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Wstęp 

Przedstawiamy raport cząstkowy 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.  

Badanie zostało zrealizowane w okresie 1 stycznia – 30 kwietnia 2013 roku. 

 

 

Lista skrótów i wyjaśnienie pojęć używanych w raporcie 

 

⇒ DPP - Departament Pożytku Publicznego 

⇒ FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

⇒ OG - Organizacja goszcząca 

⇒ CWM - Centrum Współpracy Młodzieży (jeden z Operatorów Komponentu) 

⇒ FIO/FALA – Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej 

FALA (jeden z Operatorów Komponentu) 

⇒ CW – Centrum Wolontariatu (jeden z Operatorów Komponentu) 

⇒ W raporcie na określenie Komponentu Wolontariatu Długoterminowego FIO wymiennie 

używane są określenia "Komponent" i "Program". 

⇒ Określenie "projekt" używane jest w rozumieniu projektów realizowanych przez Operatorów 

w ramach Komponentu Wolontariatu Długoterminowego FIO 
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Informacje o badaniu 

Cel badania 

 

Prowadzona ewaluacja ma charakter ewaluacji on-going – towarzyszy wdrażaniu pilotażowej edycji 

Komponentu. Zamierzeniem drugiej części badania jest dostarczenie Zamawiającemu informacji o 

bieżącym stanie realizacji dofinansowanych projektów, ale również podsumowanie efektów realizacji 

pilotażowej edycji Komponentu.  

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 czterech części. W pierwszej z nich przedstawiamy wolontariuszy, jako 

beneficjentów Komponentu. Obejmuje ona takie zagadnienia jak: 

⇒ Profil wolontariuszy 

⇒ Motywacje wolontariuszy do udziału w projekcie 

⇒ Ocena szkoleń dla wolontariuszy 

⇒ Odbywanie wolontariatu w organizacji goszczącej 

⇒ Korzyści wolontariuszy z udziału w projekcie 

⇒ Adekwatność działań do potrzeb wolontariuszy 

Druga część poświęcona została organizacjom goszczącym, a konkretnie takim zagadnieniom jak: 

⇒ Profil organizacji goszczących 

⇒ Potrzeby organizacji goszczących 

⇒ Korzyści organizacji z udziału w projekcie 

Trzecia część obejmuje zagadnienia związane z procesem wdrażania Komponentu Wolontariatu 

Długoterminowego, czyli zasady jego wdrażania oraz komunikacja z Departamentem Pożytku 

Publicznego i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

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

długoterminowego w Polsce ze szczególnym uwzględneiniem procedur 
wdrażanego komponentu i potencjału zaproponowanych mechanizmów dla 

wspierania tego typu wolontariatu w przyszłości .
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Ostatnia, czwarta część raportu, skupia się na analizie roli Komponentu Wolontariatu 

Długoterminowego w promocji wolontariatu w Polsce. 

 

W drugim etapie badania zostało zrealizowanych: 

• 48 IDI z Opiekunami wolontariuszy w OG 

• 17 IDI z pracownikami OG 

• 3 IDI z przedstawicielami Operatorów 

• 3 FGI z wolontariuszami biorącymi udział w projekcie 

• CAWI z wolontariuszami uczestniczącymi w projekcie i z wolontariuszami, którzy 

zrezygnowali  

• 2 IDI z ekspertami od wolontariatu 

• 1 IDI z ekspertem oceniającym wnioski  

Analiza danych zastanych:  

o wniosków Operatorów,  

o planów wolontariatu organizacji goszczących,  

o programów szkoleń dla wolontariuszy i organizacji goszczących realizowanych przez 

Operatora 

 

W raporcie zacytowane zostały wypowiedzi respondentów: 

⇒ przedstawicieli Operatorów (oznaczenia w tekście [R1 – R3, Operator]) 

⇒ opiekunów wolontariuszy z organizacji goszczących (oznaczenia w tekście [R1–R48, opiekun 

OG]) 

⇒ pracowników organizacji goszczących (oznaczenia w tekście [R1-R17, pracownik OG) 

⇒ wolontariuszy podczas wywiadów grupowych (oznaczenia w tekście [FGI1-3]) 

⇒ ekspertów (oznaczenia w tekście R1-R3, Ekspert]) 
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Wyniki badania 

I. Wolontariusze jako beneficjenci Komponentu 

Profil wolontariuszy  

W badaniu ankietowym wzięło udział 58 spośród 64 wszystkich wolontariuszy (w tym część 

metryczkową wypełniło 55 osób).  

 

 

Na tej podstawie można więc stworzyć profil typowego wolontariusza, biorącego udział w 

Programie: 

Ankietę wypełniło 45 kobiet i 9 mężczyzn

• Przeważająca większość wolontariuszy jest
w wieku 20-35 lat, 4 wolontariuszy w
przedziale wiekowym 36-45 lat, 4 osoby
mają więcej niż 45 lat

• Wolontariusze to najczęściej osoby z
wyższym wykształceniem lub studenci,
jedynie 2 osoby mają wyksztalcenie
zawodowe lub średnie.

• 3/4 wolontariuszy wcześniej pracowało
bądź prowadziło własną firmę (w tym 14
osób w NGO, 8 w adm. publicznej a 31 w
biznesie), 14 nie posiada takich
doświadczeń

• Zdecydowana większość osób miała już
doświadczenia związane z wolontariatem
(42 osoby na 55 wypełniających ankietę -
część metryczkową), najczęściej był to
wolontariat krajowy, zarówno krótko- jak i
dłogoterminowy.



 Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego – raport cząstkowy 
 

 
7 

    

Profil wolontariusza różni się nieco w zależności od Operatora, do którego te osoby się zgłaszały.  

W FIO/FALA zakładano rekrutację również starszych osób, co w pewnym stopniu się udało. Na 

poniższym wykresie widać, że przekrój wiekowy wolontariuszy tego Operatora jest bardziej 

zróżnicowany niż w przypadku dwóch pozostałych.  

 

Wykres 1. Wiek wolontariuszy w podziale na Operatorów, N=54, źródło: ankieta CAWI dla wolonatriuszy. 

Różnice pomiędzy Operatorami widać również w przypadku wykształcenia wolontariuszy. Jest to 

m.in. związane z ich wiekiem, w FIO/FALI więcej jest osób które ukończyły już studia wyższe, 

natomiast w Centrum Wolontariatu i Centrum Współpracy Młodzieży jest stosunkowo dużo 

studentów. 
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Wykres 2. Wykształcenie wolontariuszy w podziale na Operatorów, N=55, źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Pewne różnice widać również w statusie wolontariuszy na rynku pracy. Wolontariusze z FIO/FALI 

przed udziałem w projekcie najczęściej byli bezrobotni. Podobnie jest w Centrum Współpracy 

Młodzieży, choć różnica między liczbą bezrobotnych i studentów jest mniej wyraźna. Z kolei w 

Centrum Wolontariatu wolontariusze najczęściej byli lub są uczniami bądź studentami. 

 

Wykres 3. Status wolontariusza na rynku pracy w podziale na Operatorów, N=52; źródło: ankieta CAWI dla 
wolontariuszy. 

Wolontariusze, przystępując do projektu, najczęściej mieli wcześniej pewne doświadczenia związane 

z wolontariatem. Stosunkowo najwięcej takich osób jest w Centrum Wolontariatu. 
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Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy przystępując do projektu wolontariatu długoterminowego miał/a Pani już 
jakieś doświadczenie w zakresie wolontariatu? N=55, źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Warto podkreślić, że w CW wolontariusze stosunkowo częściej niż u pozostałych Operatorów odbyli 

wcześniej wolontariat krótkoterminowy. U pozostałych przewagę ma wolontariat długoterminowy. 

 

Wykres 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaki charakter miał Pana/i dotychczasowy wolontariat? N=55, źródło: ankieta 
CAWI dla wolontariuszy. 
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Z wywiadów z organizacjami goszczącymi oraz z wypowiedzi wolontariuszy wynika, że ich 

motywacje w zakresie uczestnictwa w tym projekcie ograniczają się w wielu przypadkach do 

chęci zdobycia doświadczenia potrzebnego na rynku pracy oraz nabycia nowych kompetencji. 

Takie podejście wolontariuszy wydaje się uzasadnione w kontekście ich sytuacji na rynku pracy. 

Większość to osoby młode, dobrze wykształcone i bezrobotne, dlatego też zrozumiałe jest, że 

udział w projekcie jest dla nich narzędziem do poprawy swojej sytuacji na rynku pracy. 
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Motywacje do udziału w projekcie 

Źródła informacji o projekcie 

Najbardziej skutecznymi kanałami informacji na temat projektu wolontariatu długoterminowego 

okazały się ogłoszenia zamieszczane w internecie i informowanie o projekcie przez OG 

(odpowiednio 23 i 22 wskazania). Stosunkowo mało wolontariuszy wskazało jako źródło informacji 

Operatora (mimo, że zapewne część z nich przeczytała o projekcie na ich stronie). Ok. 1/4 

wolontariuszy dowiedziała się o projekcie od znajomych lub rodziny. Te odpowiedzi wskazują na siłę 

nieformalnych kanałów przepływu informacji – OG użyły własnych kanałów, żeby znaleźć 

wolontariusza do swojej organizacji (wykorzystując bazę wcześniej współpracujących z nimi 

wolontariuszy, lub pytając zaprzyjaźnione osoby, organizacje, czy nie znają potencjalnych 

zainteresowanych takim rodzajem współpracy – Źródło IDI z OG grudzień 2012).  

Rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres. 

 

Wykres 6 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Skąd dowiedział się Pan/i o projekcie wolontariatu długoterminowego, n=61, 
źródło: CAWI z wolontariuszami. 

Motywacja wolontariuszy dotycząca przystąpienia do Programu 

Główną motywacją wolontariuszy do przystąpienia do programu jest chęć zdobycia doświadczenia 

zawodowego i rozwoju osobistego. Takie motywacje przyświecają głównie ludziom młodym, którzy 

też czasem traktują wolontariat jako okres, w którym mając zapewniony byt mogą zastanowić się, co 

chcą w życiu robić, lub sprawdzić w praktyce wybraną ścieżkę zawodową.  
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Kolejną motywacją do podjęcia wolontariatu jest ciekawość, chęć przeżycia przygody, zdobycia 

nowych doświadczeń, zmiany otoczenia, dotychczasowego życia.  

 

możliwość zdobycia nowego 
doświadczenia, sprawdzenia się w 

dziedzinach które mnie interesują, pewnego 
rodzaju szkoła życia 

[wolontariusz, FGI 3]

przede wszystkim [rozwój] ogólny, ale 
ważna jest też dla mnie możliwość 

zdobycia nowych umiejętności, które 
mogą mi się przydać w życiu 
zawodowym po zakończeniu 

wolontariatu

[wolontariusz, FGI 3]

chcą coś zmienić w swoim życiu, zdobyć 
doświadczenie.

[wolontariusz, FGI 1]

poszerzyć swoje horyzonty i znaleźć swoje 
miejsce 

[wolontariusz, FGI 1]

zrobić sobie taki przystanek i troszeczkę 
zmienić zwrotnicę w życiu [...] w 

dodatku, że państwo w jakimś tam 
stopniu opłaca mieszkanie i daje na 
wyżywienie[...]człowiek nie musi się 

martwić jak zdobyć pieniądze, a może 
poświęcić swój czas na ciekawe zajęcia i 

ciekawe doświadczenie.

[wolontariusz, FGI 2]

chęć przygody, bo mimo że wcześniej 
pracowałam w zawodzie, też 
pracowałam w organizacjach 

pozarządowych

[wolontariusz, FGI 2]
możliwość zdobycia nowych 

doświadczeń i przebywania w 
innym otoczeniu niż dotychczas.

[wolontariusz, FGI 3]

pozytywne doświadczenia, 
przedłużenie młodości, 

znalezienie nowych znajomości, 
wykazanie się, poszerzenie 

horyzontów i zobaczenie jak 
działają i jak są finansowane 

NGO'sy

[wolontariusz, FGI 1]
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Kolejne wypowiedzi dotyczyły chęci realizacji własnych pasji w zawodach, z których trudno się 

utrzymać, lub znaleźć zatrudnienie. Udział w projekcie to dla takich osób czasem jedyna możliwość 

rozpoczęcia pracy zgodnej z własnymi zainteresowaniami. 

 

Część wolontariuszy wspomina o potrzebie pomagania innym, chęci pożytecznego spędzenia czasu, 

które poprzez udział w tym projekcie można połączyć z rozwojem osobistym i zdobywaniem nowego 

doświadczenia (zawodowego) – lub też stają się bodźcem do aktywności. 

 

 

Zdarzały się też wypowiedzi, które wskazywały na to, że wolontariusze czasem traktują wolontariat 

jako sposób na utrzymanie się, staje się on alternatywą do mniej ciekawych ofert zawodowych – 

dzięki niemu nie muszą iść do pracy, do której nie chcą. 

Robienie tego, co lubię [...] oprócz tego, że 
jakieś (sprawdzenie) siebie

[wolontariusz, FGI 2]

Można zdobyć doświadczenie, ale że 
też można wykorzystać swoje 

doświadczenie, jak ktoś jest po 
studiach, nie zawsze może znaleźć 

pracę w swoim zawodzie

[wolontariusz, FGI 1]

można mieć jakieś pasje, takie miękkie 
związane z kulturą, ze sztuką (...) i nie 

można tym się zajmować jak się nie ma 
alternatywy w korporacji, albo w jakiejś 

takiej pracy usługowej. No tutaj można ze 
swojej pasji nie rezygnować.

[wolontariusz, FGI 1]

[skłoniło mnie] długie poszukiwanie 
pracy, która dałaby mi możliwość nie 

tylko zarobić na utrzymanie ale 
również dawałaby mi satysfakcję i 

możliwość ciągłego rozwoju.

[wolontariusz, FGI 3]

możliwość nauki przy 
okazji może to pomóc 

też innym i to jest 
super, obustronna 

satysfakcja 

[wolontariusz, FGI 3]

chęć pomocy potrzebującym i 
sprawdzenie się, co jeszcze 
potrafie zrobić w tym wieku 

dobrego.

[wolontariusz, FGI 3]

możliwość rozwoju i 
pomagania innym

[wolontariusz, FGI 3]
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Poniżej w formie wykresu zaprezentowano częstotliwość występowania różnych motywacji. 

 

Wykres 7 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na udział w projekcie wolontariatu 
długoterminowego? n=61. Źródło CAWI z wolontariuszami. 

chciałam sobie zrobić rok przerwy w 
studiach i nie miałam co robić, więc 

stwierdziłam, że wolontariat, to może być 
to, że wolę wyjechać na drugi koniec Polski, 

niż przez rok pracować na kasie w Tesco.

[wolontariusz, FGI 2]

dobra oferta dla wolontariuszki, która 
wróciła z wolontariatu zagranizcznego - ten 
wolontariat zapewnił zajęcie, wyżywienie, 
mieszkanie. Znała organizację, co ułatwiło 

decyzję.

[wolontariusz, FGI 1]
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Inne, jakie?

nie potrafię odmawiać

moi znajomi i bliscy też to robią

chciałem/am zrobić  sobie przerwę w pracy/nauce

sprawia mi to przyjemność

chciałem/am pomóc osobom potrzebującym

ważne są dla mnie wartości, które w ten sposób
wcielam w życie

chciałem/am zrobić  sprawdzić siebie  w nowej
sytuacji/nowym środowisku

mogę ciekawie i pożytecznie spędzić czas

chciałem/am  zrobić coś dla innych

szukam swojej drogi zawodowej

chciałem/am  poznać nowych ludzi/nawiązać
nowe kontakty/być między ludźmi

poszukiwałem/am możliwości rozwoju
zawodowego

chciałem/am zdobyć nową wiedzę i
umiejętności/nauczyć się czegoś

Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na udział w projekcie wolontariatu 
długoterminowego FIO? N=61
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Część wolontariuszy (17 z 61), aby wziąć udział w projekcie, musiało zrezygnować z wcześniej 

podjętych zobowiązań. Wolontariusze najczęściej rezygnowali z innej pracy (12 wskazań), 4 

zrezygnowało ze studiów/szkoły, 2 – z wolontariatu w innej organizacji. 

Do wolontariuszy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w Programie, skierowano ankietę 

internetową1. Wypełniło ją 6 wolontariuszy od Operatora FIO/FALA.  

Cechy respondentów: 

• Respondentami było 4 mężczyzn i 2 kobiety.  

• 3 osoby były w wieku powyżej 55 lat, 1 w wieku 25-35 lat, 2 w wieku 20-25 lat, 

•  5 osób z wykształceniem wyższym, 1 z niepełnym wyższym. 

• Respondenci byli zróżnicowaną grupą jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe 

 

4 osoby zadeklarowały, że przed przystąpieniem do projektu miały doświadczenie z wolontariatem, z 

czego jedynie 1 osoba była wolontariuszem w okresie powyżej 2 miesięcy (wolontariat 

długookresowy). Doświadczenie to dotyczyło wolontariatu krajowego. 

Wolontariusze rezygnowali z udziału w projekcie na różnych jego etapach, zarówno na etapie 

rekrutacji, jak i po rozpoczęciu pracy w organizacji goszczącej. 

 

 

Wykres 8 Rozkład odpowiedzi na pytanie: W którym momencie trwania projektu zdecydował/a się Pan/i na rezygnację z 
dalszego w nim udziału? N=6. Źródło: ankieta z wolontariuszami, którzy zrezygnowali z projektu (FIO/FALA). 

