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WSTĘP 
 

Drogi Czytelniku! Prawdopodobnie znany jest ci temat wolontariatu osób starszych 

(wolontariuszy w wieku 50+). Niniejszy dokument ma za zadanie pomóc organizacjom, które 

zechcą poszerzyć wiedzę i zainteresowanie w zakresie angażowania starszych wolontariuszy w 

działalność ORGANIZACJI i społeczności. Wiadomo, iż zainteresowanie nie zawsze wystarcza. 

Wolontariat jest działaniem przekrojowym, wymagającym umiejętności, wiedzy  

i odpowiedniego podejścia od wolontariuszy jak i organizacji. Dzięki temu rośnie zaangażowanie 

zarówno organizacji, jak i wolontariuszy. Mimo że poniższe wytyczne opierają się głównie na 

doświadczeniach organizacji pozarządowych, równie dobrze mogą znaleźć zastosowanie w 

zarządzaniu pracą wolontariuszy w instytucjach miejskich i państwowych. Wytyczne wiążą się z 

następującą tematyką: 

 

 Wizja i motywacja organizacji  w zakresie angażowania wolontariuszy 

 Marketing wolontariatu, wyszukiwanie i rekrutacja wolontariuszy 

 Zarządzanie i kwestie organizacyjne wolontariatu 

 Tworzenie zespołu, uczenie się, zarządzanie konfliktami 

 Wolontariat międzypokoleniowy 

 Docenianie i motywowanie wolontariuszy  

Poniższe wytyczne powstają w ramach projektu Seniorzy aktywni na arenie lokalnej  

i międzynarodowej mającego na celu zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (zwłaszcza 

mężczyzn), poprawę procesów/strategii realizowanych w organizacjach wolontariackich, 

zmniejszenie izolacji społecznej i poprawę umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności 

informatycznych u wyżej wspomnianej grupy osób.  

 

Struktura wytycznych została opracowana z myślą o zaangażowaniu czytelnika w proces uczenia 

się. Zawiera pytania, które zazwyczaj określają doświadczenie ORGANIZACJI i jej możliwości w 

zakresie przyjmowania wolontariuszy. Czytelnik może spróbować odpowiedzieć sobie na owe 

pytania na początku każdego rozdziału, dzięki czemu będzie mógł zrozumieć i modelować 

zaangażowanie organizacji w proces wolontariatu. 

Oprócz części opisowej każdy rozdział zawiera opisy prawdziwych doświadczeń i przykłady 

przyjmowania wolontariuszy w ramach projektu, przegląd dobrych praktyk angażowania 

Wolontariat można cenić jako wspaniałe 

doświadczenie oraz proces uczenia się przez całe 

życie 



 

wolontariuszy, możliwe zadania, postawy i proces uczenia się - wszystko to łącznie  

z trudnościami, przeszkodami i problemami napotykanymi podczas projektu. Jest jednak dobra 

wiadomość – mówimy tu również o rozwiązaniach, które pozwoliły poradzić sobie z owymi 

trudnościami. 

Uważamy, że wolontariat to nie tylko altruistyczna działalność na rzecz społeczeństwa. Należy 

także docenić go w kategoriach wspaniałego doświadczenia i procesu uczenia się przez całe 

życie. Bardzo ważnym aspektem jest to, że wolontariat może pomóc w ograniczeniu samotności 

i izolacji oraz promować zdrowie i dobre samopoczucie osób starszych. W ten sposób seniorzy 

mogą stać się aktywnymi obywatelami oraz czuć się przydatni  

w społeczeństwie. 

Dlaczego tylko seniorzy? Starzejąca się populacja, rosnąca średnia długość życia1, stopa 

bezrobocia, izolacja społeczna seniorów i inne światowe tendencje poprzednich dziesięcioleci 

dają powód do poszukiwania narzędzi pozwalających na większą integrację seniorów ze 

społecznością. Istnieją mocne dowody, że wiele osób starszych czuje się odizolowanych, a 

samotność wiąże się ze złym stanem zdrowia i wyższym odsetkiem śmiertelności.2 Wolontariat 

to narzędzie ograniczające samotność i izolację społeczną. To narzędzie, z którego korzystali 

wszyscy partnerzy projektu, posiadają doświadczenie w jego stosowaniu i wiarę w jego 

skuteczność. Dołącz do nas! 

 

 

 

 

                                                           
1The 2018 Ageing Report, Economic & Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070), 
European Commision, p.4. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf 
2Health Effects of Social Isolation and Loneliness, Clifford Singer 
https://www.aginglifecarejournal.org/health-effects-of-social-isolation-and-loneliness/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
https://www.aginglifecarejournal.org/health-effects-of-social-isolation-and-loneliness/


 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY WOLONTARIUSZY 

ORAZ WOLONTARIATU W ORGANIZACJI? 
 

 Jaki jest cel i wizja mojej ORGANIZACJI? 

 Jaki jest zakres mojej wiedzy na temat wolontariatu? 

 W jaki sposób wolontariusze mogą pomóc osiągnąć cel mojej 

ORGANIZACJI? 

 Dlaczego zależy mi na włączeniu wolontariuszy w działania mojej 

ORGANIZACJI? 

 Jaką wiedzę i umiejętności wolontariusze mogą wnieść do mojej 

ORGANIZACJI? 

 W jakich dziedzinach potrzebni są nam wolontariusze? Jakie obowiązki będą 

wykonwywać? 

 Jakie środki należy zainwestować (czas/pieniądze/zasoby organizacyjne) z 

myślą o organizacji wolontariatu? 

 Powyższe pytania należy zadać sobie, zanim zaczniesz angażować wolontariuszy w pracę 

organizacji. Jeśli uważasz, że zarządzanie wolontariatem jest modne, nastawione na zysk  

i łatwe - prawdopodobnie nie jest to działalność dla ciebie. Wolontariat musi być zgodny  

z celami organizacji oraz jej wizją, jako  że jest to proces oparty na altruizmie, czasochłonny  

i wymagający umiejętności zarządczych.  

Każda organizacja ma swoją wizję, niezależnie od dziedziny, w której działa. Misja organizacji jest 

niczym latarnia morska wskazująca drogę do osiągnięcia celów zawartych w owej wizji. 

Wolontariusze mogą odgrywać ważną rolę w misji organizacji. Organizacja z jasną wizją i 

strategią może planować celowe i znaczące zaangażowanie wolontariuszy.3 

Partner projektu - Associaçao Mais Cidadania z Portugalii - podkreśla, że pytanie: Dlaczego 

potrzebujemy wolontariuszy i wolontariatu w naszej organizacji? jest pierwszym krokiem do 

udanego projektu/działalności wolontariackiej z punktu widzenia wolontariusza i organizacji. 

                                                           
3 BRIVPRATIGIE.LV rokasgrāmata (BRIVPRATIGIE.LV voluntary work guidelines) 
https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html 

Organizacja posiadająca jasno sprecyzowaną wizję oraz 

strategię działania potrafi planować celowe i znaczące 

zaangażowanie wolontariuszy 

https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html


 

Refleksja na temat ww. pytania powinna obejmować całą organizację: pracowników, zarząd, 

wolontariuszy, partnerów strategicznych, interesariuszy, beneficjentów oraz społeczność 

lokalną. 

