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Drogi Czytelniku!

Zapraszamy Cię do zapoznania się z przygotowanym przez nas poradnikiem dla koor-
dynatorów wolontariuszy organizacji wysyłających. Jako osoba, która pracuje z wolon-
tariuszami, posiadasz już cenne umiejętności i doświadczenie, a ten poradnik ma na 
celu pomóc Ci w Twojej codziennej pracy i sprawić, że stanie się ona jeszcze bardziej 
efektywna. 

Jako że każdy wolontariusz jest wyjątkowy ze względu na swoje indywidualne po-
trzeby i zainteresowania i podobnie – każda organizacja wysyłająca wolontariuszy 
jest unikalna ze względu na specyfikę programów dla wolontariuszy, które realizuje, 
zachęcamy Cię do przeczytania tej publikacji i skorzystania z ćwiczeń, które dostoso-
wane do Twoich potrzeb – mogą być przydatne w codziennej pracy.

Na tyle, na ile było to możliwe, w podręczniku tym wykorzystano informacje o inicja-
tywach podejmowanych już w tym sektorze; również wiele organizacji wysyłających 
miało swój wkład w opublikowane tu ćwiczenia, które sprawdzają się w przypadku ich 
współpracy z wolontariuszami w zakresie Edukacji Globalnej. Organizacje wysyłające 
dzieliły się z nami dobrymi praktykami i metodami wykorzystywanymi przez nie pod-
czas szkoleń dla wolontariuszy, a ten poradnik treningowy jest owocem tej efektywnej 
współpracy.

Poradnik skupia się na okresie, gdy wolontariusz wraca z misji zagranicznej do domu; 
nie umniejsza to jednak znaczenia treningu przed wyjazdem. Ćwiczenia zawarte 
w tym podręczniku powinno się postrzegać jako dopełnienie i kontynuację ćwiczeń 
wykonywanych przed wyjazdem. Wolontariat można postrzegać  jako kontinuum, 
a poszczególne jego fazy nie są od siebie oddzielone, lecz są częścią tego samego 
procesu uczenia się. 

Podręcznik został napisany w oparciu o kontekst Edukacji Globalnej, co oznacza użycie 
odpowiednich metodologii, w celu zaangażowania się w najistotniejszą debatę dotyczą-
cą przyczyn leżących u podstaw globalnej niesprawiedliwości i biedy oraz dostrzeżenia 
roli, jaką mogą odegrać wolontariusze zarówno za granicą, jak i  w ojczystym kraju.

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się pomysły zawarte w tej publikacji, a proponowane 
ćwiczenia okażą się przydatne w Twojej pracy.  

Życzymy miłej lektury i wielu sukcesów w tej jakże fascynującej podróży, 
jaką jest praca z wolontariuszami.

SWM 
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WPROWADZENIE
PROJEKT „POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI”

Poradnik, który masz przed sobą, jest częścią większego projektu, który rozpoczął się 
w 2011 r., w wyniku nawiązania współpracy przez trzy organizacje pozarządowe. Pro-
jekt ten nazywa się „Powrót do przyszłości” i zakończy się w grudniu 2013 r. W projekt 
zaangażowane są trzy organizacje partnerskie: Salezjański Wolontariat Misyjny – 
Młodzi Światu (Polska), Comhlámh (Irlandia) i finep (Niemcy).

Mając doświadczenia zawodowe w podobnym obszarze, postanowiliśmy spotkać się 
razem i zastanowić, jaką rolę w Edukacji Globalnej odgrywają wolontariusze powra-
cający z misji zagranicznej. Pomimo że pochodzimy z trzech różnych krajów, byliśmy 
zgodni, że „wolontariusze popowrotowi” są niezwykle ważni i potrzebni w tym proce-
sie i wnoszą ogromną wartość w działania w zakresie Edukacji Globalnej. Jako świad-
kowie posiadający informacje z pierwszej ręki, mogą oni z sukcesem motywować 
innych do aktywności i zaangażowania się w sprawy związane z rozwojem.

