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Wstęp 

Przedstawiamy raport z badania „Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego 

wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich”, przygotowany przez firmę Era Ewaluacji na zlecenie Departamentu Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Niniejszy raport jest trzecim i zarazem ostatnim 

raportem z realizacji badania.  

Badanie zostało zrealizowane w okresie od lipca do października 2013 roku. 
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Informacje o badaniu 

Cel badania 

 

Prowadzona ewaluacja miała charakter ewaluacji on-going – towarzyszyła wdrażaniu pilotażowej 

edycji Komponentu. Zamierzeniem trzeciej i zarazem ostatniej części badania było dostarczenie 

Zamawiającemu informacji o bieżącym stanie realizacji dofinansowanych projektów, ale przede 

wszystkim podsumowanie efektów realizacji pilotażowej edycji Komponentu i wypracowanie 

rekomendacji dotyczących wspierania i realizacji projektów wolontariatu długoterminowego w 

ramach PO FIO.  

W ewaluacji zostały wzięte pod uwagę kryteria:  

• adekwatności sposobu wdrażania Komponentu do założonych celów oraz realizowanych 

projektów do potrzeb i kompetencji wolontariuszy, a także potrzeb organizacji goszczących 

• skuteczności osiągania celów projektów oraz wsparcia rozwoju idei wolontariatu 

długoterminowego  

Główne zagadnienia i metody badawcze 

Raport składa się z trzech części.  

W pierwszej z nich przedstawiamy raporty z trzech studiów przypadku zrealizowanych w 

organizacjach goszczących wolontariuszy. Celem studiów przypadku było przyjrzenie się realizacji 

projektów wolontaiatu, w szczegolności takim kwestiom, jak: 

⇒⇒⇒⇒ Motywacje wolontariuszy do udziału w projekcie 

⇒⇒⇒⇒ Odbywanie wolontariatu w organizacji goszczącej 

⇒⇒⇒⇒ Korzyści wolontariuszy z udziału w projekcie 

⇒⇒⇒⇒ Adekwatność realizowanych działań do potrzeb wolontariuszy 

⇒⇒⇒⇒ Wpływ wolontariatu na życie zawodowe/osobiste wolontariuszy 

⇒⇒⇒⇒ Wpływ ich pracy na życie społeczności lokalnych, na rzecz których działali 

Opisane tutaj historie wolontariuszy mogą zostać wykorzystane do promocji projektów wolontariatu 

długoterminowego wśrod potencjalnych wolontariuszy i organizacji goszczących. 

Organizacje i wolontariusze do studiów przypadków byli dobierani w sposób celowy: są to osoby, 

które odbywały wolontariat u różnych Operatorów, w różnych typach organizacji, a ponadto są to 

Głównym celem ewaluacji Komponentu Wolontariatu 
Długoterminowego jest ustalenie, w jaki sposób wspiera on rozwój 

wolontariatu długoterminowego w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem procedur wdrażanego Komponentu i potencjału 

zaproponowanych mechanizmów dla wspierania tego typu 
wolontariatu w przyszłości.
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osoby różniące się pod względem wieku, doświadczenia, profilu i wykonywanych w ramach 

wolontariatu zadań. 

Druga część poświęcona została rezultatom Komponentu: korzyściom wynikającym z realizacji 

Programu dla wolontariuszy oraz dla organizacji goszczących. 

Trzecia część skupia się na analizie roli Komponentu Wolontariatu Długoterminowego w promocji 

wolontariatu w Polsce. 

 

 

 

W raporcie zacytowane zostały wypowiedzi respondentów: 

⇒ przedstawicieli Operatorów (oznaczenia w tekście [Operator 1-3]) 

⇒ opiekunów wolontariuszy z organizacji goszczących (oznaczenia w tekście [opiekun 

wolontariuszy]) 

⇒ pracowników organizacji goszczących (oznaczenia w tekście [pracownik organizacji]) 

⇒ ekspertów (oznaczenia w tekście Ekspert 1-2]) 

Na tym etapie badania zostały zrealizowane: 

• 3 IDI z przedstawicielami Operatorów 

• 3 studia przypadku w organizacjach goszczących (Stowarzyszenie „Łańcuch 

Wzajemności” w Krekolach, Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” w Kwidzynie oraz 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku). W ramach każdego studium 

przypadku przeprowadzono następujące działania badawcze: IDI z 

wolontariuszami, opiekunami wolontariuszy, pracownikami organizacji 

goszczących, członkami lokalnej społeczności, analizę danych zastanych, m.in. 

artykułów z prasy lokalnej opisujących pracę wolontariuszy w społeczności 

lokalnej. Ponadto wykonano dokumentację wizualną na miejscu. 

• CAWI z wolontariuszami uczestniczącymi w projekcie – po zakończeniu udziału w 

Programie. Ankieta CAWI została przeprowadzona pod koniec realizacji badania 

(październik), aby uzyskać informacje o losach wolontariuszy po pewnym czasie 

od zakończenia wolontariatu. 

• 2 IDI z ekspertami oceniającymi wnioski. 
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Wyniki 

 

Część I. Studia przypadku 

Stowarzyszenie Eko Inicjatywa 

 

 

 

Kwidzyn 

 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca od 10 lat w obszarze 

edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. 

Początki działalności Eko-Inicjatywy to niewielkie projekty edukacyjne skierowane do dzieci z 

Kwidzyna. Od początków działalności Stowarzyszenie rozwijało się m.in. w kierunku animacji 

społeczno-ekologicznej terenów wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności 

lokalnej, wykorzystując różnorodne metody, np. warsztaty dla dzieci, festyny, konsultacje. 

Na co dzień stowarzyszenie współpracuje z ponad 50-cioma organizacjami, instytucjami, 

jednostkami samorządowymi, szkołami oraz małym i średnim biznesem, a także z 

organizacjami z Rosji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 

W 2009 roku stowarzyszenie otrzymało akredytację organizacji goszczącej i wysyłającej 

wolontariuszy oraz bierze udział w Programie Młodzież Akcja 3 Wolontariat Europejski 

(European Voluntary Service – EVS). 
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Obraz 1. Siedziba stowarzyszenia Eko Inicjatywa w Kwidzynie. Źródło: materiały własne Stowarzyszenia. 

 

Profil wolontariuszki 

 

Do głównych zadań wolontaruszki w Eko-Inicjatywie należało:  

 

Wolontariuszka Ania to młoda absolwentka psychologii. Posiada również wolontariackie 

doświadczenie. Pracowała w organizacjach pozarządowych zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi w Polsce i w ramach EVS (European Voluntary Service - Wolontariat 

Europejski). Interesuje się ekologią i ochroną środowiska. Jej wolontariat w Eko Inicjatywie 

trwał 10 miesięcy. 
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Praca w organizacji goszczącej 

Wolontariuszka postawiła sobie trzy cele przed rozpoczęciem wolontariatu: 

• Zmiana otoczenia – przeprowadzenie się z dużego miasta (Warszawy) do mniejszego, 

spokojniejszego. 

 
• Poznanie środowiska ekologicznych organizacji pozarządowych spoza Warszawy oraz 

specyfiki ich pracy. 

 
• Poznanie nowych, ciekawych ludzi, rozwinięcie sieci kontaktów i znajomości. 

zadania 
wolontari

uszki

promocja 
wolontariatu

działania 
edukacyjne 

wśród lokalnej 
społeczności

wymiana 
polsko-

francuskiej 
młodzieży

wsparcie 
wolontariuszy 
międzynarodo

wych

Cel wyjechania z mojego miasta rodzinnego, bo mieszkam w Warszawie na co dzień (…) nie 

odpowiada mi to miasto jako miasto docelowe do pracy i życia, bo jest takie trochę za 

szybkie tempo, jak dla mnie. Także to był mój cel główny. [wolontariuszka ] 

W Warszawie (…) już znam trochę to środowisko i chciałam zobaczyć jak to wygląda też poza 

stolicą, bo wiadomo, że to jest też coś innego. [wolontariuszka] 
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Wolontariuszka realizowała wiele różnorodnych działań w organizacji goszczącej, zarówno 

samodzielnie, jak i przy wsparciu innych pracowników. Pierwszy miesiąc jej pracy został poświęcony 

na zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia, w związku z tym uczestniczyła we wszystkich 

możliwych działaniach organizacji. Dzięki temu mogła zastanowić się, co chciałaby robić i wraz ze 

swoją opiekunką zaplanować kolejne działania. 

 

 

Do jej najważniejszych zadań należały: 

• Promocja wolontariatu, głównie poprzez organizację Dnia Wolontariusza w Kwidzynie. 

Wolontariuszka zorganizowała to wydarzenie na początku swojej pracy w Eko Inicjatywie we 

współpracy z wolontariuszkami z Hiszpanii i z Francji, które pracowały w Stowarzyszeniu w 

ramach EVS. 

 

Jak sama wolontariuszka przyznaje, zorganizowanie i poprowadzenie imprezy było dla niej bardzo 

dużym wyzwaniem i cennym doświadczeniem. 

Zbudowanie sieci kontaktów poza Warszawą, żeby ewentualnie gdzieś szukać pracy poza 

Warszawą, może w mniejszym mieście, zobaczyć, jak się mieszka w mniejszym mieście. 

[wolontariuszka] 

My mamy taką strategię że wolontariusz czy wolontariuszka tak naprawdę przez pierwszy 

miesiąc swojego pobytu (…) uczestniczy we wszystkich możliwych działaniach jakie my 

robimy. Czyli tak na prawdę poznawała wszystkich naszych edukatorów, czy tutaj od lasu 

czy od ptaków, czy ja zajmuje się działaniami międzynarodowymi czy też w kwestii takiej 

społecznej, tutaj wspieramy osoby bezrobotne, kobiety 50 plus, małe miejscowości i tak 

dalej więc jakby pierwszy miesiąc był poświęcony temu. [opiekunka wolontariuszki] 

 

To było takie pierwsze tego typu działanie w Kwidzynie, wspierana była przez wolontariuszkę 

z Hiszpanii i z Francji. To był ponad miesiąc pracy żeby opracoać program i one też 

przeprowadziły tę imprezę, ponad 100 osób przyszło, to jak na Kwidzyn to jest bardzo, bardzo 

duże osiągnięcie. [opiekunka wolontariuszki] 
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• Działania edukacyjne w Kwidzynie. Wolontariuszka brała udział w kilku projektach 

edukacyjnych i spotkaniach z lokalną społecznością: 

o „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna” – projekt skierowany głównie do 

młodzieży i dzieci – praca wolontariuszki polegała głównie na wspieraniu grup 

młodzieżowych w zakresie realizacji projektów ekologicznych 

o „Porządne Pomorze” związany ze zmianą tzw. „ustawy śmieciowej” – praca 

wolontariuszki polegała głównie na zadbaniu o organizację samych szkoleń i spotkań 

z samorządami. 

o  „Dzień Ziemi” – współorganizacja i wsparcie w pracy z wolontariuszami. 

 

Obraz 2. „Dzień Ziemi” w Kwidzynie. Źródło: materiały własne Stowarzyszenia. 

• Polsko-francuska wymiana młodzieży „Healthy and conscious way of being”, dotycząca 

ekologicznego trybu życia, która była autorskim pomysłem wolontariuszki.  

Dla mnie to było takie doświadczenie pierwsze, tam sala pełna, około setka ludzi, robiłam 

takie różne rzeczy wcześniej, ale nigdy takiego wystąpienia publicznego przed taką ilością 

osób nie prowadziłam. Więc my byłyśmy takimi, powiedzmy, gospodyniami tego dnia. (…) To 

było wyzwanie i takie dosyć przeżycie duże, bo praca z osobami, które się zna od paru 

tygodni, no jest to takie, no było to przeżycie. [wolontariuszka] 
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Wolontariuszka realizowała projekt przez ostatnie miesiące swojej pracy.  

 

 

 

 

 

  

Ania była główną koordynatorką realizacji własnego pomysłu, od etapu pisania projektu do jego 

rozliczania. Członkowie Stowarzyszenia byli dostępni w razie jakichkolwiek zgłaszanych 

problemów, jednak otrzymała ona pełną swobodę dotyczącą sposobu realizacji wymiany. Dzęki 

temu miała szansę zdobyć cenne doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu 

międzynarodowego projektu. 

Ten projekt wymiany młodzieżowej, którego temat sobie wybrałam. Taki autorski mój 

rzeczywiście projekt. (…) Dużo się nauczyłam: o wiele więcej się człowiek uczy, jak robi coś 

nowego i coś swojego. [wolontariuszka] 

„Młodzież w działaniu”, czyli cały ten projekt, właściwie budowa go z dużym wsparciem Ani 

[opiekunki – przyp.aut.] i też ona pomagała pisać wniosek, ona jest też dosyć doświadczoną 

osobą, też trenerem tego programu „Młodzież w działaniu”, więc tutaj się tak w miarę 

bezpiecznie czułam, że wiedziałam, że ona dopilnuje tutaj różnych takich rzeczy, które być 

może bym przeoczyła z niewiedzy, czy niedopatrzenia. Także tutaj to było dosyć ciekawe i 

też pracochłonne. [wolontariuszka] 
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Obraz 3. Wymiana młodzieży Healthy and conscious way of being. Żródło: http://kwidzyn.naszemiasto.pl/. 

• Wsparcie wolontariuszy międzynarodowych  

Wolontariuszka pomagała osobom przyjeżdżającym do Stowarzyszenia w ramach EVS w aklimatyzacji 

w Kwidzynie. Była dla nich swego rodzaju mentorką i osobą z którą miały pierwszy kontakt. 

 

Wolontariuszka realizowała również razem jedną z wolontariuszek EVS różnego rodzaju projekty – 

m.in. zorganizowały zbiórkę pieniędzy na wybudowanie stołówki w Rwandzie, czy „Dzień 

Wolontariusza” w Kwidzynie. Dzięki tym działaniom Ania miała okazję rozwinąć swoje umiejętności 

językowe oraz organizacyjne. 

Ania bardzo mocno wspiera naszych wolontariuszy zagranicznych. Dla Leny Ukrainki jest taką 

mentorką (…) Ania wprowadzała ją w życie trochę polskie. [opiekun wolontariusza] 
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• Udział w różnego rodzaju akcyjnych działaniach edukacyjnych w Kwidzynie – 

wolontariuszka włączała się również w jednorazowe działania edukacyjne w miarę potrzeb 

zgłaszanych przez edukatorów pracujących w Stowarzyszeniu. 