 
 
Z tego też powodu należy: 

 Identyfikować powody zapotrzebowania na wolontariuszy oraz cele, które 

zachęcą ich do udziału 

 Upewnić się co do roli wolontariuszy w organizacji; określić konkretne 

zadania wolontariuszy oraz powody, dla których role te są przydzielane 

wolontariuszom, a nie personelowi organizacji 

 Zastanowić się, w jaki sposób udział wolontariuszy przyczyni się do 

osiągnięcia celów wizji/misji 

 Określić i upublicznić korzyści płynące dla organizacji z przyjęcia 

wolontariuszy 

 

 KONFLIKT NA LINII WOLONTARIUSZ – PERSONEL: KTO JEST KIM? 

Głównym wyzwaniem Associaçao Mais Cidadania jest dokładne ustalenie roli wolontariuszy i 

personelu. Wolontariusze nie powinni stać się substytutem płatnych pracowników, zaś personel 

musi pojąć znaczenie zaangażowania wolontariuszy. 

 

 

WOLONTARIAT w Associaçao Mais Cidadania, w Portugalii – napotkane wyzwania i jak sobie z 
nimi poradzono 

Wyzwanie Rozwiązanie 

Organizacja, która zaczyna 
przyjmować wolontariuszy, może 
napotkać pytania i wątpliwości 
dotyczące reakcji personelu, 
związanych z integracją 
wolontariuszy. Pracownicy mogą 
odczuwać strach przed zastąpieniem 
ich przez wolontariuszy lub też 
odczuwać swoją obecność jako stratę 
czasu. 

Istotną kwestią jest zaangażowanie kluczowych osób 
organizacji w proces refleksji nad przyczynami 
zaangażowania wolontariuszy w organizacji oraz 
wyjaśnienie różnicy między pracownikiem  
a wolontariuszem. Bardzo ważne jest również 
wyznaczenie osoby w organizacji odpowiedzialnej za 
proces integracji wolontariuszy, która będzie również 
dostępna w zakresie wsparcia procesu adaptacji 
pracowników organizacji. Należy kreować chwile 
nieformalnej, towarzyskiej atmosfery między 



 

 

DOCIERANIE DO WOLONTARIUSZY I ICH 

SKUTECZNE ANGAŻOWANIE 

 

 W jakich mediach społecznościowych i innych serwisach należy zamieszczać 

informacje o ofercie dla wolontariuszy? 

 Które platformy informacyjne cieszą się największą popularnością wśród 

osób starszych? Facebook? Czasopisma? 

 Kto stworzy tożsamość wizualną/dźwiękową ogłoszenia? 

 Z kim nawiążę współpracę, aby upowszechniać ww. informacje? 

 Czy lepiej jest rozpowszechniać informacje osobiście? 

Kiedy chodzi o marketing oferty wolontariatu i dotarcie do seniorów, pod uwagę należy wziąć 

przeróżne sposoby, społeczności, podejścia, itp. Nie ma jednej właściwej odpowiedzi na wyżej 

wymienione pytania. Należy przeanalizować swój indywidualny obszar oraz podejmowane przez 

seniorów zajęcia. Niektórzy z nich są zachwyceni rękodziełem, inni lubią zajęcia 

międzypokoleniowe lub aktywne życie. Znalezienie odpowiedniego wolontariusza dla twoich 

potrzeb wymaga wysłania właściwej wiadomości potencjalnym seniorom zainteresowanym 

ofertą organizacji. 

Seniorzy, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia z wolontariatem, mogą nie być świadomi 

charakteru podejścia do pracy wolontariackiej i może ich to odstraszyć. Dlatego tak ważne jest 

przekazanie grupie docelowej jasnego i zrozumiałego komunikatu. Okólnikowe zawołanie typu: 

Zostań wolontariuszem! nie buduje świadomości znaczenia tego przesłania. Konieczne jest 

dostarczenie jasnych informacji na temat tego, jak zostać wolontariuszem, jego obowiązków, 

zadań i korzyści. Należy również kłaść nacisk na brak konieczności posiadania doświadczenia na 

tym polu.4 

 

                                                           
4 Senioru brīvprātīgais darbs. Senioru motivēšana un iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē/Senior 
Volunteering. Motivating and involving seniors in social life 
www.veseligsridzinieks.lv/wp-content/uploads/2014/08/Guidelines_A53mm_LAT.compressed.pdf 

 wolontariuszami a członkami personelu. Równie ważna 
jest integracja wolontariuszy „krótkoterminowych”, 
związanych z określonymi rolami i zadaniami. 

http://www.veseligsridzinieks.lv/wp-content/uploads/2014/08/Guidelines_A53mm_LAT.compressed.pdf


 

 ORGANIZACJA FOSa, POLSKA, UDZIELA PORAD Z ZAKRESU SPECYFICZNEGO 

PODEJŚCIA DOT. DOCIERANIA DO WOLONTARIUSZY W WIEKU 50+ I 

ANGAŻOWANIA ICH W DZIAŁANIA 

Proces rekrutacji i dotarcia do wolontariuszy w wieku 50+ może wymagać nieco większego 

zaangażowania organizacji w porównaniu z rekrutacją osób młodszych. Aby odniósł skutek, 

należy przestrzegać prostych, ale kluczowych zasad: 

- Bezpośredni kontakt zamiast promocji w mediach społecznościowych - osoby starsze 

rzadziej korzystają z Facebooka lub Snapchata - spotkania w miejscach, w których 

przebywają - kościoły, ośrodki zdrowia, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku - 

odnoszą znacznie większy skutek; 

- Przykłady dobrych praktyk i wizualizacji zamiast teorii - osoby starsze reagują znacznie 

bardziej spontanicznie na przykłady rzeczywistych doświadczeń wolontariackich, 

wzbogaconych zdjęciami, filmami, prezentacjami, które wpływają na ich wyobraźnię. 

Korzystna jest również sytuacja, kiedy któraś z osób starszych posiada doświadczenie w 

wolontariacie, dzięki czemu może zaprezentować dobre praktyki i pozytywne chwile, 

emocje i poczucie spełnienia zapewniane przez wolontariat; 

- Proste zachęty potrafią zdziałać cuda! - poproś uczestników spotkania o zabranie ze sobą 

jednej lub dwóch osób – rozważ wręczenie niewielkiego upominku – czekolady, pudełka 

czekoladek, dyplomu, magnesu lub innego gadżetu z logo organizacji… To na pewno 

zadziała! 

- Powitaj wolontariuszy gotową ofertą - seniorzy nie zdecydują się na niejasne inicjatywy 

– konieczny jest gotowy opis konkretnych projektów, w które chcemy ich zaangażować. 

Poczucie emocjonalnej więzi z pomysłem musi być dla nich prawdziwe! 