Prawdą jest, że mamy trzy różne podejścia i odmienne doświadczenia na gruncie 
poszczególnych krajów odnośnie tego, jak wzmocnić zaangażowanie wolontariuszy 
powracających z misji zagranicznej po powrocie do kraju. Doszliśmy jednak do wnio-
sku, że właśnie te trzy różne podłoża problemu mogą stanowić inspirację dla naszych 
wspólnych działań i przynieść niezwykłe efekty i rozwiązania jako owoce projektu.

Zróżnicowane i bogate doświadczenia stały się zasadniczą częścią naszej współpracy 
przez ostatnich kilka lat i chcemy w tej publikacji zaprezentować Ci niektóre z niesa-
mowitych inspiracji tej międzykulturowej współpracy.  

Mamy nadzieję, że poradnik okaże się dla Ciebie przydatny i wniesie coś nowego do 
Twojej pracy z wolontariuszami – tak jak miało to miejsce podczas wspólnej pracy 
naszego zespołu projektowego.

Działania w ramach projektu „Powrót do przyszłości” 2011-2013

Szkolenia dla wolontariuszy, którzy powrócili z misji zagranicznej
Przeprowadziliśmy szkolenia dla wolontariuszy, którzy powrócili z wolontariatów 
zagranicznych, mające na celu dostarczenie im wiedzy i umiejętności w populary-
zowaniu wiedzy z zakresu Edukacji Globalnej. Zajęcia szkoleniowe miały za zadanie 
pobudzić wolontariuszy do refleksji nad ich rolą w społeczeństwie, dostarczyć wiedzy 
odnośnie rozwoju i metod stosowanych w Edukacji Globalnej, a także obejmowały 
pomysły i propozycje dalszego zaangażowania wolontariuszy po powrocie do kraju. 
Niektóre ćwiczenia ze szkoleń zostały zawarte w tej publikacji. 

5



Szkolenia dla koordynatorów wolontariuszy
Oferujemy szkolenia dla koordynatorów/trenerów organizacji wysyłających. Podczas 
tych warsztatów dzielimy się naszymi metodami trenerskimi oraz doświadczeniami 
w pracy z „wolontariuszami popowrotowymi” z trzech różnych krajów. Poradnik, który 
właśnie czytasz, powstał jako uzupełnienie tych szkoleń.

Wytyczne dla organizacji wysyłających
Oferujemy praktyczne wytyczne dla organizacji wysyłających odnośnie tego, jak 
angażować wolontariuszy, którzy wrócili z misji zagranicznej. Te wytyczne prezentują 
pewne kluczowe punkty dla motywowania wolontariuszy po ich powrocie do domu.

Toolkit, czyli poradnik dla wolontariuszy, którzy powrócili z misji zagranicznej 
Toolkit skupia się na pytaniach, jakie zadają sobie wolontariusze po powrocie z misji 
zagranicznej. Publikacja ta ma na celu „zbudowanie pomostu” pomiędzy doświadcze-
niem wolontariatu zagranicznego a globalnym rozwojem.

Wytyczne dla aktywności w mediach społecznościowych
Mając na uwadze wzrastające znaczenie mediów społecznościowych, przygotowali-
śmy wytyczne odnośnie aktywności „wolontariuszy  popowrotowych” właśnie 
w mediach,  dotyczące tego, jak komunikować się np. na Facebooku, jak wykorzysty-
wać zdjęcia zrobione za granicą i jak z szacunkiem, przełamując stereotypowe myśle-
nie, mówić o swoim doświadczeniu wolontariatu zagranicznego.

Ulotki dla „wolontariuszy popowrotowych”
Ulotka zawiera krótkie przedstawienie możliwości zaangażowania (zakres działań) dla 
„wolontariuszy popowrotowych”.

