Same plusy
Wolontariat 50+

PREZENTACJA DOŚWIADCZEŃ PROJEKTU

Zanim zaczęliśmy realizację projektu „Same plusy. Wolontariat 50+”
osoby starsze bardzo rzadko zgłaszały się do naszego Centrum.
W bazie liczącej ponad 700 wolontariuszy mieliśmy zaledwie 15 osób
po pięćdziesiątce, w tym tylko dwie powyżej sześćdziesiątego
roku życia. Te liczby dały nam do myślenia. Uznaliśmy, że warto
w sposób szczególny skoncentrować się na dotarciu do osób 50+,
których przecież z roku na rok przybywa w naszym mieście.
Po półtora roku realizacji projektu możemy powiedzieć – było warto!
<Gabriela Zimirowska, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu>

Standardowe działania, jakie prowadzą centra wolontariatu, nie
wystarczą, aby przyciągnąć osoby starsze. Konieczne jest specjalne
przygotowanie i pochylenie się nad tym tematem. Centra maja wiele
atutów: są rozpoznawane, cieszą się zaufaniem, mają swoje kontakty
i metody. Jeśli tylko zdecydują się aktywniej wyjść do osób 50+, na
pewno zyskają w tym gronie nowych, wartościowych wolontariuszy.
Doświadczenia Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu
są na to najlepszym dowodem.
<Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce>

Warto
rozwijać
wolontariat
50+!

Wolontariat wyzwala pozytywną energię
Wolontariat sprawił, że nie czuję się samotna, że mam co robić, nie
nudzę się. Największą satysfakcją jest dla mnie to, że jestem potrzebna.
<Julia, 57 lat>

Wolontariat pozwolił mi rozwinąć zainteresowania, na które do tej pory,
ze względu na pracę, nie miałam czasu. <Krystyna, 59 lat >
Do tej pory myślałam, że wolontariat jest tylko dla osób młodych, nie
wiedziałam, że wolontariuszami mogą zostać również osoby w moim
wieku. Myślę, że wiele starszych osób nie jest tego świadomych.
<Anna, 71 lat>

Wolontariusze 50+ to dla organizacji kopalnia
wiedzy, wolnego czasu i doświadczenia
życiowego
Nasi najbardziej zaufani wolontariusze, ludzie, na których zawsze
możemy liczyć, to są właśnie osoby starsze. Mają spore doświadczenie,
ustabilizowaną sytuację rodzinną i dużo wolnego czasu. Decydują się
na wolontariat w naszej organizacji, bo chcą wyjść z domu, chcą poczuć
się potrzebni i zapomnieć o swoich dolegliwościach. Wolontariat daje im
energię do życia. <Halina Cieśla, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Wsi Aniołowo>

Obecnie pracuje z nami blisko stu wolontariuszy. Około czterdziestu
spośród nich to osoby po pięćdziesiątce i co ciekawe przeznaczają one
zdecydowanie więcej czasu na wolontariat niż młodzi. Dłużej też zostają
w organizacji. <Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
z Warszawy>
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Wstęp

Broszura, która trafiła w Państwa ręce, skierowana jest przede wszystkim do organizacji zajmujących się promocją i rozwojem wolontariatu.
Publikacja powstała z chęci podzielenia się doświadczeniami projektu pt.
„Same plusy. Wolontariat 50 +”, który był realizowany w Elblągu i powiecie elbląskim przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Regionalne
Centrum Wolontariatu w Elblągu w okresie od września 2006 roku do
grudnia 2007 roku. Wdrożenie projektu było możliwe dzięki finansowemu
wsparciu uzyskanemu ze środków Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacji Grupy TP.
Projekt został opracowany w odpowiedzi na niewielką popularność wolontariatu wśród osób powyżej pięćdziesiątego roku życia i brak kompleksowych działań służących promocji tej formy aktywności wśród
ludzi starszych. Podjęte przez nas działania miały charakter pilotażu. Na
przykładzie Elbląga chcieliśmy wypracować i przetestować metody służące zachęceniu z jednej strony osób 50+ do podejmowania wolontariatu,
z drugiej instytucji publicznych i organizacji pozarządowych do korzystania ze wsparcia starszych wolontariuszy.
Wnioski z realizacji projektu w Elblągu są pozytywne. Przede wszystkim
udało się zwrócić uwagę opinii publicznej na ogromny, cały czas niewykorzystywany potencjał osób 50+ dla działań społecznych. Duża zasługa
w tym lokalnych mediów, które bardzo aktywnie włączyły się w działania
promocyjne.
Zainicjowaliśmy współpracę organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób po pięćdziesiątce na rzecz rozwoju wolontariatu 50+.
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W efekcie zawiązało się lokalne partnerstwo, które opracowało strategię
działań do 2013 roku.
Zebraliśmy ciekawe doświadczenia w trakcie warsztatów i szkoleń dla
osób 50+. Ważnym rezultatem projektu jest podjęcie pracy w charakterze
wolontariuszy przez 20 osób po pięćdziesiątce. Starsi wolontariusze między innymi pomagają w opiece nad chorymi, odwiedzają osoby samotne,
pracują z dziećmi w świetlicy, organizują zbiórki żywności, pozyskują darczyńców. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu wpisało do swojej
stałej działalności aktywne docieranie z ofertą wolontariatu do osób
starszych. Jesteśmy pewni, że przedsięwzięcia rozpoczęte w ramach
projektu będą kontynuowane.
Mamy nadzieję, że zebrane przez nas doświadczenia okażą się przydatne
dla innych organizacji i społeczności zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu 50+.
Beata Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Gabriela Zimirowska, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

7

Wolontariat 50+

Polskie społeczeństwo, podobnie jak populacje innych krajów europejskich, starzeje się. Obecnie mamy 12 milionów osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, co stanowi blisko jedną trzecią ogółu populacji, a w 2030
roku udział tej grupy wiekowej wyniesie już blisko 45% 1.
Osoby po pięćdziesiątce to bardzo zróżnicowana grupa. Czynnikiem różnicującym jest nie tylko duża rozpiętość wieku 2 , ale także bogactwo doświadczeń życiowych, wiedzy i umiejętności gromadzonych z upływem lat.
W populacji 50+ przeważają osoby, które już nie pracują (i są na rencie lub
emeryturze) lub takie, które zbliżają się do końca aktywności zawodowej.
Warto podkreślić, że polscy emeryci należą do najmłodszych w Europie, co
wiąże się z powszechną praktyką przechodzenia na wcześniejsze emerytury (tylko 17% kobiet i 33% mężczyzn pracuje aż do osiągnięcia ustawowej
granicy wieku emerytalnego).
Obecnie, kiedy ludzie starsi cieszą się dłuższym życiem i lepszym zdrowiem, przejście na emeryturę nie powinno oznaczać zaprzestania aktywności. Wolny czas, wiedza, doświadczenie życiowe i zawodowe seniorów
stanowią olbrzymi kapitał dla wolontariatu. Niestety badania Stowarzyszenia KLON/JAWOR dowodzą, że stosunkowo mało osób po pięćdziesiątce angażuje się w wolontariat. Najczęściej wolontariuszami zostają osoby
młode (studenci i uczniowie).
Optymizmem na przyszłość napawa fakt, że doświadczenia tych podmiotów, które współpracują z wolontariuszami po pięćdziesiątce, są bardzo
pozytywne. Różnorodność wieku wolontariuszy wzbogaca zespół organiDane i prognozy GUS.
Warto pamiętać, że w grupie tej mamy zarówno osoby w wieku sędziwym, jak też osoby,
które jeszcze nie przekroczyły progu starości.
1
2
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zacji, sprzyja międzypokoleniowej wymianie doświadczeń. Starsi wolontariusze często podejmują się zadań, które wymagają specjalistycznych
umiejętności czy życiowego doświadczenia, poświęcają też więcej czasu
na wolontariat niż osoby młode i na dłużej związują się z organizacją.
Warto pamiętać jednak, że wolontariat nie jest ofertą dla wszystkich
osób 50+. W starszym wieku mogą pojawić się ograniczenia uniemożliwiające podjęcie tego rodzaju aktywności (stan zdrowia, obowiązek opieki
nad wnukami lub innymi członkami rodziny, zła sytuacja materialna itd.).
Wyniki badania przeprowadzonego w Elblągu pokazują, że w wolontariat
angażują się na ogół osoby lepiej wykształcone, które w większości dobrze
oceniają swoją sytuację materialną, starość zaś postrzegają jako etap rozwoju, zdobywania nowych umiejętności.