- Słuchaj, słuchaj, słuchaj ... - seniorzy zmagają się z licznymi problemami, mają także 

różne potrzeby - aby utworzyć zwartą grupę złożoną z osób starszych, muszą one być 

przekonane, że je rozumiemy i odpowiemy na ich trudną sytuację, udzielimy im wsparcia 

- w zamian spłacą ten dług swoim zaangażowaniem; 

- Doceniaj zaangażowanie i rozmawiaj o tym - starajmy się promować działania naszych 

wolontariuszy przy każdej możliwej okazji - niewielki artykuł opatrzony zdjęciem w 

lokalnej prasie, filmy na YouTube, zaproszenie do radia, telewizji, prezentacja ich 

opowieści, umożliwianie im  prowadzenia rozmów o sobie na spotkaniach, 

konferencjach - każda okazja jest dobra i bardzo ważna dla seniora. Słuchanie go zachęci 

również innych do zaangażowania w wolontariat; 

- Seniorzy, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia z wolontariatem, nie są tak naprawdę 

świadomi charakterystyki pracy wolontariackiej i może ich to odstraszyć. Dlatego 

najważniejsze jest dostarczanie jasnych i łatwych do zrozumienia informacji. 

 

  



 

 

 
  

WOLONTARIAT W ORGANIZACJI FOSa, POLSKA –  Wyzwania i jak sobie z nimi poradzono  

Wyzwanie Rozwiązanie wdrożone przez organizację 

Zerwanie z typowymi nawykami rekrutacyjnymi 
może okazać się dość trudne w procesie 
rekrutacji osób starszych. Zazwyczaj staramy się 
uprościć nasze życie i korzystać ze 
standardowych narzędzi, zwłaszcza 
internetowych. Jest to łatwe rozwiązanie, ale 
jego skuteczność w kontekście tej konkretnej 
grupy docelowej jest niewielka. 
Często problemem jest dostęp do miejsca 
spotkania - odległość, konieczność dojazdu 
autobusem, brak windy, strome schody, brak 
wyraźnego oznakowania - wszystko to może 
sprawić, że seniorzy nie dotrą na spotkanie. 
Osoby starsze często mają problem ze 
świadomością idei wolontariatu – pojawiają się 
wątpliwości, czy ktoś nie chce ich po prostu 
wykorzystać. Wolontariat wiąże się również z 
obecnością na ulicy i zbieraniem pieniędzy lub po 
prostu zapewnianiem bezpłatnej pracy na rzecz 
organizacji. 
 

Bardzo ważny jest bezpośredni kontakt z 
seniorami. Najlepiej jest organizować 
spotkania w miejscach, które już znają i czują 
się w nich bezpiecznie. Zaproszenia na 
spotkanie rekrutacyjne powinny być 
przekazywane za pośrednictwem instytucji, w 
których gromadzą się seniorzy – domów 
kultury, ośrodków pomocy, bibliotek, instytucji 
kościelnych itp. Warto również zadbać o to, by 
na pierwszym spotkaniu pojawił się 
przedstawiciel tych instytucji - ułatwi to 
budowanie wzajemnego zaufania. 
Należy pamiętać, aby oznakować miejsce, w 
którym odbywa się spotkanie - kolorowe 
plakaty, strzałki, hasła (z użyciem dużej 
czcionki!) ułatwią seniorom znalezienie drogi 
do tego miejsca. Pierwsze spotkanie najlepiej 
zorganizować w pobliżu miejsca zamieszkania 
kandydatów, w ich lokalnym środowisku, 
wśród osób, które już znają. Zapewni im to 
poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu łatwiej 
będzie wyjaśnić, z czym wiąże się wolontariat. 
Należy jasno i skutecznie przedstawić ideę 
wolontariatu, odwołując się do konkretnych 
przykładów - zdjęcie lub krótki film przekazują 
więcej treści i wywołują więcej emocji niż 
jakiekolwiek słowa. 
Istotny jest też gotowy plan działania – sam 
pomysł zazwyczaj nie wystarczy, by przekonać 
seniorów. Należy pokazać konkretną wizję 
przyszłych działań! 
Zasadne jest również zaproszenie osoby 
starszej będącej wolontariuszem - może 
opowiedzieć swoją historię: czego 
doświadczył? jak wolontariat wpłynął na jego 
życie? Może to przekonać innych do podjęcia 
wyzwania. 



 

PRZYGOTUJ SIĘ! ZARZĄDZANIE PRACĄ 

WOLONTARIACKĄ  

 

 Kto ponosi odpowiedzialność za zarządzanie wolontariuszami w mojej 

organizacji? 

 Czy personel mojej Organizacji ma czas na zarządzanie  pracą wolontariuszy? 

 Czy mój kraj posiada ramy prawne definiujące wolontariat (ustawę dotyczącą 

pracy wolontariackiej)? 

 W jaki sposób przebiegać będzie podział obowiązków i praw obydwu stron 

(umowy?)? 

 W jaki sposób zintegruję wolontariuszy z ogółem osób działających w ramach 

mojej organizacji? 

 W jaki sposób przeprowadzę pomiar i ocenę satysfakcji wolontariuszy oraz 

personelu w ramach procesu wolontariackiego? 

Tak więc doszliśmy do punktu, który dotyczy bezpośrednio samego wolontariatu - wolontariuszy 

pracujących w organizacji i wszystkiego, co związane jest z zarządzaniem procesem pracy. O 

jakości zarządzania wolontariatem decydują następujące kwestie: 

 

 Wiedza na temat motywacji wolontariuszy, każdego z osobna, pracujących w 

twojej organizacji; 

 Wiedza wolontariuszy na temat pełnionych przez nich roli oraz dostępnych 

form szkolenia; 

 Świadomość wolontariuszy dotycząca ich wkładu w realizację celów 

organizacji; 

 Wiedza wolontariuszy dot. wsparcia, na które mogą liczyć; 

 Uznanie dokonań wolontariuszy.5 
 

 
 

                                                           
5 Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata, 7 soļi/Volunteering Management, 7 steps 
http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/Rokasgramata_BD_brivpratigais-lv.pdf 

http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/editor/Rokasgramata_BD_brivpratigais-lv.pdf


 

 ORGANIZACJA COMMUNITY ACTION DACORUM KŁADZIE NACISK NA 

ZROZUMIENIE OBOWIĄZKÓW, RÓL I PRZEPŁYWU WIEDZY 

Zarówno wolontariusze, jak i organizacje muszą nadzorować dokumentację i przekazywać 

informacje w jasny sposób. Obie strony muszą wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

 
 
WOLONTARIUSZE 

 
- dowiedz się, dlaczego dane osoby zgłaszają chęć udziału, jakie są ich motywy; 

- sprawdź, jakie posiadają umiejętności, zwłaszcza te zbywalne; 

- pozwól zrozumieć, jaką rolę pełnią i czego organizacja od nich oczekuje; 

- pozwól w pełni pojąć, co organizacje mogą zapewnić; 

- upewnij się, że znają wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa związane z 

pełnioną rolą; 

- pozwól w pełni zrozumieć misję organizacji oraz czego oczekuje od swoich 

wolontariuszy; 

- wykaż się elastycznością w ramach ich oczekiwań; 

- dowiedz się o istniejących formach wsparcia, aby mogli zrozumieć, co jest wymagane; 

- przejrzysty harmonogram czasowy i zadań. 