                                                           
1
 Ankietę skierowano do wolontariuszy od wszystkich Operatorów. 

1 2 2 1

W którym momencie trwania projektu zdecydował/a się Pan/i na rezygnację 
z dalszego w nim udziału? n=6

Przed szkoleniem dla wolontariuszy Po szkoleniu dla wolontariuszy

Po rozpoczęciu pracy w organizacji goszczącej W innym momencie, jakim?

Warto zaznaczyć, że powyższy podział jest umowny, najczęściej decyzja przystąpienia do 

projektu stanowiła wypadkową różnych motywacji – wewnętrznych, związanych z potrzebą 

rozwoju osobistego, ale także zewnętrznych – koniecznością zdobycia doświadczenia w celu 

rozpoczęcia kariery zawodowej. Traktowanie wolontariatu jako alternatywy do zatrudnienia 

(w przypadku niemożności znalezienia pracy zarobkowej) jest zagrożeniem dla realizacji 

celów projektu. Osoby, którym przyświeca głównie tego rodzaju motywacja nie angażują się 

w 100%, są zajęte poszukiwaniem płatnej pracy i rezygnują z wolontariatu w momencie, gdy 

ją znajdą (taką przyczynę rezygnacji podały 4 osoby na 6 badanych).  
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Respondenci najczęściej rezygnowali z udziału w projekcie z powodu znalezienia stałej pracy. Inne 

powody to m.in. brak przewidzianego w projekcie ubezpieczenia, niewystarczające środki na 

utrzymanie czy przyjęcie do innej organizacji niż wybrali. 

Ocena szkoleń organizowanych przez Operatorów 

Obowiązkiem Operatorów było zorganizowanie szkolenia dla wolontariuszy, jednak każdy z nich 

podszedł do tego zadania w nieco odmienny sposób2, choć podczas wszystkich szkoleń poruszane 

były podobne zagadnienia.  

Najczęściej podejmowane tematy to: 

• Aspekty prawne pracy wolontariusza 

• Ogólne informacje na temat wolontariatu 

• Informacje o Operatorze i jego działalności oraz o Komponencie wolontariatu 

Długoterminowego 

• Kwestie organizacyjne związane z realizacją projektów (np. urlopy dla wolontariuszy, sprawy 

podatkowe, sposób rozliczania podróży) 

Zdecydowana większość wolontariuszy jest zadowolona ze szkoleń (4 na 5 respondentów oceniło 

szkolenia na „4” lub „5” na 5-cio stopniowej skali). Co piąta osoba oceniła szkolenia na „3”, a 1 osoba 

na „2”. 

 

Wykres 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy jest Pan/i zadowolony/a z tego szkolenia /szkoleń? N=58, źródło: ankieta 
CAWI dla wolontariuszy. 

Wśród mocnych stron szkolenia wolontariusze najczęściej wymieniają tematykę (np. praktyczne 

informacje o projektach oraz o samym wolontariacie) oraz możliwość integracji z innymi 

wolontariuszami. Mocnymi stronami są również kompetentni wykładowcy, ciekawe wykłady, 

warsztaty i ćwiczenia oraz dobra atmosfera szkolenia. 

Tak, prawa i obowiązki, (…)to było cenne, no i też „wiedza o samym Programie”, czyli wyjaśnienie 

tego, czym ten konkretny wolontariat jest, czym nie jest i jak to będzie wyglądało i tutaj też „zabawy 

integracyjne” [wolontariusz, FGI 2] 

To szkolenie dużo mi pomogło. Szczególnie prawna strona wolontariatu [wolontariusz, FGI 3] 

Natomiast wśród słabych stron szkolenia wolontariusze wymieniają nieodpowiednio dobrane 

miejsce szkolenia (zbyt daleko od miejsca zamieszkania lub niekomfortowy ośrodek szkoleniowy) 

                                                           
2
 Zob. Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego, Raport cząstkowy nr 1, M.Tędziagolska, 

I.Konieczny, K. Lipka-Szostak. 

1 11 27 19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Czy jest Pan/i zadowolony/a z tego szkolenia /szkoleń? N=58

1 2 3 4 5
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oraz zbyt wiele ćwiczeń integracyjnych lub ćwiczenia niedopasowane do ich potrzeb, np. zbyt 

„dziecinne”. Słabą stroną była również niepewność Operatora w stosunku do ważnych dla 

wolontariuszy kwestii (np. rozliczanie czy ubezpieczenie), która była wynikiem uzyskania 

niewystarczających informacji od Ministerstwa. Wolontariusze zwracali także uwagę na nieobecność 

przedstawicieli organizacji goszczących oraz przekazywanie niepotrzebnych informacji i 

podejmowanie zbędnych tematów podczas szkolenia. Warto jednak zauważyć, że słabe strony 

szkoleń są wymieniane rzadziej niż mocne strony. 

 Pomimo zastrzeżeń do szkoleń, wolontariusze uznają je za ważne działanie przygotowujące ich do 

uczestnictwa w Programie: niemal 2/3 respondentów jest zdania, że szkolenie w dużym lub w bardzo 

dużym stopniu przygotowało ich do wolontariatu. 

 

Wykres 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Na ile, w Pana/i opinii, to szkolenie (te szkolenia) przygotowało/y 
Pana/Panią do uczestnictwa w projekcie i bycia wolontariuszem? N=58, źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

 

Niektórzy wolontariusze zwracają również uwagę na niedopasowanie tematyki szkoleń do ich 

potrzeb. W szkoleniu brali udział zarówno wolontariusze, którzy zaczęli już pracę w organizacji 

goszczącej, jak i tacy, którzy dopiero mieli taki zamiar. Osoby pracujące posiadały już pewną wiedzę 

na temat specyfiki Programu,  w związku z czym niektóre tematy mogły być dla nich niepotrzebne. 

Celem pierwszego szkolenia organizowanego przez Operatorów było wyposażenie uczestników 

projektów w wiedzę dotyczącą wolontariatu, zatem powinno być ono adresowane do wolontariuszy 

wchodzących do projektów.  

4 32 7 4 10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Na ile, w Pana/i opinii, to szkolenie (te szkolenia) przygotowało/y 
Pana/Panią do uczestnictwa w projekcie i bycia wolontariuszem? N=58

W bardzo dużym stopniu W dużym stopniu W małym stopniu

W bardzo małym stopniu Trudno powiedzieć

Aby szkolenia w większym stopniu odpowiadały na potrzeby wolontariuszy warto, aby: 

• Operatorzy mieli wiedzę na temat procedur obowiązujących w Programie i potrafili 

je klarownie przedstawić (np. sposób rozliczania, kwestie umów). 

• Zapraszani byli na nie przedstawiciele organizacji goszczących, dzięki czemu 

wolontariusze mieliby szanse zapoznać się i zintegrować z ich pracownikami, poznać 

zakres ich działalności. Ważne jest również, że ten sam przekaz (np. odnośnie zasad, 

praw i obowiązków wolontariuszy) trafiłby wtedy do obu stron. 

• Prezentowane były „dobre praktyki” pracy wolontariackiej. 
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Warto też uwzględnić fakt, iż wolontariusze biorący udział w szkoleniach posiadają bardzo 

różnorodne doświadczenie i wiedzę na temat wolontariatu. Niektórzy z nich od dawna są 

wolontariuszami, inni pierwszy raz spotkali się z taką formą działalności. Dlatego niektóre tematy, 

związane np. z ogólnymi informacjami o wolontariacie, można skierować jedynie do mniej 

doświadczonych wolontariuszy. 

Ponieważ to są informacje, które powinniśmy dostać na samym początku wolontariatu, a nie po 

miesiącu. Ja wiem, że dla niektórych to jest początek. W ogóle powinniśmy dostać te informacje przed 

rozpoczęciem wolontariatu, bo to były takie podstawowe i kluczowe informacje, ponieważ to wyszło 

w praktyce. [wolontariusz, FGI 1] 

(…) mamy zróżnicowanie jako, że mamy w grupach osoby, które miały niewielką ilość wiedzy i na 

przykład informacje, które były przekazywane, były skierowane, to były do tej grupy, które nie wiedzą 

i ci, którzy wiedzą się nudzili. Po prostu nie było badania wcześniej jaka ma być pozycja wyjściowa, nie 

było zwrócone uwagi wcześniej czym jesteśmy (…) [wolontariusz, FGI 1] 

Wolontariusze zgłaszali również zapotrzebowanie na tematy szkoleń związane z konkretnymi 

zadaniami, które podejmują w organizacjach (np. pisanie projektów, animacja lokalna). 

Różnorodność potrzeb jest w tym zakresie duża – wynika z zainteresowań wolontariuszy i specyfiki 

pracy. Dlatego też tego typu wsparcie powinny oferować Organizacje Goszczące i dostosowywać je 

do indywidualnych potrzeb3. 

Właśnie takich praktycznych zagadnień mi zabrakło (…) typu pozyskiwanie środków, pisanie listów do 

sponsorów.(…) Poza tym ja bym się cieszyła jakby na szkoleniu było również coś z animacji czasu 

wolnego - osób w różnym wieku; oraz sposoby motywowania ludzi z obszarów wiejskich do udziału w 

różnych akcjach, spotkaniach... jak znaleźć lidera jakiegoś do pomocy w działaniu... jak zwabić ludzi i 

zachęcić do działania - coś tego typu [wolontariusz, FGI 3] 

 

 

                                                           
3
 Rozwinięcie tematu dot. wsparcia wolontariuszy znajduje się w podrozdziale „Wsparcie wolontariuszy ze 

strony organizacji goszczącej”. 

Podczas szkoleń warto uwzględnić stopień zaawansowania wolontariuszy, zarówno pod 

względem realizowanego projektu, jak i doświadczenia w wolontariacie i wiedzy na ten temat, 

co zwiększy efektywność szkoleń. 

Istotne jest, aby osoby biorące udział w szkoleniu były na podobnym etapie realizacji 

projektów tzn. przed rozpoczęciem pracy w organizacji. Natomiast kolejne szkolenia można 

poświęcić zagadnieniom, które są mniej zależne od momentu w jakim znajdują się wolontariusze, 

np. bieżącym problemom, integracji, coachingowi. 
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Wolontariat w organizacji goszczącej 

Zakres zadań w organizacji goszczącej  

Wolontariusze, którzy trafiają do organizacji goszczących w większości przypadków wykonują 

odpowiedzialne, merytoryczne zadania. Czasami zajmują się jednym wybranym działaniem, często 

natomiast odpowiedzialni są za wiele rozmaitych działań z różnych dziedzin. Zakres działań 

wykonywanych przez wolontariuszy jest bardzo urozmaicony, co wynika z dużej różnorodności 

organizacji goszczących, które przystąpiły do Programu. Wśród najczęściej deklarowanych zadań 

merytorycznych, jakie mieli do wykonania wolontariusze pojawiły się następujące kategorie działań: 

 

Większość badanych (49 osób z 55) zadeklarowała, że będąc wolontariuszem wykonuje 

odpowiedzialne, merytoryczne zadania, z czego 34 osoby wybrały odpowiedź „zdecydowanie tak”. 6-

ciu wolontariuszy miało odmienne zdanie na ten temat, z czego dwie osoby miały zdecydowanie 

negatywne doświadczenia w tym zakresie. 

animacja lokalnej społeczności, 
w tym m.in. organizacja zajęć 

dla mieszkańców np. 
warsztatów kulinarnych, 
fotograficznych, z obsługi 

komputera itp.

praca z dziećmi (np. 
prowadzenie zajęć w 

przedszkolu, szkole, świetlicy 
środowiskowej)

promocja projektu/działań 
realizowanych przez organizację 

goszczącą (np. pisanie materiałów 
prasowych, kontakty z 

dziennikarzami, przygotowywanie 
newslettera, opieka nad stroną 
internetową i administrowanie 

profilem organizacji na Facebooku)

pomoc przy organizacji imprez 
realizowanych przez organizację 

goszczącą np. konferencji, 
warsztatów, festiwali, 
przeglądów, szkoleń

pisanie wniosków projektowych 
lub/i ich rozliczanie

pozyskiwanie partnerów do 
nowych projektów/pisanie 

listów sponsorskich

praca biurowa (m.in. kontakty z 
klientami, pisanie listów do 

partnerów, prowadzenie 
bieżącej korespondencji 

organizacji)

zbieranie i analiza danych np. 
ankiet z ewaluacji czy 

monitoringu projektów

kontakty z przedstawicielami 
różnych instytucji/partnerami 

projektowymi w Polsce i za 
granicą

koordynowanie konkretnego 
projektu prowadzonego przez 

organizację goszczącą

redagowanie/pisanie  tekstów 
na stronę internetow
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Wykres 11 Odpowiedź na pytanie: Proszę ustosunkować się do każdego następujących stwierdzeń, wybierając 
odpowiedź, które najlepiej oddaje Pana/i sytuację podczas wykonywania obowiązków w ramach projektu wolontariatu 
długoterminowego FIO. N=55. Opracowanie na podstawie wyników ankiety CAWI dla wolontariuszy. 

 

(…) Parzenie kawy, takie mało ważne rzeczy są na tych stażach 2, 3 miesiące. Nie ma możliwości 

wejść głęboko w jakiś projekt i nie ma możliwości wiele tam zdziałać. Tutaj już od samego początku 

jesteśmy puszczani na głęboką wodę (…) Tu jest taka satysfakcja, że jesteśmy pożyteczni [FGI z 

wolontariuszami CW]. 

Niektórzy wolontariusze podkreślali, że do ich zadań należą wszystkie te obowiązki, które wykonują 

„normalni” pracownicy organizacji, a więc jest tam miejsce zarówno na zajęcia merytoryczne, jak i te 

w mniejszym stopniu merytoryczne, które koncentrują się na bieżącej obsłudze biura. Co ważne, 

podkreślali często, że nie czują się wykorzystywani, lecz mają poczucie, że są traktowani jak 

równoprawni członkowie zespołu. 

Jak są ferie z dzieciakami, to akurat byłam na feriach, bo chciałam uczestniczyć w tym, też byłam na 

szkoleniu z programu „Młodzież w działaniu” i napisałam projekt, teraz czekam na odpowiedź, także 

bardzo dużo takich merytorycznych rzeczy, także też mam takie uczucie, że jestem traktowana jak 

równoprawny tam członek i też się mnie pytają o zdanie (…) ale też robię takie rzeczy typu, nie wiem, 

ostatnio wypisywałam skierowania do lekarza dla pań z jednego projektu, które będą zaczynały staże, 

czyli też taki oddech biurowy, który czasem jest potrzebny i go lubię, też jest tak, także mnóstwo, 

mnóstwo rzeczy się dzieje i (biorę w nich udział). [wolontariusz, FGI 2] 

Myślę, że to jest takie przyjemne, nie miałam presji ze strony pracowników, nie zostałam 

pozostawiona samej sobie, masz stanowisko i wykonujesz to i to, tylko tak miło, rodzinnie. 

[wolontariusz, FGI 1] 

Osoby, które zaznaczały, że do ich obowiązków należą również zajęcia pozamerytoryczne 

deklarowały, iż jest to np. praca biurowa, porządkowanie dokumentów, załatwianie spraw 

urzędowych, czy też sprzątanie biura (takie działanie wskazały 2 osoby, w których odczuciu 

wykonywanie tych obowiązków balansuje na granicy wykorzystywania ich pracy i potencjału). 

34 15 4 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wykonuję odpowiedzialne, merytoryczne zadania, n=55

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

Warto też podkreślić, iż większość wolontariuszy na pytanie o to, jaki procent swojego czasu 

pracy poświęca na zadania merytoryczne, zaznaczała, iż prace stricte merytoryczne to 

zdecydowanie większa część pracy w organizacji (80-90%). Wolontariusze pytani o te 

kwestie podczas wywiadu grupowego mówili, że zaletą wolontariatu długoterminowego jest 

możliwość zagłębienia się w daną organizację i w działania, które podejmuje. To z kolei 

ułatwia zaangażowanie merytoryczne i zachęca opiekunów do powierzania wolontariuszom 

bardziej odpowiedzialnych zadań.  
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Szczegółowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości czasu poświęconego na prace 

merytoryczne, z podziałem na Operatorów przedstawia poniższa tabela. 

 Centrum 
Wolontariatu 

FIO/FALA Centrum Współpracy 
Młodzieży 

Procent czasu poświęcanego w organizacji na 
zajęcia merytoryczne 

90%-100% 14 7 6 

80-85% 5 4 2 

60-75% 1 10 3 

≤50% ----- 1 3 

Liczba wolontariuszy 20 21 14 

Tabela 1 Odpowiedź na pytanie: Jaki procent Pana/i czasu w ramach projektu wolontariatu zajmuje praca merytoryczna? 
W pustym miejscu przy każdej z odpowiedzi proszę wpisać wartość procentową np. 40% i 60%, tak aby wartości 

sumowały się do 100%. Opracowanie na podstawie wyników ankiety CAWI dla wolontariuszy 

Większość wolontariuszy przystępując do pracy miało pełną wiedzę dotyczącą zakresu zadań 

wykonywanych w ramach wolontariatu (opisanych w ramach planu wolontariatu), choć 11 badanych 

przyznało, że brakowało im konkretnych informacji na ten temat, m.in. dokładnego określenia 

zakresu obowiązków i hierarchii panującej wewnątrz organizacji, zwłaszcza na początku wolontariatu. 