Rzecznictwo 
Naszym ostatecznym celem jest rozwijanie wolontariatu i popularyzowanie tematów 
rozwojowych w społeczeństwie. Dlatego też zajmujemy się rzecznictwem i podnosi-
my świadomość z myślą o angażowaniu „popowrotowych wolontariuszy” w Edukację 
Globalną.
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„POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI” 
tytuł trzyletniego, międzynarodowego projektu, w który zaangażowane są trzy 
organizacje partnerskie: Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu (Polska), 
Comhlámh (Irlandia), finep (Niemcy). Projekt ma na celu aktywizację wolontariuszy 
powracających z misji zagranicznej i angażowanie ich w lokalne działania na rzecz 
rozwoju.

Misja zagraniczna polskiej organizacji wysyłającej 
misja polskiej organizacji pozarządowej działająca w kraju przyjmującym. Misja 
może pełnić funkcję organizacji przyjmującej wolontariusza podczas realizacji 
projektu.

WOLONTARIUSZ POPOWROTOWY 
 wolontariusz, który powrócił do kraju /domu z misji zagranicznej.

EDUKACJA GLOBALNA 
to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa, 
mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesne-
go świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. 
Edukacja globalna  pomaga zrozumieć  globalne współzależności pomiędzy 
społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających 
się i przechodzących transformację ustrojową. Powinna pobudzać do krytycznej 
i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które 
w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość 
życia ludzi w innych krajach. 

GLOBALNE POŁUDNIE – KRAJE GLOBALNEGO POŁUDNIA 
to inaczej kraje rozwijające się. Pojęcie Globalne Południe jest określeniem geogra-
ficzno-ekonomicznym. Kraje o najniższym wskaźniku ubóstwa tzw. HDI (Human 
Development Index), gdzie mieszkańcy żyją w najgorszych warunkach, znajdują się 
na południu globu (Afryka, Ameryka Południowa i Azja; należy pamiętać, że choć 
Australia leży na półkuli południowej, to pod względem rozwoju zaliczamy ją do 
krajów Globalnej Północy). 

POWROTNY SZOK KULTUROWY 
trudności readaptacyjne wolontariusza po powrocie z misji zagranicznej.



EWALUACJA 
podsumowanie pracy wolontariusza oraz osiągniętych rezultatów w projekcie (ocena). 
Zazwyczaj mają miejsce dwa rodzaje ewaluacji.
        Ewaluacja operacyjna, której przedmiotem zainteresowania jest analiza osiągnię-
tych rezultatów w odniesieniu do założonych celów operacyjnych poprzez dostarcze-
nie użytecznych wniosków i rekomendacji. 
        Ewaluacja osobista – skupia się na tym, czym jest doświadczenie wolontariatu za-
granicznego dla wolontariusza w kontekście indywidualnym i jak przebiega jego proces 
przystosowania się po powrocie do domu.

MOTYWOWANIE (wolontariuszy) 
(z łac. moveo, movere – wprawiać w ruch, poruszać, pobudzać) to proces świadomego 
i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi poprzez stworzenie im wa-
runków i możliwości dla realizacji ich systemu wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celu 
organizacji. 

FACYLITACJA  
to sposób pracy z ludźmi, który ułatwia osiąganie lepszych wyników indywidualnych 
i zespołowych.

FACYLITATOR 
osoba wspomagająca, ułatwiająca uczącym się przechodzenie przez różne etapy szko-
lenia. Facylitator, jako pomocnik grupy, sprawuje nadzór w procesie rozwiązywania 
problemów bądź w podejmowaniu wspólnej decyzji. Głównym zadaniem facylitatora 
jest wspieranie grupy w podnoszeniu efektywności poprzez poprawę procesu interak-
cji. Funkcja ta wykorzystywana jest głównie w formach warsztatowych.
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Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” to organizacja, która od 15 lat działa 
na rzecz społeczeństw Globalnego Południa. Docieramy do miejsc, o których zapomniał 
świat, i niesiemy pomoc tym, dla których życie jest walką o przetrwanie. Organizujemy 
wsparcie duchowe, materialne i personalne dla placówek misyjnych w Afryce, Ameryce 
Południowej, Azji i Europie. 