Korzyści dla wolontariuszy 50+

Słowo „wolontariat” i „wolontariusz” są w Polsce stosunkowo nowe.
Zaczęły być powszechnie używane dopiero w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku 3 . Z tego względu termin ten jest dla wielu osób starszych niezrozumiały, bądź negatywnie kojarzony z przymusową, często bezcelową,
pracą społeczną znaną im z czasów PRL-u. Ważne jest zatem dokładne
omawianie znaczeń, jakie niesie ze sobą wolontariat, wskazywanie na konkretne korzyści z podjęcia tej formy aktywności, jak też omawianie obaw,
jakie mogą powstrzymywać osoby 50+ przed podjęciem wolontariatu.
Warto pamiętać, że osoby, które są na emeryturze, nadal chcą być aktywne
i przydatne dla innych. Wiele z nich ma siły i chęć, aby jeszcze czegoś dokonać. Wolontariat pozwala im twórczo i pożytecznie zagospodarować czas
wolny, umożliwia dzielenie się zgromadzonymi umiejętnościami i życiowym
doświadczeniem. Dla wielu osób starszych wolontariat jest sposobem na
wyjście z domu, pokonanie samotności i nawiązanie nowych znajomości.
Współpraca z innymi wolontariuszami, angażowanie się w życie organizacji
Wcześniej używano innego określenia: „praca społeczna”, „praca ochotnicza”. Jednak
straciły one na popularności ze względu na skojarzenia z czasami PRL-u, kiedy były
powszechnie używane w odniesieniu do akcji społecznych, w których udział był na ogół
przymusowy, a cel nie zawsze czytelny.
3

9

doskonale wypełnia pustkę, jaką wiele osób odczuwa w związku z odejściem z pracy.
Pomaganie innym jest także okazją do ciągłej nauki i rozwoju. Po przejściu
na emeryturę seniorzy mogą rozwijać talenty i zainteresowania, na które
w trakcie aktywności zawodowej brakowało im czasu.
Starsi wolontariusze podkreślają, że podjęcie wolontariatu sprawiło,
że poczuli się potrzebni, ważni dla tych, którym pomagają, umocniło to
w nich poczucie własnej wartości i zmotywowało do współpracy z innymi
wolontariuszami.
Praca w charakterze wolontariusza umożliwia świadome wywieranie
wpływu na otaczającą rzeczywistość. Daje poczucie bycia aktywnym
członkiem społeczeństwa. Wolontariat pozwala również z dystansem spojrzeć na własne problemy i trudności. Często nabierają one zupełnie innego
znaczenia, gdy zostaną zestawione z problemami innych ludzi. Wolontariat
uświadamia osobom 50+, że poza pracą i rodziną jest jeszcze olbrzymia,
niewykorzystana przestrzeń, w której można się realizować.

Bariery w rozwoju wolontariatu 50+4
>> niewielka wiedza osób starszych na temat wolontariatu (nieznajomość
pojęcia i korzyści płynących z tego rodzaju aktywności dla nich samych
i otoczenia), kojarzenie wolontariatu z pracą społeczną z czasów PRL-u,
która na ogól miała charakter przymusowy;
>> postrzeganie przez osoby starsze wolontariatu jako formy aktywności
dla osób młodych, a także jako oferty nieatrakcyjnej (utożsamianie
wolontariatu z koniecznością poświęcenia się, ponoszenia wyrzeczeń
czy z dodatkowymi obowiązkami);
>> stereotypowy obraz starości i ról osoby starszej w społeczeństwie
(schorowanie, nieprzydatność, wycofanie, nienadążanie za zmianami,
niewielka aktywność, korzystanie z pomocy, a nie pomaganie);
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to lista wyczerpująca. Należy ją potraktować jako
subiektywny wybór, dokonany na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń
w obszarze wolontariatu 50+.
4
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>> słaba kondycja ekonomiczna i zdrowotna seniorów;
>> styl życia osób starszych (postrzeganie emerytury jako czasu odpoczynku, obciążenie opieką nad wnukami i starszymi rodzicami, niechęć
do udziału w życiu publicznym/społecznym);
>> trudności w zaszczepieniu osobom starszym nowych umiejętności,
zachowań czy sposobu myślenia, co wynika z silnego przywiązania do
własnego doświadczenia życiowego;
>> niska samoocena osób starszych, niska ocena własnej przydatności
dla innych;
>> organizacje społeczne – będące głównym organizatorem wolontariatu
– często kierują się stereotypami na temat osób starszych i w efekcie
wolą włączać do współpracy osoby młode;
>> organizacje zajmujące się promocją wolontariatu w niewielkim stopniu
kierują swoją ofertę do osób starszych;
>> organizacje seniorskie nie promują wolontariatu wśród swoich członków i podopiecznych.