 

Wykres 12 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy przystępując do pracy wolontariusza, miał/a Pan/i pełną wiedzę na czym 
będzie polegała Pana/i praca w ramach wolontariatu? N=56. Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Głosy mówiące o niewystarczającym/niejasnym podziale zadań i obowiązków wolontariuszy, 

problemach komunikacyjnych oraz braku wsparcia ze strony opiekunów pojawiły się również podczas 

wywiadów grupowych. Brak jasności co do wykonywanej pracy jest powodem zagubienia oraz 

frustracji wśród wolontariuszy, a niekiedy także prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji w organizacji. 
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U mnie właściwie nie ma nikogo, żeby mi pomóc w czymkolwiek, (…) Generalnie wszystkiego na temat 

pracy nauczyłam się sama, ponieważ nie było osoby, która by mi powiedziała co robić. [wolontariusz, 

FGI 1] 

Ja nie wiedziałam, co tam będę robić, sama organizacja też nie wiedziała, co ja tam będę robić. Także 

pojechałam w ciemno, nie wiedząc co to za organizacja, na drugi koniec Polski. Właściwie, to 

spontanicznie robię wszystko. [wolontariusz, FGI 1] 

Na samym początku byłam zagubiona (organizacja chyba trochę też), ale stopniowo otrzymywałam 

pomoc w miarę potrzeb. [wolontariusz, FGI 3] 

Mówią mi masz zorganizować galę wolontariatu z producentką, która działa na terenie naszego 

miasta i będziesz odpowiedzialna z takim chłopakiem ze strony naszego centrum za tą organizację. 

(…) No i tamten chłopak wyjechał. (…) Wraca i ma do mnie ogromne pretensje, dlaczego ja się tym 

zajmuję, dlaczego ja się wtrącam w jego pracę, zrobił mi taką awanturę, że ja wchodzę w jego 

kompetencje, co to ma być, że ja tu przyjeżdżam i się rządzę. A mi ktoś kazał to robić. [wolontariusz, 

FGI 1] 

Większość wolontariuszy w ramach projektu otrzymała niezbędny do pracy sprzęt, choć nie 

wszystkie organizacje mogły zapewnić wolontariuszom np. dostęp do komputera/laptopa. Jak wynika 

z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji goszczących w miarę swoich możliwości 

starali się oni zapewnić wolontariuszom jak najlepsze warunki pracy w biurze, tak, aby mieli dostęp 

do wszystkich potrzebnych sprzętów. 

 

Wykres 13 Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy przystępując do pracy wolontariusza w ramach projektu otrzymał/a Pan/i 
niezbędny do pracy sprzęt (komputer, telefon itp.)?, N=56. Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

 

Współpraca w zespole  

Wolontariusze, pytani o to, jak czują się w zespole organizacji, do której trafili mieli bardzo dobrą 

opinie na temat tego, jak są traktowani przez pozostałych pracowników. Zdecydowana większość 

badanych (51 z 55) deklaruje, że może liczyć na wsparcie i życzliwość pracowników swojej 

organizacji, z czego 39 osób wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”.  
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Wykres 14 Odpowiedź na pytanie: Proszę ustosunkować się do każdego następujących stwierdzeń, wybierając 
odpowiedź, które najlepiej oddaje Pana/i sytuację podczas wykonywania obowiązków w ramach projektu wolontariatu 
długoterminowego FIO- Mogę liczyć na wsparcie i życzliwość pracowników organizacji, w której odbywam wolontariat. 
N=55. Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Większość ankietowanych (43 z 55) ma też poczucie, że pracownicy organizacji są ciekawi ich zdania i 

pytają ich o opinie na temat działań prowadzonych przez organizację. 

 

Wykres 15 Odpowiedź na pytanie: Proszę ustosunkować się do każdego następujących stwierdzeń, wybierając 
odpowiedź, które najlepiej oddaje Pana/i sytuację podczas wykonywania obowiązków w ramach projektu wolontariatu 
długoterminowego FIO - Pracownicy organizacji są ciekawi mojego zdania, pytają mnie o opinie w kwestiach związanych 
z prowadzonymi działaniami organizacji. N=55. Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Niektórzy wykorzystują pomysły wolontariuszy do wprowadzania konkretnych zmian w organizacji: 

Myślę, że wolontariuszka wniosła sporo świeżości takiej, jeżeli chodzi o stowarzyszenie. My w tej 

chwili poddaliśmy ewaluacji całą naszą strategię rozwoju stowarzyszenia i takim głównym impulsem 

to właśnie była propozycja, którą wniosła wolontariuszka. [opiekun, IDI 36] 

Zdecydowana większość badanych (51 z 55) czuje się członkiem zespołu organizacji, w której 

odbywa wolontariat, z czego 33 osoby wybrały odpowiedź „zdecydowanie tak”. 4 osoby miały 

jednak odmienne odczucia z tym związane. 
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Wykres 16 Odpowiedź na pytanie: Proszę ustosunkować się do każdego następujących stwierdzeń, wybierając 
odpowiedź, które najlepiej oddaje Pana/i sytuację podczas wykonywania obowiązków w ramach projektu wolontariatu 
długoterminowego FIO - Czuję się członkiem zespołu organizacji, w której odbywam wolontariat. N=55. Źródło: ankieta 
CAWI dla wolontariuszy. 

Opinie dotyczące życzliwości, zrozumienia oraz równego traktowania przez innych pracowników 

organizacji goszczących pojawiły się również podczas wywiadów grupowych z wolontariuszami. 

Tu jest taki element negocjacji, jak ktoś ma obowiązki, rodzinę, jest bardzo duża otwartość. 

Naprawdę nie robi się problemów. Jest cały czas ta rozmowa, jakiś taki dialog i tak samo interesują 

się też tobą poza pracą, no lubi się ich. [wolontariusz, FGI 1] 

[A co jest dla was najbardziej wartościowe?-pyt. moderatorki] Atmosfera, wspaniała, rodzinna, 

mobilizująca. [wolontariusz, FGI 3] 

Człowiek pracuje na równym stanowisku z innymi, nie czułam się gorsza od innych, ponieważ 

uczestniczyłam w spotkaniach pracowniczych i byłam traktowana jak inni pracownicy (…) 

[wolontariusz, FGI 1] 

Jeśli były jakieś zadania, chciałam coś zrealizować to wsparcie było w postaci podpowiedzi, 

wskazówek jak dane zadanie można rozwiązać, co można zrobić; dostawałam kontakty do rożnych 

osób które mogą pomóc. [wolontariusz, FGI 3] 

Nie wszyscy jednak mają pozytywne doświadczenia w tym zakresie. Podczas wywiadu grupowego 

pojawiły się głos wolontariuszek, które wyraźnie podkreślały, że nie czują się członkami organizacji, w 

której odbywają wolontariat. 

Tu [w organizacji] widać różnicę pomiędzy kadrą, a wolontariuszami. (…) oddzielnie są zebrania dla 

wolontariuszy, oddzielnie dla kadry, potem my jako wolontariusze najpierw się dowiadujemy, że 

czegoś nie ma, że coś trzeba, że coś się dzieje. I to dowiadujemy się od kadry. Najlepsze jest to, jak się 

o coś pytamy i jest tekst rzucany „poczekajcie, w środę jest zebranie kadry, my to ustalimy, po czym w 

czwartek wam powiemy, co myślimy o tym (…) W komunikacji jest problem, komunikacja leży. 

[wolontariusz, FGI 2] 

Te same wolontariuszki podkreślały, że mają poczucie, iż ich praca w organizacji nie do końca jest 

właściwie wykorzystana, a osoby odpowiedzialne za ich wolontariat sztywno trzymają się określonych 

zasad dotyczących 40-godzinnego tygodnia pracy, co jest dla nich bardzo demotywujące i frustrujące. 

U nas jest tak ściśle, że jak jest czterdzieści godzin, to musi być czterdzieści godzin i tego wszyscy 

przestrzegają. Na początku było tak, że jak było coś do robienia, to przychodziliśmy. Ale to były 

pierwsze dwa tygodnie.(…) A teraz to tylko po prostu masz być na tych zajęciach, na tych, na tych, 

tych do połowy, bo ci się czas kończy, to wychodź, to po prostu takie koło się zamknęło, że czasem jest 
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fajnie, a czasem jest tak, że siedzimy po prostu i każdy się modli, żeby to odbębnić i wyjść. 

[wolontariusz, FGI 2] 

Również inna wolontariuszka mówiła, że czuje się wykorzystywana przez pracowników organizacji: 

W moim przypadku praca nie do końca była satysfakcjonująca. Czasami czułam się wykorzystywana, 

ale pozwalałam na to tłumacząc sobie, że przecież "chcę pomagać". [wolontariusz, FGI 3] 

 

O zintegrowaniu wolontariuszy z zespołem organizacji mówili również opiekunowie wolontariuszy 

podczas wywiadów indywidualnych, podkreślając, że stali się oni członkami zespołu. Nierzadko 

integracja ta jest na tyle silna, że wolontariusze spotykają się z pracownikami organizacji również w 

czasie wolnym. Poniżej przedstawiono kilka wypowiedzi opiekunów wolontariuszy na ten temat. 

Traktujemy go jak przyjaciela, jak członka zespołu i on się dobrze czuje. Widzę, że on się dobrze czuje, 

także to też jest dodatkowa wartość. Czuje się taki doceniony, przynajmniej ja się staram, żeby on się 

tak czuł. [opiekun, IDI 10] 

Zawsze są zapraszani tak samo na te same wydarzenia co my, informowani są o tym samym o czym 

pozostali pracownicy. Ja nie widzę tutaj żadnych różnic.(…) [opiekun, IDI 27] 

Wtopiła się w nasze towarzystwo i nie było różnic, że to jest ktoś, kto jest tutaj miesiąc czy dwa. 

[opiekun, IDI 9] 

Bardzo mocno się integrowała, bo my się spotykamy po pracy. Mamy wyjścia do kina, jakieś takie 

spotkania, chodzimy na basen, czy na aerobik, w weekendy się widzimy. (…) Z pracownikami się 

spotyka często, nie ma problemu, żeby została sama, że siedzi sama w pokoju swoim, na tej zasadzie. 

[opiekun, IDI 18]  

 

Rola wolontariuszy w organizacji 

Wszyscy opiekunowie wolontariuszy oraz pracownicy organizacji, z którymi przeprowadzono 

wywiady podkreślali, że wolontariusze, którzy trafili do ich organizacji w ramach Programu są dla nich 

bardzo ważnym wsparciem, osobami, które wnoszą w organizację swoją energię, „nowe spojrzenie 

na stare sprawy” oraz cenne pomysły i stanowią „dopełnienie” zespołu. Są również istotną pomocą w 

ich bieżącej pracy.  

Generalnie jednak wyniki badania pokazują, że wolontariusze są traktowani w większości 

przypadków jako pełnoprawni członkowie zespołów, mogą liczyć na wsparcie innych 

pracowników, mają możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania swojej wiedzy, a ich 

opinie są brane pod uwagę.  
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Schemat 1 Wypowiedzi na temat roli wolontariusza w organizacji goszczącej. Źródło: Wywiady indywidualne z 
opiekunami wolontariuszy. 

Respondenci bardzo często zwracali uwagę, iż robią to, czego wcześniej nie robili, gdyż nie mieli na to 

czasu lub nie mieli osób, które mogłyby się tym zająć.  

 

Poniżej przedstawiono wybrane wypowiedzi opiekunów lub pracowników organizacji dotyczące roli 

wolontariuszy. 
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POWIEWEM 
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Działają w organizacji, pomagają i realizują te zadania, do których zostali przydzieleni, ale 

relacje, które się zawiązały w trakcie tego wolontariatu są bardziej takie partnerskie i 

przyjazne. [opiekun wolontariusza] 

Uważam, że najważniejsze jest to, że ona jest, że 

motywuje. (…) [opiekun wolontariusza] 

Jest jedną z nas po prostu. 

[opiekun wolontariusza] 

Przede wszystkim to wnoszą dużo takiego nowego spojrzenia na problemy, bo oni nie mają 

żadnych przyzwyczajeń (…) [pracownik OG] 

Taka sytuacja dotyczy np. promocji organizacji i prowadzonych przez nią działań. Spora część 

wolontariuszy w ramach swoich obowiązków zajmowała się prowadzeniem strony 

internetowej organizacji lub/i jej profilu na Facebooku. Wcześniej takie działania prowadzone 

były przez organizację nieregularnie, natomiast wraz z pojawieniem się wolontariusza zyskały 

stały/profesjonalny wymiar. 
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Taka postawa jest o tyle cenna, że – jak ujawniło prowadzone wśród wolontariuszy badanie CAWI – 

wykonują oni w większości przypadków prace stricte merytoryczne, które są dla nich szansą na 

zdobyciewiedzy i rozwój umiejętności. Warto jednak zadbać o to, aby wolontariusze trafiając do 

organizacji nie byli traktowani jako ci, którzy nieodpłatnie wykonają za innych pracowników 

niewygodną/żmudną/niesatysfakcjonującą dla nich prace..  

 

Kontakty/współpraca z innymi wolontariuszami  

Niemal wszyscy badani wolontariusze (53 z 55 osób) przyznają, że mają możliwość kontaktu z innymi 

wolontariuszami, którzy odbywają wolontariat w ramach Programu w innych organizacjach 

goszczących. Znaczna część badanych (44 z 53) kontaktowała się z wolontariuszami z innych 

organizacji. 

 

Wsparcie wolontariuszy ze strony Organizacji Goszczącej  

Wsparcie ze strony organizacji goszczącej najczęściej polegało na przypisaniu każdemu z 

wolontariuszy opiekuna/mentora, z którym regularnie się spotyka i uzyskuje informację zwrotną 

na temat swojej pracy (54 na 56 respondentów przyznało, że został im przydzielony opiekun), co było 

obowiązkiem organizacji goszczących, zapisanym w „Zasadach…”.  

Wolontariusze najczęściej kontaktują się ze sobą mailowo lub spotykają się osobiście podczas 

szkoleń organizowanych przez Operatorów. Jest to istotny moment integrujący 

wolontariuszy, a możliwość spotkania się z innymi osobami, które biorą udział w Programie 

jest o tyle ważna, że pozwala na wymianę doświadczeń, podzielenie się ewentualnymi 

obawami związanymi z udziałem w Programie. Warto podkreślić, że niektórzy spotykają się 

również spontanicznie, niezależnie od szkoleń, co pokazuje, że nawiązują oni więzi 

„pozaprojektowe”. Ta sieć kontaktów jest zasobem, z którego wolontariusze mogą korzystać, 

zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu udziału w projektach. 

Instrumentem zapobiegającym tego typu nadużyciom i wykorzystywaniu pracy 

wolontariusza przez organizacje goszczące mogą być mini-projekty, jakie zobowiązani 

będą oni zrealizować w trakcie swojego pobytu w danej organizacji oraz wyasygnowanie 

na ten cel dodatkowej puli środków. Realizacja przez wolontariuszy konkretnych działań w 

ramach tych mini-projektów sprawi, że będą mieli oni swoje zadania, z którymi „przyjdą” 

do danej organizacji i które będzie stanowiły namacalne rezultaty ich pracy w trakcie 

wolontariatu. To z jednej strony może zwiększyć zaangażowanie wolontariusza w 

podejmowane działania, a z drugiej strony „ochroni” go przed nadużyciami i 

wykorzystaniem jako taniej siły roboczej do wykonywania obowiązków, których nie ma 

kto wykonać. 

Jest takim integratorem wielu kanałów informacyjnych. [opiekun wolontariusza] 
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Opiekunowie w wywiadach przyznają, że ich zadaniem najczęściej było wspieranie wolontariuszy w 

bieżącej pracy, ustalanie zakresu obowiązków i planowanie pracy, rozwiązywanie problemów oraz 

zapewnienie miejsca pracy. W niektórych organizacjach spotkania z opiekunem nie były 

obowiązkowe. Wolontariusze mogli sami ocenić jak dużego wsparcia potrzebują i zmniejszyć 

częstotliwość takich spotkań. 

A mentor jest takim naszym wsparciem. Jak mamy problem, to możemy pójść do naszego mentora. I 

on będzie negocjował w naszym imieniu. [wolontariusz, FGI 1] 

Zdecydowana większość wolontariuszy jest zdania, że otrzymali niezbędne wsparcie od swojego 

opiekuna. 

 

Wykres 17. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy przystępując do pracy wolontariusza, otrzymał/a Pan/i niezbędne 
wsparcie od opiekuna wolontariatu, aby móc dobrze wypełniać powierzone Panu/i zadania? N=56, źródło: ankieta CAWI 
dla wolontariuszy. 

Zdecydowana większość wolontariuszy bardzo dobrze ocenia życzliwość opiekuna. Nieco gorzej 

oceniana jest użyteczność wsparcia oraz dostępność opiekuna, co może wynikać z tego, że czasami 

jego rola ogranicza się do kwestii administracyjnych i organizacyjnych. 

 

Wykres 18. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/i wsparcie otrzymane w trakcie trwania projektu od opiekuna 
wolontariatu? N=54, źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Nie wszyscy wolontariusze są zadowoleni ze współpracy ze swoimi opiekunami. Niektórzy badani 

przyznają, że opiekun nie zawsze był do ich dyspozycji, a spotkania odbywały się bardzo 

nieregularnie, przez co mogli mieć poczucie braku wsparcia. Część osób przyznaje również, że 

opiekun nie miał pełnej wiedzy na temat Programu oraz zasad związanych z jego wdrażaniem, przez 

co jego wsparcie nie było w pełni użyteczne. 
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Opiekun był jedynie na papierze, faktycznie ograniczył się do niezbędnego minimum, jak dopilnowanie 

podpisania dokumentów (co również odbyło się z dużym opóźnieniem), odbieranie faktur czy 

przyjmowanie informacji np. o chorobie. [wolontariusz, CAWI] 

Wielokrotne wrażenie jakby Opiekun nie znał swoich obowiązków a także nie miał należytej wiedzy 

dotyczącej. projektu Wolontariatu Długoterminowego. Zabrakło wprowadzenia w obowiązki. 