 

 

 

Dosyć ciekawa sprawa, taka tematyka mocno społeczna, to mnie bardzo interesuje, no i też 

taka pomoc językowa, techniczna, organizacyjna dla Carmen, która pierwszy raz coś takiego 

robiła, też takie sprawy związane chociażby z ministerstwem finansów, tym, jak się załatwia, 

jak się organizuje zbiórkę publiczną. [wolontariuszka] 

 

Pomogła jej (wolontariuszce z Hiszpanii – przyp.aut.) zorganizować zbiórkę publiczną, i to 

zbiórkę publiczną międzynarodową, bo to tam dla zbudowania jakiejś tam budowli w 

Rwandzie, więc jakby też tutaj bardzo mocno z ministerstwem mieliśmy wspólnego. 

Odrzucali nam chyba trzy razy prośbę, więc tu też na pewno duża zasługa Ani, żeby dostać 

to pozwolenie na zbiórkę, zorganizować skarb na tą zbiórkę, właśnie teraz są na etapie 

rozliczania. [opiekun wolontariusza] 

Ania wspierała cały czas wszystkie działania związane z kampaniami przez nas 

realizowanymi, na przykład z organizacją Dnia Ziemi, z organizacją ferii, takich półkolonii dla 

dzieci z terenu Kwidzyna. [pracownik organizacji] 

Zespół Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa elastycznie podszedł do zadań wolontariuszki. Dzięki 

temu, że Ania na początku swojej pracy poznała wszystkie działania prowadzone przez 

organizację, mogła potem świadomie wybrać te, w których chiałaby uczestniczyć. Opiekunka Ani 

dostosowywała zadania do kwalifikacji i do chęci wolontariuszki oraz dawała możliwości i 

przestrzeń do realizacji własnych pomysłów. 
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Trudności 

Kluczowe trudności, z jakimi zmagała się wolontariuszka, polegały głównie na kumulacji zadań, 

zwłaszcza w trakcie realizacji jej autorskiego projektu. Członkowie Stowarzyszenia postrzegali 

wolontariuszkę jako osobę bardzo samodzielną, co wiązało się z przekazywaniem jej wielu zadań do 

samodzielnego wykonania. W pewnym momencie wolontariuszka poczuła się przeciążona i wspólnie 

zdecydowano o przekazaniu części zadań innym osobom. Ważną rolę odegrała w tym procesie 

opiekunka, która wsparła wolontariuszkę w realizacji wymiany międzynarodowej.  

 

 

Ania była też związana ze świetlicą środowiskową, z dziećmi, ale myślę że po takich dwóch, 

trzech wizytach stwierdziła, że to nie jest grupa docelowa, z którą chce pracować, więc mam 

nadzieje że to też jakby cenne. [opiekunka wolontariuszki] 

Wyszło tak elastycznie, tak mi się wydaje i to mi się bardzo podoba (…) Natomiast wyniknął 

ten mój autorski projekt, wyniknęło też to, że ja pomagałam  dużo Carmen. Ja jestem bardzo 

zadowolona, że to było potraktowane w sposób elastyczny. Nie taki twardy, że mamy plan, 

to się musimy go twardo trzymać, bo jak nie to się nie uda. To było fajne, że była taka 

przestrzeń. [wolontariuszka] 

Organizacja pozostawiła również wolontariuszce dużo swobody w zakresie realizacji własnych 

projektów. Wolontariuszka miała okazję zrealizować własne pomysły m.in. duży projekt 

wymiany międzynarodowej i dzięki temu  zdobyć doświadczenie w samodzielnej, projektowej 

pracy. 

Była taka sytuacja, też przy samej organizacji wymiany ja zgłaszałam, że potrzebuję więcej 

wsparcia, że byłam postrzegana jako ta osoba samodzielna, to trochę też zadziałało na moją 

niekorzyść w pewnym momencie i miałam za dużo tego. Po prostu byłam jakoś 

obezwładniona tym wszystkim, no ale powiedziałam stop, trzeba to jakoś zmienić i 

rzeczywiście to wsparcie się zwiększyło. [wolontariuszka] 
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Wolontariusz jako członek organizacji 

Mocną stroną wolontariatu organizowanego przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa jest sposób 

komunikacji oraz określenie relacji pomiędzy opiekunką a wolontariuszką. 

Na początku pracy opiekunka i wolontariuszka uzgodniły zakres i sposób współpracy. 

 

 

Istotne jest również to, że wolontariusza od początku pracy miała jasno określonych zwierzchników. 

Duży wpływ na przejrzystość pracy miał rozdział kwestii merytorycznych, którymi zajmował się 

bezpośredni przełożony wolontariuszki, oraz organizacyjnych, z którymi zwracała się do swojej 

opiekunki.  

 

Wolontariuszka miała świadomość, że może liczyć na wsparcie opiekunki. Przyznaje, że ważne dla niej 

było również to, że nie było sztywno określonych ram współpracy, dzięki czemu spotkania mogły być 

elastycznie dopasowane do ich potrzeb. 

 

Wolontariuszka bardzo szybko zintegrowała się z zespołem. Rozmówcy są zdania, że udało się tego 

dokonać dzięki dużemu dopasowaniu zainteresowań i sposobu życia Ani do stylu panującego w 

Stowarzyszeniu.  

 

 

Dobrą praktyką były regularne spotkania ewaluacyjne, w trakcie których były omawiane bieżące 

działania i rozwiązywane problemy. 

Fajne jest to, że Ania potrafi się przyznać tak, i powiedzieć - ja nie potrafię tego zrobić, proszę 

zrób to - więc jakby ja to szanuje i jest dla mnie okej, bo to jest jasny przekaz [opiekunka 

wolontariuszki] 

Mi się udało zintegrować zdecydowanie szybko. Tak mi się wydaje, że już po pierwszym 

miesiącu bardzo dobrze się tu czułam i nawet rozmawiałyśmy tu z Ewą, z prezeską, że ona 

mówi „wiesz co, już nawet sobie nie wyobrażam jakby to było już bez Ciebie”. 

[wolontariuszka] 

(…) Szybko Ania się z nami tutaj zżyła. [pracownik organizacji] 
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Wolontariuszka wprowadzała również pewną świeżość w działania Stowarzyszenia i wspierała innych 

pracowników. 

 

Członkowie zespołu doceniają wolontariuszkę za kreatywność, ambicję i skrupulatność.  

 

Wolontariuszka w oczach lokalnej społeczności 

Odbiorcy działań 

Zauważalny jest wpływ pracy wolontariuszki na społeczność lokalną. Dzięki działaniom Ani, 

mieszkańcy dowiedzieli się na czym polega idea wolontariatu. Wpływ jest zauważalny zwłaszcza 

dzięki takim działaniom jak: 

• Zorganizowanie „Dnia Wolontariusza” 

• Nawiązanie kontaktu z mieszkańcami, opowiadanie o doświadczeniach związanych z 

wolontariatem długoterminowym w Polsce i zagranicznym w ramach EVS – pokazywanie na 

własnym przykładzie, na czym polega wolontariat 

• Pośredniczenie w kontakcie wolontariuszek z Ukrainy i Hiszpanii z lokalną społecznością, 

poprzez tłumaczenie. 

Zarówno Ania, jak i pracownicy Stowarzyszenia zauważają, że mieszkańcy Kwidzyna zaczęli 

interesować się i prosić o informacje dotyczące wolontariatu, zarówno tego w Polsce, jak i zagranicą. 

 

Teraz z perspektywy tego, że wiem, że ona już za kilka tygodni stąd odjedzie, to mi się 

wydaje, że będzie nam brakowało takiej osoby właśnie. No bo poprawiała dynamikę pracy 

no i dużym wsparciem była. W codziennych działaniach, ale też i w takich większych, które 

gdzieś tam mieliśmy w planach do zrealizowania. [pracownik organizacji] 

 

Na pewno Ania przyczyniła się bardzo mocno do promocji, bo każdy generalnie był zdumiony 

tym, że można wyjechać na wolontariat w Polsce. My promujemy bardzo mocno wolontariat 

europejski, więc to, że można właśnie robić coś  w Polsce, no to było takim dużym 

zaskoczeniem i wiele osób pytało się jak ja mogę się w to zaangażować, jak to można zrobić. 

[opiekunka wolontariuszki] 
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Partnerzy stowarzyszenia 

Ania współpracowała z dużą grupą edukatorów i trenerów, pomagając im w realizacji różnego 

rodzaju działań. Zauważali oni, że wprowadza ona nowe spojrzenie i dynamikę w ich zajęcia. Dzięki 

temu, że osoba z zewnątrz włącza się w działania, możliwe jest zweryfikowanie dotychczasowego 

podejścia oraz uzyskanie nowej jakości. 

 

 

Efekty wolontariatu 

Największy sukces wolontariatu 

Według opiekunki bardzo dużym sukcesem okazał się Dzień Wolontariusza, dzięki któremu do 

Stowarzyszenia zgłosiło się kilku nowych wolontariuszy. Sukcesem Ani było również niemal 

samodzielne zrealizowanie projektu wymiany międzynarodowej. 

Społeczność kwidzyńska, tak jak ja ją postrzegam, to jest jednak taka społeczność raczej 

zamknięta i tutaj nie ma takiego dużego kontaktu z osobami z zewnątrz. Znam angielski i 

francuski, i w jakimś sensie ściągnęłam to tu grupę francuską, dużo pomagałam w 

tłumaczeniu Carmen, czyli taka, no ułatwiałam społeczności lokalnej kontakt z 

wolontariuszką europejską. Opowiadałam im też o swoim wolontariacie europejskim. 

Myślę, że to jest takie otwierające głowy, zwłaszcza dla młodzieży i to było dla mnie takie 

najfajniejsze, żeby się z tym podzielić, żeby im pokazać, że można, to wcale nie jest takie 

trudne. [wolontariuszka] 

Współpracowała wtedy z opiekunkami zatrudnianymi z zewnątrz, które są gdzieś nam są 

znane, już wypróbowane, takie osoby jak przyrodnicy, pedagodzy. No i bardzo byli 

zadowoleni. (…) Bardzo jakby te osoby nalegały na to, aby Ania tam była, ponieważ uważały, 

że bardzo dużo wniosła do pracy i dużo fajnych pomysłów i dynamikę fajnie tam podnosiło, 

co tam się działo, z tymi dziećmi. [pracownik organizacji] 
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Z kolei sama wolontariuszka, mówiąc o sukcesach wolontariatu, odnosi się do celów, które zakłada 

przed rozpoczęciem pracy. Zauważa, że udało jej się poznać wiele ciekawych osób podzielających jej 

zainteresowania, zdobyła wiedzę z zakresu ekologii i specyfiki działania organizacji. 

 

 

 

Co dalej? 

Stowarzyszenie planuje nadal angażować wolontariuszy w ramach wolontariatu długoterminowego. 

Udział w Programie pokazał im, że praca z polskimi wolontariuszami jest łatwiejsza, ponieważ 

praktycznie od początku pracy mogą włączyć się w działania w lokalnej społeczności, w 

Myślę że Dzień Wolontariusza, to uważam, że był super zrobiony, 

dziewczyny same zrobiły konferansjerkę i dzięki w ogóle ich pracy 

zgłosiło się do nas kilku nowych wolontariuszy, którzy chcą jechać za 

granicę, a mi się nie tego udało przez trzy lata po jakiś różnych 

prezentacjach i w ogóle, więc uważam, że to był sukces naprawdę 

bardzo duży. [opiekunka wolontariuszki] 

Druga rzecz to ta wymiana, bo to jej był pomysł i ona pierwszy raz pisała aplikacje o 

dofinansowanie i jakby w 90% zrobiła sama, więc uważam, że to było fajne. No i samo 

przeprowadzenie tej wymiany, a ona była trudna, naprawdę była trudna wymiana, a ona jej 

podołała. [opiekunka wolontariuszki] 

Właśnie najbardziej jestem zadowolona chyba z nawiązania takiej sieci kontaktów. Tutaj z 

osobami na miejscu, z tym, że miałam okazję poznać osoby, które się po prostu zajmują 

ekologią, w różnych wymiarach, od takiego młodzieżowego, po taki stricte naukowy, 

zobaczyć, jak się żyje w taki sposób. To jest super i też nawiązanie kontaktu z osobami, które 

mają podobny system wartości, czy podobne poglądy jak ja i to jest świetne, to jest jedna 

taka ważna rzecz. [wolontariuszka] 

Dużo takiej wiedzy merytorycznej nabyłam, chociażby dotyczącej 

drzew, lasu, utylizacji odpadów i to mi się przydaje 

[wolontariuszka] 
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przeciwieństwie do wolontariuszy z zagranicy, którzy mogą natknąć się na barierę językową i 

kulturową. 

Jedynym problemem, z którym Stowarzyszenie musi sobie poradzić przed przyjęciem kolejnym 

wolontariuszy, jest ograniczona liczba miejsc pracy w siedzibie. 

Natomiast Ania po zakończeniu wolontariatu planuje poświęcić trochę czasu na spokojne 

zastanowienie się i podsumowanie swoich dotychczasowych doświadczeń, m.in. z wolontariatu 

długoterminowego, oraz zdecydować, co chciałaby dalej robić. Jedną z możliwości jest wyjazd 

zagranicę, a także kontynuacja pracy w obszarze ekologii. 

 

Wolontariat Długoterminowy – dla kogo? 

Jak zauważają rozmówcy, wolontariat długoterminowy jest najbardziej odpowiedni dla: 

• Samodzielnych 

• Zaangażowanych 

• Kreatywnych 

Wolontariuszka zauważa, że w przypadku osób nie posiadających tych cech, warto w większym 

stopniu skupić się na zorganizowaniu szerokiego wsparcia opiekuna, aby organizacja goszcząca i 

wolontariusz mogli skorzystać z wolontariatu.  

 

Ważne jest, aby osoby rozpoczynające wolontariat umiały dopasować się do nieprzewidzianych i 

nowych sytuacji. W trakcie wolontariatu pojawiają się różnorodne problemy, należy więc być 

przygotowanym na zmiany.  

Z drugiej strony warto zauważyć, że wolontariat wzmacnia w wolontariuszach elastyczność i 

umiejętność adaptacji do zaistniałych warunków. 