Co zrobić aby wolontariat osób starszych rozwijał się?
>> Trzeba aktywnie kierować ofertę wolontariatu do osób starszych. Brak
informacji na temat wolontariatu, brak propozycji podjęcia takiej formy
aktywności to istotne przyczyny niewielkiej popularności wolontariatu
wśród seniorów. Z informacją warto docierać szczególnie do osób, które
przeszły na wcześniejszą emeryturę lub planują zakończenie aktywności zawodowej. Niezwykle ważne jest pokazywanie na konkretnych
przykładach, czym jest wolontariat.
>> Konieczne jest wychowanie osób starszych do roli wolontariusza. Zbyt
mało zastanawiamy się nad rolami, jakie mogą pełnić osoby starsze
w społeczeństwie, a przecież rola członka rodziny nie jest jedyną, jaką
możemy starszym powierzyć.
>> Warto szukać takiego sposobu mówienia o wolontariacie, który trafi do
osób starszych. Słowo „wolontariat” można zastąpić zwrotami, które
maja podobne znaczenie, a o wiele bardziej przemawiają do wyobraźni,
na przykład „dzielimy się sobą.”
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>> Doskonałym pomysłem na promocję wolontariatu jest przedstawianie
w mediach sylwetek starszych wolontariuszy. Dobry przykład to najlepsza zachęta. Nacisk w komunikacji należy położyć na pokazywanie
konkretnych korzyści, jakie przynosi tego typu aktywność.
>> Działania edukacyjne na pewno powinny być połączone z promocją
aktywnego podejścia do starości, podkreślaniem, iż jest to etap życia,
kiedy można rozwijać się, podejmować nowe wyzwania i być aktywnym.
Trzeba uświadomić młode pokolenie, że starsi mają wiele ciekawych
pomysłów na swoje życie, że opieka nad wnukami nie jest ich jedynym
zadaniem po przejściu na emeryturę.
>> Dużą rolę oprócz mediów i centrów wolontariatu mają do odegrania
organizacje skupiające osoby starsze, między innymi kluby seniora
i uniwersytety trzeciego wieku. Promocja wolontariatu powinna być na
stałe wpisana w ich działania. Organizacje te mogą podjąć się zadania
wykreowania mody na wolontariat wśród swoich członków.
>> Działania edukacyjne należy skierować także do organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, trzeba je przekonać do większego
otwarcia na współpracę ze starszymi wolontariuszami. Na pewno prezentowanie konkretnych sylwetek wolontariuszy 50+ pozwoli rozwiać
obawy co do tego, czy ludzie starsi sprawdzą się jako wolontariusze.
>> Promując wolontariat wśród ludzi starszych, trzeba ich umiejętnie
przekonać do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Ważne jest,
aby tłumaczyć osobom 50+, dlaczego muszą przejść szkolenia i uczyć
się. Należy odpowiedzieć na ich pytanie: „Dlaczego ja mam to wiedzieć?”
>> Trzeba otworzyć środowiska osób starszych na kontakty z osobami
młodymi i całą społecznością. Przebywanie przez ludzi starszych
w grupach jednolitych wiekowo, skoncentrowanych na własnych potrzebach sprawia, że niesamowity potencjał, który w nich tkwi, jest
w niewielkim stopniu wykorzystywany.
>> Warto rozwijać i promować międzypokoleniowy charakter wolontariatu. Oferta wolontariatu z założenia powinna być kierowana do
wszystkich, a nie tylko do młodych czy tylko do starszych. Należy unikać
dzielenia osób na kategorie wiekowe – bo w wolontariacie najważniejsze
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są umiejętności, a nie liczba lat. Wolontariat powinien uruchamiać takie
mechanizmy, które angażują całą społeczność, które pozwalają spotkać
się ludziom bardzo różnym. Grupy różnorodne są ciekawsze, bardziej
kreatywne – różnice sprawiają, że między ludźmi coś się dzieje.
>> Warto wypracować odrębne standardy wolontariatu 50+, które określą, jak pracować ze starszymi wolontariuszami i jak przygotować
instytucje do współpracy z wolontariuszami 50+.
>> Równolegle z wolontariatem warto rozwijać inne formy dzielenia się
swoim czasem i umiejętnościami. Wiele osób starszych świetnie odnajduje się w ruchach samopomocowych, pomocy sąsiedzkiej czy bankach
czasu. Choć te formy aktywności nie mieszczą się w klasycznej definicji
wolontariatu, warto je rozwijać.
>> Dużym wyzwaniem jest znalezienie sposobów na zachęcenie starszych
mężczyzn do wolontariatu.
>> Trzeba pamiętać, że przyszli seniorzy będą różnić się od obecnego
pokolenia wykształceniem, stanem zdrowia, potrzebami i bagażem doświadczeń. Można przypuszczać, że będą lepiej przygotowani do podjęcia wolontariatu, ale będą także zdecydowanie bardziej wymagający.
Powyższe zalecenia zostały sformułowane podczas konferencji podsumowującej projekt, zorganizowanej 12 grudnia 2007 roku w Warszawie.
Za wkład wniesiony do dyskusji szczególnie dziękujemy ekspertom:
prof. dr hab. Annie Brzezińskiej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Małgorzacie Miszteli z Centrum Wolontariatu w Warszawie,
prof. dr hab. Zbigniewowi Woźniakowi z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Jackowi Michałowskiemu z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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Prezentacja projektu „Same plusy.
Wolontariat 50+”
co – promocja wolontariatu 50+
gdzie – miasto Elbląg i powiat elbląski
kiedy – wrzesień 2006 roku–grudzień 2007 roku
kto – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
i Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu

Co zrobiliśmy?
1. Badanie postaw wobec wolontariatu 50+
Kiedy szykowaliśmy się do uruchomienia tego projektu, mieliśmy poczucie, że
wkraczamy na nowy, mało rozpoznany teren. Dlatego też postanowiliśmy zacząć
od przeprowadzenia kompleksowego badania. Zależało nam na tym, aby zaplanowane w projekcie szkolenia dla osób 50+, jak też kampania promocyjna odpowiadały na oczekiwania i potrzeby osób starszych i lokalnych instytucji.
Badanie okazało się także bardzo dobrą formą promocji projektu. Gdy tylko ankieterzy ruszyli w teren, ukazały się pierwsze artykuły o naszych działaniach.
Rozdzwoniły się telefony. Wiele badanych osób i organizacji zdecydowało się na
udział w projekcie. To był dobry początek.
<Beata Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce>

Chcieliśmy:
>> rozpoznać postawy osób starszych wobec wolontariatu (skalę zainteresowania wolontariatem, bariery i obawy, dostrzegane korzyści,
potrzebne wsparcie, styl aktywności osób 50+);
>> poznać nastawienie instytucji i organizacji pozarządowych odnośnie
współpracy ze starszymi wolontariuszami;
>> zebrać doświadczenia lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie
aktywizacji seniorów;
>> dotrzeć do osób i instytucji zainteresowanych współpracą.
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Badanie zostało przeprowadzone wśród 300 osób po pięćdziesiątym roku
życia oraz wśród 70 instytucji i organizacji społecznych z Elbląga i powiatu
elbląskiego. Dobór osób i instytucji do badania był celowy, niereprezentatywny – badanie miało pomóc w wyłonieniu uczestników projektu: osób
starszych zainteresowanych wolontariatem i instytucji zainteresowanych
współpracą ze starszymi wolontariuszami.
Pierwszy etap badania został zrealizowany z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu (370 kwestionariuszy). W drugim etapie przeprowadzono
26 wywiadów pogłębionych. Do udziału w badaniu zaproszono osiem
osób 50+ zainteresowanych wolontariatem, ośmiu starszych wolontariuszy, a także pięć organizacji i instytucji pracujących z wolontariuszami 50+
i pięć organizacji zajmujących się aktywizacją osób starszych.
Wyniki badania zostały opracowane w formie raportu, który jest dostępny w Internecie na stronach: www.filantropia.org.pl i www.wolontariat.org.pl/elblag

2. Szkolenia i warsztaty dla osób 50+
Współpraca z osobami starszymi wyzwoliła wyjątkową energię. Dużo było serdeczności, ciepła, a przy tym traktowaliśmy się bardzo partnersko. Przyznam, że
nie spodziewałam się, że tak będzie. Bałam się dystansu i różnic wieku.
W porównaniu do wywiadów rekrutacyjnych przeprowadzanych z osobami młodymi, ze starszymi rozmawiało się znacznie bardziej konkretnie. Seniorzy dużo
mówili o sobie, o swoich doświadczeniach, umiejętnościach, często dość precyzyjnie wiedzieli, czym chcieliby się zająć. Z młodzieżą jest inaczej – szukają, błądzą,
nieraz trzeba ciągnąć ich za język.
Osoby po pięćdziesiątce zgłaszają się do nas najczęściej z trzech powodów:
mają za dużo wolnego czasu, chcą czuć się potrzebne, chcą pokonać samotność.
W trakcie warsztatów potrzebują rozmowy i na pewno więcej uwagi i wsparcia.
<Gabriela Zimirowska, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu>

Chcieliśmy:
>> dostarczyć podstawowej wiedzy na temat wolontariatu i przygotować
osoby 50+ do podjęcia nowej roli;
>> dostarczyć specjalistycznej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy
wolontariusza.
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Warsztaty i szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy 50+ zostały przeprowadzone przez trenerów Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu i zaproszonych specjalistów. Warsztaty wprowadzające w tematykę
wolontariatu obejmowały następujące zagadnienia: zapoznanie osób starszych z ideą i zasadami organizacji wolontariatu; rozpoznanie motywacji,
umiejętności, zainteresowań i predyspozycji każdej z osób; identyfikację
możliwych form wolontariatu.
Osoby, które zdecydowały się podjąć wolontariat mogły także skorzystać
ze szkoleń pozwalających na zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych w pracy w roli wolontariusza. Przeprowadzone zostały szkolenia
psychologiczne (komunikacja interpersonalna, umiejętność radzenia sobie
ze stresem), z podstaw obsługi komputera, a także z zakresu specyfiki
pracy z wybranymi grupami (np. dziećmi z problemami wychowawczymi,
osobami terminalnie chorymi). Z warsztatów i szkoleń skorzystało łącznie
ponad 25 osób.