Sporadyczny kontakt powodujący słabą komunikację i wiele pytań bez odpowiedzi a nawet jeżeli były 

zadane odsyłanie z nimi do Operatora. [wolontariusz, CAWI] 

Brakuje mi takiej osoby, brakuje mi mentora, osoby, która by mnie wspierała, mówiła mi co jest 

dobrze, a co jest źle. Nie mam takiej osoby (…) [wolontariusz, FGI 1] 

Często zdarzało się również, że opiekun wolontariusza nie mógł poświęcić mu tyle czasu, ile to 

konieczne. W „Zasadach…” obowiązki opiekuna wolontariatu nie są dokładnie określone, przez co w 

niektórych organizacjach ta funkcja jest zaniedbywana. 

Moja opiekunka byłą osobą bardzo zajętą. Nie miała czasu na rozmowy ze mną. [wolontariusz, FGI 3] 

To nie powinny być takie osoby, które nie mają czasu. U mnie właściwie nie ma nikogo, żeby mi 

pomóc w czymkolwiek, każdy kto jest w fundacji zajmuje się swoimi zawodowymi sprawami, nie 

związanymi z fundacją. [wolontariusz, FGI 1] 

W wielu przypadkach organizacje goszczące wspierały wolontariusza również poprzez: 

• Wyszukiwanie i organizowanie szkoleń na temat np. komunikacji, asertywności, PR, pisania 

wniosków projektowych, pozyskiwania środków, zasad funkcjonowania III-go sektora 

• Spotkania z doradcą zawodowym 

• Zwrot kosztów badań lekarskich, podróży (niezależnie od dofinansowania z KWD) 

• Zapewnienie ubezpieczenia (m.in. OC) 

• Przekazanie materiałów biurowych, udostępnienie komputera 

  

Najbardziej popularną dodatkową formą wsparcia są szkolenia. Ponad połowa wolontariuszy (33 z 

56 biorących udział w ankiecie) przyznała, że brali w nich udział. Były to szkolenia zarówno 

zewnętrzne, organizowane przez różnego rodzaju instytucje, jak i wewnętrzne, prowadzone przez 

samą organizację goszczącą. 

Podczas dodatkowych szkoleń najczęściej poruszane były tematy związane ze specyfiką pracy 

wolontariusza w organizacji goszczącej (np. promocja, animacja, ochrona danych osobowych) oraz 

zagadnienia komunikacji i współpracy, podstawowe informacje o wolontariacie, np. o idei 

wolontariatu oraz kwestie organizacyjne związane z pracą wolontariusza.  
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 Wykres 19. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaka była tematyka tego szkolenia/szkoleń? N=33, źródło: ankieta CAWI dla 
wolontariuszy, na pytanie odpowiadali respondenci, dla których zostały zorganizowane takie szkolenia. 

Warto zauważyć, że wolontariusze bardzo dobrze oceniają użyteczność szkoleń organizowanych 

przez organizacje goszczące. 9 na 10 respondentów przyznaje tym szkoleniom ocenę „4” lub „5” na 

5-cio stopniowej skali. 

 

Wykres 20. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić użyteczność tych szkoleń dla Pana/i późniejszej pracy w 
organizacji goszczącej. N=33, źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy, na pytanie odpowiadali respondenci, dla których  

Pojawił się też głos, że niektóre organizacje goszczące nie do końca wiedziały, w jakim celu 

zapraszają wolontariusza do współpracy, co przekładało się na to, iż miał on mniejsze możliwości 

rozwoju zawodowego i osobistego. Przed przystąpieniem do projektu nikt w tych organizacjach nie 

zastanawiał się, jaka ma być rola wolontariusza i jak można go wspierać w tych działaniach. 

Nie wszystkie organizacje były tak do końca świadome (…) wiedziały, że przychodzi wolontariusz, ale 

nie wiedziały, że ten wolontariusz przychodzi też po to, żeby się rozwijać, żeby mieć z tego frajdę, 

częściowo to było tak, że przychodzi wolontariusz, to fajnie, będziemy mieli za darmo pomoc i kasę. 

[wolontariusz, FGI 2]. 
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Niektórym osobom brakowało szerszego wsparcia i skoncentrowania się na możliwościach rozwoju 

dla wolontariusza.  

Z przedstawionych danych wynika, że bardzo duża część wolontariuszy jest zadowolona ze wsparcia, 

jakie otrzymała od organizacji goszczących. 

Same organizacje proponują swoim wolontariuszom znacznie szerszą pomoc, niż została ujęta w 

„Zasadach…”. Takie podejście organizacji goszczących wzmacnia efekty samego Komponentu. Dzięki 

temu wolontariusze szybciej mogą wdrożyć się w pracę oraz zintegrować z zespołem organizacji, ale 

też rozwijają swoje kompetencje oraz poszerzają kontakty społeczne.  

Wolontariusze mają dużą potrzebę uczestnictwa w konkretnych szkoleniach związanych ze 

specyfiką ich pracy. Warto więc, żeby organizacje goszczące miały przygotowany kompleksowy 

program rozwoju wolontariusza – nie tylko określający jego zadania w organizacji, ale również 

propozycje kierunków i narzędzi rozwoju. 

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie organizacje goszczące realizują takie podejście. Część 

wolontariuszy przyznała, że w niewielkim stopniu czują wsparcie swojego opiekuna/mentora oraz 

nie mają możliwości skorzystania z dodatkowego wsparcia (np. szkoleń). Zdarza się, że opiekunowie 

nie mają wystarczająco dużo czasu, aby poświęcać go dla wolontariusza. Poza tym niekiedy obowiązki 

Opiekuna nie są dokładnie i jednoznacznie określone.  

 

Wsparcie wolontariuszy ze strony Operatora  

Wolontariusze zostali również zapytani o kontakty z Operatorem i wsparcie, jakie od niego otrzymali. 

Zdecydowana większość respondentów (50 osób z 55) odpowiadających na pytanie przyznało, że w 

trakcie ich pracy Operator kontaktował się z nimi, co uznali za dużą wartość.  

Warto lepiej zadbać o wsparcie wolontariuszy podczas wolontariatu i lepsze określenie roli 

jaką powinien pełnić opiekun. Istotne byłoby wprowadzenie mentoringu lub tutoringu jako 

standardowej oferty w ramach Programu, który polegałby na tym, że wolontariusz w trakcie 

swojej pracy w organizacji pracowałby z mentorem/tutorem, razem z którym wspólnie 

wyznaczałby cele wolontariatu, omawiał pomysły oraz dzielił się problemami. Rolą 

tutora/mentora byłoby inspirowanie wolontariusza do pracy, wyzwalanie jego kreatywności 

oraz dzielenie się wiedzą. 
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Wolontariusze dobrze oceniają kontakty z Operatorem. 4 na 5 respondentów deklaruje, że jest 

bardzo lub raczej zadowolony/a z tych kontaktów. Pojedyncze osoby stwierdziły, że są 

niezadowolone. 

 

Wykres 21. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Na ile jest Pan/i zadowolony/a z tych kontaktów? N=50, źródło: ankieta 
CAWI dla wolontariuszy. 

Bardzo duża część wolontariuszy ma pozytywne doświadczenia związane z kontaktem z 

Operatorem. Przyznają, że kontakt jest bardzo sprawny i stosunkowo szybko otrzymują odpowiedź 

na zadawane pytania. Wolontariusze mają poczucie, że w każdej chwili mogą się zwrócić o pomoc do 

Operatora.  

Znaczy to jest u nas, jak napisze maila, to na pewno uzyskujemy odpowiedź i to jest tak na naszą 

korzyść, próbują coś wymyśleć [wolontariusz, FGI 2] 

Ja mam takie pozytywne zdanie o Operatorze, jak jest jakaś kwestia, to korzystam z facebooka i w 

ciągu 20, 30 minut mam tą odpowiedź. Czy jak jest coś takiego, ja do niego zadzwonię, czy on do 

mnie, zawsze mi odpowie na to pytanie, czyli jest to wsparcie. [wolontariusz, FGI 1] 

Jednak w kilku przypadkach pojawiły się pewne problemy, takie jak: 

• Opóźnienia w odpowiedzi na ważne pytania. Część wolontariuszy, u każdego z Operatorów, 

przyznaje, że czasami zdarzało im się bardzo długo czekać na odpowiedź na pytanie 

zadawane drogą mailową. Często też nie mogli dodzwonić się do Operatora. Wszystkie te 

utrudnienia w dużym stopniu mogą przyczynić się do obniżenia motywacji wolontariuszy i 

powodować ich frustrację. 

Wartościowe były wcześniejsze wskazówki, odpowiedzi na samym początku wolontariatu, w chwili 

obecnej wszystkie sprawy formalne, cała platforma i kursy online które są zamieszczane z wielkim 

opóźnieniem wpływają na moja niechęć. [wolontariusz, CAWI] 

Albo nie odpowiadanie na czas, z opóźnieniem, co przy długoterminowym planowaniu ma znaczenie, 

mnie to przeszkadza, że nie można było się do niego dodzwonić, skontaktować wtedy, kiedy 

potrzebowałyśmy. [wolontariusz, FGI 1] 

Kłopoty komunikacyjne pojawiły się również w odniesieniu do kwestii dotyczącej opóźnionej transzy 

ze strony Operatora, co było szczególnie niepokojące dla wolontariuszy, gdyż nie wiedzieli, czy i kiedy 

otrzymają środki na wydatki ponoszone w związku z udziałem w Programie. 
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Jeżeli chodzi o rozliczenia, raporty, my mieliśmy duży problem, żeby się w ogóle dowiedzieć, kiedy 

wpłyną pieniądze na konto, jak długo to będzie trwało, z czego to wynika (… ) właściwie nie mogliśmy 

uzyskać tej informacji, kiedy możemy się spodziewać tego przelewu i cały czas była taka 

dezinformacja. [wolontariusz, FGI 1]. 

• Brak jasnej ścieżki komunikacji pomiędzy organizacjami goszczącymi, wolontariuszami a 

Operatorem. Taka sytuacja może być źródłem pojawiających się problemów 

komunikacyjnych.  

Operator z opóźnieniem odpowiada na e-maile. Nie ma jasnej struktury informowania operator-

organizacja goszcząca-wolontariusz. I skutecznej i sprawnej komunikacji operator-organizacja 

goszcząca,co powoduje frustrację organizacji goszczącej. [wolontariusz, CAWI] 

• Niejasne i nieprecyzyjne informacje. Zdarzały się też sytuacje, gdy Operator przekazywał 

sprzeczne lub niepełne informacje. Mogło to mieć związek z faktem, iż na początku realizacji 

projektów nie były znane wszystkie szczegóły związane z zasadami wdrażania Komponentu i 

jego rozliczaniem. 

Operator przekazywał niejasne, nieprecyzyjne informacje, które sprawiały, że trzeba było wykonywać 

tę samą pracę kilka razy. Prosił o dawno przesłane dokumenty, w wyniku czego przesyłka transzy się 

opóźniała. Czasem nie odpowiadał na próby kontaktu. [wolontariusz, CAWI] 

Najpierw przesłaliśmy raport bez skserowanych faktur, później dopiero po dwóch tygodniach 

dowiedzieliśmy się, że te faktury trzeba przesłać. [wolontariusz, FGI 1] 

Jednocześnie wolontariusze zwracają uwagę, że nie zawsze kontakty z Operatorem są potrzebne i nie 

muszą być one bardzo intensywne. W przypadku pojawiających się problemów, kontakt z 

Operatorem jest dla wolontariuszy ostatecznością. Problemy wolą rozwiązywać na bieżąco z 

organizacją goszczącą. 

Operatora bardziej traktowałem jako taką ostateczność, większość spraw da się załatwić na poziomie 

wolontariusz-organizacja. Tak jakby nie wiem, z sąsiadem nie idzie się, sąsiad przeszkadza, to też się 

najpierw idzie do niego, a nie dzwoni na policję. [wolontariusz, FGI 2] 

 

 

 

Warto zauważyć, że wolontariusze doceniają istotną rolę Operatora w wdrażaniu 

Komponentu. Mają świadomość, że w przypadku trudnych problemów mogą się do niego 

zwrócić. Jest on wsparciem merytorycznym i organizacyjnym zarówno dla OG, jak i 

wolontariuszy. Jednak wolontariusze zauważają również problemy w tej współpracy, które 

w pewnym stopniu wpływają na motywacje uczestników projektów. Ważne jest, aby 

wolontariusze i organizacje goszczące miały stały dostęp do Operatora, co wzmocniłoby 

jego pozycję jako swego rodzaju mentora. Istotne jest również ustalenie konkretnych 

ścieżek kontaktu oraz wsparcie Operatora w rozwiązywaniu tych najbardziej 

problematycznych kwestii, z którymi często nie może sobie poradzić ze względu na brak 

niezbędnych informacji.  
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Korzyści wolontariuszy z udziału w projekcie  

Wyniki badania wskazują, że wolontariusze są zadowoleni z wolontariatu, który odbywają.  

 

Wykres 22 Odpowiedź na pytanie: Na ile jest Pan/i zadowolony/a z dotychczasowego udziału w projekcie wolontariatu? 
N=54. Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Badani dostrzegają liczne korzyści z udziału w projekcie. 

 

Schemat 2 Odpowiedź na pytanie: Proszę dokończyć poniższe zdanie: W trakcie mojego wolontariatu najbardziej cieszę 
się z.., n=54. Niektórzy respondenci wymieniali kilka kwestii jednocześnie, dlatego też liczba odpowiedzi jest większa niż 
54. Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Wolontariusze, nierzadko spontanicznie, mówili, że praca, którą wykonują w organizacji, daje im 

satysfakcję i radość, a także szansę podejmowania ciekawych i pożytecznych działań i sprawdzenia 

się w nowych okolicznościach. Zdobywają przy tym cenne doświadczenie zawodowe i mają szansę na 

rozwój. Poniżej przedstawiono kilka wypowiedzi wolontariuszy zebranych w trakcie wywiadów 

grupowych, na temat korzyści, jakie dostrzegają z udziału w projekcie. 

Można sprawdzić swoje możliwości, skonfrontować pewne sposoby myślenia i to jak się patrzyło na 

świat, albo na swoją przyszłość. (…) No i jest to szansa na rozwój (…)[wolontariusz, FGI 2] 

To jest też szansa dla osób, które się interesują działalnością pozarządową na odkrycie tego sektora, 

(…) to jest naprawdę taka okazja jedyna w swoim rodzaju. [wolontariusz, FGI 2] 

To jest takie doświadczenie na przyszłość. [wolontariusz, FGI 3] 
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Te zadania są ciekawe, za każdym razem coś innego robię, nie wiadomo co się stanie. (…)To jest takie 

fajne i powoduje, że człowiek w tej pracy się w ogóle nie nudzi. Czas mija szybko. [wolontariusz, FGI 2] 

Myślę, że to jest takie przyjemne, nie miałam presji ze strony pracowników, nie zostałam 

pozostawiona samej sobie, masz stanowisko i wykonujesz to i to, tylko tak miło, rodzinnie. Dla kogoś, 

kto wcześniej pracował i ma inne doświadczenia, to też jest taka odskocznia. [wolontariusz, FGI 3] 

My nabywamy jakieś doświadczenie tutaj, to jest jakiś sposób na życie. [wolontariusz, FGI 2] 

Poznałam lepiej samą siebie. [wolontariusz, FGI 3] 

Miałam czas na różne przemyślenia, pokonanie kryzysu wieku średniego, zastanowienie się, co dalej 

chcę robić, a także możliwość realizacji swoich pomysłów w bezpiecznych warunkach. [wolontariusz, 

FGI 3] 

To dla mnie była pewnego rodzaju szkoła przetrwania: mogłam sie sprawdzić, nabrałam trochę 

pewności siebie, okazało się że potrafię nawiązywać kontakty z osobami w różnym wieku, rozwijam 

się i swoje zainteresowania. Rozwój osobisty i zawodowy, dużo rzeczy by wymieniać (…) 

[wolontariusz, FGI 3] 

Wolontariusze są również świadomi, tego czego nauczyli się w trakcie wolontariatu. 

 

Schemat 3 Odpowiedzi zebrane w trakcie FGI z wolontariuszami za pomocą metody „gadającej ściany”: W trakcie 
wolontariatu nauczyłam/nauczyłem się… 
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 To, czego się nauczyli w dużej mierze zależało od ich indywidualnej sytuacji, wcześniejszych 

doświadczeń, miejsca, do którego trafili, ale też potrzeb i wyzwań, jakie stawiali sobie przed 

rozpoczęciem wolontariatu. Jednak, jak podkreślał jeden z badanych, każdy biorąc udział w 

wolontariacie, otrzymał ogromną szansę.  

Wolontariusze w największym stopniu dostrzegają wpływ projektu na nawiązywanie nowych 

kontaktów – zdecydowana większość z nich (46 z 52 jest zadowolona - wybrały odpowiedź „4” lub 

„5) oraz na rozwój osobisty (43 z 52 jest zadowolona - wybrały odpowiedź „4” lub „5). W nieco 

mniejszym stopniu postrzegają wpływ projektu na przyszłe plany zawodowe (32 osoby są 

zadowolone) oraz na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy (14 osób jest pod tym 

względem bardzo zadowolona). Być może badani nie dostrzegają bezpośredniego wpływu 

odbywanego wolontariatu na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy, ale widzą, że jest on 

dla nich szansą na rozwój osobisty, co w przyszłości może przełożyć się na  zwiększenie ich 

atrakcyjności na rynku pracy. 