Działalność SWM, już od momentu powstania organizacji, opierała się przede wszyst-
kim na inicjatywach i doświadczeniu wolontariuszy powracających z misji. Począwszy 
od pierwszych działań edukacyjnych na terenie całego kraju, czyli przygotowywania 

Edukacja Globalna 
w wolontariacie

Salezjański Wolontariat Misyjny 
„Młodzi Światu”

Część I
ROZDZ.1

cz. I
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i prezentowania w szkołach i parafiach wystaw wielkoformatowych zdjęć i eksponatów 
z krajów misyjnych, poprzez opracowywanie i realizację projektów z zakresu Edukacji 
Globalnej na poziomie europejskim, a skończywszy na tworzeniu strategii organizacji 
i jej codziennym funkcjonowaniu. Większość pracowników SWM to byli wolontariusze 
misyjni, a zarząd organizacji tworzyli i nadal tworzą w dużej mierze wolontariusze popo-
wrotowi. Ich zaangażowanie po powrocie z misji jest więc kluczowe dla funkcjonowania 
całej organizacji.

Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” z siedzibą w Krakowie i wraz z oddzia-
łami w Poznaniu, Wrocławiu, Świętochłowicach i Kielcach skupia ogółem kilkuset wo-
lontariuszy z całej Polski. Wszystkie działania, które podejmujemy, zakładają tworzenie 
obszaru zaangażowania dla wolontariuszy z każdej grupy wiekowej, o zróżnicowanym 
wykształceniu, umiejętnościach i talentach, a rozbudowany program Edukacji Globalnej, 
realizowany w kraju przez SWM, stanowi doskonałą propozycję i duże możliwości 
zaangażowania dla wolontariuszy, którzy powrócili z misji zagranicznej.

Nasze działania:

     Zrealizowaliśmy łącznie około 230 projektów edukacyjnych, pedagogicznych, 
     medycznych, budowlanych i socjalnych;
     Ponad 270 wolontariuszy wyjechało na misje do krajów Globalnego Południa, aby
     uczyć, wychowywać, leczyć, budować, prowadzić oratoria oraz domy dla dzieci ulicy;
     Ponad 3 000 dzieci zostało objętych programem „Adopcja Miłości”;
     Zrealizowaliśmy 29 projektów budowlanych w Afryce, Ameryce Południowej i Europie;        
     Objęliśmy pomocą 66 placówek w najbardziej potrzebujących krajach świata;     
     Dotarliśmy z pomocą do 26 krajów misyjnych;
     Ponad 50 000 polskich dzieci zostało objętych programem Edukacji Globalnej.
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„Wioski Świata” – Park Edukacji Globalnej 
Jednym z naszych największych przedsięwzięć, mających na celu dostarczanie 
rzetelnej wiedzy na temat krajów Globalnego Południa w Polsce, było stworzenie 
„Wiosek Świata” – Parku Edukacji Globalnej1, który powstał w Krakowie z inicjatywy 
ks. Adama Parszywki, Prezesa SWM Młodzi Światu. Park jest pierwszym tego typu 
projektem w Polsce, stworzonym z myślą o wszechstronnej edukacji międzykultu-
rowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Na obszarze obejmującym około 3 hektarów 
znajduje się wielkoformatowa mapa świata z oryginalną architekturą i sztuką ręko-
dzielniczą, ukazującymi życie i kulturę na poszczególnych kontynentach. 