Warsztaty dla wolontariuszy 50+
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Prowadzenie szkoleń dla osób 50+ to była dla mnie przyjemność. Osobom starszym
nie musieliśmy długo tłumaczyć, czym jest wolontariat, jaki jest sens tych działań.
Jest to pokolenie, dla którego udzielanie pomocy drugiemu człowiekowi jest wartością najwyższą, wpajaną od dzieciństwa. Co ciekawe seniorzy sami doszli do wniosku, że to oni są najbardziej właściwą grupą do wolontariatu, bo w przeciwieństwie
do młodych mają dużo wolnego czasu. Przyznam, że sama dużo wyniosłam z tych
spotkań, na pewno z większym optymizmem patrzę w przyszłość. Przekonałam się,
że na starość będę potrzebna, że znajdzie się dla mnie przestrzeń do działania.
<Anna Garbarska-Werner, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu>

3. Podjęcie wolontariatu przez osoby 50+
Osoby starsze, które już zdecydują się na wolontariat, oczekują od nas konkretnej oferty pracy. Chcą czuć, że rzeczywiście są komuś potrzebne. Musimy więc
działać szybko, aby nikt się nie zniechęcił. Z naszej praktyki wynika, że te osoby,
które były wprost proszone o konkretną pomoc – podjęły wolontariat i pracują do
dziś. Te natomiast, które przyszły skuszone ofertą atrakcyjnych szkoleń, szybko
się wykruszyły.
<Anna Garbarska-Werner, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu>

Chcieliśmy
>> zwiększyć liczbę starszych wolontariuszy w Elblągu;
>> pokazać potencjał, który tkwi w osobach starszych.
W trakcie realizacji projektu 20 osób po pięćdziesiątce podjęło z sukcesem
wolontariat. Pracują między innymi w banku żywności, hospicjum, świetlicy dla dzieci, odwiedzają w domach osoby niepełnosprawne, ciężko chore
i samotne. Organizacje, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy 50+,
są bardzo zadowolone z tej współpracy. Cenią odpowiedzialność, solidność
i ciepło starszych wolontariuszy.
Choć projekt już się skończył, rekrutacja osób 50+ nadal trwa. Centrum
Wolontariatu utrzymuje stały kontakt z wolontariuszami, którzy podjęli
pracę. Pojawił się także pomysł uruchomienia dyżurów wolontariuszek 50+,
stworzenia czegoś na kształt klubu, gdzie starsi wolontariusze mogliby
wpaść i porozmawiać, a osoby zainteresowane wolontariatem uzyskać
praktyczne informacje. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
dąży do tego, aby osoby po pięćdziesiątce odegrały główną rolę w rozwoju
wolontariatu 50+.
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4. Partnerstwo na rzecz Rozwoju Wolontariatu 50+
Chcemy, aby osoby po pięćdziesiątym roku życia stanowiły silną i aktywną społecznie grupę mieszkańców naszego miasta i regionu. Uważamy, że osoby te dysponują
ogromną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, które mogą wykorzystać w pracy wolontarystycznej. Tworzymy Partnerstwo na rzecz Rozwoju Wolontariatu 50+,
aby połączyć wysiłki wielu organizacji i instytucji zainteresowanych tą ideą.
<misja partnerstwa>

Chcieliśmy:
>> zbudować szeroką koalicję wokół tematu wolontariatu i pobudzić aktywność seniorów;
>> stworzyć mechanizm, który zapewni kontynuację rozpoczętych działań.
Partnerstwo jest nieformalną platformą współpracy instytucji administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych
zainteresowanych wspieraniem i rozwijaniem wolontariatu osób powyżej
pięćdziesiątego roku życia. Do Partnerstwa przystąpiło 14 podmiotów,
prace platformy są koordynowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.
Członkowie Partnerstwa określili misję, wizję i wartości Partnerstwa,
przyjęli regulamin i wyłonili władze. W trakcie spotkań roboczych, którym
towarzyszyły spotkania z ekspertami z zakresu aktywizacji 50+, opracowano strategię. Stanowić ona będzie podstawę do podejmowania wspólnych
działań na rzecz rozwoju wolontariatu 50+ przez najbliższe lata (2007-2013). Strategia opiera się na aktualnych zasobach zarówno lokalowych,
finansowych, jak i kadrowych członków Partnerstwa, ale uwzględnia też
uwarunkowania zewnętrzne, które pomagają lub utrudniają rozwijanie idei
wolontariatu w elbląskiej społeczności. W strategii zidentyfikowane zostały cele Partnerstwa, działania służące ich osiągnięciu, grupy docelowe,
a także możliwe źródła finansowania.
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CELE PARTNERSTWA
Cel strategiczny
Celem Partnerstwa jest zwiększenie zaangażowania w pracę wolontarystyczną osób po pięćdziesiątym roku życia na rzecz społeczności Elbląga
i regionu.
Cele ogólne
Rozwój i wzmacnianie Partnerstwa:
>> Podnoszenie wiedzy i umiejętności członków Partnerstwa w zakresie
rozwijania wolontariatu 50+.
>> Podnoszenie umiejętności funkcjonowania w Partnerstwie.
>> Promocja Partnerstwa, rozwój podejmowanych działań.
Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych oraz osób na rzecz
wolontariatu 50+:
>> Wzrost liczby organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju
wolontariatu 50+.
>> Zwiększanie zaangażowania osób 50+ w działania wolontarystyczne.
>> Zmiana postaw społecznych wobec osób 50+.
Zmiana postaw społecznych wobec osób 50+:
>> Wzrost wiedzy na temat wolontariatu 50+ wśród różnych grup wiekowych.
>> Promocja idei wolontariatu 50+ wśród liderów społeczno-gospodarczych z Elbląga, powiatu i regionu.
>> Rozwój rzecznictwa na rzecz seniorów i rozwoju wolontariatu 50+.
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CZŁONKOWIE PARTNERSTWA
1. Akcja Katolicka, Oddział Parafialny św. Brunona
2. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
3. Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
4. Integracyjny Klub Seniora przy ESM „Sielanka”
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Elblągu
6. Przedszkole z Grupami Integracyjnymi nr 15
7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
8. Stowarzyszenie dla Milejewa „Pogezania”
9. Stowarzyszenie Integracyjne „RAZEM”
10. Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego
11. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szansa”
12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej, Świetlica
Socjoterapeutyczna
13. Urząd Miejski w Elblągu Wydział Społeczny
14. Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele Partnerstwa na rzecz Rozwoju Wolontariatu 50+ w Elblągu
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O Partnerstwie opowiadają ...
Podjąłem się roli moderatora prac Partnerstwa i muszę przyznać, że rozbudzenie ducha współpracy nie było trudne. O sukcesie przesądziło to, że
uczestnicy widzieli sens podjętych działań. Poczucie, że potencjał seniorów
jest w dużym stopniu niewykorzystywany, jest obecnie dość powszechne.
Do Partnerstwa przystąpiły organizacje, które chciały coś z tym zrobić.
Powołanie Partnerstwa i opracowanie strategii stworzyło podatny grunt do
rozwoju różnych inicjatyw na rzecz seniorów. Fundacja Elbląg zdecydowała
się na udział w Partnerstwie, gdyż od dawna chcieliśmy w większym stopniu
skierować nasze działania do osób starszych.
<Arkadiusz Jachimowicz>
FUNDACJA ELBLĄG

Nasze Partnerstwo powstało w dobrym czasie, gdyż równolegle w województwie tworzony jest program na rzecz osób starszych. Jest zatem dobry
klimat dla tego typu inicjatyw. Będziemy przygotowywać projekt dotyczący
rozwoju zadań zapisanych w strategii Partnerstwa. W pierwszej kolejności
myślimy o tym, by w Elblągu powstało „centrum aktywności seniora” – miejsce spotkań, poradnictwa, wymiany doświadczeń dla osób starszych.
<Anna Garbarska-Werner>
REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W ELBLĄGU