 

ORGANIZACJE 

 

- poznaj dostępne sposoby zarządzania wolontariuszem; 

- dowiedz się, czego chce wolontariusz i jakie są jego motywy; 

- poznaj umiejętności wolontariusza i dopasuj je do pełnionej roli, zwłaszcza jego 

umiejętności zbywalne; 

- określ w jasny sposób, czego dotyczyć będą ich działania i jaka jest ich rola w organizacji; 

- upewnij się, że wolontariusz wie o wymaganiach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 

związanych z rolą; 

- zapewnij pełne zrozumienie misji organizacji oraz powodów korzystania z usług  

wolontariuszy; 

- wykaż się elastycznością w ramach ich oczekiwań; 

- zapewnij wsparcie wolontariuszom, aby w pełni rozumieli zakres wymagań; 

- przejrzysty harmonogram czasowy i zadań. 
 

 

 

 



 

  

WOLONTARIAT W ORGANIZACJI COMMUNITY ACTION DACORUM, UK – Wyzwania i jak sobie z 
nimi poradzono 

Wyzwanie Rozwiązanie wdrożone przez organizację 

Wykonanie następujących czynności może 
okazać się problematyczne w trakcie 
przyjmowania wolontariuszy pochodzących 
z różnych kultur i władających różnymi 
językami: 

- poznanie motywacji i pochodzenia 
wolontariuszy, zrozumienie roli  
i zakresu obowiązków 

- deklaracja misji organizacji i 
powodów zapotrzebowania na 
wolontariuszy  

- umiejętności wolontariusza 
- określenie co zapewnia organizacja 
- zarys wymagań zdrowotnych  

i z zakresu bezpieczeństwa 
związanych z rolą  

- rodzaj dostępnego wsparcia  
nakreślenie specyfiki otoczenia i 
różnic kulturowych. 

Powyższe jest zazwyczaj pochodną 
zrozumienia języka i różnic kulturowych. 
Ponadto należy wziąć pod uwagę zdrowie 
fizyczne wolontariuszy. 

Najlepsze sposoby na rozwiązanie problemu: 

- wsparcie językowe; 

- mentor, który może asystować 

wolontariuszom 

- jasny program określający harmonogram, 

zadania i oczekiwania pod adresem 

wolontariuszy, jaki sprzęt jest wymagany 

- opis roli wolontariusza musi w pełni 

określać wymagania w zakresie zdrowia i 

bezpieczeństwa 

- pełna lista kontaktów i kto za co odpowiada 

- czas na pełne poznanie wolontariuszy i 

zrozumienie ich motywacji 

- dopasowanie wolontariusza do właściwej 

oferty, biorąc pod uwagę jego zdrowie 

fizyczne 

- Wyraźny zarys różnic kulturowych i 

koncepcji na samym początku 

- elastyczność i dostosowanie do potrzeb i 

oczekiwań wszystkich osób . 



 

WOLONTARIAT JAKO DOŚWIADCZENIE 

EDUKACYJNE 

 

 Jaką wiedzę i w jaki sposób przekazaną mogą czerpać wolontariusze z 

wolontariatu? 

 Która oferta lepsza: praca indywidualna czy zespołowa? 

 Jakie kroki przedsięwzięto w przypadku problemu/ryzyka? Jak je rozwiązać, 

jak im zapobiegać? 

 Czego i w jaki sposób moja ORGANIZACJA może nauczyć się od 

wolontariuszy? 

 Jak rozpoznać i mierzyć wyniki nauki wolontariuszy? 

W ramach projektu Seniorzy aktywni na arenie lokalnej i międzynarodowej traktujemy 

wolontariat jako doświadczenie edukacyjne oparte na nieformalnym i pozaformalnym podejściu 

do uczenia się. Kształcenie pozaformalne i nieformalne organizowane jest poza systemem 

edukacji formalnej lub równolegle z nim. Ma na celu rozwój lub zwiększenie obywatelskiego, 

politycznego, społecznego i kulturalnego uczestnictwa danej osoby w życiu społecznym, a także 

wzbogacenie umiejętności, kompetencji i wartości wolontariusza.6  

Uczenie się w ramach wolontariatu jest doświadczeniem aktywnej edukacji opartym na uczeniu 

się, zachęcaniu do indywidualnej refleksji jako sposobu na zwiększenie samoświadomości 

własnego rozwoju. Wolontariusz przyjmuje aktywną rolę dla siebie i innych zaangażowanych 

osób. Wolontariusze zdobywają umiejętności przekrojowe, tj. komunikacyjne, pracy w zespole, 

zarządzania konfliktami, umiejętności językowe, międzykulturowe, a także rozwijają swoją 

kreatywność, elastyczność i zdolności adaptacyjne 

Na podstawie wyników badań Światowego Forum Ekonomicznego zidentyfikowaliśmy  

8 kluczowych obszarów rozwoju, które mogą być wspierane przez wolontariat na poziomie 

lokalnym lub międzynarodowym:  

 Komunikacja i wykorzystanie technologii informatycznych 

 Praca z innymi osobami 

 Krytyczna refleksja i rozwiązywanie problemów 

 Kreatywność i przedsiębiorczość 

                                                           
6 Guide on International and Local Voluntary Work, project “Senior Plus”, Lisboa, 2017 
http://www.cemea.eu/senior-plus-volunteering-
50/?fbclid=IwAR3qd7f1JUi3m1Hkb9akRQl5rlYCNgjY0llspIYMKphtH_yMs-2kPDFdFlI 

http://www.cemea.eu/senior-plus-volunteering-50/?fbclid=IwAR3qd7f1JUi3m1Hkb9akRQl5rlYCNgjY0llspIYMKphtH_yMs-2kPDFdFlI
http://www.cemea.eu/senior-plus-volunteering-50/?fbclid=IwAR3qd7f1JUi3m1Hkb9akRQl5rlYCNgjY0llspIYMKphtH_yMs-2kPDFdFlI


 

 Postawy dot. wydajności pracy (odpowiedzialność, elastyczność, 

umiejętność dostosowania się do sytuacji) 

 Skuteczna organizacja 

 Uczenie się sposobów poznawania wiedzy 

 Zarządzanie, przywództwo i rozwój innych osób. 

 

Gulbene (Łotwa) seniorzy podczas procesu szkolenia przygotowawczego do wolontariatu: nauka wolontariatu 

 

Program wolontariatu osób starszych powinien uwzględniać praktyczne działania, w których 

wolontariusze mogą się łatwo zintegrować, nawet jeśli nie są obeznani z dziedziną pracy 

organizacji lub, w przypadku wolontariatu międzynarodowego, jeśli nie są zaznajomieni z 

językiem kraju goszczącego. Zaletą działań o charakterze praktycznym jest to, że pozwalają 

starszym wolontariuszom poczuć, że są aktywni, robią coś konkretnego, widzą natychmiastowe 

namacalne wyniki własnego wolontariatu. Pozwala również w krótkim czasie określić miejsce  

i rolę wolontariuszy w organizacji. 

Praca nad oczekiwaniami wolontariuszy: dostosowanie oczekiwań do kontekstu. Wolontariusze 

mogą mieć różne powody podjęcia wolontariatu oraz oczekiwania wynikające  

z tego doświadczenia. Ich oczekiwania są naturalnie związane z osobistym profilem  

i wcześniejszymi doświadczeniami. Jednakże, aby owe oczekiwania zostały zrealizowane, należy 

je sformułować w odniesieniu do rzeczywistości. Dlatego też, aby uznać doświadczenia 



 

wolontariatu za udane, wolontariusze muszą zrozumieć jego kontekst i zastanowić się nad 

swoimi oczekiwaniami. 

