
Wolontariat 
wysokich lotów

Zarejestruj się w bazie wolontariuszy poprzez formularz do-
stępny na stronie www.otop.org.pl.
Znajdź na naszej stronie listę grup lokalnych OTOP – grup 
członków OTOP działających w najbliższej okolicy swojego 
miejsca zamieszkania. Przyłącz się do nich i zaangażuj w pro-
jekty na rzecz ochrony ptaków i edukacji przyrodniczej. Jeśli 
w Twojej okolicy taka grupa jeszcze nie działa, może sam za-
inicjujesz jej powstanie?
Na stronie OTOP znajdziesz również informacje o tym, jak 
zaangażować się w programy monitoringowe – Monitoring 
Pospolitych Ptaków Lęgowych i Monitoring Zimujących Pta-
ków Wodnych. Bardziej szczegółowych informacji udzielą Ci 
koordynatorzy regionalni.
Chcesz zarejestrować swoje obserwacje ptaków? Wejdź na 
stronę www.ornitho.pl lub skorzystaj z aplikacji NaturaList.

W latach 2018–2019 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków realizuje projekt „Wolontariat wysokich lotów”, któ-
rego celem jest  animacja i integracja środowiska wolontariu-
szy działających na terenie Polski na rzecz ochrony ptaków 
i ich siedlisk oraz na rzecz popularyzacji wiedzy o nich. Pro-
jekt współfinansowany jest ze środków Programu Funduszu  
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki
tel. +48 22 761 82 05
biuro@otop.org.pl

www.otop.org.pl www.facebook.com/OTOP.BirdlifePolska

Rozwiń skrzydła i zostań
wolontariuszem OTOP!

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Mierz wysoko!
Przyłącz się do nas już dziś

• Stań Się częścią wyjątkowej 
SPołeczności

• zdobądź doświadczenie zawodowe

• SPędź Swój wolny czaS 
 w faScynujący i Pożyteczny SPoSób

• wykoRzyStaj wiedzę i zdolności 
 na Rzecz ochRony PRzyRody
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Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to 
założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie 
pożytku publicznego. Zajmuje się ochroną dzikich ptaków 
i miejsc, w których one żyją. Prowadzi działania z dziedzi-
ny czynnej ochrony przyrody i monitoringu przyrodniczego, 
kształtuje politykę mającą wpływ na środowisko, organi-
zuje wiele akcji edukacyjnych. W działaniach OTOP bierze 
udział rzesza kilku tysięcy członków, wolontariuszy i sympa-
tyków. Ich zaangażowanie sprawia, że ze swoją misją Towa-
rzystwo dociera do naprawdę wielu miejsc i ludzi w Polsce. 
 
Celem OTOP jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Pasja i umiejętności naszych wolontariuszy wspierają wiele 
działań na rzecz ochrony ptaków. Wolontariusze OTOP:

• Gromadzą dane o liczebności i rozmieszczeniu ptaków za 
pośrednictwem strony www.ornitho.pl lub na urządze-
niach mobilnych za pomocą aplikacji NaturaList.

• Biorą udział w badaniach terenowych ptaków (Monito-
ring Pospolitych Ptaków Lęgowych i Monitoring Zimują-
cych Ptaków Wodnych).

• Wykonują działania ochronne w rezerwatach przyrody 
zarządzanych przez OTOP.

• Podejmują interwencje na rzecz zagrożonych ptaków i ich 
siedlisk oraz pomagają zdobywać środki na ich ochronę.

• Organizują lokalne wydarzenia związane z tematyką pta-
sią, w tym ornitologiczne wycieczki podczas corocznych 
akcji Zimowego Ptakoliczenia, Europejskich Dni Ptaków 
oraz Światowych Dni Ptaków Wędrownych.

• Edukują dzieci i dorosłych o ptakach i przyrodzie.  
• Współtworzą kwartalnik „Ptaki” i inne publikacje OTOP 

poprzez ciekawe teksty oraz piękne fotografie i grafiki.
• Udzielają konsultacji prawnych, pomagają tłumaczyć tek-

sty oraz uczestniczą w pracach biurowych.

Wolontariuszami OTOP są osoby, którym zależy na tym, by 
ludzie żyli w harmonii z przyrodą. Dla nich, podobnie jak dla 
OTOP, ważne jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Zostają nimi zarówno profesjonalni ornitolodzy, jak i ama-
torzy przyrody. Ci pierwsi współpracują z naszą organizacją 
przede wszystkim w zakresie terenowych badań ptaków i ich 
siedlisk. Drudzy m.in. wspierają naszą działalność edukacyjną, 
publicystyczną i operacyjną. Działają na terenie całej Polski.

Dołącz do ich grona i stań się częścią wyjątkowej społeczno-
ści, która zabiega o dobro ptaków i ich siedlisk!

zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla obecnych i przyszłych pokoleń

OTOP to jedna z największych organizacji chroniących przy-
rodę w Polsce i jednocześnie polski partner światowej fede-
racji organizacji zajmujących się ochroną ptaków – BirdLife 
International. Realizując swoje działania, OTOP współpra-
cuje z polskimi i zagranicznymi autorytetami i organizacjami 
pozarządowymi.
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i jak dołączyć do ich grona?
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