Jesteśmy zainteresowani wszelką aktywnością mieszkańców naszego
miasta, także tą dotyczącą osób starszych, dlatego przyjęliśmy zaproszenie do udziału w Partnerstwie. Bardzo chętnie widziałabym wolontariuszy 50+ w niektórych programach miejskich, na przykład w programie
„Bezpieczna starość”, w ramach którego mogliby docierać z pomocą, radą
do innych seniorów. Miasto na pewno włączy się w działania sprzyjające
promocji aktywności osób 50+, możemy organizować spotkania, brać
udział w konferencjach.
<Barbara Woronowicz>
PRACOWNIK WYDZIAŁU SPOŁECZNEGO URZĘDU MIASTA W ELBLĄGU
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Zajmuję się wolontariuszami przy MOPS-ie, stąd moja obecność w Partnerstwie. Wśród naszych podopiecznych jest wiele osób starszych wymagających pomocy. Na ogół korzystają one z usług opiekuńczych, ale
już teraz widzę, że to za mało – ważne jest dotrzymanie towarzystwa
i rozmowa. I tu mogą wkroczyć wolontariusze 50+. Udział w tej inicjatywie
to także moje indywidualne zaangażowanie. Ja naprawdę wierzę, że w Elblągu będzie nam się żyło lepiej, jeśli będziemy działać razem, pomagać
sobie nawzajem. Partnerstwo opracowało strategię działań, teraz musimy
zakasać rękawy i wziąć się do pracy, pisać projekty. Na wolontariuszy 50+
patrzę z podziwem, mam nadzieję, że gdy będę w ich wieku, będę równie
aktywna.
<Katarzyna Żyłowska>
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sukcesem Elbląga jest to, że Partnerstwo zostało powołane. Pierwszy element potrzebny do jego funkcjonowania już jest – czyli pewne porozumienie
na poziomie misji i wizji. Oczywiście nie jest to gwarancją, że Partnerstwo
przetrwa. Doświadczenia, jakie mamy w Polsce w zakresie tworzenia
partnerstw, pokazują, że drugim ważnym elementem, tym co cementuje
partnerstwo, jest porozumienie na poziomie praktycznym, wspólnota interesów, która tworzy się w wyniku wspólnego działania. Tak więc najlepiej
budować partnerstwo projektowe, mieć pomysł i realizować wspólne działanie – nawet nieduże. I to jest okazja, aby przekonać się, że razem warto
działać, że współpraca przynosi członkom konkretne korzyści.
Partnerstwo generuje korzyści wspólne: w wyniku połączenia sił różnych partnerów może działać lepiej i skuteczniej, zyskuje możliwości
formalno-prawne samorządu i elastyczność, indywidualizm typowy dla
organizacji pozarządowych. Każdy z członków Partnerstwa wynosi także
korzyści indywidualne: rozwój pracowników, lepsze rozpoznanie potrzeb
i podniesienie jakości działań, nauka związana z możliwością realizowania
projektów, których nie daliby radę wdrażać w pojedynkę.
W Elblągu ważne jest teraz zrealizowanie wspólnego działania. Liczę, że
Partnerstwo zajmie się z czasem także innymi problemami i potrzebami
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seniorów. Ale od czegoś trzeba zacząć, a wolontariat jest dobrym pomysłem – pojęcie jest nośne, szeroko akceptowane i niekontrowersyjne, a to
że jest niszowe wśród seniorów to dobrze – bo jest to duże wyzwanie,
efekty działań zaś będzie szybko widać. A to z kolei wzmocni wiarę w skuteczność partnerstwa.
<Tomasz Schimanek>
AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

5. Kampania edukacyjna i promocyjna
Należy pokazywać różne oblicza wolontariatu – różne formy pomagania, motywacje i korzyści. Trzeba głośno mówić, że wolontariat jest strategią win-win,
gdzie obie strony wygrywają. Ważne jest także budowanie przyjaznego klimatu
dla wolontariatu 50+, a to wymaga przełamania pewnych stereotypów starości.
Konieczna jest praca z organizacjami. W większości wolą one zatrudniać młodych
wolontariuszy, bo to jest proste, łatwe i przyjemne. Do nich przemówić może żywy
przykład – pokazanie wolontariuszy 50+, ich możliwości, dokonań. Warto zwracać
uwagę na te zadania, w których starsi lepiej się sprawdzają.
<Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce>
Aby dotrzeć do osób 50+ nieprzekonanych do wolontariatu, potrzebna jest szeroka
kampania w mediach. Jednak ogromną moc ma także poczta pantoflowa. Wolontariusze, którzy opowiadają swoim znajomym o tym, czym się zajmują, są najlepszą
reklamą wolontariatu. W Elblągu wolontariuszki 50 + zaczęły już przyprowadzać
swoje koleżanki. Kłopotem jest brak mężczyzn – ale zapewne uda się znaleźć
sposób także na nich.
<Beata Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce>

Chcieliśmy:
>> pozyskać nowych wolontariuszy 50+ i organizacje zainteresowane
współpracą;
>> pokazać, jak wielki potencjał tkwi w starszych wolontariuszach;
>> promować pozytywny wizerunek osoby starszej i starości;
>> dostarczyć praktycznej wiedzy na temat wolontariatu osobom 50+;
>> dostarczyć lokalnym organizacjom praktycznej wiedzy na temat współpracy z wolontariuszami 50+.
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Konferencja „Wolontariat osób starszych” w Warszawie
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Ważnym elementem projektu „Same plusy. Wolontariat 50+” były działania edukacyjno-promocyjne prowadzone przez cały czas trwania projektu.
Podstawowym założeniem działań komunikacyjnych było dostarczenie dobrych przykładów – pokazywanie konkretnych historii wolontariuszy 50+
i organizacji, które nawiązały współpracę ze starszymi wolontariuszami.
Zwracaliśmy uwagę na korzyści z wolontariatu i różnorodne, możliwe
formy udzielania pomocy.
Zdecydowaliśmy się na bardzo różnorodne formy działań:
Wystawa fotograficzna. Prezentacja pięciu fotoreportaży, których bohaterami byli starsi wolontariusze biorący udział w projekcie. Wystawa
fotografii została zorganizowana w miejskim teatrze. Zdjęcia opublikowano
także w lokalnej prasie.
Film i spot promujący wolontariat 50+. Materiały filmowe zostały przygotowane przez filmowców z Eksperymentalnej Młodzieżowej Inicjatywy Telewizyjnej, aktywnie działającej w Elblągu. Wolontariusze 50+ opowiedzieli
przed kamerą o tym, jak zostali wolontariuszami, czym się zajmują i jakie
korzyści wynoszą z tego, co robią. Film i spot jest nieodpłatnie emitowany
przez Telewizję Elbląską.
Plakaty promujące wolontariat wśród osób 50+. Plakaty trafiły do organizacji seniorskich działających w Elblągu, do urzędów, aptek, na pocztę,
udało się je także umieścić w środkach komunikacji miejskiej. Do wolontariatu osoby 50+ były zachęcane hasłem „Wolontariat nie jest tylko dla
młodych.”
Bezpośrednie spotkania informacyjne na temat oferty wolontariatu dla
osób starszych. Spotkania te były prowadzone w siedzibach organizacji
skupiających osoby starsze na terenie Elbląga (uniwersytet trzeciego
wieku, kluby seniora), a także w siedzibie centrum wolontariatu.
Współpraca z mediami. Projekt został bardzo ciepło przyjęty przez lokalne
media. „Dziennik Elbląski”, Telewizja Elbląska i Elbląska Gazeta Internetowa – portel.pl objęły projekt patronatem.
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Publikacje. Wydaliśmy trzy broszury na temat wolontariatu 50+:
>> broszura dla osób 50+ zachęcająca do wolontariatu i prezentująca ofertę
Regionalnego Centrum Wolontariatu dla starszych wolontariuszy;
>> broszura dla lokalnych instytucji zachęcająca do angażowania w charakterze wolontariuszy osób starszych;
>> poradnik dla instytucji rozwijających wolontariat – prezentacja doświadczeń projektu „Same plusy. Wolontariat 50+”, podzielenie się
doświadczeniami Elbląga z innymi społecznościami.
Konferencje. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy dwie konferencje.
>> Regionalna konferencja w Elblągu – podczas spotkania zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podsumowaliśmy
realizację projektu „Same plusy. Wolontariat 50+”. Wyświetlony został
film promujący wolontariat 50+, a o korzyściach z wolontariatu opowiedziały osoby starsze, które podjęły taką formę aktywności.
>> Ogólnopolska konferencja w Warszawie – podczas spotkania zaprezentowaliśmy doświadczenia projektu zrealizowanego przez nas w Elblągu,
a także działania dwóch innych organizacji w zakresie rozwoju wolontariatu osób starszych: Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina. Odbyła
się także dyskusja z udziałem ekspertów nt. „Jak rozwijać wolontariat
osób starszych”.
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Wolontariusze 50+
Do wolontariatu sama się namówiłam.
<Teresa, 64 lata>