 

 DEFINIOWANIE WOLONTARIATU W KATEGORIACH DOŚWIADCZENIA 

EDUKACYJNEGO  

Wolontariusze powinni być zachęcani do przeżywania swoich doświadczeń związanych z 
wolontariatem jako doświadczeń edukacyjnych opartych na uczeniu się poprzez aktywny udział, 
eksperymentowanie lub działania mające na celu zachęcenie do refleksji. Doświadczenie 
wolontariackie wzmacnia proces wzrostu człowieka w kierunku większej samoświadomości. 
Wolontariusze przyjmują aktywną rolę zarówno dla siebie jak i inne zaangażowane osoby w 
procesie uczenia się przez całe życie. 

Wolontariat międzynarodowy jest procesem uczenia się przeżywanym podczas pobytu za 
granicą, który tylko pozornie ma na celu głównie poznanie drugiej strony (osoby, organizacji, 
społeczeństwa goszczącego). W rzeczywistości proces międzykulturowy pozwala ujawnić się 
tożsamości kulturowej, poprzez zwiększenie samoświadomości i auto-determinacji, stając się 
katalizatorem wiedzy i ciekawości wszystkiego, co odmienne. Są to fundamentalne podstawy 
aktywnego doświadczenia obywatelskiego.  

 

 ROLA MENTORA W DOŚWIADCZENIU WOLONTARIACKIM  

Mentor ma za zadanie nieustannie wspierać wolontariuszy podczas doświadczenia oraz 
towarzyszyć im na drodze osiągania świadomości procesu uczenia się. Mentor jest 
przewodnikiem, któremu wolontariusze mogą zaufać i na którym mogą polegać. Stymuluje 
refleksję wolontariuszy i pomaga im zrozumieć wszelkie kwestie w odpowiednim kontekście i 
perspektywie.  

Należy równoważyć zaangażowanie wolontariuszy, przydzielać odpowiednie zadania. Działania 
przewidziane dla wolontariuszy powinny odpowiadać ich uwarunkowaniom, szanować ich 
możliwości oraz doceniać ich interes i kompetencje. 

VOLONTARIAT W SIECI REPLAY, WŁOCHY –   Wyzwania i jak sobie z nimi poradzono   

Wyzwania Rozwiązanie wdrożone przez organizację 

Podzielana przez 

wolontariuszy potrzeba 

poczucia odgrywania roli w 

organizacji goszczącej, 

uzyskiwania wymiernych 

wyników, świadomość 

wywieranego przez ich 

Program wolontariatu powinien być jasno określony i przekazany 
wolontariuszowi w jasny sposób. Jednocześnie należy też upewnić 
się, czy wolontariusz pojmuje istotę programu. 
Ciągła komunikacja i regularne spotkania (przynajmniej raz w 
tygodniu) z mentorem. Starsi wolontariusze muszą poświęcić czas i 
uwagę, potrzebują odpowiedniej przestrzeni do wyrażania siebie, 
okazji do wymiany myśli i wrażeń. Będąc osobami dorosłymi o 
ustrukturyzowanym sposobie myślenia i tożsamości, starsi 



 

 

  

wolontariat wpływu. 

Wolontariusze mogą mieć 

trudności z rozpoznaniem 

lub wyrażeniem zmagań i 

ciężaru, jakich mogą 

doświadczać podczas 

wolontariatu. 

Wyzwanie: komunikacja w 

języku obcym w przypadku 

wolontariatu 

międzynarodowego. 

wolontariusze mają często bardziej uporządkowany sposób 
pojmowania kontekstu i doświadczenia wolontariackiego. Wymiana 
z mentorem daje im szansę spojrzenia z różnych punktów widzenia, 
zadania sobie nowych pytań i nawiązania konstruktywnego dialogu. 
Ponadto, starsi wolontariusze mogą nie być zaznajomieni z 
doświadczeniem związanym z uczeniem się pozaformalnym typu 
wolontariat, więc mentor może ułatwić wolontariuszom 
identyfikację ich wiedzy i uznanie wkładu, jaki wnoszą do organizacji 
poprzez swój wolontariat. 
Wyznaczenie referenta w ramach działań, do którego wolontariusze 
mogą się zwrócić w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości 
związanych z wolontariatem. Osoba referencyjna zajmuje się 
integracją wolontariuszy w zespole roboczym i jest ich 
przewodnikiem w opracowywaniu powierzonych zadań. Osoba 
odpowiedzialna za działania oraz mentor powinni pozostawać w 
stałym kontakcie przez cały czas trwania projektu wolontariackiego, 
aby reagować na wszelkie uwagi i móc jak najlepiej wspierać 
wolontariuszy oraz dostosować ich zaangażowanie na podstawie ich 
kompetencji i możliwości. Uwaga poświęcana wolontariuszom 
stwarza warunki do wspólnego budowania doświadczenia 
wolontariatu i maksymalizacji wartości dodanej zarówno dla 
wolontariuszy, jak i organizacji. 
Jeśli wolontariusz niechętnie uznaje rolę mentora lub przydział do 
konkretnego mentora, przydatne może okazać się zidentyfikowanie 
innej osoby związanej z organizacją, do której wolontariusz może się 
odnosić. Osoba ta może odgrywać kluczową rolę i współpracować z 
mentorem w sytuacjach kryzysowych. 
Punktem odniesienia w przypadku zarówno wolontariuszy, jak i 
organizacji jest podejście, które zakłada, iż  komunikacja językowa 
może być trudniejsza i że tak czy inaczej jest ona częścią 
doświadczenia. Należy sprawdzić, czy wolontariusze dobrze 
rozumieją informacje dotyczące wolontariatu. W praktyce mogą 
istnieć różne strategie ułatwiające komunikację w języku obcym: 
narzędzia online do tłumaczenia, osoby dysponujące odpowiednimi 
zasobami, które mogą pomóc w tłumaczeniu, spotkania obejmujące 
również organizację wysyłającą, przetłumaczone materiały 
informacyjne itp. 



 

WOLONTARIAT MIĘDZYPOKOLENIOWY 
 

 Czy istotne jest angażowanie wolontariuszy w różnym wieku? 

 W jaki sposób promować wolontariat międzypokoleniowy? 

 Jakie korzyści płyną z wolontariatu międzypokoleniowego? 

 Z kim współpracować na rzecz jego rozwoju? 

Ostatnie badania wykazały, że istnieje szereg korzyści biopsychospołecznych dla starszych osób 

nawiązujących relacje z dziećmi poprzez międzypokoleniowe programy wolontariackie. 