Plan mam taki, że we wrześniu chcę odpocząć, bo tak od trzech lat właściwie wskakuję z 

jednej rzeczy w drugą i nie mam takiego czasu, żeby sobie takiego urlopu, takiego czasu, żeby 

to sobie wszystko przemyśleć, poukładać, co jak co zrobić, poukładać z tym wszystkim, bo 

mam bardzo różnorodne doświadczenia i to jest z jednej strony super zaleta, ale z drugiej 

strony też wada. Więc chcę sobie odpocząć we wrześniu, no ale ogólnie chciałabym sobie 

wyjechać za granicę. Jakoś mimo wszystko nie widzę siebie w Polsce [wolontariuszka] 

 

Osoby kreatywne, które chcą coś wnieść od siebie. No raczej tego typu wolontariat to nie jest 

do odbębnienia, bo jak się człowiek nie zaangażuje, to tak za wiele i organizacja nie skorzysta i 

wolontariusz nie skorzysta. [wolontariuszka] 
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Wnioski 

• W trakcie wolontariatu istotne jest wsparcie ze strony opiekuna. W tym przypadku, dobrą 

praktyką jest ustalenie stałych spotkań ewaluacyjnych, w ramach których opiekun i 

wolontariusz mogą podsumować dotychczasową pracę i rozwiązać ewentualne problemy. 

Ważne jest, aby wolontariusz czuł wsparcie opiekuna, ale jednocześnie miał swobodę w 

realizacji działań na swój sposób. 

• Mocną stroną realizowanego w Eko-Inicjatywie wolontariatu była wysoka elastyczność w 

zakresie sposobu realizacji konkretnych działań oraz możliwość wprowadzania w życie 

autorskich pomysłów wolontariuszki. Dzięki temu miała ona szansę zdobyć doświadczenie w 

samodzielnej realizacji projektu, uczyć się na własnych błędach i zdobyć nowe umiejętności, 

np. w zakresie wystąpień publicznych. 

  

  

No na pewno powinien się przygotować, że nie wszystko będzie tak, jak on sobie zaplanował. 

Mimo, że się zna organizację, nie wiem, czy ze strony internetowej,  to zawsze wygląda trochę 

inaczej, więc trzeba się przygotować na elastyczność, na takie pozwolenie sobie i innym na 

takie zmienianie w trakcie wolontariatu .[wolontariuszka] 
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Stowarzyszenie Łańcuch Wzajemności 

 

 

 

 

 

 

Krekole 

 

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku pod nazwą Stowarzyszenie 

Wspierające Rozwój Wsi. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krekolach – 

miejscowości w której znajdują się granice dwóch gmin, dwóch powiatów i dwóch 

krain (Warmii i Mazur). Stowarzyszenie zmieniło swoją nazwę w 2012 roku. 

Stowarzyszenie jest organizacją, która przyjęła na siebie zadania związane ze 

wspieraniem rozwoju społeczności wiejskiej, rozwiązywaniem jej problemów i 

niesieniem pomocy środowisku wiejskiemu. 

Stowarzyszenie wpływa na zmniejszanie różnic pomiędzy miastem i wsią poprzez 

stworzenie terenu przyjaznego wszystkim mieszkańcom, spotkania, organizację 

imprez kulturalnych oraz realizację projektów. 

W organizacji działają osoby z różnych powiatów, głównie z bartoszyckiego, 

lidzbardzkiego i olsztyńskiego. Działania stowarzyszenia najczęściej ograniczają się 

terytorialnie do trzech miejscowości: Krekole, Samolubie i Krawczyki. 

Organizacja współpracowała wcześniej z wolontariuszami (41 podpisanych umów 

wolontariackich). Współpracowano również z jednym wolontariuszem z zagranicy. 
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Profil wolontariusza 

 

Do zadań wolontariusza w organizacji goszczącej należała szeroko pojęta promocja. Nie tylko działań 

stowarzyszenia, ale również idei wolontariatu oraz Komponentu Wolontariatu Długoterminowego. 

Ponadto pan Janek włączał się w działania organizacji oraz realizował własne autorskie pomysły. 

 

 

 

Praca w organizacji goszczącej 

Wolontariusz przyznaje, że jego najważniejszymi celami były: 

• poprawa własnej sprawności, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, 

• wykorzystanie swojego wolnego czasu  na zrobienie „czegoś dobrego”. 

zadania 
wolontariusza

promocja działań 
stowarzyszenia

współorganizacja 
wydarzeń i imprez 
okolicznościowych

działania na rzecz 
seniorów

działania z dziećmi 
i młodzieżą

pomoc w bieżących 
działaniach 

stowarzyszenia

Wolontariusz, pan Janek, to emerytowany nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej. Pochodzi 

z małej miejscowości w województwie małopolskim. Posiada wyższe wykształcenie w zakresie 

geografii i wychowania fizycznego. Przed rozpoczęciem wolontariatu posiadał doświadczenie w 

organizowaniu działalności społecznej w środowiskach wiejskich. 
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Wolontariat miał być dla niego okazją do odzyskania sił i nabrania energii do działania, którą – jak 

mówi – stracił będąc na emeryturze. Pan Janek uznał, że najlepszym sposobem na poprawę własnej 

sprawności może być właśnie pełne zaangażowanie w działania organizacji połączone z aktywnym 

wypoczynkiem na świeżym powietrzu. 

 

 

 

W trakcie swojej pracy w organizacji goszczącej pan Janek wykonywał różnorodne zadania. Były to 

zarówno działania zlecone przez organizację, jak i jego autorskie pomysły (m.in. pisanie artykułów do 

Gazety Lidzbarskiej, wznowienie działalności klubu dla seniorów oraz organizacja zajęć dla dzieci).  

• Promocja działań stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności 

Obowiązki pana Janka polegały na promowaniu działalności Stowarzyszenia wśród lokalnej 

społeczności, co było głównym jego zadaniem. Wywiązywał się z nich zarówno poprzez bezpośrednie 

kontakty z mieszkańcami (np. w domach, w miejscach publicznych), jak i przygotowywanie artykułów 

do Gazety Lidzbarskiej (18-19 artykułów). 

Chciałem sobie dać kopa takiego, mówiąc popularnie, między nami. A przede wszystkim, to 

chciałem jeszcze spróbować czy coś dobrego mogę zrobić. Dysponowałem wolnym czasem w 

tej chwili, bo już 14 lat po emeryturze, to już mam poukładane wszystkie sprawy rodzinne i 

chciałem jeszcze coś dobrego zrobić, chciałem się sprawdzić czy potrafię.  [wolontariusz] 

 

Panu Jankowi udało się zrelizować te cele. Wprowadzenie sztywnego planu dnia oraz pełne 

zaangażowanie w działania organizacji oraz realizacja własnych pomysłów pozwoliły na 

nabranie energii do kolejnych działań, które planuje realizować w swojej rodzinnej 

miejscowości. 

I w tym się czułem jak ryba w wodzie, tak że tu rozwinąłem swoje skrzydła i szczerze mówiąc 

dużo skorzystałem. Na początku przyjechałem taki przygnębiony. A ten rygor, który sobie 

narzuciłem, harmonogram dnia.(…) I to mi psychicznie pomogło, naprawdę. [wolontariusz] 
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Obraz 4. Jeden z artykułów napisanych przez wolontariusza dla Gazety Lidzbarskiej. Źródło: materiały własne 
Stowarzyszenia Łańcuch Wzajemności 

Przed rozpoczęciem działalności, pan Janek rozwiesił ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych w 

Krekolach z informacją o projekcie, swoich celach i planowanych działaniach. Chciał w ten sposób 

przedstawić się mieszkańcom i nastawić ich pozytwynie do działań organizacji. 

Poza tym prezes stowarzyszenia (i jednoczesie opiekun wolontariatu pana Janka) napisał artykuł do 

gazety lidzbarskiej o nowym wolontariuszu i jego działaniach. 

Zasadniczym moim obowiązkiem, który dominował przez cały okres, to była promocja 

stowarzyszenia i to zajęło mi najwięcej czasu, to było najbardziej eksponowane w mojej pracy 

i do tego przywiązywałem największą wagę, bo z resztą tak w rozmowie miałem to 

zlecone.(…) No, więc ta promocja była bogata, bo napisałem gdzieś koło 18 czy 19 artykułów 

w Gazecie Lidzbarskiej, co tydzień. [wolontariusz] 
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Obraz 5. Artykuł prezesa stowarzyszenia w Gazecie Lidzbarskiej, informujący o przyjęciu nowego wolontariusza. Źródło: 
materiały własne Stowarzyszenia Łańcuch Wzajemności. 

• Wolontariusz współorganizował i brał udział w wydarzeniach i uroczystościach 

organizowanych przez stowarzyszenie, m.in. Dzień Kobiet. 

 

Zasługą pana Janka było wznowienie działalności Super Senior Klubu – cyklicznych spotkań dla 

seniorów. 

  

Organizowaliśmy jak tu przyjechałem, pierwszy tydzień to był Dzień Kobiet. To była akcja, 

przyjechałem tutaj taki, nie znałem nikogo, troszkę się stresowałem, ale codziennie wieczór 

mieliśmy próby w Krawczykach. Przygotowywaliśmy właśnie taką akademię prestiżową i udała 

się. [wolontariusz] 

Super Senior KlubI tutaj rok, troszeczkę mieli przerwę w działalności, (…) Wiec podjąłem się tej 

działalności, że to uaktywnię. No i udało się. [wolontariusz] 



 Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego – raport nr 3 

 

25 
 

Oprócz działalności w Super Senior Klubie, pan Janek wspierał również osoby starsze - odwiedzał 

seniorów w ich domach i rozmawial z nimi. 

 

 

Obraz 6. Spotkanie z mieszkańcami. Źródło: materiały własne Stowarzyszenia Łańcuch Wzajemności. 

• Kolejną inicjatywą pana Janka było zorganizowanie różnego rodzaju działań dla dzieci i 

młodzieży. Jako emerytowany nauczyciel geografii i wychowania fizycznego, miał 

odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi, co postanowił wykorzystać. Z 

inicjatywy stowarzyszenia w Krekolach została stworzona specjalna przestrzeń dla dzieci  i 

młodzieży, nazwana Krekolandią, a pan Janek właśnie w tym miejscu prowadził zajęcia 

sportowe (np. tenis stołowy) oraz klub szachowy. Zorganizował również konkursy dla dzieci i 

młodzieży oraz pozyskał dla nich nagrody. 

Pan Janek robił codzienny taki objazd na rowerku (…) po miejscowości. I tu zajął się opieką, 

mamy taką starszą panią, która niby ma rodzinę, ale jest taka samotna i tak zajął się opieką tą 

panią. [pracownik organizacji] 
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Obraz 7. Zajęcia sportowe z dziećmi w Krekolandii. Źródło: materiały własne Stowarzyszenia Łańcuch Wzajemności. 

I ruszyło i było to fajnie, i myślę, że to będzie dalej działało. Bo jest to potrzebne. Taka 

właśnie, takie integracyjne spotkania wraz z młodzieżą. [wolontariusz] 

Robię turnieje tenisa stołowego, znaleźliśmy stół tam na strychu, namiot żeśmy rozłożyli. Gram 

w szachy i uczę grać w siatkówkę taką plażową, bo jest tam możliwość, no i czasem w piłkę 

nożną. Także, młodzież, dzieci przychodzą i chętnie grają. [wolontariusz] 

W ping ponga i w szachy z dziećmi grał. Wcześniej nie było czegoś takiego jak szachy, 

warcaby. Na Krekolandię nosił szachownicę i tam grywał z dziećmi. [pracownik 

organizacji] 
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Obraz 8. Materiały i gadżety pozyskane od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Źródło: materiały własne stowarzyszenia 
Łańcuch Wzajemności. 

• Pan Janek pomagał również w bieżącej pracy stowarzyszenia. Wśród jego zadań znalazły się 

m.in. obsługa sprzętu biurowego, pomoc w organizacji i rozdzielaniu żywności przekazywanej 

dla osób potrzebujących, pomoc w organizacji lokalnej biblioteki. 

 

  

Jeszcze dość ważną pozycją było rozprowadzenie tej żywności unijnej. Co miesiąc około 4 tony 

trzeba było rozdzielić. No i do tych starszych ludzi rozwieść. W plecaku, na rowerze, bo nie 

miałem tu środka takiego, po prostu transportu samochodowego. [wolontariusz] 

[Pan Janek] nauczył się prowadzenia biura, no i był pomocny ludziom, czy coś 

skserować, czy tak dalej. [opiekun wolontariusza] 
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Trudności 

Kluczowe trudności, z jakimi zmagał się wolontariusz, to: 

 

• Umiejętności 

Wolontariusz przyznaje, że największe trudności sprawiło mu poznanie nowych urządzeń biurowych 

oraz obsługa komputera. Z racji braku doświadczenia z pracą z nowymi technologiami, miał trudności 

z obsługą sprzętów znajdujących się w biurze. Pomocny w tej kwestii okazał się opiekun, który 

stopniowo nauczył wolontariusza pracy na każdym z urządzeń. 

 

• Nowe środowsko 

Jak zauważa opiekun, trudnym okresem dla wolontariusza był czas aklimatyzacji w nowym 

środowisku. Było to szczególnie trudne z powodu jego zobowiązań rodzinnych.  

• Zasady Komponentu 

Pewną trudnością dla wolontariusza były również same zasady Komponentu Wolontariatu 

Długoterminowego. Szczególnie problematyczne są zasady związane  ograniczoną możliwością 

wyjazdu na długi urlop oraz dosyć sztywny czas pracy, zwłaszcza dla wolontariuszy mających inne 

zobowiązania, np. rodzinne lub potrzebę odbycia wizyty u swojego lekarza. Wolontariusz oraz jego 

opiekun w sposób elastyczny dostosowali plan wolontariatu oraz godziny pracy wolontariusza do 

jego potrzeb. Ważne jest, aby  zasady Komponentu były tak skontruowane, by możliwe było 

elastyczne wdrażanie ich w rzeczywistości, uwzględniające potrzeby wolontariuszy i organizacji. 

trudności

niewystarczające 
umiejętności 

wolontariusza

nowe środowisko

zasady KWD

Miałem poważne kłopoty jeżeli chodzi o obsługę sprzętu komputerowego. (…)To się nauczyłem, 

ale to na początku dla mnie była czarna magia. Umiałem tylko wejść na Google, umiałem tylko 

maila napisać. [wolontariusz] 
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Wolontariusz jako członek organizacji 

Pan Janek szybko zintegrował sie z zespolem organizacji. Z pewnością ułatwił to fakt, że wolontariusz 

mieszkał w siedzibie organizacji i cały czas miał kontakt ze swoim opiekunem i pozostałymi 

członkami.  