„Wioski Świata” to nie tylko miejsce, ale olbrzymi projekt edukacyjny, w ramach któ-
rego został przygotowany szeroki program warsztatów tematycznych z zakresu Edu-
kacji Globalnej, dopasowanych odpowiednio do wieku uczestników. W zajęciach tych 
biorą udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z całej Polski, a także z zagranicy. 
Na czym polega wolontariat misyjny? Skąd się bierze kakao? Jak wygląda „łapacz 
chłodu”? Na te i wiele innych pytań znajdują odpowiedzi uczestnicy warsztatów, 
biorąc udział w ciekawych grach, zabawach i zajęciach edukacyjnych, prowadzonych 
w Parku. Oprócz bogatej oferty warsztatów edukacyjnych i artystycznych, wiedzę 
wzbogacają wystawy fotografii, pokazy filmów oraz różnego rodzaju eksponaty i wy-
roby rękodzielnicze. Zarówno młodsi, jak i starsi, poznają ciekawostki dotyczące życia 
mieszkańców na innych kontynentach, mogą dotknąć oryginalnych przedmiotów po-
chodzących z dalekich krajów, zobaczyć jak wygląda ghańska czekolada oraz zagrać 
na nietypowych instrumentach, np. na mongolskiej „głowie konia” czy grzechotkach 
z kopytek lamy. Podczas warsztatów uczestnicy korzystają z wielkoformatowej mapy 
świata, która została tak przygotowana, by ukazywać zróżnicowanie społeczno-
ekonomiczne między poszczególnymi kontynentami i krajami. Dodatkowo stworzy-
liśmy również specjalne programy zwiedzania dla rodzin oraz indywidualnych odwie-
dzających. W ten sposób pragniemy zwiększyć zasięg docierania z wiedzą o Globalnym 
Południu do różnych grup ludzi w zróżnicowanym wieku. 

1  http://www.wioskiswiata.org/
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Park  Edukacji Globalnej przybliża odwiedzającym świat znany głownie z książek i me-
diów. Wędrówka po mapie świata oraz warsztaty edukacyjne z zakresu problematyki 
globalnej i rozwojowej umożliwiają przekazanie rzetelnych informacji na temat Glo-
balnego Południa, zagadnień związanych z prawami człowieka, migracji, światowych 
konfliktów czy wzajemnych zależności istniejących pomiędzy krajami Globalnej Półno-
cy, do których należy także Polska, i Globalnego Południa.

„Skarby Świata” – sklep z misją
W ramach kompleksu  „Wiosek Świata”- Parku Edukacji Globalnej funkcjonuje także 
sklep „Skarby Świata”2 oraz „Kawiarnia z misją” – miejsca, u których podstaw leży 
idea Sprawiedliwego Handlu. W sklepie „Skarby Świata” można zakupić asortyment 
pochodzący z krajów całego świata, m.in. rzeźby, bębny, batiki i biżuterię etniczną. 
Bierzemy udział w różnego rodzaju kiermaszach, targach oraz imprezach, gdzie na 
stoisku „Skarbów Świata” nie tylko prowadzimy sprzedaż, ale organizujemy także 
dodatkowe animacje edukacyjne dotyczące problematyki Globalnego Południa. Za-
kup rękodzieła stwarza okazję do rozmowy o miejscu, z którego ono pochodzi, oraz 
o ludziach, którzy je wykonali, a także warunkach, w jakich żyją, ich problemach itp. 

2  http://www.skarbyswiata.org/
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Studio medialne „Art.43”
Wizerunek Globalnego Południa w dzisiejszym świecie kreują 
przede wszystkim media. W medialnych przekazach informacyj-
nych ciągle niestety można zaobserwować skłonność do powie-
lania stereotypowych treści i obrazów, epatowania cierpieniem, 
drastycznością, szokującymi nagłówkami. Wpływ mediów na 
sposób postrzegania Globalnego Południa jest tak duży, że orga-
nizacje pozarządowe, działające na rzecz społeczeństw tej części 