Wskazuje na to nasze doświadczenie, z którego na pierwszy plan wysuwają się pozytywna 

energia i korzyści dla obu stron – osób starszych i młodszych. Istnieje wiele możliwości integracji 

różnych pokoleń. Jeśli chodzi o wolontariat międzypokoleniowy, możemy mówić o dwóch 

ogólnych sposobach: 

 Osoby starsze współpracujące z wolontariuszami – dziećmi i młodzieżą 

 Starsi wolontariusze prowadzący zajęcia/działania dla dzieci i młodzieży 

Oba podejścia przedstawiają pozytywne - konkretne lub dość osobiste i niematerialne - 

korzyści, takie jak: 

 Pomoc w pozostaniu aktywnym i “odjęciu” paru lat 

 Nabycie nowych umiejętności oraz poczucia docenienia w społeczności 

 Zmniejszenie luki pokoleniowej, podniesienie wartości osób starszych w 

oczach dzieci i młodzieży 

 Wypełnianie pustki odczuwanej przez tych seniorów, którzy nie mają 

kontaktu z najmłodszymi członkami rodziny, i odwrotnie – radości dziecka 

płynącej z obcowania ze swymi dziadkami 

 Dzielenie się umiejętnościami i wiedzą, które w innym przypadku nie byłyby 

dostępne dla młodszego pokolenia 

 

 

 

 



 

 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA WDRAŻAJĄCE ORGANIZACJĘ WOLONTARIATU 

MIĘDZYPOKOLENIOWEGO (ZAPROPONOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W  

GULBENE NA ŁOTWIE) 

Zajęcia kulinarne z udziałem przedstawicieli różnych pokoleń, także wolontariuszy starszych i 

młodszych - możliwość zgłaszania przez ochotników własnych pomysłów i inicjatyw, sposobność 

aktywnego zaangażowania różnych pokoleń, wymiany kulturowej, wymiany doświadczeń 

międzypokoleniowych, komunikacji bez słów, ekscytującego procesu; 

Kurs języka angielskiego prowadzony przez starszego wolontariusza (native speakera) - świetny 
sposób na przećwiczenie mówienia po angielsku, miłą wymianę kulturową i bardzo intensywną 
naukę; 

 

Przyjemne doświadczenie międzynarodowej współpracy 

wolontariuszy starszych i młodszych wiekiem – 

wzajemne wsparcie i nauka od siebie nawzajem. 



 

 Warsztaty kreatywne lub „inna klasa” dla 

dzieci - tworzenie kart wielkanocnych, 

prowadzenie działalności dziennikarskiej 

wraz z wydawaniem gazety, dramatyzowana 

bajka, nauka tańca, wykonywanie prac z 

zakresu rękodzieła itp. – okazja, by starsi 

wolontariusze podzielili się swoimi 

doświadczeniami (zawodowymi lub 

niektórymi talentami) z dziećmi, uczenie się 

poprzez działanie, nauka od przedstawicieli 

innego pokolenia; 

Wycieczka z wymianą kulturalną – 

budowanie zespołu, nieformalne uczenie się 

języka obcego, ćwiczenia praktyczne; 

Miłe doświadczenie międzynarodowej 

współpracy wolontariuszy – osób starszych i 

młodzieży – wzajemne wsparcie, nauka od 

siebie nawzajem. 

 

 

 

 

Angielskie warsztaty z wolontariuszem z UK, Szkoła 
Podstawowa Gulbene, Łotwa 

 OD ASYSTENTA DO LIDERA: WSPARCIE I DAWANIE CZASU 

Nikt z nas nie uniknie wyzwań czy problemów w życiu. Wolontariat międzypokoleniowy nie jest 

tutaj wyjątkiem. Pocieszający jest fakt, że wspólna praca różnych pokoleń lub organizowanie 

zajęć dla dzieci przez seniorów prawie nigdy nie wywołują konfliktu pokoleniowego. Przeciwnie 

– kreują sposobność uczenia się na różnych doświadczeniach i w różnych uwarunkowaniach 

środowiskowych. Podczas projektu szkoła podstawowa w Gulbene (Łotwa) napotkała pewne 

trudności w nakłonieniu wolontariuszy do opracowania własnych działań i odejścia od roli 

asystenta w organizacji. Tabela poniżej. 

 

WOLONTARIAT W SZKOLE PODSTAWOWEJ GULBENE, ŁOTWA–   Wyzwania i jak sobie z nimi 
poradzono   

Wyzwanie Rozwiązanie wdrożone przez organizację 



 

 

 

  

Wyzwanie polegało na zapewnieniu 

wolontariuszom wygody i budowaniu ich odwagi, 

aby przy wsparciu organizacji goszczących doszli 

do własnych pomysłów i inicjatyw. Z założenia 

miało to im pomóc w ich osobistym rozwoju, a 

nie tylko polegać na udzielaniu wsparcia 

organizacji. 

Czas jest ważnym czynnikiem sprzyjającym 

rozwiązaniu problemu. Na początku trzeba 

poświęcić kilka dni na zapoznanie się z 

miejscem, otoczeniem, zwykłymi zajęciami i 

ludźmi, z którymi wolontariusze będą 

pracować. Mogą przekonać się, na czym to 

polega i gdzie zaproponować nowe pomysły. 

Ważne jest wspólne szczegółowe 

zaplanowanie wszystkich działań, wsparcie w 

postaci niezbędnych materiałów itp. 

zapewnienie wsparcia kolegi z zespołu lub 

młodego wolontariusza z zagranicy. 



 

MOTYWOWANIE I DOCENIANIE 

WOLONTARIUSZY 
 

 Gdybym był wolontariuszem, czy i w jaki sposób chciałbym być doceniany? 

 Jakie korzyści moja ORGANIZACJA może zaproponować wolontariuszom 

(darmowe posiłki, opłaty za przejazd, itp.)? 

 Co podtrzymuje motywację wolontariusza w dłuższym okresie czasu? 

 W jaki sposób mierzyć i doceniać motywację wolontariuszy? 

Istotnym aspektem wolontariatu jest motywowanie i docenianie wolontariuszy. Motywacja 

pomaga zatrzymać obecnych wolontariuszy i pozyskać nowych. Najlepiej jest wtedy, kiedy 

„najbardziej wartościowi wolontariusze” pragną pozostać w organizacji na dłużej. Dobre wieści 

rozprzestrzeniają się szybko - inne osoby poszukujące możliwości wzięcia udziału w 

wolontariacie kontaktują się z nimi i to z nimi chcą współpracować. Motywacja zwiększa 

wydajność - jeśli praca i osiągnięcia zostaną nagrodzone, wolontariusz zrobi wszystko, co 

możliwe, aby być produktywnym i pozostać w organizacji.7 

Oto kilka wskazówek i sugestii (ORGANIZACJA „Pistes-Solidaires”, Francja), jak utrzymać poziom 

motywacji i satysfakcji wolontariuszy z ich pracy i środowiska emocjonalnego: 

 Wdrożyć program powitalny prezentujący kontekst organizacji, jej zarząd, 

cele i działania w jasny dla wolontariuszy sposób; 

 Stworzyć przestrzeń, poprzez działania i wydarzenia, w której wolontariusze 

mogą zaprezentować siebie i porozmawiać o swoich doświadczeniach; 

 Wykorzystać ich doświadczenie, wiedzę specjalistyczną i  umiejętności we 

wszystkich działaniach na zasadzie podejścia partycypacyjnego; 

 Wykorzystać działania na rzecz wsparcia dynamiki grupy, dzięki czemu 

mogą opuścić swoją strefę bezpieczeństwa; 

 Tworzyć zespoły 8-10 osobowe (mniejsze są za małe, większe – zbyt 

liczne);  

                                                           
7 7 BRIVPRATIGIE.LV rokasgrāmata (BRIVPRATIGIE.LV voluntary work guidelines) 
https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html 

https://www.brivpratigie.lv/lv/aktualitates/brivpratigielv-rokasgramata.html


 

 Doceniać pracę i poświęcenie osób starszych przy okazji oficjalnych 

wydarzeń (walne zgromadzenie, imprezy publiczne, biuletyny, strona 

internetowa, sieci społecznościowe, itp.); 

 Oferta szkoleniowa dla wolontariuszy; 

 Pozwolić wolontariuszom samemu ocenić własne działania; 

 Organizować wydarzenia nieformalne w celu budowania więzi społecznych 

(czy to w trakcie goszczenia wolontariuszy z zagranicy, czy tylko w 

odniesieniu do miejscowych wolontariuszy); 

 Kłasć podwaliny pod wspólne podejmowanie decyzji. 