 

 

Pan Janek był traktowany jako równoprawny członek Stowarzyszenia. Od samego początku jego 

pracy brał czynny udział w wszelkich organizacyjnych spotkaniach, poznawał lokalnych decydentów 

oraz angażował się w organizację różnego rodzaju wydarzeń. 

Opiekun uważa, że pan Janek bardzo dobrze potrafi wykorzystać swoje dotychczasowe 

doświadczenie zawodowe i dopasował się do nowego otoczenia. Doświadczenie oraz wiek okazały się 

zaletą. 

No ja jestem w specyficznej sytuacji w tym wieku i tu w rozmowie, w planowaniu na początku 

powiedziałem, nie każdy dzień będzie taki, że ja będę w pełni wydajny, będę miał takie dni, że 

ja musze sobie, godzinę się położyć. Więc pan prezes mi dał przerwę, między godz. 13 a 14 i to 

było ruchome. I tą godzinę po obiedzie miałem czy się prześpię, czy co zrobię, moja sprawa. 

[wolontariusz] 

Nam w tym wieku jest potrzebne dwa tygodnie tu w organizacji, tydzień albo dwa tygodnie 

praca on-line. Jadę sobie do domu, odwiedzam sobie lekarza, bo mam go i muszę nie jednego 

tylko kilka, żebym po prostu się dalej leczył. Żebym mógł kontynuować, bo i serce i wszystko. 

[wolontariusz] 

 

Zostałem zaakceptowany przez to grono, to jest bardzo ważne i to mi ułatwiło 

później pracę. [wolontariusz] 

Jest tak jak członek rodziny, tak się złożyło. [opiekun wolontariusza] 
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Wolontariusz w oczach lokalnej społeczności 

Odbiorcy działań 

Członkowie Stowarzyszenia przyznają, że pan Janek dzięki swoim działaniom stał się rozpoznawalny w 

miejscowości. Mieszkańcy często z nim rozmawiają i bardzo pozytywnie odnoszą się do jego działań, 

zwłaszcza osoby starsze oraz dzieci i młodzież, z którymi ma bardzo częsty kontakt. 

 

Mieszkańcy Krekol zauważają i doceniają działania pana Janka.  

Partnerzy stowarzyszenia 

Zauważalny jest również wpływ działań pana Janka na lokalną społeczność. Jak zauważają członkowie 

stowarzyszenia, oddziaływanie jest widoczne zwłaszcza w następujących kwestiach: 

• Zmiana nastawienia mieszkańców do działań stowarzyszenia – zwłaszcza osób, które do tej 

pory miały obojętny stosunek do tej organizacji 

• Wzrost świadomości mieszkańców na temat realizowanych działań – dzięki szerokiej 

promocji prowadzonej przez wolontariusza 

• Pewien wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w działania stowarzyszenia 

 

Warto również zauważyć, że również partnerzy stowarzyszenia oraz lokalni decydenci pozytywnie 

odnoszą się do pracy wolontariusza. Widoczny jest wzrost świadomości partnerów na temat samego 

wolontariatu i możliwości jakie ze sobą niesie oraz wzrost rozpoznawalności działań stowarzyszenia.  

Potrafi się znaleźć właśnie w wielu sytuacjach. Świetnie poradził się z tym wszystkim, znalazł 

swoje miejsce. [opiekun wolontariusza] 

No to jak już wspomniałem właśnie, uaktywnił ten Super Klub Seniora i on jest rozpoznawalny. 

Jest, wtopił się w to, to są sygnały pozytywne o jego działaniach. [pracownik organizacji] 

 

Ja myślę, że działania pana Janka przyczyniły się do tego, że wiele osób tych, które nie wiedziały 

co robić, odnośnie stowarzyszenia, nabrały takiego pozytywnego nastawienia do naszych 

działań. [pracownik organizacji] 

Poruszył lokalną społeczność, w dużym zakresie i pokazał, że taka działalność, takie 

stowarzyszenie jest czymś ważnym. [opiekun wolontariusza] 
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Efekty wolontariatu 

Zdaniem wolontariusza i opiekuna, dzięki udziałowi w Programie, udało im się: 

• Zdobyć nowe znajomości, nawiązać przyjaźnie 

• Wpłynąć na życie i świadomość lokalnej społeczności poprzez działania wolontariusza. 

Jednocześnie pan Janek przyznaje, że praca w Łańcuchu Wzajemności dała mu dużą satysfakcję. Był 

on traktowany jako równoprawny członek organizacji, brał udział we wszystkich spotkaniach zespołu, 

poznawał lokalnych polityków i razem z członkami stowarzyszenia udzielał się publicznie. Bardzo 

ważne były dla niego również rozmowy z osobami starszymi, które niemal codziennie odwiedzał w ich 

domach. 

 

 

 

 

Dzięki wolontariatowi… 

Wolontariusz zauważa, że wolontariat umożliwił mu nawiązanie wielu znajomości i przyjaźni. Jego 

zdaniem skorzystali również mieszkańcy, głównie dzięki działaniom, które  udało się zrealizować w 

trakcie trwania wolontariatu. 

Od Urzędu Pracy, to bardzo pozytywnie się wyrażali o tym, nawet można powiedzieć to nawet 

Urząd Pracy podsyła nam nowych wolontariuszy, osoby na wolontariuszy. No wójt to 

wiadomo, na starosta nasz też podobnie no (…) Ci nasi partnerzy i członkowie, no tak na 

wysokim poziomie ten wolontariat [oceniają – przy.aut.]. Być może dużo to jest z powodu 

wieku, że to nie jest ktoś młodziutki, że tam nie wiadomo, co robi, tylko on systematycznie 

bywał. [opiekun wolontariusza] 

No to w tych Krawczykach, jak żeśmy tu spotkanie robili, to później żeśmy siedli z wójtem, ze 

starostami, to satysfakcja była jak oni… ja występowałem, przecież ja dawno na skrzypcach nie 

grałem. A w tej chwili zgraliśmy się, bo próby zrobiliśmy z akordeonistą i występując tam 

właśnie na tych Krawczykach, przy telewizji. No ja nigdy w telewizji nie byłem. [wolontariusz] 

Satysfakcją było, jak tutaj sąsiadkę, naprawdę jest taka staruszka 86 lat i też piszę na jej temat 

artykuł, jeden z pierwszych. To jest ta z Litwy, opowiadała mi ciągle te swoje przeżycia wojenne. 

[wolontariusz] 
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Również opiekun wolontariusza przyznaje, że dzięki wolontariatowi poszerzył grono przyjaciół. 

Deklaruje, że razem z wolontariuszem mają zamiar utrzymywać stały kontakt. 

 

 

Co dalej? 

Pan Janek zamierza kontynuować swoją działalność wśród lokalnych społeczności. Zamierza 

wykorzystać zdobyte doświadczenie w pracy w stowarzyszeniu w swojej rodzinnej miejscowości. 

Stowarzyszenie Krekole planuje kontynuować działania rozpoczęte przez pana Janka, zwłaszcza 

działanie Super Senior Klubu oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży w Krekolandii. Kontynuacją działań 

zajmuje się obecnie nowy wolontariusz, który został zaangażowany na okres kilku miesięcy. 

Członkowie Stowarzyszenia chcą kontynuować współpracę z wolontariuszmi długoterminowymi, 

zarówno pochodzącymi z Polski, jak i z zagranicy. Są świadomi trudności jakie z tym się wiążą, 

zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczone możliwości zakwaterowania, i starają się je niwelować, np. 

poprzez remontowanie specjalnego pokoju dla wolontariusza. 

 

Wolontariat Długoterminowy – dla kogo? 

Z rozmów wynika, że wolontariat długoterminowy to propozycja, która najlepiej odpowiadałaby 

osobie: 

• Młodej 

• Mobilnej 

…zdobyłem tu wielu przyjaciół, naprawdę. Zżyłem się, ja tu przyjadę jeszcze raz za 

jakiś czas, bo to trzeba kontakt utrzymywać czy telefoniczny, czy w jakiś sposób. 

[wolontariusz] 

…uważam, że wieś się rozwinęła w tym okresie, o tyle kulturalnie, bo tu się 

dużo robiło, więc skorzystali. Wolontariat rozwija wieś i uważam, że w takim 

zakresie, jak tu widać z tego, to się to rozwinęło. [wolontariusz] 

…mam więcej przyjaciół. Tak jest, mam więcej 

przyjaciół. [opiekun wolontariusza] 

No, bo nawet, jeżeli nie będzie możliwości, takiego wolontariatu jak jest teraz, 

to jest jeszcze wolontariat międzynarodowy. Mieliśmy z resztą u siebie 

wolontariusza z Tunezji, tylko problemem było, no jak to na takich wsiach 

zakwaterowanie. [opiekun wolontariusza] 
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• Nie posiadającej zbyt wielu zobowiązań, np. rodzinnych 

Wolontariat długoterminowy może być również propozycją dla seniorów, jednak zasady organizacji 

wolontariatu powinny wtedy ulec pewnej zmianie. Należy położyć nacisk na większą elastyczność 

zasad Komponentu i uwzględnianie pespektywy wolontariusza.  

Warto również pracować nad zmianą w świadomości osób działających w organizacjach 

pozarządowych, aby dostrzegały, że wolontariusz nie musi być osobą młodą i mobilną. Warto 

zwracać uwagę na to, że współpraca z osobami starszymi może przynieść szerokie korzyści, zarówno 

organizacji i społeczności w której działa, jak i samemu wolontariuszowi. 

Należy wykorzystać zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia, jakie niosą ze sobą seniorzy, jednak na 

nieco innych zasadach. Wśród propozycji zmian pan Janek wskazuje m.in.: 

• Możliwość pracy on-line np. dwa tygodnie na miejscu w organizacji i dwa tygodnie w domu 

• Zapewnienie większej elastyczność godzin pracy, np. z godzinną przerwą w ciągu dnia 

 

Rozmówcy przyznają, ze wyjazd na wolontariat długoterminowy wiąże się z pewnym ryzykiem i 

niewiadomą. Trudno jest przewidzieć reakcje społeczności lokalnej oraz samych członków organizacji. 

Należy więc uzbroić się w cierpliwość oraz nie tracić zapału do pracy. Istotną rolę odgrywa w takiej 

sytuacji organizacja goszcząca, której zadaniem powinno być wprowadznie wolontariusza w lokalne 

środowsko, jego aklimatyzacja i integracja z mieszkańcami. 

 

Wnioski 

Analiza przypadku wolontariusza z Krekol przynosi dwa istotne wnioski: 

• Wolontariat realizowany w małych miejscowościach i na wsiach, w bardzo dużym stopniu 

oddziaływuje na społeczność lokalną. Dużo łatwiej jest tutaj wolontariuszom skupić się na 

mieszkańcach najbliższej okolicy, zwłaszcza obojętnych lub negatywnie nastawionych do 

działań organizacji. Jest to okazja do promowania idei wolontariatu i pokazywania dobrych 

praktyk w zakresie wspierania lokalnej społeczności.  

Myślę, że bardzo był tu eksponowany właśnie udział młodych, bo dużo było młodych. 

Natomiast osób starszych, przynajmniej w tym etapie pierwszym, to byliśmy dwoje, chyba. (...) 

Uważam, że trzeba było stworzyć bodźce jakieś i w ten sposób zorganizować, żeby dać większa 

możliwość, tym ludziom w jesieni życia, takim sprawnym powiedzmy sobie, którzy mogą się 

jeszcze włączyć. Którzy tam gdzieś marnują czas, a mogliby, właśnie w ten sposób. 

[wolontariusz] 
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• Wolontariat nie musi być skierowany jedynie do osób młodych. Wolontariusz pokazał, że 

seniorzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą przynieść wiele korzyści społeczności 

lokalnej i organizacji. Istotne jednak jest to, aby dostosować założenia Komponentu 

Wolontariatu Długoterminowego do potrzeb osób starszych. 

Jednym z ważniejszych rezultatów tego wolontariatu jest zmiana modelu mentalnego na temat 

wieku: pokazanie, że człowiek niezależnie od wieku i nnych uwarunkowań może zmieniać świat 

codzienną pracą na rzecz innych ludzi.  

Zarówno wśród organizacji pozarządowych, ale także wśród samych wolontariuszy, pogląd ten nie 

zawsze jest podzielany. Warto promować ideę wolontariatu seniorów oraz pokazywać, że współpraca 

z osobami starszymi może przynieść szerokie korzyści, zarówno organizacji i społeczności w której 

działa, jak i samemu wolontariuszowi. 

 

 

 

  

Bo pan Janek jest takim pierwszym wolontariuszem, tym bardziej, że 

długoterminowym, żeśmy na każdym możliwym kroku, że tak powiem 

wspominaliśmy, mówiliśmy, przedstawialiśmy, że to wolontariusz 

długoterminowy. To pokazało naszym mieszkańcom, żeby nie bali się 

wolontariuszy, wolontariatu, że czasami nie będąc członkiem można pomóc, jak 

nie naszej to innej organizacji. [pracownik organizacji] 

Bardzo dobrze, że pan Janek przyjechał pokazał, że 

wolontariuszem można być nie tylko młodym. Wiek 

nie wchodzi w rachubę, nie gra roli [pracownik 

organizacji] 

Gdyby to tak udoskonalić, że dla tych osób starszych taką formę wprowadzić. 

Uważam, że byłoby dużo więcej ludzi, dużo większe korzyści by były. Bo ci ludzie 

dużo potrafią zrobić, ich doświadczenie jest bardzo duże [wolontariusz] 
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Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk 

Centrum prowadzi także portal internetowy KIWI – kreatywność, inicjatywa, wolontariat, 

inspiracja, który jest poświęcony informowaniu, inspirowaniu, wymianie wiadomości i 

komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz firmami 

odpowiedzialnymi społecznie.  

Jego główną funkcjonalnością jest internetowe biuro ofert wolontariackich dla mieszkańców 

Gdańska, Sopotu i okolic. Można tu znaleźć aktualne oferty wolontariatu oraz dowiedzieć się o  

lokalnych inicjatywach i ciekawych wydarzeniach. 