 

Wykres 23 Odpowiedź na pytanie: Proszę ocenić poszczególne aspekty swojego udziału w projekcie wolontariatu w 

poszczególnych aspektach na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony”, a 5 „bardzo zadowolony” . N=52. 

Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Korzyści, jakie odnoszą wolontariusze, dostrzegają również ich opiekunowie, którzy zgodnie 

podkreślali, że udział w projekcie to dla wielu osób cenne doświadczenie, które ma szansę 

zaowocować w ich przyszłym życiu zawodowym (zwłaszcza dla osób młodych, które wcześniej 

nigdzie nie pracowały) oraz możliwość nabycia nowej wiedzy i różnorodnych umiejętności, w tym 

umiejętności pracy w grupie. Jednocześnie mówili, że jest to doświadczenie zdobywane w 

„bezpiecznych” i komfortowych warunkach. Wiele osób wspominało, że wolontariusze mogli poznać 

realia funkcjonowania organizacji pozarządowych i przyjrzeć się z bliska ich pracy. Poniżej 

przedstawiono głosy opiekunów wolontariuszy na ten temat. 

Mieli okazję postawić się w różnych sytuacjach (…). W bezpieczny sposób popróbować, działać, mimo 

że nigdy nie robili tego wcześniej. [opiekun, IDI 11] 

Wydaje mi się że ona się rozwija, że dużo rzeczy które jeszcze cztery miesiące temu były trudne albo 

prawie niemożliwe (…) to teraz już nie są takim problemem. [opiekun, IDI 29] 
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(…)została [wolontariuszka] postawiona na jakimś nowym froncie. Uczy się pewnej 

odpowiedzialności, ma swoją działkę, kompetencje różne nabiera. Nie chciałbym oczywiście jakoś tak 

przeceniać tego, że to jest jakieś przełomowe doświadczenie, że będzie innym człowiekiem i sobie 

świetnie poradzi w życiu dzięki temu, że parę miesięcy u nas była, ale jednak myślę, że to jest 

pozytywne. [opiekun, IDI 31] 

Dla niego to jest konkretne doświadczenie, bo to jest młody człowiek, który jest na rozdrożu. On 

skończył szkołę i teraz jest kwestia czy studia, czy od razu praca, czy coś. Myślę sobie też, że dla niego 

jest to też troszeczkę nauka życia. [opiekun, IDI 26] 

 (…) Jest to taki czas dla niej, że może się zastanowić, sprawdzić w pewnych rzeczach i to może jej 

bardziej pokaże, w którym kierunku ma iść, w którym się bardziej rozwijać. To, że się sprawdza w 

pewnych rzeczach w niektórych nie, to też jej pokazuje nad czym ma pracować. [opiekun, IDI 30] 

O konkretnych korzyściach z udziału w Programie mówili również eksperci ds. wolontariatu, którzy 

podkreślali, że tego typu zaangażowanie to przede wszystkim „szkoła życia”, ogromna szansa na 

rozwój osobisty i zawodowy, a także możliwość znalezienia swojego miejsca w życiu. 

Biorąc pod uwagę to, że ten Program w większości dotrze do młodych ludzi. Trzeba sobie zdawać 

sprawę z tego, że to są ludzie, którzy nauczą się będąc poza rodzinnym domem prawdopodobnie i 

pracy, i samodzielności, i polegania na sobie, czy na innych osobach w organizacji i pomogą innym. To 

są niezwykłe rzeczy, które później bardzo oddziaływają na przyszłość. (…) Taki okres poświęcony na 

pracę wolontariacką pomaga i myślę, że kierunkuje w jakiś sposób. To są wszystko korzyści rozwoju 

personalnego, takiego kapitału ludzkiego. [IDI, ekspert ds. wolontariatu] 

Adekwatność realizowanych działań do potrzeb wolontariuszy 

Większość wolontariuszy (41 z 56) przystępując do pracy w ramach projektu otrzymała plan 

wolontariatu, jednak 15 osób zadeklarowało, że takiego planu nie dostało (5 wolontariuszy z Centrum 

Wolontariatu, 2 osoby z Centrum Współpracy Młodzieży i 8 wolontariuszy z FIO/FALA). 

 Zdecydowana większość badanych (46 z 56) miała możliwość zgłaszania swoich modyfikacji do tego 

planu (nawet 5 osób spośród tych, które zaznaczyły, że go nie otrzymały). 

 

Wykres 24 Odpowiedź na pytanie: Czy przystępując do pracy w ramach projektu... otrzymał Pan/i plan wolontariatu?/ 

miał Pan/i możliwość zgłaszania swoich modyfikacji do planu wolontariatu. N=56. Źródło: ankieta CAWI dla 

wolontariuszy. 
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Wolontariusze, którzy otrzymali plan wolontariatu, zostali poproszeni o jego ocenę. Warto 

podkreślić, iż zdecydowana większość ankietowanych bardzo pozytywnie oceniła przygotowane dla 

nich plany, uznając, że w bardzo dużym lub dużym stopniu dają im możliwość rozwoju zawodowego 

(37 z 41), są elastyczne (34 z 41), zgodne z faktycznie wykonywanymi obowiązkami (35 z 41), 

dostosowane do ich wiedzy i kompetencji (37 z 41) oraz zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami. 

Tylko pojedyncze osoby oceniły swoje plany wolontariatu negatywnie. Szczegóły przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 25 Odpowiedź na pytanie: Proszę ocenić plan Pana/i wolontariatu przygotowany przez organizację goszczącą. 

Oceny proszę dokonać na skali 1-5, gdzie 1 oznacza w „bardzo małym stopniu”, a 5 w „bardzo dużym stopniu”. N=41. 

Źródło: ankieta CAWI dla wolontariuszy. 

Również w trakcie FGI wolontariusze mówili o tym, w jaki sposób był określany zakres obowiązków, 

jakie mieli wykonywać w organizacji ramach projektu. Potwierdzili, że byli pytani przez opiekunów, 

czym chcieliby się zająć i czy to, co zostało im zaproponowane jest zgodne z ich oczekiwaniami i 

potrzebami.  

U mnie też było tak, że powiedzieli mniej więcej co będę robił i czy się na to zgadzam. [wolontariusz, 

FGI 2] 

U mnie padło pytanie, co ja mogę zaoferować i czego oczekuje. A później dopiero, co chce robić i tak 

dalej. [wolontariusz, FGI 2] 

U mnie w organizacji, to w ogóle ja mam bardzo duży wpływ na to, co robię. Tak naprawdę to 

przychodzę i sama sobie organizuję czas. (…). [wolontariusz, FGI 2] 

Potwierdzili to też opiekunowie wolontariuszy w trakcie wywiadów indywidualnych. Zdecydowana 

większość rozmówców podkreślała, że plan powstawał wspólnie z wolontariuszem i przede 

wszystkim uwzględniał jego kompetencje, a także wcześniejsze doświadczenia, tak, aby jak 

najbardziej odpowiadał jego potrzebom w tym zakresie. 
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(…) Przed napisaniem projektu zapytałam ją, jakie ona miałaby oczekiwania od projektu i co by ją 

interesowało. Ja przygotowałam propozycję, X się z nią zapoznała, zaakceptowała ją i wysłaliśmy 

projekt. [opiekun, IDI 30] 

Przeprowadziliśmy rozmowę kwalifikacyjną z nim. Musieliśmy poznać, w czym jest dobry i musieliśmy 

poznać jakieś zalety, wady i dopisaliśmy go również do działań projektowych. A jak poznaliśmy w czy 

jest dobry, to wtedy utworzyliśmy dla niego ścieżkę kariery. [opiekun, IDI 27] 

Na podstawie jej doświadczenia i umiejętności i potrzeb stowarzyszenia, jakie mieliśmy. Chcieliśmy 

połączyć to, co ona umie robić, plus te rzeczy, które my potrzebowaliśmy. (…) [opiekun, IDI 35] 

Niektórzy mówili, że plan był tworzony w oparciu o analizę potrzeb organizacji. Pracownicy 

organizacji wyznaczali sobie obszary, które w ich opinii mogłyby zostać powierzone wolontariuszom. 

Plan nie był jednak narzucany wolontariuszowi w sposób autorytarny – jak podkreślali rozmówcy – 

także w tym przypadku wolontariusze mogli odnieść się do zaproponowanego zakresu obowiązków i 

go zmodyfikować , jeśli okazywało się, że z różnych względów obowiązki są niezgodne z ich 

oczekiwaniami lub kompetencjami.  

Spora część osób podkreślała też, że plan był elastyczny i zmieniał się nieco w zależności od bieżących 

potrzeb organizacji, jednak po pierwsze, zmiany te nie były zasadnicze i dotyczyły raczej niewielkich 

elementów, które były dodawane do planu lub z niego usuwane, a po drugie, wszystkie ewentualne 

zmiany były najpierw konsultowane z wolontariuszem. Poniżej przedstawiono wypowiedzi 

opiekunów organizacji na ten temat. 

(…) Już w trakcie samych działań zaczęliśmy tak troszeczkę dostosowywać te działania, które 

wykonujemy do możliwości, czy umiejętności wolontariuszy. [opiekun, IDI 25] 

Zaproponowaliśmy kilkanaście obszarów wolontariatu, czy takich dziedzin które wolontariusz mógłby 

u nas rozwijać (…). No i na podstawie tego, co ta kandydatka zaznaczyła, to taki program właśnie 

powstawał dokładnie we współpracy z nią. [opiekun, IDI 29] 

Przede wszystkim popatrzyliśmy na nasze plany. Nie tworzyliśmy specjalnych działań, takich, które 

ona miała realizować i było to jakoś wynegocjowane. Myśmy przedstawili propozycję i wolontariuszka 

się do tego odnosiła, ale było to dopasowane raczej do istniejących już planów organizacji, czasami 

dzięki jej obecności, mogliśmy rozbudować te rzeczy, czy wzbogacić, albo szerszy zasięg im nadać. 

Koncepcja była w dużym stopniu jej autorstwa, brała aktywny udział, współautorką była planu, 

wniosku, który składaliśmy do programu. [opiekun, IDI 31] 

 

 

 

 

Podmiotowe traktowanie wolontariusza i ustalanie na zasadach partnerskich zakresu 

współpracy motywuje wolontariusza do większego zaangażowania i pokazuje mu, już na 

początku, że jego głos jest ważny i nie będzie traktowany w sposób instrumentalny jako 

narzędzie do zaspokojenia potrzeb organizacji. Jest to także element zwiększający zaufanie do 

organizacji i sprzyjający rozwojowi wolontariusza. Zachęca go też do większej samodzielności i 

podejmowania różnych dodatkowych inicjatyw. 
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II. Organizacje Goszczące jako beneficjenci Komponentu 

Profil Organizacji Goszczących  

Organizacje goszczące są bardzo różnorodne, zarówno jeśli chodzi o profil działalności, jak i wielkość 

miejscowości, w której działają. 

Znacząca część organizacji działa w obszarze nauki, kultury i ekologii. Niemal tyle samo OG prowadzi 

działalność międzynarodową oraz w obszarze wspólnot lokalnych i aktywności społecznej. W 

przypadku 20 organizacji wiejskich z FIO i FALI są to działania na rzecz lokalnych społeczności i ich 

aktywizacji. Warto zauważyć, że organizacje FIO i FALI w dużej części działają również w obszarze 

sportu, turystyki i rekreacji oraz tożsamości i tradycji narodowej, w przeciwieństwie do organizacji 

pozostałych Operatorów.  

Warto również zauważyć, że organizacje Centrum Wolontariatu najczęściej działają w bardzo dużych 

miastach, a organizacje Centrum Współpracy Młodzieży – w średniej wielkości miastach. Z kolei NGO, 

których Operatorem jest FIO i FALA działają na obszarach wiejskich, zgodnie z założeniem jakie przyjął 

sobie sam Operator. 

 CW CWM FIO 
FALA 

Ogółem 

Liczba organizacji goszczących 12 12 24 48 

P
ro

fi
l d

zi
ał

al
n

o
śc

i4  

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
działalność wspierająca 

4 7 15 26 

Ochrona zdrowia 5 4 14 23 

Ochrona praw 9 5 12 26 

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy 5 5 14 24 

Nauka, kultura, ekologia 9 9 23 41 

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, 
aktywność społeczna 

11 9 20 40 

Tożsamość, tradycja narodowa 4 2 15 21 

Sport, turystyka i wypoczynek 4 4 17 25 

Bezpieczeństwo publiczne 2 0 7 9 

Inne 3 2 0 5 

                                                           
4
 Profil działalności za ngo.pl 
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Wieś 0 0 23 23 

Miasto do 50 tys. mieszkańców 1 7 1 9 

Miasto 50 - 200 tys mieszkańców 1 1 0 2 

Miasto powyżej 200 tys mieszkańców 10 4 0 14 

Liczba wolontariuszy w ramach KWD w organizacji (średnia 
arytmetyczna) 

1,67  1,58 1 1,33 

Czas pracy wolontariuszy (w miesiącach, średnia arytmetyczna) 8,41 9 6 7,43 

Tabela 2. Organizacje goszczące w podziale na profil działalności oraz wielkość miejscowości, w której prowadzą 
działania. Kolorowe pola oznaczają dominujące rodzaje działalności oraz obszary działania dla każdego z Operatorów. 
Źródło: baza ngo.pl, opracowanie własne. 

Centrum Wolontariatu i Centrum Współpracy Młodzieży przyjęło założenie, że do organizacji 

goszczącej może być przyjęty więcej niż jeden wolontariusz na okres od 6 do 11 miesięcy. Dlatego też 

średnia liczba wolontariuszy dla każdego z tych Operatorów wynosi więcej niż 1, a średnia liczba 

miesięcy waha się pomiędzy 8 a 9. Minimalnie dłużej swój wolontariat odbywają wolontariusze z 

Centrum Współpracy Młodzieży. Natomiast FIO i FALA kierowały do organizacji jednego 

wolontariusza na okres 6 miesięcy. 

Najwięcej organizacji zaangażowało wolontariuszy na 6 miesięcy. Duży udział w tej liczbie mają 

organizacje FIO FALI. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Długość wolontariatu (w miesiącach) 

Najczęściej do organizacji został przyjęty jeden wolontariusz. Sześć organizacji przyjęło 2 

wolontariuszy, a w pięciu NGO pracuje 3 wolontariuszy w ramach KWD. 

Liczba wolontariuszy w organizacji Liczba organizacji 

1 37 

2 6 

3 5 
Tabela 4. Liczba wolontariuszy w organizacji 

Z wypowiedzi opiekunów wolontariuszy wynika, że przed udziałem w Komponencie Wolontariatu 

Długoterminowego organizacje współpracowały z wolontariuszami. Najmniejsze doświadczenie w 

Długość wolontariatu (w miesiącach) 
Liczba wolontariuszy zaangażowanych  

na dany okres  

6 29 

7 7 

8 8 

9 1 

10 2 

11 10 
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tym zakresie mają NGO zrekrutowane przez FIO i Fundację FALA, co wiąże się z loklanym obszarem 

działania tych organizacji. 

Wcześniejsze doświadczenia organizacji ograniczały się najczęściej do wolontariatu akcyjnego, 

krótkoterminowego. Nieliczne organizacje współpracowały z konkretnymi wolontariuszami na stałe. 

Nasza organizacja pracuje w większości na wolontariuszach. Założycielami są też osoby, które kiedyś 

pracowały w ramach wolontariatu i od początku przewijają się tu wolontariusze, stażyści i 

praktykanci [opiekun, IDI 27] 

Współpracowaliśmy z wolontariuszami wiele lat, (…) z tym, że są to takie współpraca raczej na 

krótszy termin, niż na dłuższy. Czyli są to wolontariusze, przyjechali na określone działania na które 

przyjechali. [opiekun, IDI 34] 

Z odpowiedzi wolontariuszy w ankiecie internetowej wynika, że w organizacjach goszczących z 

Centrum Wolontariatu oraz Centrum Współpracy Młodzieży najczęściej pracują również inni 

wolontariusze (zarówno w ramach KWD, jak i spoza projektu). Natomiast w organizacjach 

zrekrutowanych przez FIO i FALĘ zwykle pracuje jeden wolontariusz. Również i w tym przypadku 

może się to wiązać z specyfiką tych organizacji – mają one mniejszy zasięg działania i funkcjonują w 

mniejszych społecznościach. W związku z tym, do realizacji działań NGO potrzebują niewielu osób, ale 

też o działaniach tych organizacji wiedzą głównie lokalne, małe społeczności, z których nieliczni 

mieszkańcy mogą być chętni do angażowania się. 

 

Wykres 26. Liczba wolontariuszy aktualnie pracujących w organizacji goszczącej. N=58, źródło: ankieta CAWI dla 
wolontariuszy. 
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Potrzeby Organizacji Goszczących 

W zakresie kompetencji wolontariuszy i ich zadań w OG 

Organizacje goszczące miały różne preferencje odnośnie kompetencji jakie powinien posiadać 

wolontariusz, aby pracować w ich organizacji. Oczekiwania organizacji można podzielić na trzy 

kategorie: 

1. Postawa / nastawienie wolontariusza / kompetencje społeczne 

Część organizacji wskazywała na to, że wolontariusze powinni wykazywać się odpowiednią postawą / 

nastawieniem do wolontariatu, a ich umiejętności czy wiedza są na drugim miejscu. Te organizacje 

wychodziły z założenia, że celem wolontariatu jest zdobycie doświadczenia przez wolontariusza, 

dlatego też nie określali w kryteriach ani umiejętności ani wiedzy, które wolontariusz powinien 

posiadać, natomiast ważniejsze jest jego zaangażowanie oraz chęć nauki. Dla 1/4 organizacji 

odpowiednia postawa była jedynym kryterium, którym się kierowały, a dla niemal połowy – jednym z 

kryteriów. Takie podejście obrazują poniższe wypowiedzi: 

Nie trzeba wiedzy specjalistycznej tak naprawdę, jeżeli się czuje, jeżeli się widzi, jeżeli się ma jakąś 

taką inteligencję optymalną, to każdy się jest w stanie w tej organizacji pozarządowej poradzić. 