 

Wolontariusze różnych narodowości i pokoleń działają ramię w ramię, Pistes Solidaires, Francja 

 

 

 

 



 

 

 BRAK WSPÓŁPRACY W GRUPIE. ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI 

ORGANIZACJA Piste-Solidaires dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie radzenia sobie z 

wyzwaniami związanymi z osobami o różnym charakterze, podejściu i postawach, które 

destabilizują grupę i psują atmosferę motywacyjną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WOLONTARIAT W ORGANIZACJI PISTES-SOLIDAIRES, FRANCJA –  Wyzwania i jak sobie z nimi 
poradzono  

Wyzwanie Rozwiązanie wdrożone przez organizację 

Walka o władzę: konfliktowe osobowości, 
które próbują podzielić grupę. 
Osoba nie zrozumiała celu zajęć lub uznała je 
za dziecinne, na przykład zajęcia związane z 
przełamywaniem lodów. 
Trudność z dotrzymaniem zaplanowanego 
terminu. 
 

Jeśli chodzi o konfliktowe osobowości, istnieją 

dwie opcje: albo te osoby przystopujemy, 

przypomnimy im zasady i cele działań, albo 

pozwolimy im zabrać głos, jeśli zobaczymy, że 

grupa ich nie słucha. W ten sposób, pod 

naciskiem większości, sami powstrzymają się od 

działania. 

Jeśli chodzi o kwestię terminowości, osoby 

wywierające największy wpływ muszą być 

ukierunkowane, aby nie destabilizowały dyskusji. 

Musimy nadzorować poświęcany czas w taki 

sposób, aby nie frustrować wolontariuszy, 

ponieważ działania nie zostałyby wówczas 

ukończone. 



 

O PROJEKCIE I DALSZYCH BADANIACH 
 

Seniorzy aktywni na arenie lokalnej i międzynarodowej to projekt mający na celu zwiększenie 

wolontariatu osób w wieku 50+ (zwłaszcza mężczyzn), usprawnienie procesów/strategii  

w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie izolacji społecznej oraz poprawę umiejętności 

czytania, liczenia i umiejętności informatycznych.  

Action Dacorum i sześć innych instytucji pozarządowych z Europy, w tym Pistes Solidaires, Replay 

Network, Rada Gminy Gulbene i Associação Mais Cidadania oraz FOSa, współpracują ze sobą na 

rzecz edukacji i szkolenia seniorów – osób, które w przeciwnym razie byłyby narażone na 

wykluczenie społecznie i/lub wcześniejsze przejście na emeryturę. 

Dzięki zaangażowaniu innych lokalnych organizacji, które były gotowe powitać starszych 

wolontariuszy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym, opracowano kursy 

przygotowujące organizacje do przyjęcia wolontariuszy. Żywimy nadzieję, że zachęci to do 

pozytywnej integracji wolontariuszy w starszym wieku również po zakończeniu projektu. 

 

 KONTEKST PROJEKTU 

W ramach projektu przeprowadzono działania dla wiekowych wolontariuszy (uczestników w 

wieku 50+) w 6 krajach - Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, na Łotwie, w Portugalii i Polsce. 

Organizacje zaangażowane w projekt koordynowały zarówno wolontariat lokalny, jak  

i międzynarodowy: 

 

 

Przed podjęciem działań wolontariackich zarówno wolontariusze, jak i organizacje uczestniczyły 

w programach szkoleniowych opracowanych w ramach projektu. Miało to zapewnić jasne 

zrozumienie wolontariatu, przedstawić sobie wzajemnie obie strony (wolontariuszy i 

organizacje), wesprzeć i przygotować je do owocnej współpracy.  

Informacje zwrotne od wolontariuszy na temat tego, co było przydatne w szkoleniu: 

 Możliwość podjęcia działalności wolontariackiej “na próbę” – służenie 

pomocą przy jednym wydarzeniu, by sprawdzić, na czym to polega,  

a dopiero potem ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności (UK)  

i wolontariat stały; 

WOLONTARIAT LOKALNY – 53 wolontariuszy starszych i 27 organizacji 

goszczących 

WOLONTARIAT MIĘDZYNARODOWY – 24 wolontariuszy starszych i 20 
organizacji goszczących 



 

 Poznanie organizacji goszczących i ich personelu przed podjęciem 

działalności wolontariackiej, proces integracji wolontariuszy w trakcie 

trwania i kontekście wolontariatu, rola wolontariusza; 

 Zaznajomienie się z jasnymi procedurami zachowania bezpieczeństwa w 

organizacji: typ i lokalizacja działań, obowiązki, harmonogram i plan 

szczegółowy, środowisko pracy, stały charakter współpracy z 

wolontariuszami, zwłaszcza seniorami; 

 Umiejętność pracy w grupie, porozumienia się mimo bariery językowej – 

słuchania i dzielenia się; 

 Świadomość możliwości podjęcia wolontariatu w zakresie niezwiązanym z 

obraną ścieżką kariery;  

 Dokładne pojmowanie oczekiwań, jakie wolontariusz może posiadać 

względem organizacji: szkolenia, zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Szkolenie obejmowało następujące aspekty emocjonalnego uczenia się przez 

całe życie oraz społeczne: spełnienie, kontakty towarzyskie  

i przyjaźnie, otwartość, adaptacja i chęć nauki, zdobywanie nowych 

umiejętności, bycie częścią zespołu, wzmacnianie innych, rozwijanie 

umiejętności komunikacyjnych, refleksja nad aktywnym uczestnictwem  

i aktywnym obywatelstwem, postrzeganie wolontariatu jako doświadczenia 

edukacyjnego, wymiana międzykulturowa, nauka słuchania, planowanie, 

wyrażanie przywództwa i współpraca z innymi itp. 

Informacje zwrotne od organizacji na temat tego, co było przydatne w szkoleniu: 

 Świadomość istoty elementów niezbędnych w naborze wolontariuszy 

(koordynacja między osobami w organizacji, wchodzącymi w interakcje z 

wolontariuszami, motywacja, określony program działań, elastyczność itp.); 

 Poznanie nowych nieformalnych metod edukacyjnych; 

 Organizacje wymagają czasu i przestrzeni, by móc poddać analizie potrzeby, 

umiejętności, doświadczenie i oczekiwania; 

 Umiejętność pracy w grupie – wyćwiczona w trakcie szkolenia – czas na 

edukację środowiskową – umiejętność wymiany poglądów bez względu na 

barierę językową – słuchania – dzielenia się; 

 Zapewnienie miłej atmosfery, dyskusji i warsztatów (np. ze znajomości 

języka i umiejętności cyfrowych), które pomogły w integracji i przygotowaniu 

do wolontariatu ; 

 Szkolenie było okazją do wzmocnienia integracji wolontariuszy; 

 Uświadomienie sobie zarówno wyzwań w procesie komunikacji z 

wolontariuszami, jak i znaczenia doceniania pracy wolontariuszy - 

niekoniecznie w formie materialnej, ale po prostu poprzez powiedzenie 

„dziękuję za pomoc - było to dla nas bardzo ważne”. 