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku powstało w 1994 roku i funkcjonowało 
początkowo jako program Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.  

To jedyna w Trójmieście organizacja zajmująca się profesjonalnie pośrednictwem pracy na 
zasadzie wolontariatu oraz promocją idei pracy bezpłatnej na rzecz osób potrzebujących 
pomocy.  

Od 2002 roku jest samodzielnym stowarzyszeniem działającym w ramach ogólnopolskiej 
Sieci Centrów Wolontariatu. 

Od wielu lat realizuje projekty kładące nacisk na aktywizację społeczności lokalnych oraz 

projekty mające na celu zmianę postrzegania  wolontariatu i wolontariusza z działań na rzecz 

pomocy społecznej w świadomą postawę obywatelską. 
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Obraz 9. Strona internetowa Regionalnego Centrum Wolontariatu. 

 

Profil wolontariuszki 

Wolontariat w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego FIO odbywały tu 3 osoby, w tym 

m.in. Beata – z wykształcenia muzyk, nauczycielka gry na gitarze. 
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Początkowo, jak sama mówi, zajmowała się mniej ciekawymi działaniami, głównie pracą biurową, ale 

stopniowo przydzielano jej coraz to nowsze, bardziej odpowiedzialne i ciekawe zadania.  

 

zadania 
wolontariuszki

współorganizacja wydarzeń 
m.in. Blog Forum -

ogólnopolski zjazd blogerów, 
wręczenie pamiątkowej 
Encyklopedii Gdańska

działania na rzecz 
seniorów

(organizacja Gali 
Seniorów - targów 

organizacji 
senioralnych)

pomoc w 
bieżących 

działaniach 
Centrum 

Wolontariatu

współorganizacja 
konferencji m.in 
Konferencji pn. 

Prezentacje

kontakt z 
artystami 

podczas finału 
Wielkiej 

Orkiestry 
Świątecznej 

Pomocy

odwożenie do 
szkoły osoby 

niedowidzącej

Z czasem, żeby nawet mi urozmaicić te działania, żeby nie było tak, że siedzę codziennie osiem 

godzin za biurkiem i tylko wykonuje telefony, takie mniej ciekawe zadania, to przydzielali mnie 

również do tych akcji, tych działań z zewnątrz, bo to jest, no nie da się ukryć, dla mnie akurat 

ciekawsze. Także wstępnie miałam się zajmować tylko tą częścią biurową, a z czasem w 

zasadzie mogłam sobie urozmaicać jak chciałam. [wolontariuszka] 
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Obraz 10 Wolontariuszka Beata w siedzibie Centrum Wolontariatu. 

Działania projektowe, za które wolontariuszka była odpowiedzialna w trakcie swojego wolontariatu w 

Centrum, idealnie dopasowane były do jej potrzeb i osobowości, mimo, że, jak sama zauważyła, nigdy 

wcześniej nie zajmowała się podobnymi kwestiami. 

 

 

 

 

 

Wolontariuszka przyznaje jednak, że początki jej wolontariatu były trudne: 

 

Trzeba było się dużo rzeczy nauczyć, dostosować, poznać też nowych ludzi, ale 

później już było tylko lepiej. [wolontariuszka] 

Te wszystkie akcje (…) to mi się najbardziej podobało. Lubię takie działania, kiedy się dużo 

dzieje, kiedy wszyscy razem pracujemy nad jednym zadaniem i mogę się sprawdzić w tym, 

czego nigdy wcześniej nie robiłam. (…)  To było dla mnie wyzwanie, gdyż to, co robiłam 

wcześniej, nie miało w ogóle związku z tym, co się działo tutaj, tak więc dużo rzeczy się 

musiałam nauczyć i to było takie bardzo na plus. [wolontariuszka] 
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Jednak działania, za które była odpowiedzialna, były dla niej na tyle interesujące, że chętnie podjęła 

to wyzwanie.  

 

Atmosfera pracy w Centrum była i jest bardzo przyjazna, a Beata od samego początku czuła się 

pełnoprawnym członkiem zespołu –  mogła zawsze liczyć na wsparcie i pomoc innych pracowników 

biura. 

 

 

Udział w wolontariacie był dla Beaty przede wszystkim ważnym doświadczeniem, które może 

zaprocentować w przyszłości. Taki cel też stawiał sobie jej opiekun, który chciał dać wolontariuszom 

przede wszystkim szansę rozwoju i motywację do dalszego działania.  

 

 

Dla Stowarzyszenia praca wolontariuszy oznacza konkretne wsparcie w bieżącej realizacji działań, a 

także nowe pomysły oraz inspirację. Ich obecność była też bardzo motywująca dla pozostałych 

pracowników biura. 

Praca jest ciekawa, dużo się dzieje i przez to, że był udział w tych różnych wydarzeniach, każde 

jest inne, więc w zasadzie nie nudzę się. [wolontariuszka] 

Ważne było to, żeby nie byli rzuceni na pastwę losu, tylko żeby zawsze ktoś nad nimi czuwał i był 

w razie czego im pomóc. [pracowniczka organizacji] 

[Wolontariusze] stawali się równoprawnymi osobami, które się mogą 

wypowiadać, które mogą decydować, które mogą kreować. [opiekun 

wolontariuszy] 

Moim zdaniem mieli szanse przez te pół roku zobaczyć, co by chcieli dalej robić. (…) Mam silne 

poczucie traktowania wolontariatu, jako kroku w budowaniu swojej przyszłości zawodowej.  

Poza tym, nauczyli się ogarniać po prostu siebie, ogarniać różne sprawy, czyli takiego życia. 

Odnaleźli takie światło w tunelu, tak mi się wydaje. Jest to taka kompetencja do tego, żeby też 

zobaczyć, zmierzyć się z tym, że się nadają do czegoś. Nie, że trzeba robić to, co jest akurat 

dostępne tylko, że można jednak wykreować siebie. [opiekun wolontariuszy] 
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Efekty Programu 

Wolontariat długoterminowy miał konkretny wpływ na każdego wolontariusza, który był w Centrum 

Wolontariatu w ramach Programu wolontariatu długoterminowego. Wszystkim wolontariuszom 

zaproponowano pracę w Centrum Wolontariatu, choć na jej podjęcie zdecydowała się tylko Beata.  

Dzięki wolontariatowi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie da się ukryć, że to są dodatkowe ręce do pracy, jakieś nowe inspiracje, nowe, świeże umysły. 

[pracowniczka organizacji] 

Z jednej strony wolontariusz fajnie zadziałał, bo te osoby, które tutaj pracują też zaczęły tak 

bardziej elastycznie podchodzić do wszystkiego. Z drugiej strony możliwość posiadania trzech 

wolontariuszy, takich na stałe, jakby rozwinęła ten profesjonalizm i dała więcej działań. (…) 

Jestem zadowolony z tego, że były trzy osoby przez pół roku w Centrum Wolontariatu, które 

naprawdę podciągnęły różne działania, na które nie było czasu czy nie dalibyśmy rady sami 

zrobić. [opiekun wolontariuszy] 

… zaczęłam robić dużo nowych rzeczy i daje mi to mnóstwo satysfakcji. Jestem szczęśliwa mimo 

iż pracuję o wiele więcej niż wcześniej. [wolontariuszka] 

… Centrum Wolontariatu w Gdańsku miało lepszą jakość, przez te pół roku i ta 

jakość jest też kontynuowana. [opiekun wolontariuszy] 

…mam satysfakcję osobistą z tego, że gdzieś tym dwóm osobom, czyli Judycie i Beacie to 

utorowało drogę. Bardzo się staraliśmy, jako organizacja, żeby nie było to takim kolejnym 

etapem, po którym znowu się usiądzie i się zastanawia, co dalej. Tylko, żeby ten etap był po 

to, żeby płynnie przejść do już codzienności takiej aktywnej. I to nam się udało. [opiekun 

wolontariuszy] 
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Gdybym zaczynała ten wolontariat jeszcze raz to… 

 

 

Plany na przyszłość 

Beata została zatrudniona na stałe w Centrum Wolontariatu, jednak nie zapomina o wolontariacie i w 

miarę możliwości podejmuje różne działania z tym związane. 

 

Wnioski 

Wolontariat dał wolontariuszce nowe możliwości, pozwolił zdobyć konkretne umiejętności, które 

procentują w jej obecnym życiu zawodowym. Dzięki zaangażowaniu w działania Centrum wiele się 

nauczyła, poznała nowych ludzi, miała okazję sprawdzić się w nowych sytuacjach. Było to dla niej 

ważne doświadczenie, nie tylko zawodowe, ale również życiowe. 

Jak pokazał przypadek wolontariuszki z Gdańska, wolontariat długoterminowy, może być sposobem 

na wzmocnienie swoich kompetencji, zdobycie nowych doświadczeń, nauczenie się samodzielności i 

odpowiedzialności. Może być też szansą na odnalezienie swojego pomysłu na pracę i dalsze życie. 

Praca wolontariusza to także ogromne korzyści dla organizacji goszczącej, przede wszystkim 

wzmocnienie własnego potencjału w postaci wsparcia w bieżącej działalności. To, co podkreślali 

pracownicy i opiekun wolontariuszy, to także nowa energia, pomysły i źródło inspiracji, które 

pojawiają się wraz z wolontariuszami. To także motywacja dla pozostałych pracowników, czas na 

autorefleksję, ale także okazja do lepszego zaplanowania swoich działań, zrewidowania swoich 

pomysłów, a także wytyczenia nowych ścieżek rozwoju.  

To nie wiem, to chyba nic bym nie zmieniła. [wolontariuszka] 

Jeśli chodzi o wolontariat, to od czasu do czasu sobie działam. Też jako wolontariuszka odwożę 

dzieciaczka do szkoły, więc jakieś wolontariackie akcje się przeplatają, ale na razie na taki 

wolontariat bardziej zaawansowany nie ma czasu, bo zaczęłam pracę. [wolontariuszka] 

 



 Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego – raport nr 3 

 

42 
 

Część II. Korzyści z realizacji Programu 

 

Korzyści dla wolontariuszy 

Wyniki badania wskazują, że wolontariusze dostrzegają liczne korzyści wynikające z udziału w 

Programie.  

Większość podkreśla korzyści związane z poznaniem nowych osób, ale także rozwój kompetencji 

społecznych i zdobycie nowej wiedzy. Wielu respondentów podkreśliło, że dzięki wolontariatowi 

mogli pomóc innym i robić ciekawe rzeczy. Co drugi badany jest świadomy faktu, iż nabył 

umiejętności potrzebne na rynku pracy. Kilka osób zostało natomiast zatrudnionych w miejscu, w 

którym odbywali swój wolontariat. 

 

Wykres 1 Odpowiedź na pytanie: Jakie korzyści dał Pani/Panu udział w Programie Wolontariatu Długoterminowego FIO? 

N=28. Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Wolontariusze, z którymi rozmawiano w ramach realizacji studiów przypadku, również wymieniali 

wiele korzyści wynikających z udziału w Programie.  

2
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To było dla mnie wyzwanie, gdyż to, co robiłam wcześniej nie miało w ogóle związku z tym, co się 

działo tutaj, tak więc dużo rzeczy się musiałam nauczyć i to było takie bardzo na plus. 

[wolontariuszka, IDI 1] 

Najbardziej jestem zadowolona z nawiązania takiej sieci kontaktów. Tutaj z osobami na miejscu, z 

tego, że miałam okazję poznać osoby, które maja podobny system wartości i podobne poglądy jak ja i 

to jest świetne, to jest jedna taka ważna rzecz. Druga to jest to, że dużo takiej wiedzy merytorycznej 

nabyłam (…). Bardzo jestem zadowolona z tego i sprawia mi to satysfakcję, nawet jeśli czasem jestem 

zwyczajnie zmęczona, to daje mi to dużą satysfakcję osobistą, też do przełamywania takich różnych 

barier i wchodzenia w tematy nieznane, no bo łatwo się robi coś, na czym się znamy. [wolontariuszka, 

IDI 2] 

Korzyści, jakie odnoszą wolontariusze, dostrzegają również ich opiekunowie oraz pracownicy 

organizacji, w których odbywali wolontariat. Rozmówcy zgodnie podkreślali, że udział w projekcie to 

dla wielu osób cenne doświadczenie oraz możliwość nabycia nowej wiedzy i różnorodnych 

umiejętności, w tym umiejętności pracy w grupie. Wolontariat był też szansą na zmianę 

dotychczasowego życia, spróbowania czegoś nowego i znalezienie swojego powołania w życiu. 

Poniżej przedstawiono głosy respondentów na ten temat. 

Na pewno zdobyli duże doświadczenie, bo robili mnóstwo rzeczy, poznali mnóstwo nowych ludzi, mieli 

możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach [pracowniczka organizacji 1] 

Mi się wydaje, że po pierwsze poznała trochę inne środowisko niż to warszawskie. (…) Tutaj miała 

okazję do spotkania się z dziećmi, więc miała jakieś też doświadczenie edukacyjne, docierania do 

takich społeczności lokalnych i do szkół – tego się mogła nauczyć w organizacji, w ogóle jakiś takich 

samodzielnych działań, kreatywnego wymyślania. (..) Sama też się nauczyła planować taką pracę w 

organizacji pozarządowej. Bo to jednak trochę inaczej się działa niż w jakimś tam sektorze publicznym 

[pracownik organizacji 2] 

Myślę, że się nauczył troszeczkę tego działania w takiej społeczności. (…) I miał obsługę komputera, 

znajomość obsługi biura, kontakty z ludźmi. No i nabrał werwy do życia, nowej siły. No i zapewne 

odbudował coś, czego potrzebował odbudować w swoim życiu. Myślę, że jego problemy przestały, być 

problemami, momencie jak zobaczył problemy innych. [opiekun wolontariusza 3] 

Jeśli chodzi o osoby młode, to one generalnie podkreślają, że to było właśnie to zderzenie z 

rzeczywistością, czyli weryfikacja wiedzy teoretycznej, tego, co wynieśli ze studiów z praktyką 

działania i to praktyką działania w trudnych warunkach. Więc widzą, że to, czego się nauczyli, to się 

na prawdę nauczyli. Bo musieli to robić, bo często sami to robili. (…) Z kolei dla osób starszych było to 

też nawiązywanie nowych, ciekawych kontaktów, dzielenie się swoim doświadczeniem, możliwość 

wsparcia też swoim doświadczeniem tych organizacji. Jak również takie ożywienie, odbudowanie 

własnego poczucia sprawstwa, bycia kimś ważnym potrzebnym. [IDI Operator 1] 
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Ponad połowa wolontariuszy przyznała, że udział w Programie wpłynął na ich życie osobiste, a co 

trzeci dostrzega jego wpływ na życie zawodowe.  