Wolontariuszką jestem już od pół roku. Do wolontariatu sama się właściwie
namówiłam. Przeszłam na emeryturę i chciałam swój czas poświęcić innym.
Na początku rozpoczęłam pracę w hospicjum. Potem trafiłam do Elbląskiego
Banku Żywności, a ponieważ jestem z zawodu technologiem przetwórstwa
żywnego, ta forma wolontariatu bardzo mi się spodobała. Najtrudniejsze dla
mnie okazało się chodzenie po sklepach, hurtowniach i namawianie ludzi,
żeby włączyli się do naszej akcji. Na początku myślałam, że będzie łatwiej,
że ofiarowanie kilograma żywności na rzecz potrzebujących nie będzie kłopotem. Niestety, ciężko jest zwrócić uwagę na problem ludzi ubogich.
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Wychodzę do ludzi, jestem potrzebna.
<Zofia, 50 lat>

Kilka miesięcy temu wyczytałam w gazecie, że jest zebranie dla osób po
pięćdziesiątce w Centrum Wolontariatu. Postanowiłam pójść i w ten oto
sposób zostałam wolontariuszką w świetlicy dla dzieci. W świetlicy jestem
dwa razy w tygodniu przez około półtorej godziny. Chętnie przychodziłabym
częściej, jednak mam także sporo obowiązków domowych. Wolontariat daje
mi dużą satysfakcję: wychodzę do ludzi, jestem potrzebna, wiem, co ciekawego dzieje się na świecie. Ponieważ od niedawna mieszkam w Elblągu,
praca w świetlicy pomaga mi zaaklimatyzować się w nowym mieście. Reakcje znajomych na mój wolontariat były różne. Pytali, cóż z tego będę miała.
Jednak po jakimś czasie moja praca stała się dla nich czymś naturalnym.
Zofia jest wolontariuszką w Świetlicy Socjoterapeutycznej
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej
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Wolontariat zmienił moją filozofię życiową.
<Jerzyka, 61 lat>

Pracuję w hospicjum już pięć lat. Praca wolontariusza narodziła się w czasie choroby nowotworowej mojego męża. Już wtedy widząc nieszczęście
tych ludzi, ich problemy, samotność, strach i rozpacz – pomyślałam, że jak
się sprawdzę, to będę mogła im trochę pomóc. Przez pierwsze lata moi
znajomi nie mogli uwierzyć, że pracuję za darmo i to w hospicjum. Ale ja
sobie nie wyobrażałam, że po przejściu na emeryturę usiądę i będę oglądać telewizję. Chciałam się jakoś spełnić, zrealizować. Wolontariat zmienił
moją filozofię życiową: moje problemy, które wydawały mi się tak wielkie,
po wyjściu z hospicjum stają się błahe, nie użalam się nad sobą.
Jerzyka jest wolontariuszką w Hospicjum św. Jerzego
im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu
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Chciałam pożytecznie wypełnić czas i odwdzięczyć się
za pomoc.
<Barbara, 58 lat>

Postanowiłam zostać wolontariuszką, aby pożytecznie wypełnić czas
wolny i odwdzięczyć się za pomoc, jaką sama kiedyś otrzymałam, gdy
byłam ciężko chora. Od ponad pół roku odwiedzam starszego, samotnego
mężczyznę chorego na stwardnienie rozsiane. Pomagam w codziennych
czynnościach i motywuję go do rehabilitacji i walki z chorobą. Odczuwam
ogromną satysfakcję i radość, gdy widzę, że pan Zenon zmienia się – jak
z każdą moją kolejną wizytą nabiera coraz większej chęci do życia.
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Na miłość, na odwzajemnienie pomocy,
trzeba zapracować.
<Krysia, 59 lat>

Pracowałam jako księgowa w jednostkach samorządowych. Od kilku
miesięcy jestem na emeryturze i próbuję być aktywna. W Centrum Wolontariatu w Elblągu pomagam w prowadzeniu księgowości – czuję się
potrzebna. Cieszę się, że po przejściu na emeryturę nie tracę kontaktu
z zawodem, że jestem wśród ludzi. Zaczęłam nawet uczyć się obsługi komputera. Pomagam, bo wierzę, że na miłość, na odwzajemnienie pomocy,
trzeba zapracować
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Wskazówki dla centrów wolontariatu
dotyczące współpracy z wolontariuszami 50+ i organizacjami
oraz instytucjami korzystającymi z ich pracy

Wskazówki zostały przygotowane na podstawie doświadczeń z realizacji
projektu „Same plusy. Wolontariat 50+”, a szczególnie wniosków z dyskusji wolontariuszy, przedstawicieli Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz innych osób zaproszonych na spotkanie poświęcone
wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie wolontariatu osób powyżej
pięćdziesiątego roku życia 5 .
Na podstawie pilotażowych działań w Elblągu nie sposób określić standardów pracy z wolontariuszami 50+, wymaga to bowiem czasu, realizacji
podobnych projektów w innych miejscach w Polsce, pogłębiania wiedzy
i doświadczeń.
Można jednak sformułować pewne wskazówki dla kolejnych centrów wolontariatu (a także innych organizacji zajmujących się promocją i rozwojem
wolontariatu), które będą chciały podjąć podobne działania na swoim terenie. Z pewnością większość tych uwag może być także wykorzystana przez
wszystkie te instytucje i organizacje, które chcą zatrudniać wolontariuszy,
a także przez osoby pragnące zostać wolontariuszami. Zalecenia przyporządkowane zostały czterem, głównym fazom pracy z wolontariuszem:
rekrutacji, przygotowaniu do podjęcia wolontariatu, okresowi próbnemu
i wolontariatowi.
Większość wskazówek ma uniwersalny charakter i dotyczy wolontariatu
bez względu na wiek wolontariusza. Część jednak odnosi się szczególnie
do osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, co oczywiście jest bardzo
umowną granicą. Specyfika osób starszych wynika z jednej strony z braku wiedzy i doświadczeń z wolontariatem i organizacjami pozarządowymi,
z drugiej z pewnych obiektywnych uwarunkowań związanych z wiekiem.
5

Spotkanie odbyło się 26 listopada 2007 roku w Elblągu, moderował je Zbigniew Wejcman.
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Rekrutacja wolontariuszy 50+
1. Wolontariat nie jest popularny wśród osób powyżej pięćdziesiątego
roku życia, wiele z nich nie zna znaczenia tego pojęcia, albo co gorsza
kojarzy je z przymusowymi akcjami społecznymi z którymi miały do
czynienia w młodości, bądź z pracą, wymagającą głębokich poświęceń i wyrzeczeń. Dlatego też centra wolontariatu powinny docierać do
osób 50+ z informacją na ten temat, a także pokazywać różne „barwy wolontariatu”. Warto zwracać uwagę na złożone motywacje ludzi
podejmujących wolontariat, a także na różnorodne korzyści płynące
z wolontariartu, nie tylko dla tych, którzy z niego korzystają, ale także
dla wolontariuszy.
2. Z informacją należy aktywnie wychodzić na zewnątrz, nie czekając aż potencjalni wolontariusze 50+ sami pojawią się w centrum wolontariatu.
3. Warto stosować różne sposoby docierania do osób 50+ z informacją
o wolontariacie, na przykład:
>> organizować otwarte spotkania informacyjne,
>> publikować informacje w mediach, zwłaszcza tych, które są popularne wśród osób powyżej pięćdziesiątego roku życia,
>> wykorzystywać różne spotkania organizowane przez organizacje
zrzeszające osoby starsze (uniwersytety trzeciego wieku, kluby
seniora itp.),
>> dostarczać broszury, ulotki do instytucji, w których pojawiają się
potencjalni wolontariusze (np. ZUS, poczty, przychodnie, itp.),
>> organizować stałe dyżury osób udzielających informacji.
4. Jako źródła informacji warto wykorzystać dzieci lub wnuki, które już
pracują wolontarystycznie, bo one mogą okazać się najskuteczniejsze
w przekonywaniu swoich rodziców czy dziadków.
5. Warto umożliwić kandydatom na wolontariusza kontakt z już działającymi wolontariuszami, najlepiej także 50+. Optymalnym rozwiązaniem
jest stworzenie możliwości stałego kontaktu, gdyż jedno spotkanie
może nie wystarczyć, aby przekonać kogoś do podjęcia wolontariatu.