świata, nie mogą pozostać na to obojętne. Wychodząc z założenia, że media pozwa-
lają nam realizować naszą misję na większą skalę, stworzyliśmy własne studio nagrań 
i montażu „Art.43”3, w którym realizujemy filmy o misjach, wolontariacie, krajach 
rozwijających się i ludziach, których spotykamy na naszych misyjnych ścieżkach. 
W swoim studyjnym dorobku mamy ponad 240 filmów. Wiele produkcji doczekało 
swojej premiery w TVP, a także było wyświetlanych na różnych festiwalach, impre-
zach, spotkaniach. Filmy te stanowią doskonałe narzędzie edukacyjne podczas 
różnego rodzaju warsztatów i zajęć, które prowadzimy w Parku Edukacji Globalnej, 
w szkołach i placówkach oświatowych, a także w siedzibie i oddziałach SWM.

Multimedialne studio stworzyliśmy również w Ashaiman, w Ghanie, co było dla nas 
dużym wyzwaniem. W ramach projektu powstało nie tylko profesjonalne miejsce do 
nagrań i montażu materiałów radiowo-telewizyjnych, ale także odbyło się specjalne 
szkolenie dla lokalnej młodzieży, która dziś samodzielnie tworzy własne filmy. Zreali-
zowane przez nich materiały pojawiają się na kanale internetowym Studio ART.43 Ghana, 
dzięki czemu są ogólnodostępne w sieci. W ten sposób młodzi Ghańczycy mają moż-
liwość rozwijać swoje talenty, tworzyć filmy i audycje na różne tematy, a dzięki temu 
mają głos w wielu ważnych dla nich sprawach, który może być usłyszany na całym 
świecie.

 „Glocal Tour” – „globalna ciężarówka”

Jednym z naszych ostatnich dużych projektów, mających na celu promowanie edukacji 
dla rozwoju, był międzynarodowy projekt „Glocal Tour”4  – mobilna wystawa 
w ciężarówce, która podróżowała po Polsce i Rumunii. 

3  http://vimeo.com/64298773

4  www.glocaltour.org, www.facebook.com/GlocalTour
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„Glocal Truck” to nietypowa ciężarówka, wyposażona w elektroniczne terminale, 
sprzęt multimedialny, oryginalne eksponaty z krajów Globalnego Południa, plakaty, 
filmy i prezentacje, składające się na interaktywną mobilną wystawę „Nasz Świat 
w Twoim Mieście”, która porusza najważniejsze problemy krajów rozwijających się, 
takie jak zmniejszenie ubóstwa, dostęp do edukacji, poprawa zdrowia matek i dzieci, 
równość płci, edukacja dla pokoju, prawa człowieka, a także kwestię zrównoważonego 
rozwoju. Dzięki nowoczesnym narzędziom audiowizualnym – ekranom dotykowym, 
ścieżkom audio, interaktywnym mapom i grom, każdy odwiedzający ma możliwość 
zapoznania się z interesującymi historiami osób pochodzących m.in. z Ameryki Połu-
dniowej i Afryki.

W projekt zaangażowane były szkoły; uczniowie brali udział w specjalnych lekcjach 
i konkursach dotyczących problematyki Globalnego Południa, co miało na celu zmo-
tywowanie młodych ludzi do podejmowania globalnych wyzwań w lokalnym środowi-
sku, budowania poczucia odpowiedzialności i wpływu na kształtowanie rozwoju.

Mobilna wystawa „Nasz Świat w Twoim Mieście” była częścią 3-letniego międzynaro-
dowego projektu, realizowanego w partnerstwie z organizacjami z Rumunii, Niemiec 
i Włoch. Obecnie można ją oglądać w „Wioskach Świata” – Parku Edukacji Globalnej.
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Wolontariusze powracający z misji zagranicznej 
a Edukacja Globalna

Edukacja Globalna, jako część programów/szkoleń skierowanych do wolontariuszy 
powracających z misji zagranicznej, realizowana jest na kilku obszarach:

1. Zrozumienie wzajemnych współzależności na świecie
Głębsze badanie współzależności i powiązań pomiędzy Polską i resztą świata po-
zwala zrozumieć, dlaczego tak ważna jest kontynuacja zaangażowania w rozwój 
poprzez działania w Polsce. Wolontariusze mają potencjał, by zakwestionować po-
strzeganie rozwoju jako czegoś, co dzieje się „poza” nami, poza krajem i by uświa-
domić innym, ale najpierw sobie, że rozwój dotyka nas bezpośrednio i że uczestni-
czymy w nim działając zarówno za granicą, jak i w kraju. Odpowiednie, krytyczne 
spojrzenie na rozwój i współzależności pozwala dostrzec powiązania pomiędzy 
życiem ludzi w Polsce i resztą świata.

2. Spojrzenie na wyjazd zagraniczny w szerszej perspektywie, zarówno 
indywidualnej/życiowej, jak i globalnej 
Aktywny udział w szkoleniach, skierowanych tylko do wolontariuszy powracają-
cych z wolontariatów zagranicznych, może pomóc im dostrzec istotę tego do-
świadczenia w szerszym kontekście ich życia w Polsce. Dostosowanie szkolenia do 
potrzeb wolontariuszy, zarówno na płaszczyźnie ich wiedzy życiowej, jak i wiedzy 
dotyczącej rozwoju, połączenie tych dwóch płaszczyzn, może zachęcić ich do głęb-
szego zrozumienia siebie, swojego życia, doświadczenia misji zagranicznej oraz 
do długoterminowego zaangażowania w działania na rzecz rozwoju po powrocie 
z zagranicy. Nauka poprzez doświadczenie, nauka poprzez działanie, jest podsta-
wą Edukacji Globalnej w wolontariacie. Życie i praca w innym kraju, w odmiennej 
kulturze, klimacie itp. stanowi szansę doświadczenia czegoś zupełnie nowego, 
spojrzenia na wiele spraw z innej perspektywy. Wolontariusz, wracając do kraju, 
przywozi ze sobą potencjał, który może wykorzystać w dalszym procesie pogłębia-
nia swojej wiedzy oraz świadomości, co pozwala na podejmowanie działań także 
na gruncie ojczystego kraju. 
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3. Spojrzenie na zaangażowanie w rozwój z perspektywy Globalnego Południa
Wolontariusz, przebywając za granicą, obserwuje lokalną społeczność, uczy się 
nowego patrzenia na rozwój, problemy Globalnego Południa - niekiedy bardziej 
krytycznego. I to właśnie ta nowa perspektywa może stać się zachętą do głębsze-
go zrozumienia globalnego ubóstwa i niesprawiedliwości oraz stanowić bodziec 
do tego, by zastanowić się, jak wolontariusz może podnosić świadomość w swoim 
kraju na tematy globalne.

4. Rozwijanie krytycznego spojrzenia na problemy globalne
Edukacja Globalna daje możliwość, by rozwijać bardziej krytyczne spojrzenie 
wolontariuszy na rozwój, a także, by weryfikować ich przypuszczenia i założenia 
oraz łamać ich stereotypowe myślenie na temat krajów Globalnego Południa. 
Proces ten powinien trwać przez cały czas zaangażowania wolontariusza w wo-
lontariat, od momentu dołączenia do organizacji, poprzez szkolenia przedwyjazdowe, 
a następnie podczas szkoleń po powrocie i działania stanowiące kontynuację misji. 

5. Tworzenie możliwości wolontariuszom popowrotowym do kontynuacji 
zaangażowania w rozwój poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań oraz 
podnoszenie świadomości ludzi w kraju
Ukazanie wolontariuszowi doświadczenia wolontariatu zagranicznego w szerszym 
kontekście rozwoju zwiększa szanse na jego głębsze i długoterminowe  zaangażo-
wanie. Edukacja Globalna jako część szkolenia dla wolontariuszy, którzy powrócili 
z zagranicy, pozwoli im dostrzec większe znaczenie tego doświadczenia, a także 
zachęci do podejmowania działań po powrocie. Ich wiedza, umiejętności i doświad-
czenia zdobyte na misji zagranicznej to niezwykle wartościowy potencjał, który 
ma szansę zaprocentować po powrocie, w kontekście podnoszenia świadomości 
społeczności lokalnej w Polsce, np. podczas kampanii, spotkań czy warsztatów. 