 

Wykres 2 Odpowiedź na pytanie: Czy udział w Programie miał wpływ na Pana/i sytuację zawodową i osobistą? N=28. 

Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Wpływ ten polega głównie na zdobyciu nowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy oraz na 

zawarciu nowych znajomości i przyjaźni. Kilka osób znalazło zatrudnienie w organizacji goszczącej.  

Pojawiły się też głosy, które wskazywały na negatywny wpływ projektu, a dotyczyły one osłabienia 

relacji z rodziną i znajomymi, zmęczenia fizycznego i psychicznego oraz strat finansowych. Warto 

jednak podkreślić, że o tych aspektach mówiły pojedyncze osoby. 

 

Wykres 3 Odpowiedź na pytanie: Na czym polegał wpływ projektu na Pana/i sytuację zawodową i osobistą? N=16. 

Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 
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Tak o wpływie wolontariatu na swoje życie zawodowe i osobiste mówią sami wolontariusze: 

 

Schemat 1. Wpływ wolontariatu długoterminowego na życie zawodowe i osobiste wolontariuszy. Źródło: ankieta CAWI 

dla wolontariuszy. 

Miałam okazję otworzyć się na "świat" i podjąć nowe wyzwania. Dzięki projektowi zdobyłam
większą wiarę w swoje możliwości, pewność siebie przy spotkaniach z nowymi ludźmi itp.
Dzięki tej pracy nauczyłam się lepiej gospodarować swoim czasem. Miałam okazję wykorzystać i
poszerzyć swoje umiejętności komputerowe i językowe.

Udział w Programie pozwolił mi oderwać się od problemów rodzinnych i wyrwał mnie z depresji

Moje CV bardzo się wzbogaciło i urozmaiciło, dzięki czemu jestem osobą bardziej
konkurencyjną na rynku pracy

Zaprzyjaźniłam się z mieszkańcami wsi, w której byłam na wolontariacie. Utrzymujemy stały
kontakt, odwiedzamy się, pomagam im pisać i rozliczać projekty. Mam nowe grono fajnych
znajomych.

Udział w programie zdecydowanie wpłyną na moje życie zawodowe ze względu na zdobycie
doświadczenia, oraz możliwość zatrudnienia w miejscu odbywania wolontariatu.

Zostałam zatudniona w Organizacji pozarządowej, w której odbywałam wolontariat w ramach
umowy o pracę. Jesli chodzi o życie osobiste - poznałam nowych ludzi, niektórzy z nich zostali
moimi dobrymi kolegami/koleżankami.

Program pomógł mi z powrotem wdrożyć się na rynek pracy po długiej przerwie gdzie byłem
osobą bezrobotną. Uważam, że wolontariat długoterminowy jest świetnym narzędziem do
aktywizowania ludzi wykluczonych.

Rozwinęłam umiejętność pracy w zespole, zwiększyła się moja mobilność (zdolność adaptacji do
pracy i życia w nowym miejscu), zdobyłam doświadczenie w dziedzinie, z którą nie miałam
wcześniej styczności, zdobyłam nowe znajomości cenne na gruncie zawodowym i osobistym.
Dowiedziałam się jak wygląda życie i rynek pracy w średniej wielkości mieście. Znalazłam
odpowiedź na pytanie gdzie w najbliższym czasie chcę żyć i pracować.
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O konkretnym wpływie wolontariatu na życie wolontariuszy wyraźnie mówili też sami Operatorzy, 

którzy zwracali uwagę na fakt, iż dla niektórych osób udział w Programie był znaczącym 

doświadczeniem zawodowym i osobistym.  

Jeden z przedstawicieli Operatorów mówił, że część osób zdecydowała się kontynuować wolontariat 

biorąc udział w wolontariacie europejskim; kilka osób pozostało w miastach, w których odbywały 

wolontariat, a jedna postanowiła zawodowo zajmować się kwestiami, które były tematem jej 

wolontariatu. Podobne doświadczenia mieli inni Operatorzy: 

Dla kilku osób przygoda z wolontariatem, cały czas trwa. Skończyły nasz wolontariat i natychmiast 

pojechały na kolejny. (…) Tak im się ten wolontariat spodobał, że go kontynuują. No i doszło do 

zamążpójścia w trakcie wolontariatu, doszło do urodzenia dziecka, tuż po zakończeniu wolontariatu. 

[IDI Operator 2] 

Myślę, że na tym skorzystali, bo jednak w jakiś sposób pewnie rozwinęli zainteresowania, możliwości, 

umiejętności. [IDI Operator 3] 

O korzyściach z tego typu zaangażowania mówili również eksperci, którzy podkreślali, że wolontariat 

jest szansą na odnalezienie nie tylko swojej drogi zawodowej, ale także miejsca w życiu – jest to 

bowiem czas na poszukiwanie własnej tożsamości. To również źródło satysfakcji osobistej i okazja do 

zrobienia czegoś ważnego dla innych. 

To jest takie zderzenie w innym środowisku, z nowymi doświadczeniami i one pozwalają odpowiedzieć 

sobie na podstawowe pytanie kim jestem, co chcę robić, co umiem, jakie mam kontakty z innymi 

ludźmi, myślę, że to jest bardzo ważne i to są te rzeczy najważniejsze. Można też nabyć nowe 

umiejętności, zdobyć nową wiedzę i to może w przyszłości posłużyć, w orientacji zawodowej. Ja myślę, 

że ważne jest takie umiejscowienie się w środowisku, społeczności, dobra komunikacja społeczna, 

wrażliwość społeczna. [IDI ekspert nr 1] 

Z jednej strony [wolontariat] pozwala zdobyć kompetencje bez poczucia, że jest to działanie 

merkantylne, ale daje też takie poczucie własnej satysfakcji i bezpieczeństwa w takim rozumieniu, że 

moja obecność tutaj jest uzasadniona i usankcjonowana. [IDI ekspert nr 2] 
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Schemat 2. Odpowiedzi wolontariuszy - dokończenie zdania Gdyby nie udział w Programie… Źródło: ankieta CAWI dla 

wolontariuszy. 

Korzyści dla Organizacji Goszczących 

Pracownicy Organizacji Goszczących dostrzegają wpływ obecności wolontariuszy na funkcjonowanie 

ich organizacji i doceniają ich wkład pracy. Wśród korzyści wymieniają: 

• wzbogacenie potencjału zespołu 

• zyskanie nowej perspektywy, nowych idei i pomysłów, które wnieśli wolontariusze 

• poprawa wizerunku organizacji w środowisku lokalnym 

• promocję wolontariatu  

• zyskanie motywacji do pracy  

Nasze stowarzyszenie jest bardziej rozpoznawalne w środowisku. [pracownik organizacji 3] 

Gdbyby nie 
udział w 

Programie...

nie miałabym 
okazji przełożyć 

moich 
zainteresowań 

na grunt 
zawodowy. 

nie poznałabym 
na czym polega 
praca z trudną 
młodzieżą oraz 

dziećmi.

nigdy nie 
mieszkałabym na 

Kaszubach.

wiele ciekawych 
rzeczy by mnie 

ominęło.

miałabym 
problem ze 

znalezieniem 
pracy

to dalej byłbym 
w grupie 

wykluczonych 
osób bez pracy.

nie poznałabym 
tylu ciekawych 

osób.

to nie miałabym 
teraz pracy.

to nie 
wiedziałabym, że 

jest dla mnie 
miejsce i czas na 

świecie.
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Bardzo wiele nam wniosła takiej świeżości w te działania, które podejmowaliśmy. (…) Bardzo nam się 

przydała przy kierowaniu i realizacji tego, czego wcześniej nie podejmowaliśmy i współpracy z 

młodzieżą, jakoś nam tak wiele pomysłów [wolontariuszka] dodała, swojego doświadczenia 

też.[pracownik organizacji 2]  

Korzyści to na pewno pomoc dla wolontariatu, taki żywy przykład, bo do tej pory mówiliśmy 

wolontariuszom, jak fajnie być wolontariuszami, a teraz odwróciło się trochę inaczej właśnie 

wolontariuszka która była za granicą, i to wolontariuszka która właśnie zdecydowała się przyjechać z 

dużego miasta do małego.  I ona też była takim wabikiem, dzięki niej pojawiły się nowe osoby.  No i 

bardzo mocno tak technicznie wsparła projekt i gdyby nie jej pomoc, to tutaj byłoby trudno tym 

osobom. [opiekun wolontariusza 2] 

Z kolei eksperci podkreślali, że otwarcie się na wolontariuszy jest bardzo cennym doświadczeniem 

dla samej organizacji – uczy otwartości na innych, budowania współpracy z innymi 

osobami/podmiotami – jest ważne dla budowania tożsamości organizacji. Dzięki temu „uczy się” 

ona jak można zarządzać swoimi zasobami (nie tylko wolontariuszami), jak budować partnerskie 

relacje w zespole i korzystać z potencjału innych. 

Dla organizacji goszczącej to jest to, że ona nabiera doświadczenia, że trzeba dbać o ludzi z którymi 

się pracuje, że trzeba im przygotowywać miejsce ich pracy wolontarystycznej, że trzeba umieć się 

dogadać w środowisku. Organizacja goszcząca bardziej się uspołecznia, bardziej wrasta we własne 

środowisko, robi się bardziej odpowiedzialna otwarta. [IDI ekspert 1] 

 

 

  

Wypowiedzi opiekunów i pracowników pokazują, że wolontariusze pełnią ważną rolę w 

organizacjach, wzbogacając ich zespoły i potencjał – zarówno w rozumieniu kapitału 

ludzkiego (wiedza, doświadczenie, różnorodność perspektyw itp.), jak i możliwości 

działania (praca wolontariuszy odciąża pracowników organizacji, wolontariusze 

powiększają zespół organizacji). Warto szczególnie podkreślić docenienie potencjału 

wolontariuszy i tego, co wnoszą do organizacji (nowe spojrzenie, nowe pomysły,  inspiracje 

do działania). Takie wypowiedzi świadczą o partnerskim traktowaniu wolontariusza i 

uwzględnianiu jego zdania w planowaniu działań organizacji i wyznaczaniu nowych 

kierunków rozwoju. 

Warto zwrócić uwagę, że część organizacji może traktować wolontariat jedynie jako okazję 

uzyskania darmowego, pełnoetatowego pracownika, na zatrudnienie którego nie mają 

funduszy. Takie traktowanie wolontariatu stanowi zagrożenie – wolontariusz traktowany 

jest przedmiotowo, musi wykonywać te zadania, których nie ma kto robić w organizacji, 

nierzadko monotonne, mało rozwijające i frustrujące. Tego typu doświadczenia stanowią 

wypaczenie idei wolontariatu i mogą być jego anty-reklamą. 
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Część III. Rola Komponentu w promocji wolontariatu w Polsce 

 

Istotne z punktu widzenia określenia wpływu Komponentu na rozwój wolontariatu, jest 

zidentyfikowanie jego mocnych i słabych stron w kontekście skutecznej promocji wolontariatu w 

Polsce. 

Mocne strony 

• Promowanie profesjonalnego podejście do wolontariatu 

Samo stworzenie Komponentu Wolontariatu Długoterminowego daje impuls do popularyzacji 

koncepcji wolontariatu, gdzie wolontariusz jest postrzegany jako istotny członek organizacji, który 

jest wspierany, a wymiana korzyści następuje obustronnie. Wolontariusz nie tylko daje, ale również 

osiąga szerokie korzyści, ma możliwość realizacji autorskich pomysłów i ma zapewnione wsparcie 

finansowe swoich działań. 

Wydaje mi się, że w ogóle stworzenie takiego komponentu jest ważne przy FIO ponieważ to pozwala 

skupić się na tworzeniu takich miejsc, gdzie wolontariusz, czy osoba, która chce się podjąć takiego 

zadania, czyli być wolontariuszem, może być wspierana. Nie robi się tego na „łapu capu”, ktoś 

przyjdzie to go przeszkolimy i już, ale tworzy to pewną całościową koncepcję, gdzie organizacja jest 

wspierana, nie tylko finansowo, gdzie organizacja może wspierać, bo są na to środki, mało tego, może 

wspierać również jakby miejsce, gdzie jest realizowana ta praca wolontariacka. To jest bardzo istotne, 

bo pozwala na profesjonalizm w tym wolontariacie [IDI ekspert 1] 

• wsparcie finansowe organizacji i wolontariuszy 

Mocną stroną Komponentu jest zapewnione finansowe wsparcie organizacji goszczącej oraz 

wolontariusza. Dzięki temu swobodnie może on skupić się na realizacji merytorycznych działań, które 

mogą przynieść wymierne korzyści zarówno wolontariuszowi, jak i organizacji i społeczności lokalnej.  

Tak to mniej więcej wygląda, że ktoś przyjdzie, trochę popracuje i nikt się za niego nie czuje 

odpowiedzialny, a ten program tworzy  taka ścieżkę odpowiedzialności i to jest cenne tego projektu 

[IDI ekspert 1] 

Na pewno kwestia dofinansowania aktywności wolontariusza, czyli właśnie to co tutaj jest opisane 

jako tam kwestie dojazdu, przejazdu, ubezpieczenia to jest taki problem, który był od dawna 

podnoszony, że ta organizacja goszcząca musi zainwestować pewne środki, których może nie mieć i to 

na pewno jest ważne. [IDI ekspert 2] 

Istotne jest to, że wolontariusz przeprowadza się do nowego środowiska i pracuje w organizacji 

określoną ilość czasu (od 6 do 11 miesięcy), jego pobyt jest usankcjonowany i finansowany. Dzięki 

temu wolontariusz ma przestrzeń do wyznaczenia sobie merytorycznych celów oraz realizacji działań 

i projektów w całości. W ten sposób ma szanse rozwinąć swoje kompetencje oraz zdobyć 

doświadczenie. 