 

Zarówno organizacje, jak i wolontariusze zdobyli pozytywne doświadczenia podczas 

wolontariatu. Najbardziej podobały się: 

 Organizacja pracy i atmosfera w organizacji goszczącej: przyjazny stosunek; 

 Rodzaje działań i możliwości zaangażowania się oferowane w społeczności 

lokalnej: różne akcje, szeroki zakres oferty wolontariackiej; 

 Możliwość uczestniczenia w całkowicie różnych doświadczeniach 

odmieniających życie: interakcja z ludźmi z różnych kultur, aspekt 

międzypokoleniowy, nawiązywanie przyjaźni i kontaktów towarzyskich, 

kontakt z lokalnymi władzami, poznawanie nowego kontekstu, problemów 

społecznych i nowej grupy docelowej, zyskanie pozytywnej energii płynącej 

z wolontariatu itp.; 

 Dokładne pojmowanie oczekiwań, jakie wolontariusz może posiadać 

względem organizacji: szkolenia, zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 Poczucie bycia przydatnym i produktywnym, na przykład przyczyniając się do 

ochrony środowiska, uświadamiając społeczności problemy związane z 

przemocą domową i sposoby pomocy w rozwiązaniu tego problemu, 

przyczyniając się do wsparcia rozwoju innych ludzi, możliwość wykorzystania 

swoich umiejętności przy niesieniu pomocy innym ludziom, poczucie uznania 

i bycia potrzebnym itp; 

  Działania organizacji przysłużyły się w niesieniu pomocy osobom 

bezrobotnym, nie posiadającym prawie żadnych środków do życia,  

podniesieniu ich poczucia własnej wartości, nabyciu umiejętności i 

kompetencji oraz poprawieniu ich wyglądu w celu przygotowania ich do 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

Poniżej lista aspektów, które najbardziej przypadły organizacjom do gustu w odniesieniu do 

goszczenia wolontariuszy: 

 Możliwość interakcji z różnymi ludźmi, możliwość dzielenia się 

doświadczeniami, wkład wolontariuszy w pracę związany z ich 

doświadczeniem, wymiana dobrych praktyk z pracownikami organizacji; 

  Możliwość zapoznania się z instytucją i pracą organizacji - wymiana 

informacji i doświadczeń pomiędzy wolontariuszami, członkami organizacji i 

jej beneficjentami; 

 Wniesiony przez wolontariuszy wkład i lepsza jakość pracy: dostępność 

wolontariuszy, ich motywacja i zaangażowanie, proaktywność wolontariuszy 

i dobra współpraca, wymiana międzypokoleniowa między wolontariuszami a 

beneficjentami, kreatywność; 

 Nowa wizja, inicjatywy i sugestie, nowe podejście do pracy, nowe punkty 

widzenia wolontariuszy na temat pracy wykonywanej przez organizację; 



 

 Pozytywny wkład w styl pracy i rozwój organizacji: nauka bardziej 

elastycznej postawy, pozytywna praca z wolontariuszami o otwartych 

umysłach; 

 Szczególnie w przypadku wolontariatu międzynarodowego: możliwość 

ćwiczenia języka obcego, przełamania bariery językowej i znalezienia innych 

sposobów komunikacji niewerbalnej. 

 

 ZWIĘKSZENIE MOTYWACJI POPRZEZ WOLONTARIAT I ZDOBYWANIE NOWYCH 

UMIEJĘTNOŚCI 

Wolontariat przyczynił się do zwiększenia motywacji uczestników pod względem udziału w tej 

działalności oraz goszczenia wolontariuszy w przyszłości. Jednym z celów projektu było 

zwiększenie długoterminowego podejścia do wolontariatu w organizacjach, w których był on 

realizowany. Zarówno wolontariusze, jak i organizacje zaangażowane w proces wolontariatu 

przewidziany w ramach projektu wypełniły formularze ewaluacyjne, aby ocenić, do jakiego 

poziomu uczestnictwo w działaniach projektu podniosło motywację do kontynuowania 

wolontariatu w przyszłości, a także czy owe uczestnictwo przyczyniło się do zdobycia nowych 

umiejętności, promowało aktywny styl życia i starzenia się. 

 (strongly disagree – zdecydowanie nie zgadzam się; strongly agree – zdecydowanie zgadzam się) 

Powyższe wykresy ilustrują wpływ na motywację uczestników do angażowania się w wolontariat 

w przyszłości. Jak widzimy, 50% organizacji, które gościły wolontariuszy międzynarodowych i 

57% organizacji, które gościły lokalnych wolontariuszy, zdecydowanie zgadza się z twierdzeniem, 

że po tym doświadczeniu są zmotywowane do zaangażowania się w działania wolontariackie w 

przyszłości. Jeśli spojrzymy na wolontariuszy, wpływ projektu jest jeszcze większy – 60% 
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lokalnych i 71% międzynarodowych wolontariuszy przyznało, że są silnie zmotywowani do 

kontynuowania działalności w przyszłości dzięki temu doświadczeniu. W ten sposób wyraźnie 

widać, że aspekt wolontariatu międzynarodowego w największym stopniu przyczynił się do 

wzmocnienia motywacji wolontariatu. 

Jednocześnie podejście wolontariackie zastosowane w projekcie dało wolontariuszom 

możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz promowało aktywny styl życia oraz aktywne 

starzenie się. 

 (strongly disagree – zdecydowanie nie zgadzam się; strongly agree – zdecydowanie zgadzam się) 

 

67% międzynarodowych wolontariuszy zdecydowanie zgadza się z twierdzeniem, że wolontariat 

przyczynił się do zdobycia nowych umiejętności, promował aktywne życie  

i aktywne starzenie się. Jeśli chodzi o ten aspekt, najbardziej owocnym doświadczeniem cieszyli 

się lokalni wolontariusze (73% odpowiedziało: zdecydowanie się zgadzam). 

 

 INSPIRUJ, CZYTAJ WIĘCEJ I DOŁĄCZ DO NAS! 

Niniejszy dokument stanowi jeden z czterech wytworów dorobku intelektualnego, w ramach 

którego gromadzona jest wiedza i analiza wszystkich wyników projektu - Najlepsze praktyki i 

badania, Podręcznik szkoleniowy dla starszych wolontariuszy i Podręcznik szkoleniowy dla 

ORGANIZACJI. Z wszystkimi wynikami projektu można zapoznać się na naszej stronie 

internetowej:  

www.senioractive.co.uk 

Mamy nadzieję, że doświadczenie nabyte w trakcie realizacji projektu, wypracowane podejście  

oraz wyniki staną się inspiracją do wdrożenia podobnych działań w innych społecznościach. 
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Projekt Erasmus+ KA2 ADULT 

“Seniorzy aktywni na arenie lokalnej i międzynarodowej” 

 

 

 

 



 

 

  


