i zabaw edukacyjnych  
- pomoc w przygotowaniu i uporządkowaniu osady Gajówka Mikołaja – obiektów i terenu wokół przed  
i po imprezie; 



- obsługa stanowisk z grami i zabawami edukacyjnymi dla dzieci i dorosłych. 
 
Zapotrzebowanie: 2-3 osoby  
 
Do obsługi imprezy edukacyjnej przydatne będzie komunikatywność, posiadanie ogólnej wiedzy 
przyrodniczej, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.  
Wolontariusze uczestniczący w ww. imprezie plenerowej mogą bezpłatnie skorzystać z noclegu  
w Gajówce Mikołaja. 
 

Ze względu na górski teren każdy wolontariusz w swoim wyposażeniu powinien mieć przede wszystkim:  
 
a) terenowe obuwie  (dobry wibram, wysokość ponad kostkę, nieprzemakalne) 
b) ubranie terenowe (kurtka przeciwdeszczowa, nakrycie głowy)  
c) środki przeciw ukąszeniom owadów; 

 
Na terenie Parku istnieje zagrożenie ukąszenia przez: 

a) kleszcza, które może grozić zachorowaniem na boreliozę lub odkleszczowe zapalenia opon 
mózgowych 

b) żmiję, której ukąszenie może być niebezpieczne dla zdrowia  
 
Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi ukąszeniami wolontariusz musi poruszać się po terenie w wysokich 
butach oraz stosować repelenty na owady.  
 
Naszym wolontariuszom w 2019 roku zapewniamy: 

1) Szkolenie BHP oraz szkolenie o Gorczańskim Parku Narodowym – jego walorach, organizacji pracy,  
a także pracy wolontariuszy; 

2) Odzież służbową – czapka i 1 koszulkę wolontariusza z logo GPN; 
3) Narzędzia i wyposażenie niezbędne do bezpiecznego wykonania pracy; 
4) Ubezpieczenie NW; 
5) Bezpłatny wstęp na wszystkie szlaki i obiekty GPN w okresie obowiązywania umowy; 
6) Bezpłatny nocleg w obiektach wynajętych- jeśli specyfika pracy będzie tego wymagała;   

 
Na prośbę wolontariusza możemy wydać zaświadczenie o uczestnictwie w programie wolontariatu w GPN. 
 
Koszty wyżywienia i dojazd z miejsca zamieszkania i powrót do niego wolontariusz pokrywa z funduszy 
własnych.  
 
Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony i podpisany formularz 
prosimy przesłać e-mailem w formie skanu na adres: malgorzata.jozefiak@gorcepn.pl lub pocztą na adres: 
Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 590 34-735 Niedźwiedź.  
 
Dalsze uzgodnienia będą dokonywane na zasadzie kontaktów indywidualnych. 
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