Jego (wolontariusza – przyp.aut.) pobyt jest usankcjonowany, trwa określony czas i to też jest bardzo 

ważne raz dla organizacji, dwa dla wolontariusza, żeby wyznaczyć sobie pewne cele, które w tym 

okresie chcemy osiągnąć, nie tylko zadania do zrealizowania, ale właśnie cele jeśli chodzi o 

zdobywanie doświadczenia. [IDI ekspert 2] 
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Słabe strony 

Słabe strony Komponentu w kontekście promowania wolontariatu odnoszą się głównie do procesu 

wyboru odpowiednich Operatorów. Kryteria oceny wniosków: 

• mogą pomijać organizacje, które  nie piszą dobrych projektów, ale mają misję i wizję 

wolontariatu 

Eksperci mogą mieć trudność z wyborem wniosków, ponieważ z jednej strony są organizacje, które 

piszą wzorowe projekty, a z drugiej strony są takie, które moglyby zrobić równie lub nawet bardziej 

wartościowy projekt z ciekawą wizją wolontariatu, jednak z powodu nawet niewielkich błędów nie 

mogą zostać wybrane.  

Słabością tego projektu jest to, że projekt promuje organizacje, które potrafią dobrze pisać projekty 

(…)nie ma wsparcia dla organizacji, które nie są monopolistami, robią ten wolontariat od dłuższego 

czasu, borykają się z jakimiś problemami, ale ten wolontariat jest ciekawy. (…) są projekty, które się 

czyta i wiadomo, że mają drobne uchybienia merytoryczne, ale się je wyłapuje mimo woli i one 

wpływają na ogólna ocenę, natomiast czuje się tam duszę i wie się, że jest tam jakaś energia i 

należałoby ją wesprzeć. Ten projekt nie do końca wspiera organizacje z tą energią. [IDI ekspert 1] 

 

Aby osiągać zakładane cele, ważne jest, aby na etape konkursu wybrać odpowiednich Operatorów, 

czyli takich, którym rzeczywiście zależy na wdrażaniu idei wolontariatu, a nie tylko zdobyciu 

kolejnego grantu zapewniającego stabilne działanie organizacji. Ważne jest więc, aby istotne miejsce 

wśród kryteriów oceny wniosków zajmowały: 

• zgodność misji i wizji organizacji z założeniami Komponentu,  

• adekwatność planu organizacji wolontariatu do założeń Komponentu, 

• wizja dalszej współpracy z wolontariuszami oraz możliwości ich ścieżki rozwoju, 

• propozycje działań rozwijających kompetencje wolontariuszy, 

• propozycje działań wspierających wolontariuszy w pracy w organizacji goszczącej, 

• klarowność kryteriów wyboru organizacji goszczących i wolontariuszy do projektów. 

Brakuje mi tutaj co dalej z wolontariuszem. (…). Ja zawsze jestem za tym, żeby pewne prace z ludźmi 

były perspektywicznie przedstawiane, żeby nie tylko, a tutaj mam 12 miesięcy, czy 9 miesięcy no to ja 

go przez te 9 miesięcy potrzymam, wywiozę, zrobię mu atrakcje będzie fajnie. [IDI ekspert 1] 

No moim zdaniem zdecydowanie znaczenie ma fakt, że tym operatorem jest organizacja, która ma 

doświadczenie w realizowaniu działań związanych z wolontariatem, a nie organizacja, która załóżmy 

się do tej pory zajmowała się szkoleniem managerów i w tej chwili stwierdziła, że się przestawi na 

wolontariat. Stąd też ta misyjność, bardzo ważne, że tu się znalazła. I kwestia właśnie doświadczenia 

w organizowaniu wolontariatu. [IDI ekspert 2] 

 

Wpływ Komponent na rozwój idei wolontariatu długoterminowego  

Stworzenie Programu jest dobrym rozwiązaniem, które ma szansę rozbudzać zainteresowanie 

wolontariatem i zachęcać obywateli do zaangażowania w tego typu działalność. Istotną rolą 

Komponentu jest również promowanie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych. Organizacje 
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które nie miały wcześniej wolontariuszy albo współpracowały z nimi jedynie sporadycznie mają 

szansę zapoznać się z ideą i założeniami współpracy z wolontariuszami i włączenia ich w działania, 

które podejmują. 

Program jest bardzo potrzebny nie tylko dla wolontariuszy, którzy dzięki niemu mogą zdobyć 

doświadczenie oraz nabyć nowe umiejętności, ale także dla samych organizacji, zwłaszcza tych 

mniejszych i tych, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w pracy wolontariackiej. Przystępując 

do Programu mają one możliwość zdobyć istotne wsparcie w postaci wolontariusza, a tym samym 

rozwinąć swój potencjał w wybranych obszarach.  

Pojawienie się wolontariusza w społeczności lokalnej, zwłaszcza na terenach wiejskich, ma 

bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie się ideą wolontariatu pośród mieszkańców danego 

obszaru. Analizowane studia przypadku pokazują, że praca wolontariuszy odcisnęła wyraźny znak w 

świadomości lokalnej społeczności, zwłaszcza w przypadku wolontariatu w Kwidzynie i Krekolach.  

Wydaje mi się, że ten projekt ma duże szanse na to, żeby pobudzić życie wolontariackie na poziomie 

regionalnym, lokalnym, regionalnym w takim kontekście bym myślała. Mało tego, mogli 

zaangażować inne regionalne podmioty, chociażby z biznesu. Czy z innych organizacji 

samorządowych, ale myślę o samorządach. Naprawdę ma szansę jakby uruchomić ruch 

wolontarystycznej pracy. [IDI ekspert 1] 

 

Istotnymi barierami, które ograniczają wpływ Komponentu na upowszechnianie idei wolontariatu 

są: 

• mała świadomość władz oraz instytucji lokalnych różnorodnych możliwości związanych  z 

pracą wolontariacką, która może się odbywać nie tylko w instytucjach czy organizacjach 

zajmujących się pomocą społeczną. Istotne jest, aby zwracać uwagę lokalnej społeczności na 

szerokie spektrum działań organizacji pozarządowych, w których  mieszkańcy mają szerokie 

możliwości pracy wolontariackiej. 

Widzę to, tzn. ciągle organizacje pozarządowe jakby nie są wpisane w świadomość władz 

samorządowych i jakby nie myślę tylko o burmistrzach, czy prezydentach, ale o wszystkich tych 

jednostkach, które im podlegają, domach kultury, czy jakiś innych placówkach edukacyjno-

oświatowych, czy sportowych. My myślimy o wolontariacie najczęściej właśnie poprzez hospicja i 

takie ośrodki. [IDI ekspert 1] 
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Wnioski i rekomendacje 

Projekty realizowane w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego w pełni wpisują się w 

cele PO FIO. Zebrane w ramach ewaluacji dane potwierdzają, że prowadzone działania promują ideę 

wolontariatu, umożliwiają uczestnikom rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych, podnoszą 

ich szanse na rynku pracy i wzmacniają ich obywatelską postawę. 

Dobrą praktyką, która szczególnie wpisuje się w założenia PO FIO, jest promowanie wolontariatu 

wśród organizacji, które wcześniej nie współpracowały z wolontariuszami. Część organizacji 

pełniących funkcję OG nie współpracowała wcześniej z wolontariuszami lub ta współpraca miała 

charakter sporadycznych, nieregularnych działań. Komponent Wolontariatu Długoterminowego ma 

zatem szanse upowszechniać idee wolontariatu czy wręcz tworzyć kulturę współpracy z 

wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Również same organizacje goszczące oraz 

wolontariusze, poprzez swoją działalność w lokalnych społecznościach, promują ideę wolontariatu 

długoterminowego. Lokalna społeczność dowiaduje się, czym jest wolontariat i widzi korzyści z pracy 

wolontariusza, co może skłaniać samych przedstawicieli społeczności do pracy wolontariackiej. W 

takiej sytuacji łatwiej jest budować wolontariat w oparciu o lokalną społeczność. 

Komponent umożliwia także rozwój kompetencji wolontariuszy oraz podnoszenie ich szans na 

rynku pracy. Wolontariusze poznają III sektor oraz specyfikę pracy w organizacji pozarządowej, 

nabywają doświadczenie zawodowe, ale też rozwijają swoje kompetencje społeczne i osobiste. Z 

kolei dla organizacji goszczących wolontariusz jest m.in. źródłem nowych pomysłów. Wprowadza do 

organizacji „powiew świeżości” oraz jest motywacją do lepszej pracy dla pozostałych pracowników 

organizacji. 

Poniżej zamieszczamy wnioski i rekomendacje, które wskazują możliwe kierunki rozwoju 

Komponentu Wolontariatu Długoterminowego. 

  



 

WNIOSKI REKOMENDACJE PROPOZYCJE WPROWADZENIA ZAPISÓW 

W ZASADACH 
WDRAŻANIA 

KOMPONENTU 

W DOKUMENCIE 
ZAWIERAJĄCYM DOBRE 

PRAKTYKI (PROPONOWANE 
SPOSOBY REALIZACJI 

PROJEKTÓW)1 

Aby rozwijać wolontariat w Polsce 

niezbędna jest zakrojona na szeroką 

skalę promocja tego typu działań, 

gdyż nie są one obecnie wystarczająco 

popularne wśród obywateli. Ich 

upowszechnianie ma szansę zwiększyć 

rozwój wolontariatu poprzez 

zaangażowanie większej liczby osób. 

Ważne byłoby promowanie Programu 

poprzez pokazywanie jego efektów 

oraz przedstawianie dobrych praktyk 

oraz tzw. historii sukcesu – 

przykładów osób, które dzięki 

udziałowi odniosły konkretne korzyści 

i mogły zmienić swoje życie. Tego 

Warto rozważyć  rozszerzenie działań 

promujących wolontariat 

długoterminowy. Ważne jest a by 

pokazywać nie tylko młode osoby, jako 

wolontariuszy oraz aby przedstawiać 

różnorodne formy pracy wolontariuszy. 

Do tego celu warto wykorzystać historie 

wolontariatu zamieszczone w niniejszym 

raporcie oraz materiały zbierane przez 

Operatorów w trakcie realizacji pilotażu  

Warto również rozważyć przekazanie 

większych środków Operatorom na 

promocję Komponentu i samej idei 

wolontariatu. 

Na poziomie MPiPS działania promocyjne 

 Warto rozważyć włączenie do 

dokumentu konkretnych propozycji 

promocji idei wolontariatu (w tym 

wolontariatu długoterminowego) 

przez Operatorów i OG. Można 

rozważyć następujęce sposoby 

promocji: 

Przez Operatorów:  

Zamieszczanie dobrych praktyk na 

swoich stronach internetowych 

• Realizowanie kampanii 

promujących wolontariat 

skierowancyh do swoich 

odbiorców (na obszarze, gdzie 

będą realizować Komponent, 

                                                           
1
 Pomysł stworzenia takiego dokumentu narodził się w trakcie warsztatu ewaluacyjnego podsumowującego ewaluację Komponentu. Dokument będzie miał charakter 

wskazówek dla Operatorów i organizacji goszczących (wspierał je w realizacji rozwojowych projektów) oraz dla ekspertów (jako przykłady dobrych praktyk, punkt 
odniesienia w trakcie oceny wniosków).  
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typu promocja miałaby większą moc 

oddziaływania. 

 

obejmowałyby: 

• wydanie publikacji z dobrymi 

praktykami/historiami sukcesu w 

zakresie wolontariatu 

długoterminowego (np. 

zawierającej studia przypadku 

zamieszczone w niniejszym 

raporcie oraz historie zebrane 

przez Operatorów). 

• Zamieszczenie  w dokumencie 

zawierającym dobre praktyki 

(PROPONOWANE SPOSOBY 

REALIZACJI PROJEKTÓW)  

wytycznych dla Operatorów i OG 

w zakresie promocji 

wolontariatuZwiększenie 

środków na promocję dla 

Operatorów 

 

wśród grup potencjalnych 

wolontariuszy). Zakres i  sposób 

realizacji kampanii powinien być 

każdorazowo dostosowany do 

specyfiki Operatora i jego 

odbiorców. We wniosku 

Operator powinien opisać plan 

promocji. 

• Przekazywanie OG 

materiałów i informacji 

niezbędnych do lokalnej promocji 

wolontariatu. 

Przez OG: 

Dbanie o to, aby informacje o 

wolontariacie były obecne w 

lokalnej społeczności np. poprzez: 

� banery/link do kampanii 

promującej wolontariat na stronach 

internetowych UG, biblioteki, etc),  

� Dystrybucję publikacji z opisem 

dobrych praktyk (w bibliotekach, 

szkołach, domach kultury, etc) 

� Współpracę ze szkołami, 

bibliotekami, domami kultury – 

zorganizowanie spotkań z 

wolontariuszami na których 
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opowiedzą o swoich projektach, 

doświadczeniach, etc. 

Operatorzy pełnią bardzo ważną rolę 

we wdrażaniu Komponentu. Są 

wsparciem merytorycznym i 

organizacyjnym zarówno dla OG, jak i 

wolontariuszy, moderują kontakty 

między organizacjami i 

wolontariuszami, inicjują wymianę 

doświadczeń. Ponadto Operator ma 

znacznie większy potencjał do 

skutecznego promowania idei 

wolontariatu w środowisku niż 

jednostkowe projekty organizacji 

pozarządowych. 

Wydaje się, że regionalizacja 

Operatorów jest istotna z punktu 

widzenia wdrażania Komponentu.  

Nieduże odległości od organizacji 

goszczących ułatwiają komunikowanie 

się z  organizacjami goszczącymi, 

zwłaszcza nawiązywanie 

bezpośrednich relacji. 

 

 

Warto utrzymać dotychczasowy zakres 

działań Operatorów oraz wzmocnić ich 

rolę szczególnie w zakresie: 

• facylitowania współpracy 

pomiędzy organizacjami 

goszczącymi oraz pomiędzy 

wolontariuszami, 

• wsparcia merytorycznego i 

organizacyjnego organizacji 

goszczących (np. poprzez 

organizowanie spotkań 

mentorów, tworzenie sieci), 

• promocji idei wolontariatu. 