38

Mogą to być na przykład spotkania klubu wolontariusza lub dyżury
wolontariuszy.
6. Trzeba także w trakcie rozmów i kontaktów bezpośrednich wsłuchiwać
się w opinie potencjalnych wolontariuszy, w ich wątpliwości i obawy,
i elastycznie reagować, adekwatnie dobierając argumenty i przykłady.

Rekrutacja instytucji/organizacji
1. Większość organizacji i instytucji publicznych korzysta przede wszystkim z wolontariatu ludzi młodych. Dlatego również wśród nich trzeba
aktywnie promować wolontariat 50+, przełamywać stereotypy i dostarczać informacji.
2. W kontaktach z organizacjami, instytucjami publicznymi warto posługiwać się przykładami, pokazywać, że wolontariusze 50+ już są i świetnie
dają sobie radę, wykonując odpowiedzialne zadania.
3. Trzeba stosować różne sposoby docierania z informacją (spotkania,
konferencje, ulotki, dni otwarte itd). Na pewno warto rozmawiać indywidualnie z pracownikami i wolontariuszami organizacji/instytucji, na
przykład aranżując spotkania w organizacjach czy też zapraszając na
zebrania klubu wolontariusza.
4. W trakcie rozmów i kontaktów bezpośrednich z organizacjami i instytucjami trzeba wsłuchiwać się w opinie o wolontariacie osób 50+
i elastycznie reagować, odpowiednio dobierając argumenty i przykłady, które przekonują do skorzystania z pracy wolontariuszy mających
więcej niż 50 lat.

Przygotowanie do podjęcia wolontariatu
1. Instytucja/organizacja zainteresowana wolontariatem osób 50+ powinna wspólnie z centrum wolontariatu określić ofertę dla przyszłych
wolontariuszy, a przede wszystkim:
>> liczbę wolontariuszy,
>> rodzaj zadań, które mają być im powierzone,
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>> warunki realizacji tych zadań,
>> okres zaangażowania,
>> niezbędne predyspozycje kandydatów.
Organizacja musi mieć również wewnętrzne regulacje, zasady współpracy
z wolontariuszami (nie tylko 50+). Jeżeli ich nie ma, to centrum wolontariatu powinno pomóc organizacji takie zasady/reguły określić.
2. Podstawą do podjęcia wolontariatu przez osobę, która zdecydowała się
zostać wolontariuszem, jest przeprowadzenie indywidualnego rozpoznania jej motywacji, potrzeb, preferencji, możliwości, a także mocnych
stron i słabości czy ograniczeń. Pomimo małej wiedzy na temat wolontariatu nie można lekceważyć bogatego doświadczenia życiowego,
które posiadają osoby 50+. Należy tę wiedzę i doświadczenia uszanować
i wykorzystać do przyszłej pracy wolontariackiej.
3. Opierając się na wynikach tego rozpoznania, można dobrać oferty wolontariatu dopasowane do indywidualnej specyfiki przyszłego wolontariusza. Nie należy przedstawiać jednej oferty, dobrze jest pozostawić
możliwość wyboru, z co najmniej dwóch, trzech propozycji,
4. Jeżeli jest taka możliwość, to dobrze jest bliżej zapoznać przyszłego
wolontariusza z jego pracą, na przykład odwiedzając instytucje czy
organizacje, gdzie mógłby rozpocząć pracę. Warto doprowadzić do
rozmowy z wolontariuszami, którzy już w tych instytucjach pracują.
5. Centrum wolontariatu powinno również poinformować przyszłego wolontariusza o jego prawach i obowiązkach wynikających z przepisów
prawa.
6. Jeżeli przyszły wolontariusz wybiera ofertę pracy wymagającą umiejętności, których ta osoba nie ma, to w miarę swoich możliwości centrum
wolontariatu wspólnie z organizacją powinny dać szansę ich zdobycia.
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Okres próbny
1. W wypadku wolontariuszy 50+ sprawdza się wprowadzanie okresu
próbnego, który pozwala im zweryfikować wyobrażenia i oczekiwania
związane z wolontariatem i z konkretnie wykonywaną pracą.
2. W ramach okresu próbnego organizacja/instytucja powinna oczywiście
wprowadzić wolontariusza w specyfikę jego pracy, zapoznać z pracownikami, współpracownikami i osobami korzystającymi ze wsparcia wolontariusza.
3. Instytucja/organizacja wyznacza osobę, która będzie organizatorem
pracy wolontariusza, będzie go także wspierać w jego działaniach i rozwiązywać problemy związane z jego pracą. Rolą centrum wolontariatu
jest przygotowanie takiej osoby do współpracy z wolontariuszami 50+,
czy to w formie indywidualnego spotkania, czy szkolenia.
4. Wolontariusz w trakcie okresu próbnego powinien otrzymywać wsparcie nie tylko ze strony organizacji/instytucji, która go zatrudnia, ale
także ze strony centrum wolontariatu. Ważna jest świadomość, że
wolontariusz może zwrócić się do centrum z problemami, pytaniami,
wątpliwościami. Centrum wolontariatu może udzielać takiego wsparcia w formule stałych dyżurów czy spotkań klubu wolontariusza, może
także wyznaczyć opiekuna, „mistrza”, z którym będzie mógł w każdej
chwili kontaktować się świeżo upieczony wolontariusz.
5. Okres próbny powinien zakończyć się wspólną oceną, dokonaną przez
wolontariusza, przedstawiciela organizacji/instytucji i centrum wolontariatu. Wynikiem tej oceny powinno być podjęcie przez wolontariusza
decyzji o kontynuowaniu wolontariatu.