[opiekun IDI 11] 

Wolontariusz to musi być osoba, która przede wszystkim chce się zaangażować w działania, które mu 

się proponuje i (...) jakby nie jest aż tak mocno istotne, że wolontariusz przyjedzie z konkretnymi 

umiejętnościami, jak bardzo istotne jest to, że wolontariusz chce się uczyć i chce się zaangażować w 

proponowane działania [opiekun IDI 25] 

Nie mamy takiego kanonu, jeśli ktoś ma ochotę wspierać, angażować się w te działania, no to 

staramy się wesprzeć wolontariusza w tym, żeby po prostu nabył jakieś umiejętności [opiekun IDI 32] 

Organizacje oprócz postawy wskazywały, że istotne jest, aby wolontariusz podzielał wartości 

organizacji i miał zainteresowania zbieżne z zakresem jej działalności. Pokazuje to poniższa 

wypowiedź: 

To znaczy nie tyle liczymy ani na wiedzę ani na umiejętności, co raczej na chęć uczenia się nowych 

rzeczy, nie rezygnowanie, nie poddawanie się. W dużym zakresie na pewno ważne też jest takie 

dzielenie misji, dzielenie wartości które fundacja reprezentuje. [opiekun, IDI 29] 

Niektóre organizacje mówiły o tym, że wskazane jest, aby wolontariusze posiadali doświadczenie w 

pracy zawodowej, nie określając pożądanego rodzaju doświadczenia, chodzi raczej o obycie w pracy, 

związane z samodzielnością.  

Chęć nauki i poznawania nowych rzeczy, otwartość, zaangażowanie, jakieś doświadczenie zawodowe, 

żeby już coś umiała, pozytywne nastawienie. [opiekun, IDI 6] 

Inne zwracały uwagę na kompetencje społeczne, takie jak komunikatywność czy umiejętność 

współpracy w zespole. 

Wśród postaw i kompetencji społecznych można wymienić: 
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2. Umiejętności, doświadczenie 

Drugą grupą organizacji są te, które wymieniały konkretne umiejętności, jakie powinien posiadać 

„idealny” wolontariusz, lub też mówiły o specyficznym doświadczeniu, czy predyspozycjach do 

wykonywania pewnych działań. Takie podejście wynikało z jednej strony ze specyfiki działań 

organizacji (np. organizacja prowadząca przedszkole czy świetlicę szukała osób z 

umiejętnościami/doświadczeniem w pracy z dziećmi, organizacja pracująca z osobami 

niepełnosprawnymi – wolontariuszy mających predyspozycje do takiej pracy), z drugiej ze specyfiki 

proponowanego stanowiska (np. przy pracy w promocji wymagano dobrej znajomości komputera). 

16 z 48 organizacji poszukiwało wolontariuszy z konkretną wiedzą i doświadczeniem. 

 Zależało nam na tym żeby [taka osoba] miała umiejętności do pracy w mediach obywatelskich 

(strona www, telewizja, gazeta) która nie będzie miała problemów z kontaktów, zacięcie 

dziennikarskie. [opiekun IDI 21] 

Wśród umiejętności i wiedzy organizacje wymieniały: 

 

 

3. Wykształcenie 

Trzecią kategorią są organizacje, które ze względu na specyfikę oferowanego stanowiska czy pracy 

organizacji szukały wolontariuszy z odpowiednim, kierunkowym wykształceniem. 6 organizacji na 48 

poszukiwało osób z kierunkowym wykształceniem. Te organizacje w pytaniu o kluczową wiedzę i 

umiejętności, które powinien posiadać wolontariusz, skupiały się głównie na wykształceniu, niektóre 

dodawały też umiejętności (np. pracy z dorosłymi), żadna nie wspominała o pożądanej 

postawie/nastawieniu wolontariuszy. 
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Po prostu potrzebny był ktoś z pedagogicznym wykształceniem i akurat tutaj ta wolontariuszka takie 

wykształcenie miała, posiadała takie właśnie jak my chcieliśmy umiejętności [opiekun IDI 2] 

Wykształcenie, wskazywane przez organizacje goszczące: 

 

 

Poniższy wykres przedstawia podział organizacji ze względu na kryteria kompetencji wolontariuszy 

 

 

Wykres 27 Rozkład odpowiedzi na pytanie: jakie kompetencje i umiejętności powinien posiadać wolontariusz, aby 
pracować w OG, n=29, OG wymieniały więcej niż 1 kryterium, wypowiedzi się nie sumują do 29. Źródło: IDI z OG 

Większość respondentów bardzo dobrze ocenia współpracę z Operatorem (29 wskazań na 34). 

Uważają, że Operatorzy wystarczająco informowali o projekcie, wyjaśniali każdą wątpliwość i 

doradzali jak prawidłowo realizować projekt.  

Pytani o wsparcie od Operatora organizacje wskazywały również szkolenia – zarówno dla OG, jak i 

wolontariuszy (w przypadku FIO/FALA było to szkolenie e-learningowe). Szkolenia oceniane są jako 

przydatne, zarówno te dla wolontariuszy, jak i pracowników5 . 

Kolejnym rodzajem wsparcia praktykowanym przez jednego z Operatorów są wizyty osobiste (tzw. 

wizyty monitoringowe), bardzo pozytywnie ocenione przez pracowników OG, którzy podkreślali 

możliwość osobistego spotkania, rozmowy i bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów.  

Dwie organizacje wspominają o telekonferencji zorganizowanej przez jednego z Operatorów. 

Organizacje w różnym stopniu mają potrzebę korzystania ze wsparcia oferowanego przez 

Operatorów. Dla niektórych to tylko opcja, z której nie korzystają, lub korzystają w niewielkim 

zakresie. Inne, mniej doświadczone w tego typu projektach, potrzebują częstszych kontaktów, lub 

wręcz indywidualnych konsultacji, które są najlepiej oceniane. 

Jeszcze na etapie pisania wniosku, jeśli o cokolwiek spytaliśmy, to była odpowiedź. Bardzo to sobie 

cenimy. Było szkolenie, jest taki bezpośredni kontakt, jest też próba porozumiewania się przez 

Internet, to jest wspólnej platformy. Adekwatna do potrzeb. [opiekun IDI 38] 

                                                           
5
 Zob. Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego, Raport cząstkowy nr 1, M.Tędziagolska, 

I.Konieczny, K. Lipka-Szostak. 
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w każdej chwili wsparcie merytoryczne, dużo info na stronie internetowej [opiekun IDI 6] 

 

 

 

Organizacje jednego z Operatorów w trakcie realizacji projektów zgłosiły potrzebę wymiany 

doświadczeń między OG. 

 (…) padła taka propozycja, żeby zrobić takie spotkanie koordynatorów i jakby to nie jest 

uwzględnione w harmonogramie, myśmy ewentualnie myśleli teraz nad tym, żeby zrobić spotkanie 

wszystkich koordynatorów w celu wymiany doświadczeń, opiekunów wolontariuszy. [IDI z 

Operatorem 2] 

Nie do końca zaspokojoną potrzebą OG jest przepływ informacji dotyczących sposobów realizacji 

projektów i terminów przekazywania kolejnych transz. OG chciałyby przede wszystkim dostawać od 

Operatorów jasny komunikat odnośnie spodziewanych opóźnień w płatnościach. 

uczciwie byłoby powiedzieć organizacjom, że pieniądze będą przepraszam w marcu. Wtedy my sobie 

inaczej organizujemy finanse, muszą pieniądze dla tej wolontariuszki być i tyle. […] OG nie miały 

informacji kiedy dostaną pieniądze od DPP [opiekun, IDI 35] 

 

 

 

Operatorzy przykładali dużą wagę do wsparcia Organizacji Goszczących, starając się 

odpowiadać na wszelkie wątpliwości związane z realizacją projektów. Dobrą praktyką jest 

osobista wizyta Operatora u OG, dzięki której organizacje czuły, że Operator rzeczywiście 

interesuje się tym, jak organizacja sobie radzi i jak radzi sobie wolontariusz. Możliwość 

takiej wizyty wpływała na poczucie bezpieczeństwa OG. Dobrą praktyką jest także 

reagowanie Operatorów na potrzeby Organizacji, czego przykładem jest zorganizowanie 

spotkania – wymiany doświadczeń OG przez CWM.  

Operatorzy powinni natomiast dbać o to, aby także w sytuacjach trudnych, jakimi są 

niewątpliwie opóźnienia w przekazywaniu kolejnych transz środków, OG otrzymywały 

rzetelną informację o aktualnej sytuacji. 

Zarówno szkolenia, telekonferencje, jak i wizyty traktowane są przez respondentów raczej jako 

dodatkowe wsparcie, podstawowym pozostają informowanie oraz gotowość do 

indywidualnych konsultacji poprzez mail i telefon (większość organizacji korzystała z tego 

wsparcia na różnych etapach realizacji projektu). Jednak szeroki wachlarz tych możliwości 

sprawia, że wsparcie oceniane jest jako adekwatne do potrzeb. Organizacje w różnym stopniu 

korzystają ze wsparcia Operatorów. 
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Korzyści dla Organizacji Goszczących z udziału w projekcie 

Pracownicy OG dostrzegają wpływ obecności wolontariuszy na funkcjonowanie ich organizacji i 

doceniają ich wkład pracy. Wśród korzyści wymieniają: 

• pozyskanie nowego członka zespołu organizacji, dyspozycyjnego pracownika (co trzecia 

organizacja)  

• poprawa wizerunku organizacji, wzrost jej wiarygodności, (co czwarta organizacja)  

• możliwość poszerzenia oferty OG (1/5 organizacji), 

• zyskanie nowej perspektywy, nowych idei i pomysłów, które wnieśli wolontariusze (1/5 

organizacji), 

•  wzbogacenie potencjału zespołu poprzez dołączenie doświadczonej osoby ( 1/6 organizacji) 

• Pojedyncze głosy wskazywały na innego rodzaju korzyści: zyskanie motywacji do pracy i 

zyskanie doświadczenia we współpracy z wolontariuszami.  
Źródło IDI z opiekunami i pracownikami OG, n=48 

Chodzi o te korzyści wymierne i też takie, które trudno zmierzyć. Z tych wymiernych to są właśnie 

złożone wnioski i pozyskane fundusze, już pozyskane fundusze na dodatkowe formy wsparcia i 

złożone wnioski na inne pomysły. (...)A te niewymierne to wzmocnienie organizacji, gdzie wizerunek 

organizacji takiej nowoczesnej, która korzysta z takich nowoczesnych programów, jak wolontariat, w 

takim terenie wiejskim to nie jest popularne i nikt nawet o tym nie słyszał, a tutaj (coś) nowego(...) 

[opiekun IDI 23] 

Nie bylibyśmy w stanie może niektórych rzeczy zrobić bez ich [wolontariuszy] wsparcia, albo byśmy 

byli w stanie zrobić, ale nie aż tak dobrze. (…). Wzrost jakości usług, czyli to co było zrobione wspólnie 

z nimi w tym roku, a było robione na przykład rok temu, to zupełnie inaczej wyglądało niż rok temu, 

czyli było lepiej. [opiekun IDI 11] 

Promocja, usystematyzowane pewnych spraw. Bo przyszła z zewnątrz, specjalista, i mogła coś wnieść 

do organizacji. [opiekun IDI 19] 

Tym efektem jest ewaluacja całej strategii rozwoju stowarzyszenia właśnie w wyniku tego spojrzenia 

takiego świeżego, nowego, odważnego. Ja myślę, że zyskaliśmy ogromnie dużo. [opiekun IDI 26] 

Nowe spojrzenie, jej doświadczenia, głos w dyskusji i pomysły [pracownik IDI 2] 

Bardzo ważne wsparcie, przez pół roku, wolontariuszka zapisała się już do organizacji [pracownik IDI 

3] 

Na pewno powiew świeżości. Na pewno dodatkowe ręce do pomocy, do pracy. [pracownik IDI 4] 
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Wypowiedzi opiekunów i pracowników pokazują, że wolontariusze pełnią ważną rolę w 

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

ludzkiego (wiedza, doświadczenia, różnorodność perspektyw, szersze kontakty itp.), jak i 

możliwości działania (praca wolontariuszy odciąża pracowników organizacji, wolontariusze 

powiększają zespół organizacji). Warto szczególnie podkreślić, docenienie przez organizację 

różnorodności perspektyw i kreatywność wolontariuszy (nowe spojrzenie, nowe 

pomysły).Takie wypowiedzi świadczą o partnerskim traktowaniu wolontariusza i 

demokratycznej strukturze organizacji, w której poszczególni członkowie zespołu – zarząd, 

pracownicy, wolontariusze – mają wpływ na kształt i działania organizacji. 

Warto zwrócić uwagę, że część organizacji może traktować możliwość uczestniczenia w 

projekcie 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, a nie te, które najbardziej mogłyby rozwinąć jego umiejętności. 
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III. Proces wdrażania Komponentu Wolontariatu 

Długoterminowego 

Zasady wdrażania Komponentu 

Zarówno przedstawiciele organizacji goszczących, jak i Operatorzy przyznają, że zasady Komponentu 

wolontariatu Długoterminowego są stosunkowo dobrze skonstruowane. Przyznają, że nie odbiegają 

one w znaczącym stopniu od zasad innych Programów. 

Tu też nie ma takich jakichś procedur utrudniających funkcjonowanie, bo to takie naturalne. Bo 

dostajemy pieniądze, z których musimy się, że tak powiem rozliczyć, ale nie stanowi to żadnego 

problemu. [opiekun, IDI 26] 

[Zasady] raczej przyjazne. Biorę udział w różnych projektach z różnych źródeł i tu uważam, że były 

przyjazne. [opiekun, IDI 5] 

Bardzo, według mnie to najlepszy projekt jaki był. To taka pomoc dla stowarzyszenia. [opiekun, IDI 

16]  

Dostaliśmy te zasady no, to uważam, że dodanie nam jeszcze bardziej wolnej ręki to nie ma sensu, bo 

muszą być jakieś zasady a z drugiej strony te zasady wcale nie są restrykcyjne. Są też tak dosyć 

podstawowe. [IDI, Operator 1] 

Pewne problemy wiązały się z zastosowaniem „Zasad…” w praktyce. Organizacje goszczące raczej nie 

miały problemów z rozliczaniem projektów, choć niektórzy rozmówcy przyznawali, że pewnym 

utrudnieniem jest konieczność rozliczania w dwóch turach – za 2012 i 2013 rok. Ważną rolę w 

procesie rozliczania pełnią Operatorzy, których zadaniem było wyjaśnienie zasad i pomoc w 

rozliczaniu projektów. Pełnili też bardzo ważną rolę wspierającą – organizacje miały świadomość, że 

w krytycznej sytuacji mogą zwrócić się do nich o pomoc. 

(…) bo po raz pierwszy praktykowaliśmy obciążanie i wypisywanie takich zewnętrznych dowodów 

księgowych, tego wcześniej nie robiliśmy, ale zgodnie z instrukcją podaną przez Operatora zrobiliśmy 

tak, jak sobie zażyczyli i nie mieli do tego zastrzeżeń, więc myślę, że chyba dobrze robimy. [opiekun, 

IDI 23] 

Na pewno rzeczą, którą muszę przyznać negatywną – bardzo – dla nas i dla mniejszych organizacji 

bardzo jest to, że budżet jest podzielony, to znaczy do końca roku i kolejny zaczyna od 2013. Dlatego 

my musimy teraz styczeń i luty z własnych pieniędzy, ze środków organizacji sfinansować. Wiemy, że 

możemy ewentualnie prosić Operatora o takie wsparcie. Nie zrobiliśmy tego, ale zobaczymy, być 

może w tym miesiącu poprosimy jeszcze o to wparcie. [opiekun, IDI 30] 

Jeden z Operatorów zwrócił uwagę na niedookreślenie kwestii związanych z opodatkowaniem czy 

ubezpieczeniem. Przyznaje, że brak konkretnych i jasnych informacji na początku realizacji projektu 

był dość dużym utrudnieniem we wdrażaniu Komponentu. 
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Ewentualnie większego wsparcie ze strony Ministerstwa czyli np. przemyślenia kwestii podatkowych, 

ubezpieczenia zdrowotnego, dokładne określenia takiego, ułatwienia tego wolontariuszom w 

przyszłości. [IDI Operator 2] 

organizacje goszczące mówiły podczas tych naszych spotkań, że chciałyby na początku zanim w ogóle 

rozpoczynają pracę z wolontariuszami jest taki pakiet informacji: kwestie podatkowe, kwestie 

rozwiązywania różnych spraw, kwestie rozliczeniowe, a my im to dosyłaliśmy troszeczkę np. kwestia 

podatkowa weszła dopiero gdzieś tam pod koniec października (…) jakby fajnie by było żebyśmy od 

początku mięli taki pakiet informacji który jest niezbędny do tego, żeby przeprowadzić ten projekt [IDI 

Operator 2] 

Wolontariusze w trakcie wywiadów grupowych oraz w ankiecie internetowej, wymieniali nieco 

więcej trudności związanych z realizacją zasad Komponentu niż organizacje goszczące i Operatorzy. 