Warto rozważyć „sprofilowanie 

Operatorów” np. ze względu na rodzaj 

OG (małe, duże, miejskie, wiejskie), profil 

wolontariuszy (młodzież, osoby starsze, 

zagrożone wykluczeniem, etc.) lub 

lokalizacje OG. Taka specjalizacja 

Operatorów pozwoliłaby na: 

• zwiększenie skuteczności 

realizacji celów PO FIO, zwłaszcza 

w zakresie promowania i 

Warto rozważyć wpisanie 

następujący zadań Operatorów 

w „Zasadach…”): 

• wybór organizacji 

goszczących 

• wsparcie szkoleniowe 

organizacji goszczących 

i wolontariuszy 

• weryfikacja organizacji 

goszczących 

(identyfikowanie 

organizacji przyjaznych 

wolontariuszom – 

zadanie Operatorów lub 

korzystanie z 

zewnętrznych 

systemów 

certyfikowania np. 

dobrywolontariat.pl) 

• monitoring OG w 

trakcie wdrażania 

wolontariatu 

 

Warto opisać najważniejsze dobre 

praktyki związane z rolą 

Operatorów, które mogły by być 

punktem odniesienia w trakcie 

pisania wniosków przez organizacje 

oraz ich oceny przez ekspertów. Do 

dobrych praktyk wartych utrwalenia 

należą m.in.: 

• utrzymywanie stałych, 

często bezpośrednich 

kontaktów z organizacją 

goszczącą i wolontariuszami 

• facylitowanie współpracy i 

wymiany doświadczeń 

pomiędzy organizacjami 

goszczącymi oraz pomiędzy 

wolontariuszami (tworzenie 

sieci współpracy) 

• organizowanie szkoleń dla 

OG i wolontariuszy 
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realizowania wolontariatu wśród 

różnorodnych grup, 

• wsparcie organizacji goszczących i 

wolontariuszy dopasowane do ich 

specyfiki. 

Warto również rozważyć rozszerzenie 

Komponentu Wolontariatu 

Długoterminowego o działania 

zakładające współpracę Operatorów z 

instytucjami samorządowymi, 

kulturalnymi, które mogłyby lokalnie 

wspierać wolontariat lub gościć 

wolontariuszy. 

Wolontariusze podejmują różnorodne 

działania w organizacjach 

goszczących, jednak największe 

rezultaty w zakresie podnoszenia 

kompetencji wolontariuszy ma 

realizacja własnych, autorskich 

pomysłów.  

Dzięki temu wolontariusze zdobywają 

nowe doświadczenie i uczą się 

samodzielnej, projektowej pracy. 

Miniprojekty mogą stanowić ważny 

instrument zapobiegający 

instrumentalizacji roli wolontariuszy 

Warto rozważyć wpisanie w zadania 

Operatorów (i zapewnienie środków na 

ten cel) realizację mini projektu dla 

wolontariuszy na ich autorski projekt, 

który chcieliby zrealizować w organizacji 

goszczącej. W ten sposób wolontariusze 

mieliby szansę zrealizować swoje pomysły 

w organizacjach oraz zdobyliby konkretne 

kompetencje (np. pisanie projektów, 

praca metodą projektu). Miniprojekt 

miałby również pozytywny wpływ na 

motywację uczestników projektu.  

Warto rozważyć dodanie zapisu 

w „Zasadach…” o obowiązku 

zrealizowania przez 

wolontariusza autorskiego mini-

projektu w trakcie wolontariatu. 

Warto w dokumencie zapisać takie 

propozycje jak: 

• realizacja własnych 

pomysłów przez 

wolontariuszy 

• organizacja szkoleń dla 

wolontariuszy przez OG 

• wsparcie mentora/tutora  

• organizowanie  wymiany 

doświadczeń między 

wolontariuszami przez 

Operatorów (np. poprzez 
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w organizacjach goszczących. 

 

facebook) 

Opis funkcji opiekuna wolontariusza 

zawarty w „Zasadach…” jest bardzo 

ogólny i w projektach rola tej osoby 

często ogranicza się do czysto 

organizacyjnych/administracyjnych 

obowiązków. 

Dobrą praktyką jest ustalenie 

pewnych zasad współpracy oraz 

wprowadzenie regularnych spotkań 

wolontariusza z opiekunem/tutorem. 

Podobnie jak w przypadku mini 

projektów jest to rozwiązanie, które 

może zmniejszyć ryzyko 

instrumentalnego podejścia do 

wolontariatu długoterminowego. 

Wydaje się również istotne, aby 

zadbać o odpowiednie przygotowanie 

mentorów do pracy z 

wolontariuszami, np. poprzez 

szkolenia 

 

Rekomendujemy wzmocnienie wsparcia 

wolontariuszy w ich rozwoju poprzez 

dookreślenie roli opiekuna wolontariuszy 

i wprowadzenie mentoringu lub 

tutoringu. 

Wolontariusz w trakcie swojej pracy w 

organizacji pracowałby z 

mentorem/tutorem, razem z którym 

wyznaczałby cele wolontariatu, omawiał 

pomysły, dzielił się problemami. Rolą 

tutora/mentora byłoby inspirowanie 

wolontariusza do pracy, wyzwalanie jego 

kreatywności oraz dzielenie się wiedzą. 

Istotne wydaje się również umożliwienie 

mentorom wymiany doświadczeń z 

innymi organizacjami np. poprzez 

stworzenie dla nich forum 

internetowego, gdzie moderatorem 

mógłby być przedstawiciel 

Operatora/koordynator wolontariuszy. 

Rekomendujemy wpisanie w 

„Zasady…”, że do zadań 

organizacji goszczących należy 

wyznaczenie osoby, która 

będzie pełniła funkcję 

mentora/tutora oraz określenie 

jej zadań (musi to być wsparcie 

merytoryczne nie 

organizacyjne). 

• Warto rozdzielić funkcję 

koordynatora i mentora: 

o Koordynator – 

wsparcie 

organizacyjne 

o Mentor – rozwój 

osobisty, wsparcie  

merytoryczne 

integracja w nowym 

miejscu 

Rozdzielenie funkcji mentora i 

koordynatora może zapewnić 

bezstronność funkcji mentora i 

będzie sprzyjać skupieniu się na 

rozwoju wolontariusza. 

• Warto, aby Operatorzy 

utworzyli sieć wymiany 

doświadczeń dla 

mentorów/tutorów, 

wspierali ich w pełnieniu tej 

funkcji. 

Wolontariusze podejmują różnorodne 

działania w organizacjach 

Warto jest zwiększać świadomość 

zarówno organizacji goszczących, jak 

 Rekomendujemy wpisanie w 

„Zasady…”, że do zadań 

W dokumencie warto zwrócić 

uwagę OG na wartość zaplanowania 
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goszczących, nie zawsze też zakres ich 

działań jest z nimi szczegółowo 

omawiany czy uzgadniany. 

 

wolontariuszy i potencjalnych 

kandydatów na wolontariuszy, czym jest 

wolontariat i na jakich zasadach należy 

go prowadzić.  

Dotyczy to zwłaszcza tych organizacji, 

które mają małe doświadczenie we 

współpracy z wolontariuszami. Nierzadko 

mogą traktować ich obecność w sposób 

instrumentalny, głównie jako  

dodatkowego pracownika, któremu 

powierzają mało atrakcyjne, monotonne 

zajęcia, nie myśląc o tym, w jaki sposób 

dostosować wykonywane przez nich 

działania do jego rzeczywistych potrzeb i 

możliwości. 

Warto, opisując zasady wolontariatu, 

podkreślać jego znaczenie dla rozwoju 

osobistego i zawodowego 

wolontariusza. Konieczne jest 

zwiększanie świadomości wolontariuszy 

w tej dziedzinie, aby mieli oni jasność 

celów swojego wolontariatu i możliwości 

wyboru sposobów jego realizacji. Muszą 

mieć też świadomość, że w organizacji 

mają nie tylko konkretne obowiązki, ale 

również prawa, w tym prawo do wyboru 

tego, co chcą robić. Narzucanie im 

organizacji goszczących należy 

wyznaczenie osoby, która 

będzie pełniła funkcję 

mentora/tutora i określenie jej 

zadań (musi to być wsparcie 

merytoryczne nie 

organizacyjne). 

działań rozwijających  kompetencje 

osobiste i zawodowe wolontariusza. 

Warto również zwrócić uwagę na 

myślenie o rozwoju wolontariusza 

również po zakończeniu 

wolontariatu (np. dyskusja z 

wolontariuszem o potencjalnych 

ścieżkach rozwoju, propozycje 

ewentualnej współpracy).  

Istotne są również partnerskie 

relacje pommiędzy organizacją a 

wolontariuszem, otwarość na 

potrzeby wolontariuszy oraz 

współdecydowanie o działaniach. 
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działań, które są nieadekwatne do ich 

potrzeb może skutkować tym, że 

wolontariat będzie dla nich źródłem 

frustracji i doświadczeniem, którego 

nigdy nie będą chcieli powtórzyć.  

Ustalenie partnerskich zasad współpracy 

między wolontariuszem a daną 

organizacją, otwartość na ich potrzeby, 

dawanie im głosu i prawa 

współdecydowania o zakresie 

podejmowanych działań sprawia, że mają 

większą motywację do działania i czują 

większą odpowiedzialność za to, co robią, 

gdyż wiedzą, że jest to ich własny wybór, 

a nie odgórnie narzucone obowiązki. 

Podmiotowe traktowanie wolontariusza 

zachęca do większej samodzielności i 

podejmowania różnych dodatkowych 

inicjatyw, co w ostateczności przekłada 

się także na większe korzyści dla samej 

organizacji. Korzyści są tu zatem 

obopólne.  

Istnieje niebezpieczeństwo 

traktowania KWD jako programu 

stażowego. 

Warto jednak zauważyć, że KWD 

Oferta KWD może promować/wzmacniać 

altruistyczne postawy wolontariuszy. 

Ważną rolę we wszechstronnym rozwoju 

wolontariuszy mogą pełnić: 

Rekomendujemy wpisanie w 

„Zasady…”, że do zadań 

organizacji goszczących należy 

wyznaczenie osoby, która 

będzie pełniła funkcję 

W dokumencie warto zwrócić 

uwagę OG na wartość zaplanowania 

działań rozwijających  kompetencje 

osobiste i zawodowe wolontariusza. 

Warto również zwrócić uwagę na 
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pozwala jego uczestnikom realizować 

szereg celów które nie są (lub w dużo 

mniejszym stopniu) są realizowane w 

trakcie staży (np. rozwój 

zainteresowań, możliwość 

zaangażowania się w rozwiązywanie 

istotnych  problemów społecznych, 

społeczna użyteczność działań) 

 

• Realizacja autorskich mini 

projektów na rzecz społeczności, 

realizacja działań społecznie 

użytecznych 

• Funkcja tutora/mentora, który 

wspierałby wolontariusza w 

rozwoju i pracy na rzecz 

społeczości 

mentora/tutora oraz określenie 

jej zadań (musi to być wsparcie 

merytoryczne nie 

organizacyjne). 

Warto rozważyć dodanie zapisu 

w „Zasadach…” o obowiązku 

zrealizowania przez 

wolontariusza autorskiego mini-

projektu w trakcie wolontariatu 

myślenie o rozwoju wolontariusza 

również po zakończeniu 

wolontariatu (np. dyskusja z 

wolontariuszem o potencjalnych 

ścieżkach rozwoju, propozycje 

ewentualnej współpracy).  

Istotne są również partnerskie 

relacje pomiędzy organizacją a 

wolontariuszem, otwarość na 

potrzeby wolontariuszy oraz 

współdecydowanie o działaniach. 

 

Wolontariat długoterminowy może 

być również propozycją dla seniorów, 

jednak nie zawsze organizacje i sami 

wolontariusze to dostrzegają.  

Główne bariery seniorów w udziale w 

KWD wiążą się z zobowiązaniami w 

miejscu zamieszkania, np. rodzinnymi 

lub potrzebą odbycia wizyty u 

swojego lekarza. Duże znaczenie dla 

przełamania tych barier może więc 

mieć możliwość pracy on-line lub 

możliwość odbywania wolontariatu 

bliżej miejsca zamieszkania. 

Warto pracować nad zmianą w 

świadomości osób działających w 

organizacjach pozarządowych, aby 

dostrzegały, że wolontariusz nie musi być 

osobą młodą i mobilną. Należy 

wykorzystać zasoby w postaci wiedzy i 

doświadczenia, jakie niosą ze sobą 

seniorzy, jednak na nieco innych 

zasadach.  

Warto dopasować zasady wdrażania 

Komponentu np. poprzez: 

• Możliwość pracy on-line np. dwa 

tygodnie na miejscu w organizacji 

Rekomendujemy 

uelastycznienie zasady 

dotyczącej miejsca odbywania 

wolontariatu i wprowadzenie 

zapisu umożliwiającego 

Operatorom podejmowanie 

decyzji  (indywidualnie dla 

każdego wolontariusza) 

dotyczących lokalizacji 

wolontariatu. Umożliwi to 

elastyczne dostosowanie 

wolontariatu do potrzeb i  

możliwości wolontariuszy i OG 

(nie tylko w przypadku 

Warto uwrażliwić Operatorów i OG 

na potrzeby osób starszych i 

konieczność dostosowania zasad 

wolontariatu do seniorów i ich 

specyfiki: 

• Ustalanie miejsc odbywania 
wolontariatu blisko miejsca 
zamieszkania 

• Możliwość pracy on-line, 
elastycznego czasu  

Przy czym możliwość pracy online 

nie powinna być głównym 

sposobem pracy wolontariusza. 
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Często wolontariat długoterminowy 

postrzegany jest jako propozycja dla 

osób młodych, mobilnych, nie 

posadających innych zobowiązań. 

Przykład wolontariusza z Łańcucha 

Wzajemności pokazuje, że seniorzy 

dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu 

mogą w różnorodny sposób 

oddzialywać na lokalną społeczność i  

jednocześnie sami osiągać z tego 

krozyści. 

 

i dwa tygodnie w domu 

• Zapewnić większą elastyczność 

godzin pracy np. z godzinną 

przerwą w ciągu dnia 

Rekomendujemy również, aby osoby 

odpowiedzialne za wdrażanie Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Osób 

Starszych na lata 2012-1013 zapoznały 

się z treścią niniejszego raportu (w 

obszarze  wolontariatu osób starszych) w 

celu wykorzystania zawartych tu 

rekomendacji przy realizacji ASOS. 

wolontariatu seniorów) i 

pozwoli obniżyć koszty 

Komponentu. 

 

 