Wolontariat
1. Podjęcie stałej pracy wolontarystycznej nie zwalnia centrum wolontariatu ze wspierania wolontariusza 50+. Powinien on mieć przede
wszystkim poczucie, że ma oparcie w centrum. Pomocne jest także
utworzenie grupy wsparcia, złożonej z wolontariuszy. W razie potrzeby
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należy zapewnić wolontariuszowi możliwość skorzystania ze wsparcia
psychologa.
2. Centrum powinno także zapraszać wolontariusza na stałe spotkania,
służące wymianie doświadczeń z innymi wolontariuszami, a także podnoszeniu wiedzy wolontariuszy. Znakomicie do tego nadaje się wspomniana już przy rekrutacji formuła klubu wolontariusza.
3. Centrum powinno także utrzymywać kontakt z organizacją korzystającą
z pracy wolontariusza i reagować na jej sugestie i opinie dotyczące jego
pracy.
4. Raz na pół roku lub raz na rok należy przeprowadzać okresową ocenę
wolontariatu (dokonywaną na podobnej zasadzie jak w okresie próbnym).
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Wolontariat 50+. Wyniki badania
>> Czy wolontariat 50+ jest popularny wśród osób po pięćdziesiątce?
Spośród wszystkich badanych – 83,6% osób 50+ spotkało się z terminem
„wolontariat”, a 16,4% nigdy nie słyszało tego słowa. Termin ten nie dla
wszystkich był jasny i zrozumiały. Badani silnie utożsamiali wolontariat
z ofertą aktywności dla ludzi młodych – wiele osób stwierdziło, że nie
zdawały sobie sprawy, że wolontariuszami mogą być ludzie starsi. Część
respondentów nie była świadoma tego, że wolontariat oznacza nieodpłatną pracę, pewnej grupie badanych wolontariat kojarzył się z przymusową
pracą społeczną – znaną im z epoki PRL-u.
36 osób badanych (12,5%) pracowało lub pracuje jako wolontariusz lub
wolontariuszka. Większość wolontariuszy po pięćdziesiątce były to osoby
na emeryturze i rencie – zazwyczaj dobrze wykształcone i stosunkowo
młode: ponad połowa wolontariuszy nie przekroczyła 60 lat. Wolontariusze nieznacznie lepiej postrzegali swoją sytuację materialną od ogółu badanych, natomiast wyraźnie lepiej od ogółu badanych ocenili swój
stan zdrowia. Co ciekawe, wolontariusze 50+ inaczej patrzą na starość:
postrzegają ten etap jako czas rozwoju i podejmowania wyzwań, gdy
tymczasem pozostali badani widzą starość przede wszystkim jako okres
odpoczynku i wycofania.
>> Dlaczego wolontariat?
Najczęściej wymienianym przez wolontariuszy 50+ powodem podjęcia
pracy społecznej była chęć pomocy potrzebującym (72,2%), w dalszej
kolejności pragnienie poznania nowych ludzi (61,1%) i własna satysfakcja
(47,2%).
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Z jakich powodów zdecydował(a) się Pan(i) zostać wolontariuszem?

chciałem(am) / chcę pomagać
potrzebującym

72,2%
61,1%

z chęci poznawania nowych ludzi

47,2%

dla własnej satysfakcji

38,9%

z chęci zdobycia nowych umiejętności
bo każda pomoc zostanie w przyszłości
odwzajemniona

36,1%

z powodu przekonań moralnych,
religijnych, politycznych (uważam, że
powinno się pomagać innym)

33,3%

było / jest to związane z moimi
zainteresowaniami

27,8%

z chęci zagospodarowania wolnego czasu

27,8%

pod wpływem znajomych, przyjaciół,
którzy też pracują jako wolontariusze
chciałem(am) / chcę spłacić
dług wobec innych
walczyłem(am) / walczę
o specjalną sprawę
inny powód

19,4%
13,9%
8,3%
5,6%

44

>> Powody niewielkiego zaangażowania
Osoby 50+, które nigdy nie pracowały jako wolontariusze, uzasadniają ten
fakt przede wszystkim innymi obowiązkami (40,4%). Zastanawiające, że
spora część badanych (32,3%) zgłaszała, iż nie są wolontariuszami, bo
nikt się do nich z taką propozycją nie zwracał, a aż 28,1% osób nigdy się
nad tym nie zastanawiało. Blisko 7% nie wie, co zrobić, by zostać wolontariuszem. Dane te pokazują przede wszystkim potrzebę informowania osób
po pięćdziesiątce o możliwościach podjęcia wolontariatu.

Dlaczego nie pracuje / nie pracował(a) Pan(i) jako wolontariusz?
jestem osobą bardzo zajętą, mam dużo
obowiązków domowych, zawodowych

40,4%

do tej pory nikt nie zwracał się do
mnie z taką propozycją

32,3%

nie zastanawiałem(am) się nad tym

28,1%

z powodów zdrowotnych – nie jestem
już w stanie aktywnie działać

27,7%

z powodu wieku – jestem na to
za stary(a)

17,3%
10,4%

nie interesuje mnie to
nie wiem co zrobić, aby zostać
wolontariuszem
wolny czas przeznaczam przede
wszystkim na spotkania z przyjaciółmi,
realizację własnych pasji i zainteresowań
inny powód
nie wiem / trudno powiedzieć

6,5%
5%
4,6%
1,5%
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>> Pozytywne doświadczenia współpracy
Spośród 70 badanych organizacji i instytucji – 29 współpracuje lub
współpracowało z wolontariuszami powyżej pięćdziesiątego roku życia
i są z tej współpracy zadowoleni. Większość z nich (20 podmiotów) dostrzega różnicę między współpracą z wolontariuszami mającymi 50 lat
i więcej a współpracą z młodszymi wolontariuszami.
Najczęściej jako cechy osób młodych wskazują większą aktywność, kreatywność i znajomość nowych technologii, umiejętność pisania wniosków,
ale także na słomiany zapał i brak doświadczenia. Natomiast osoby starsze, choć mają nawyki i przyzwyczajenia, są mniej przebojowe, jednak
charakteryzuje je odpowiedzialność, cierpliwość, obowiązkowość, dyspozycyjność, wrażliwość i doświadczenie życiowe, a to – zdaniem naszych
rozmówców – są nieocenione zalety przy podejmowaniu współpracy.
Pozostałe instytucje – nie współpracujące ze starszymi wolontariuszami
– jako główny powód braku zaangażowania seniorów wymieniają brak
chętnych w tym wieku wśród zgłaszających się wolontariuszy (47,5%).
Inne wskazywane przyczyny to: brak zapotrzebowania na pracę wolontariuszy (25%) i przekonanie, że młodzi wolontariusze lepiej się sprawdzają
(12,5 %).
Wiele wskazuje także na to, że organizacje są bardziej otwarte na współpracę i zaangażowanie osób starszych, niż wynika to z przypuszczeń
i opinii osób po pięćdziesiątym roku życia.
> Aż 91,5% organizacji twierdzi, że „osoby starsze mają sporo wolnego
czasu, dlatego warto zachęcać je do wolontariatu”.
> 88% badanych instytucji i organizacji społecznych zgadza się ze
zdaniem, że „wiek wolontariusza nie ma znaczenia, liczą się tylko
umiejętności”.
> 49 spośród 70 badanych organizacji widzi możliwość większego zaangażowania starszych wolontariuszy w działania instytucji.
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Informacja o organizatorach
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną,
nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.
Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców.
Prowadzimy działania w sześciu obszarach programowych:
> rozwój społeczności lokalnych,
> aktywność młodzieży,
> aktywność osób starszych,
> społeczne zaangażowanie biznesu,
> przedsiębiorczość społeczna,
> filantropia indywidualna.
Więcej informacji: www.filantropia.org.pl
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu rozpoczęło swoją działalność
w 1999 roku i jest niezależną, apolityczną, niedochodową organizacją filantropijną kierującą się interesem społeczności lokalnej Elbląga i regionu
elbląskiego. Naszym celem jest zwiększanie aktywności społecznej obywateli, umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy oraz zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei
pracy wolontarystycznej.
Więcej informacji: www.wolontariat.org.pl/elblag

Publikacja została wydana w ramach programu
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Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz ze środków Fundacji Grupy TP.
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W osobach 50+ tkwi niesamowity potencjał – energia, wolny czas, wiedza
życiowa i specyficzne umiejętności. Niewiele trzeba, aby te zasoby
wydobyć i wykorzystać w działaniach na rzecz innych. W wolontariacie
bardzo ważne jest łączenie pokoleń. Współpraca osób w różnym wieku
umożliwia wzajemne uczenie się i wymianę umiejętności.
<Beata Tokarz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce>
W kontaktach ze starszymi wolontariuszami bardzo szybko pojawiła się
rodzinna atmosfera – „pięćdziesiątki” ciągle nas odwiedzają. Opowiadają
o tym, co u nich słychać i jak przebiega praca. Ostatnio dowiedziałyśmy
się nawet, jak ugotować kaszę jaglaną. Od organizacji, gdzie pracują nasi
wolontariusze, mamy pozytywne informacje zwrotne – mówią, że na
starszych wolontariuszach można polegać.
<Gabriela Zimirowska, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu>

Pomyśl o uruchomienie programu wolontariatu 50+
w twojej miejscowości!
Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem.
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