Wynika to z faktu, że wolontariusze jako kluczowi beneficjenci projektu doświadczają trudności 

proceduralnych w codziennym funkcjonowaniu. 

 

Schemat 4 Trudności wymieniane przez wolontariuszy w trakcie FGI. 

Bardzo duża część wolontariuszy wspominała, że problemem jest dla nich to, że nie mają 

zagwarantowanego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak Departament Pożytku Publicznego w 

kosztach goszczenia wolontariusza w organizacji przewidział odpowiednią kwotę na ubezpieczenie 

społeczne. W tym przypadku problemem może być mylna interpretacja dotycząca przeznaczenia tych 

środków lub brak informacji na ten temat. Niejasność zasad i unikanie opłacania przez organizacje 

goszczące ubezpieczenia obniżają poczucie bezpieczeństwa wolontariuszy i mogą podważać zaufanie 

do Programu. 

W takiej czarnej dziurze jesteśmy, gdzie przepisy nas nie widzą, ani nie liczy się to jako staż jakiejś 

pracy, nie mamy świadczeń zdrowotnych, więc nawet jak człowiek zawału dostaje na ulicy, to się 

modli, żeby tylko ktoś karetki chociaż nie wezwał. [wolontariusz, FGI 2] 

Ja się zastanawiałam nad tym, czy brać udział w tym wolontariacie właśnie z tych względów. I 

ubezpieczenie i wyrwa w życiorysie zawodowym, a ja już nie jestem zaraz po studiach, albo na 
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studiach, więc powinnam już trochę o to dbać, no i też taki aspekt po prostu emocjonalny, że w jakimś 

sensie ja chcę zaoferować siebie, swoje umiejętności, a moje potrzeby, takie naprawdę bazowe są 

lekceważone. I odbieram to jako lekceważenie ze strony też osób, które tworzyły ten Program. 

[wolontariusz, FGI 2] 

Problemem dla wielu wolontariuszy jest także zasada finansowania kosztów żywienia i konieczność 

zbierania faktur/rachunków za wszystkie zakupy spożywcze. Utrudnieniem jest również to, że 

wolontariusze nie mogą wydawać środków na wyżywienie w weekendy. Jednak w samym Programie 

Wolontariatu Długoterminowego nie występują odgórne zasady finansowania żywienia, a taki sposób 

rozliczania jest proponowany wolontariuszom przez Operatorów (m.in. w celu zabezpieczenia przed 

problemami z rozliczeniem się z MPiPS).  

 

Istotną kwestią w opinii wielu wolontariuszy oraz ich opiekunów jest również zbyt niskie 

kieszonkowe, które nie pozwala na utrzymanie się, co jest odczuwalne, zwłaszcza w większych 

miastach, gdzie koszty życia są wyższe niż w mniejszych ośrodkach. 

 

Duże wątpliwości wolontariuszy budziła też kwestia opodatkowania kieszonkowego jako przychodu. 

Spora część z nich przez dłuższy czas nie otzrymała jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii, choć z 

rozmów z opiekunami wolontariuszy wynika, iż część z nich zwracała się o interpretację przepisów 

prawa do urzędów skarbowych, jednak informacje, jakie otrzymywali były niejasne. Poniższe 

wypowiedzi obrazują chaos informacyjny w tej kwestii. 

Ja tego nie rozumiem, nikt nas nie poinformował, nikt nam nic nie powiedział, to dla mnie teraz jest 

szok, bo na koniec, jak nam przyjdzie na rok czasu, podatek zwrócić od tysiąc trzysta, to jest jakaś 

kolosalna suma, przecież. I to będzie najgorsze, że to się na nas odbije. [wolontariusz, FGI 1] 

Ja też pisałam maila do X i dostałam takiego maila, z którego nie zrozumiałam nic, którego 

konsultowałam ze swoim koordynatorem i ona też z tego nie za wiele zrozumiała, potem była opcja, 

że „to się dowiedzcie i dajcie nam znać”. [wolontariusz, FGI 1] 

A nam X mówiła, że my się nie musimy rozliczać z pitu. [wolontariusz, FGI 1] 

Warto byłoby wprowadzić zasadę, która uzależniałaby wysokość kieszonkowego od miejsca, w 

jakim odbywany jest wolontariat - powinno być ono wprost proporcjonalne do wielkości 

miejscowości, w jakiej znajduje się organizacja goszcząca, co sprawiłoby, że kwoty te byłyby 

lepiej dostosowane do realnie ponoszonych wydatków, np. na wynajęcie mieszkania. 

Ważne jest, aby przekazać Operatorom pełne wyjaśnienia dotyczące obowiązujących zasad 

finansowania i rozliczania środków, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasad rozliczania środków przeznaczonych na wyżywienie.  

Warto również w „Zasadach…” bardziej szczegółowo opisać cele, na które są przeznaczone 

środki finansowe oraz zasady ich rozliczania, aby w jak największym stopniu ograniczyć 

możliwe wątpliwości i różnice w interpretacji zapisów. 
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Sporym ograniczeniem dla wolontariuszy jest też to, że nie mogą podjąć żadnej dodatkowej pracy 

czy zlecenia.  

Dla mnie problemem na przykład jest to, że nie można podjąć innej pracy. Ja to rozumiem, jeśli chodzi 

o taką stałą pracę, ale na przykład pracowałam w tamtym roku i chciałabym to zrobić i w tym roku, 

ale nie mogę, bo nie mogę mieć żadnej umowy, a nikt mnie nie zatrudni na umowie wolontariackiej, 

albo bez umowy. [wolontariusz, FGI 1] 

Ponadto ważną kwestią, pośrednio związaną z zasadami wdrażania Komponentu, były opóźnienia w 

wypłacie kieszonkowego. Co piata osoba w ankiecie internetowej zwróciła uwagę na ten problem, 

który w dużym stopniu był związany z opóźnieniem w przekazaniu kolejnej transzy środków przez 

Ministerstwo. Niektórzy wolontariusze musieli samodzielnie pokryć koszty utrzymania, co stanowiło 

dla nich duże obciążenie, było istotnym czynnikiem zniechęcającym do udziału w projekcie i znacznie 

obniżało poczucie bezpieczeństwa i zaufania do realizatorów projektu i całego Programu.  

Jakby na tej linii były dosyć duże opóźnienia, które bardzo opóźniały pracę, a szczególnie próba 

dowiedzenia się co z tą drugą transzą, my mieliśmy problem z opłaceniem, nasze organizacji nie było 

stać po prostu na to, żeby opłacać stancje. [wolontariusz, FGI 1] 

Skalę problemu związanego z niejasnościami w kwestiach formalnych pokazuje poniższy wykres. 3/5 

respondentów przyznaje, że ten problem (związany np. z zasadami podpisywania umów, sposobem 

rozliczania kieszonkowego i kosztów utrzymania, rozliczaniem rachunków) może być istotną barierą 

w skutecznej realizacji projektów wolontariatu długoterminowego, a tym samym w realizacji celów 

samego Komponentu. Należy jednak zauważyć, że wszelkie niejasności pojawiały się zwykle na 

początku realizacji projektów. Na bieżącym etapie większość problemów jest już wyjaśniona.  

Co piaty respondent uważa, że skuteczną realizację może utrudniać niewystarczająca promocja i 

informowanie o Programie, jego idei i celach. 

 

Wykres 28. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jakie, według Pana/i, są największe bariery skutecznej realizacji projektu 
wolontariatu długoterminowego FIO? N=55, źródło: ankieta dla wolontariuszy. 
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Komunikacja z Departamentem Pożytku Publicznego  

Operatorzy przyznają, że obecnie są zadowoleni z kontaktów z Departamentem Pożytku Publicznego. 

Nie komunikują się natomiast z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

Rozmówcy zauważają, że na początku realizacji projektów kontakty te były stosunkowo trudne i 

skomplikowane6. Jednak w trakcie realizacji projektów uległy one znacznej poprawie i obecnie 

stosunkowo szybko udaje się rozwiązywać problemy, z którymi Operatorzy zwracają się do 

Departamentu Pożytku Publicznego. Dużą rolę w poprawie jakości komunikacji odegrało wyznaczenie 

jednej osoby, do której mogą się oni zwrócić. 

Na początku było naprawdę ciężko o jakikolwiek kontakt, długo bardzo czekaliśmy na umowę w ogóle 

finansową z ministerstwem. Wydaje nam się, że po prostu to był okres, gdzie wszystkie projekty były 

na tym samym etapie i może oni byli zarzuceni ogromem pracy. Natomiast już z biegiem czasu, 

powiedzmy, tam już od października, ten kontakt troszeczkę się polepszył, pojawiła się osoba, która 

była już odpowiedzialna (…) i też w miarę szybko udało nam się rozwiązać te kwestie związane z 

                                                           
6
 Opis kontaktów na początkowym etapie realizacji projektów zob. Ewaluacja Komponentu Wolontariatu 

Długoterminowego, Raport cząstkowy nr 1, M.Tędziagolska, I.Konieczny, K. Lipka-Szostak. 

Podsumowując wypowiedzi zarówno Operatorów, organizacji goszczących, jak i 

wolontariuszy, najbardziej istotnymi kwestiami związanymi z zasadami wdrażania 

Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wydają się: 

• klarowność jego zasad i obowiązujących procedur związanych m.in. z rekrutacją, 

przystąpieniem do programu, sprawdozdawczością. Przedstawiciele badanych 

organizacji w większości przypadków nie mieli problemów z jego realizacją, a 

zasady są według nich przyjazne i przejrzyste. 

• zasada finansowania kosztów żywienia - problemem dla wielu organizacji i 

samych wolontariuszy jest konieczność zbierania faktur/rachunków za wszystkie 

zakupy spożywcze. Utrudnieniem jest również to, że wolontariusze nie mogą 

wydawać środków na wyżywienie w weekendy. Utrudnia to funkcjonowanie 

wolontariuszy w miejscu realizacji projektu. 

• kwestia opodatkowania „kieszonkowego” wolontariusza jest również 

problematyczna dla niektórych organizacji. Organizacje zwracały się o 

interpretację przepisów prawa do urzędów skarbowych, jednak pojawiły się 

sprzeczne informacje na ten temat. 

• Ubezpieczenie zdrowotne wolontariuszy jest dobrowolne, nie przewidziano 

środków dedykowanych na ten konkretny cel. Oznacza to, że wolontariusze, 

którzy nie są studentami do 26 r. ż muszą pokryć ten wydatek sami. Koszt ten 

stanowi dodatkowe obciążenie dla wolontariuszy (którzy jednocześnie 

zobowiązują się nie wykonywać odpłatnej pracy w trakcie trwania wolontariatu 

długoterminowego) i jest czynnikiem obniżającym motywację do udziału w 

projekcie (może wręcz być przyczyną rezygnacji z wolontariatu). 
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aneksowaniem umowy i z zmianami w budżecie. Tu już było bezproblemowo, także na początku 

rzeczywiście ten kontakt był ograniczony. [IDI Operator 2] 

Mamy też wydeptany taki kontakt, bo zawsze moje maile, które wysyłałem na ogólną skrzynkę w 

sprawie Programu Wolontariatu Długoterminowego, to odpowiedzi przesyłała jedna konkretna 

osoba. (…)No i działa jak na razie. [IDI Operator 1] 
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IV. Rola Komponentu w promocji wolontariatu w Polsce – wstępne 

wnioski 

Eksperci pytani o wpływ Komponentu Wolontariatu Długoterminowego na rozwój wolontariatu w 

Polsce mówili, że sam fakt, iż taki Komponent został stworzony ma duże znaczenie dla promocji idei 

wolontariatu i wskazuje pewien kierunek polityki państwa w tym obszarze. Świadczy to bowiem o 

tym, iż wolontariat został dostrzeżony i doceniony jako istotny element zaangażowania 

obywatelskiego, który warto wspierać w perspektywie długofalowej. Warto podkreślić, iż 

uwzględnienie Komponentu Wolontariatu Długoterminowego jest ważnym dopełnieniem innych 

działań podejmowanych w ramach FIO. 

Uważam, że mocną stroną tego Komponentu jest w ogóle to, że on istnieje. (…) bardzo dużym 

sukcesem jest to, że ten Komponent został uruchomiony i że udało się, może niewielki, ale kawałek w 

ramach tego tortu FIO wykroić. [ekspert ds. wolontariatu] 

Również opiekunowie wolontariuszy, pytani o tę kwestię mówili, że 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 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. 

Poniżej przedstawiono kilka wypowiedzi opiekunów na ten temat. 

Ten wolontariat w praktyce pokazuje, że tak można, jest to takie świadectwo dla innych. [opiekun, IDI 

6] 

To jest dobry kierunek, na pewno to pobudzi rozwój, zwiększy się ilość wolontariuszy. [opiekun, IDI 2] 

Myślę, że na pewno przysłuży się do tego, żeby skutecznie promować wolontariat. Ludzie w terenie 

widzą, że to działa i że duże są z tego, ogromne korzyści. [opiekun, IDI 23] 

Uważam, że jest to bardzo ważne, że coś takiego się pojawiło w Polsce. (…) Jest to ważne, gdyż w 

innych krajach jest to rzecz normalna w szkołach, że osoby gdzieś jakieś prace społeczne mają. Także 

jest to bardzo pozytywny kierunek polskiej polityki, że jest już ten moment, coś co jest wyodrębnione 

konkretnie na wolontariat. [opiekun, IDI 30] 

Myślę, że my jako ogólnie społeczeństwo nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie mamy takich doświadczeń 

takiego wolontariatu długoterminowego. To są dobre przykłady, że można, że ktoś na ten sposób 

włącza się w działania, pracuje na rzecz tych lokalnych społeczności. No a szczególnie na wsi, myślę, 

że jest to jeszcze mniej rozpropagowane. [opiekun, IDI 5] 
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Aby jednak można było utrzymać ten pozytywny rozwój konieczne jest utrzymanie tego Programu 

w kolejnych latach, żeby nie stał się on jedynie przemijającą modą. 

W zależności jak długo priorytetem będzie Ministerstwo, bo z wolontariatem jest tak, że jest taka 

moda. Mieliśmy rok temu Europejski Rok Wolontariatu, ponieważ była moda, to te działania były 

bardzo zintensyfikowane, ubiegłym roku to trochę przycichło. [ekspert ds. wolontariatu] 

 

 

 

Należy zadbać o to, aby Komponent wolontariatu długoterminowego nie był traktowany, 

zarówno przez organizacje goszczące, jak i samych wolontariuszy, w sposób 

instrumentalny, np. jako rodzaj stażu zawodowego lub praktyki czy alternatywę dla 

pracy, swoiste „przeczekanie” złej koniunktury , co może być szczególnie widoczne w 

sytuacji pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Postrzeganie wolontariatu w sposób czysto 

pragmatyczny, jako środka do celu – którym może być np. znalezienie stałej pracy, 

nabycie przydatnych umiejętności bez odwoływania się do kwestii wartości, poczucie 

misji, chęci wykonywania działań społecznie użytecznych – może uczynić z niego 

instrument polityki rynku pracy, wypaczając sens idei.  

Warto pamiętać o tych kwestiach zarówno w trakcie promocji Programu, w momencie 

„pozycjonowania” go w społecznej świadomości, jak i na dalszych etapach jego 

wdrażania. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza podczas szkoleń dla wolontariuszy i 

organizacji goszczących, tak aby dostrzegali także te wartości, które wykraczają poza 

wymiar bezpośrednich, osobistych korzyści z udziału w Programie, a skupiają się również 

na kwestiach związanych z szerszym oddziaływaniem wolontariusza w społeczności 

lokalnej, budowaniem kapitału społecznego. 

 

Niewątpliwa wartością Programu jest jego wyjątkowość, fakt, że jest jedynym tego typu 

Programem w Polsce. Analiza danych ujawnia, że 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. Przystępując do Programu mają one możliwość zdobyć 

istotne wsparcie w postaci wolontariusza, a tym samym rozwinąć swój potencjał w 

wybranych obszarach.  

 

Poza tym samo pojawienie się wolontariusza w społeczności lokalnej, zwłaszcza na 

terenach wiejskich, ma bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie się ideą wolontariatu 

pośród mieszkańców danego obszaru – np. dzieci i młodzież z lokalnych szkół chce się 

angażować w wolontariat, zwiększa się również zaangażowanie seniorów.  
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[Program] to pomysł na aktywizację osób bezrobotnych, jeszcze nieaktywnych zawodowo, poprzez 

komponent wolontariatu, poprzez zwiększanie ich mobilności, poszukiwania pracy w innych miastach, 

miejscach. Wydaje mi się, że to jest idealny projekt dla urzędów pracy, dla realizacji w partnerstwie z 

jakimiś centrami wolontariatu, które mogą być jakimiś regionalnymi operatorami, ale w całej 

ogólności wolontariatu w Polsce, to nic nie zmieni. Wręcz powiem, że jest za drogie jak na program 

taki, który miałby mieć taki cel (…) [opiekun, IDI 11] 

Tu bym tak bardzo różowo tego nie widział, bo z jednej strony, nie ma się co oszukiwać, tego typu 

formuła jest rodzajem zatrudnienia. (...) Mógłby to robić równie dobrze urząd pracy i to by było 

jednym ze skuteczniejszych pewnie takich narzędzi kształtowania takich zdolności młodych ludzi i nie 

tylko, ludzi, którzy potrzebują coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Natomiast, żeby to było 

narzędzie, które dokona jakiejś zmiany w upowszechnianiu wolontariatu, czy takim oswojeniu jego, to 

bym nie widział. W tym kierunku raczej należy propagować po prostu ideę zaangażowania 

społecznego, bo ono jest jeszcze takie popularne, czy takie nawet nie doceniania w naszym 

społeczeństwie. [opiekun, IDI 31] 

 

 

 

Wolontariat w Polsce jest dosyć jeszcze podejrzewam mało nagłośniony. (...) ja myślę, że 

najważniejszym aspektem tego komponentu mogłoby być takie uwrażliwienie naszego 

społeczeństwa, że warto być wolontariuszem i to niezależnie od wieku. Warto by było nagłośnić ten 

Program i samą ideę wolontariatu na skalę ogólnopolskiej (…) [opiekun, IDI 25] 

 

Jest to mało popularne i to jest ważne, żeby to rozwijać i uważam, że wolontariat buduje taką 

solidarność ludzi, ten kapitał społeczny, który jest bardzo ważny w tym, żeby nasze społeczeństwo się 

rozwijało. Także ja wielkie nadzieje pokładam w tym Programie i mam nadzieję, że będzie 

kontynuowany. [opiekun, IDI 30] 

 
 

 
 
Gdyby miała zachęcać? Myślę, że przez wyciąganie takich dobrych praktyk, bo najlepiej na ludzi działa 

pokazanie jakichś przykładów (…) Żeby takie przykłady wyciągać i pokazywać, nie tylko te, które 

potwierdzają tezę, że to są zwykle młodzi ludzie. Szeroka kampania. (…) Więc chodzi o jakieś fajne 

środki wyrazu, jeśli chodzi o pokazywanie, że wolontariat jest taki fajny, że to nie jest strata czasu, a 

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 typu promocja miałaby większą moc 
oddziaływania. 

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. 
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wręcz fajna rzecz, która może nam pomóc podjąć różne decyzje w życiu takim prywatnym, 

zawodowym, edukacyjnym. [IDI, ekspert ds. wolontariatu] 

 

 

 

Wydaje mi się, że tu jest duże pole do pracy nad postrzeganiem wolontariatu jako czegoś fajnego. 

Teraz rola wolontariatu wzrosła przez kryzys, który mamy, bo to, z czym mamy do czynienia, to jest 

tak, że dużo osób się decyduje na wolontariat, bo nie mają pracy i to jest jakaś alternatywa wobec 

tego, żeby nie siedzieć bezczynnie i nic nie robić. (…) Więc tak jak kiedyś to było w 2003 roku był taki 

program Pierwsza Praca, który też zajmować się promowaniem wolontariatu, jako takiego narzędzia 

służącego zdobywaniu umiejętności, kompetencji, które mogą się przydać. [IDI, ekspert ds. 

wolontariatu] 

Postrzeganie wolontariatu  

Wszyscy badani, zarówno wolontariusze, jak również ich opiekunowie, pracownicy organizacji oraz 

eksperci uczestniczący w badaniu zostali poproszeni o powiedzenie czym jest dla nich wolontariat7.  

      

          

   

                                                           
7
 Chodziło o dokończenie zdania: Wolontariat to:…. 

Wolontariat to 

praca na rzecz 

drugiego człowieka, 

organizacji, z 

potrzeby serca! 

Wolontariat to 

przyjemność i 

pożyteczność! 

Wolontariat to wielka 

szansa na zdobycie 

cennego doświadczenia 

zawodowego i życiowego! 

Wolontariat to 

sposób na życie! 
Wolontariat to niesamowita 
przygoda, która zmienia życie! 

Praca dla rzecz 

społeczności. 

Wolontariat to 

droga, która 

ułatwia później 

otwarcie wielu 

drzwi. 

Wolontariat to mnóstwo 

pomysłów, pasji, 

zaangażowania dla innych! 

Wolontariat to 

działalność na rzecz 

dobra publicznego. 

Warto zadbać o to, aby stworzyć „markę” tego Programu, która byłaby jednoznacznie 

kojarzona z czymś wartościowym i godnym uwagi, atrakcyjnym sposobem na rozwój w życiu 

zawodowym i/lub osobistym 
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Różnorodność opinii na ten temat jest duża, analiza zebranych danych ujawnia, że wszystkim 

badanym wolontariat kojarzy się z czymś pozytywnym: potrzebnym, ważnym, pożytecznym, a 

niektórym także z czymś przyjemnym.  

Przedstawiciele organizacji goszczących, mówiąc o wolontariacie, często podkreślali perspektywę 

samych wolontariuszy. Zaznaczali, że jest to szansa na rozwój, zrobienie czegoś pożytecznego, lekcja 

życia, możliwość zdobycia doświadczenia, ale również przeżycia ciekawej przygody, co podkreślali 

zwłaszcza ci, którzy sami mieli za sobą doświadczenia związane z byciem wolontariuszem. Pamiętali 

jednak o korzyściach, jakie sami zyskują, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Podkreślali bowiem, że 

jest to szansa, aby zrobić coś więcej, czego nie udałoby im się zrobić własnymi siłami. Część osób 

zwracała uwagę na pozytywną energię, jaka wkracza do organizacji wraz z wolontariuszem: powiew 

świeżości, nowych pomysłów, innej perspektywy – realna szansa na rozwój własnego potencjału 

oraz podniesienia standardów działania organizacji. Pracownicy organizacji nierzadko mówili także o 

korzyściach dla społeczności, w której działają. Pojawienie się w organizacji wolontariusza to często 

okazja do pokazania swoich działań, zrobienia czegoś nowego, zaangażowania mieszkańców w 

prowadzone przez siebie akcje, co pokazuje, że dostrzegają szersze korzyści z płynące z pracy 

wolontariusza. 

Z ich perspektywy wolontariat to: 

 

Wolontariusze, zapytani o to, czym jest dla nich wolontariat odpowiadali przede wszystkim w 

kategoriach korzyści, jakie im daje. Dostrzegają bowiem wartość tego typu zaangażowania, traktując 

je głównie jako możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego/osobistego, który ma 

szansę zaprocentować w przyszłości, zwiększając np. ich pozycję na rynku pracy. Pojawiły się więc 

głosy mówiące, że wolontariat to: 

 

sposób no poznania 
nowych ludzi, 

nowych środowisk, 
nowych form pracy

sposób na rozwijanie 
swojej osobowości i 

na budowanie 
swojego kapitału na 
rynku pracy, czy w 

ogóle w 
społeczeństwie

Zdobycie 
praktyki/doświadzcz

enia

szansa na poznanie 
samego siebie

świadoma pomoc dla 
organizacji 

działalność 
nieodpłatna na rzecz 
społeczności lokalnej

bezinteresowna 
pomoc drugiej 

osobie

powiew, można 
powiedzieć, 

świeżego powietrza 
dla organizacji 

sposóbna rozwijanie 
swoich pasji

bardzo ciekawe 
narzędzie do 
współpracy z 

młodymi ludźmi w 
organizacji

praca i przyjemność 
przy okazji na rzecz 

czegoś fajnego

praca w grupie i 
dawanie siebie 

innym

duża szansa, żeby zrobić coś 
więcej razem 
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Większość badanych dostrzega wartość dodaną tego typu działania. Jest to zaangażowanie, które 

przynosi wszechstronne korzyści nie tylko tym, którzy się angażują (w postaci możliwości rozwoju i 

przeżycia ciekawej przygody), ale także tym, na rzecz których i z którymi działają, gdyż organizacja 

otrzymuje szansę na wzmocnienie swojego potencjału, a społeczność lokalna ma okazję, aby 

uczestniczyć w nowych, ciekawych wydarzeniach i dzięki temu lepiej poznać organizację albo po 

prostu zintegrować się z innymi. Trudno oddzielić te dwa aspekty, gdyż stanowią one integralną 

całość. Jak powiedział jeden z opiekunów wolontariuszy: 

Wolontariat, to szansa na rozwój dla człowieka, który się tego podejmuje, duża pomoc dla 

organizacji, bądź człowieka, czy ludzi, na których rzecz ten wolontariat jest świadczony i na pewno 

jest to coś, za co trzeba bardzo mocno, jak tylko to jest możliwe, podziękować, docenić, jak to się 

będzie kończyć. 

Takie postrzeganie wolontariatu przez beneficjentów Programu jest zgodne z ideą, jaka przyświecała 

Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, które chciało uniknąć instrumentalizacji wolontariatu – aby 

nie był on jedynie traktowany jako narzędzie do zdobywania doświadczenia, swoisty staż zawodowy, 

ale aby było – jak powiedział dyrektor DPP podczas wywiadu – przede wszystkim formą wzbogacenia 

siebie samego, które w dalszej perspektywie może zaowocować w postaci konkretnych korzyści, 

także tych na rynku pracy. Chodzi jednak o coś więcej niż staż – o budowanie kapitału społecznego, 

wzrost zaufania i zachęcanie obywateli do angażowania się na rzecz innych. Promowanie idei 

wolontariatu długoterminowego byłoby jednym z czynników, które ma szansę w dłuższej 

perspektywie doprowadzić do tego celu. 

 

zdobywanie doświadczenia sposób na rozwój
kształtowanie własnej 

osobowości

nauka samodzielnego życia wyzwanie pasja

odkrywanie świata, ludzi i 
siebie

praca na rzecz innych
sprawdzenie siebie w 

nowych zadaniach

pomysł na życie
realizacjaj własnych marzeń i 

celów
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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. 

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. 

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. 

WNIOSKI REKOMENDACJE 

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 typu promocja miałaby większą moc 

oddziaływania. 

Warto rozważyć przeprowadzenie szerokiej 

promocji wolontariatu długoterminowego np. 

poprzez kampanię społeczną. W promocji 

wolontariatu warto również wykorzystać dobre 

praktyki lub tzw. historie sukcesu wolontariuszy, 

którzy brali udział w Programie. 

Operatorzy pełnią bardzo ważną rolę we 

wdrażaniu Komponentu. Są wsparciem 

Warto utrzymać dotychczasowy zakres działań 

Operatorów oraz wzmocnić ich rolę szczególnie 
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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. 

 

 

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 realizowania wolontariatu 
wśród różnorodnych grup, 

• wsparcie organizacji goszczących i 
wolontariuszy dopasowane do ich 
specyfiki. 

Z punktu widzenia skutecznego wdrażania 

projektów i tym samym osiągania celów 

Komponentu istotne jest wsparcie doradcze 

organizacji goszczących.  

Kluczową rolę ogrywają tutaj Operatorzy - 

szkolenia przez nich organizowane oraz stały 

kontakt z organizacjami goszczącymi. 

Dobrą praktyką są szkolenia dla OG, 

upowszechniające wiedzę o założeniach 

Komponentu, dostarczające praktycznych 

informacji dotyczących realizacji projektów, a 

także pełniące funkcję integracyjną dla OG 

biorących udział w Programie. 

Rekomendujemy również stworzenie poradnika 

dla organizacji decydujących się na przyjęcie 

wolontariusza, który zawierałby odpowiedzi na 

najczęściej zadawane w trakcie tej edycji 

pytania, wyjaśnienie zasad Programu, wzory 

dokumentów. Tego rodzaju wsparcie jest 

szczególnie ważne dla organizacji, które 

wcześniej nie współpracowały z 

wolontariuszami. 

W skutecznej realizacji projektów pomaga OG 

możliwość wymiany doświadczeń oraz 

integracja pomiędzy organizacjami goszczącymi. 

W dużym stopniu taką rolę u niektórych 

Operatorów pełniły szkolenia, jednak brakuje 

Rekomendujemy utworzenie platformy 

internetowej dla organizacji goszczących 

(mentorów/opiekunów wolontariuszy), za 

pomocą której uczestnicy projektu mogliby 

wymieniać się doświadczeniami oraz nawzajem 
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działań integrujących organizacje już w trakcie 

realizacji projektów.  

rozwiązywać problemy (np. forum internetowe, 

Facebook). Funkcję moderatora forum mógłby 

pełnić Operator, który jednocześnie 

konsultowałby problemy OG. 

Ważne wydaje się również zorganizowanie 

szkolenia bądź spotkania organizacji 

goszczących, podczas którego opiekunowie 

wolontariuszy oraz koordynatorzy mogliby się 

poznać i wymienić doświadczeniami.  

Wolontariusze podejmują różnorodne działania 

w organizacjach goszczących, jednak nie zawsze 

mają możliwość realizowania konkretnych 

projektów, zwłaszcza swoich autorskich.  

 

Warto rozważyć wpisanie w zadania 

Operatorów (i zapewnienie środków na ten cel) 

realizację mini konkursu 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). Konkurs miałby 

również pozytywny wpływ na motywację 

uczestników projektu.  

Badanie wskazuje, że udział w Programie daje 

wolontariuszom możliwość wszechstronnego 

rozwoju poprzez wykonywanie konkretnych 

zadań w organizacji, ale również poprzez udział 

w szkoleniach i dzielenie się doświadczeniem z 

wolontariuszami przez pracowników OG. W 

praktyce z tych dwóch ostatnich form wsparcia 

nie korzystają wszyscy, bowiem nie wszystkie OG 

przewidziały tego rodzaju działania. 

Opis funkcji opiekuna wolontariusza zawarty w 

„Zasadach…” jest bardzo ogólny i w projektach 

rola tej osoby często ogranicza się do czysto 

organizacyjnych/administracyjnych obowiązków. 

 

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. 

Mocną stroną Programu jest klarowność jego 

zasad i obowiązujących procedur związanych 

m.in. z rekrutacją, przystąpieniem do programu, 

Rekomendujemy utrzymanie dotychczasowych 

zasad realizacji Programu. Ważne jest jednak, 

aby w przypadku problemów zgłaszanych przez 
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sprawdozdawczością. Przedstawiciele badanych 

organizacji w większości przypadków nie mieli 

problemów z jego realizacją, a zasady są według 

nich przyjazne i przejrzyste. 

organizacje i Operatorów możliwa była jak 

najszybsza odpowiedź ze strony Departamentu 

Pożytku Publicznego, tak aby w jak największym 

stopniu usprawnić działania organizacji. 

Opóźnienia w przekazywaniu drugiej transzy 

środków w dużym stopniu utrudniały 

organizacjom goszczącym realizację projektów. 

Problem ten był dotkliwy zwłaszcza dla małych 

organizacji, które nie posiadają wystarczających 

środków własnych. Niektórzy wolontariusze 

musieli samodzielnie pokryć koszty utrzymania, 

co stanowiło dla nich duże obciążenie, było 

istotnym czynnikiem zniechęcającym do udziału 

w projekcie i znacznie obniżało poczucie 

bezpieczeństwa oraz zaufania do realizatorów 

projektu i całego Programu.  

Należy podkreślić, że opóźnienia w 

przekazywaniu środków mają negatywny wpływ 

na budowanie wizerunku Komponentu i 

upowszechnianie idei wolontariatu w 

społeczeństwie. 

Należy zadbać o to, aby środki przeznaczone na 

utrzymanie wolontariuszy były przekazywane 

bez żadnych opóźnień. Warto również 

wypracować standardy komunikowania 

organizacjom goszczącym i wolontariuszom 

informacji o opóźnieniach. 

Problemem dla wielu organizacji i samych 

wolontariuszy jest zasada finansowania kosztów 

żywienia i konieczność zbierania 

faktur/rachunków za wszystkie zakupy 

spożywcze. W samym programie Wolontariatu 

Długoterminowego nie występują odgórne 

zasady finansowania żywienia, a taki sposób 

rozliczania jest proponowany wolontariuszom 

przez Operatorów (m.in. w celu zabezpieczenia 

przed problemami z rozliczeniem się z MPiPS). 

Ważne jest przekazanie Operatorom 

szczegółowych wyjaśnień dotyczących zasad 

finansowania i rozliczania środków, ze 

szczególnym uwzględnieniem informacji 

dotyczących zasad rozliczania środków 

przeznaczonych na wyżywienie.  

Warto również w „Zasadach…” bardziej 

szczegółowo opisać rozliczanie środków, aby w 

jak największym stopniu ograniczyć możliwe 

wątpliwości i różnice w interpretacji zapisów. 

Problematyczna dla niektórych organizacji jest 

również kwestia opodatkowania 

„kieszonkowego” wolontariusza. Niektóre 

organizacje zwracały się o interpretację 

przepisów prawa do urzędów skarbowych, 

jednak pojawiły się sprzeczne informacje na ten 

temat. 

Warto, aby Ministerstwo zadbało o 

jednoznaczną interpretację przepisów prawnych 

dotyczących tej kwestii. 

Problemem dla części wolontariuszy jest brak Warto rozważyć dodanie zapisu w „Zasadach…” 
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ubezpieczenia społecznego. Departament 

Pożytku Publicznego w kosztach goszczenia 

wolontariusza w organizacji przewidział 

odpowiednią kwotę na ubezpieczenie społeczne. 

W tym przypadku problemem może być mylna 

interpretacja dokonywana przez Operatorów i 

organizacje goszczące dotycząca przeznaczenia 

tych środków lub brak informacji na ten temat. 

Niejasność zasad i unikanie opłacania przez 

organizacje goszczące ubezpieczenia obniżają 

poczucie bezpieczeństwa wolontariuszy i mogą 

podważać zaufanie do Programu. 

dotyczącego ubezpieczenia społecznego i 

wskazanie organizacjom goszczącym 

konkretnych źródeł (np. koszty goszczenia 

wolontariusza), z których powinno być ono 

finansowane. 

 

 

 