Rola wolontariuszy powracających z misji zagranicznej w kontekście 
Edukacji Globalnej

W tym miejscu nasuwają się dwa pytania:

Jak organizacja wysyłająca może przygotować wolontariuszy powracających 
z misji zagranicznych do tego, by zachęcali innych do krytycznego spojrzenia 
i myślenia o rozwoju, ubóstwie, niesprawiedliwości, wykorzystując ich doświad-
czenie wyjazdu zagranicznego? 

W jaki sposób powracający wolontariusze mogą stać się popularyzatorami 
Edukacji Globalnej?

?

?
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Poszerzanie wiedzy wolontariuszy i rozwijanie ich krytycznego spojrzenia 

Bardzo często wolontariusze po powrocie z misji zagranicznej są uważani za ekspertów 
w zakresie problematyki globalnej i rozwoju lub ekspertami odnośnie kraju, w którym 
przebywali – nawet przez krótki okres czasu. Dlatego ważne jest, by podczas szkoleń 
i spotkań dla wolontariuszy podkreślać, jak ważne jest kompleksowe podejście do 
tematu rozwoju oraz zrozumienie, że wolontariusze rozpowszechniają także określony 
sposób patrzenia na rozwój i kreują wizerunek Globalnego Południa. Istotnym wyzwa-
niem jest także stworzenie przestrzeni dla krytycznej refleksji wolontariuszy nad ich 
doświadczeniem wyjazdu zagranicznego, pozwalającej zrozumieć, co leży u głębszych 
podstaw ubóstwa i niesprawiedliwości, które dotknęły goszczący ich kraj. Dzięki temu 
będą mieli możliwość rozważenia swojej perspektywy postrzegania Globalnego Połu-
dnia oraz rozwijania umiejętności, które zainspirują do takiej refleksji innych. 

Wolontariat zagraniczny w kontekście doświadczeń życiowych

Wyjazd na misję zagraniczną jest niewątpliwie do-
świadczeniem, które będzie miało duży wpływ na życie 
wolontariusza, jego przyszłość, wybory, perspektywę 
patrzenia. Jest to doświadczenie bardzo intensywne, 
a przy tym „nietypowe”, niezwykle ubogacające, bo 
związane z wolontariatem wartości, przeżycia i działa-
nia kształtują w dużym stopniu jego sposób postrzega-
nia świata. Życie i praca w tak odmiennych warunkach 
od tych, do których wolontariusz przywykł na co dzień, 
stwarzają unikalną okazję do spojrzenia na świat „ocza-
mi innych”.

Dostrzeganie współzależności, podobieństw i różnic pomiędzy własnym krajem 
a krajami reszty świata

Polska jest krajem, który boryka się z wieloma społecznymi, ekonomicznymi i gospo-
darczymi problemami. Każdego dnia jesteśmy świadkami biedy, bezrobocia, nierów-
ności i niesprawiedliwości społecznej i nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by ujrzeć to na 
własne oczy i doświadczyć na własnej skórze. Pobyt za granicą stwarza możliwość 
przyjrzenia się tym problemom z innej perspektywy, a także dostrzeżenia, jak radzą 
sobie społeczności innych krajów z danymi trudnościami i przeniesienie tych rozwią-
zań na grunt działalności lokalnej. 

„Świeże” spojrzenie na sprawy globalne

Potencjał, jaki przywozi ze sobą wolontariusz z misji zagranicznej, to całkiem nowe 
spojrzenie na różne sprawy, a także głębsze rozumienie globalnych powiązań. W opar-
ciu o tę wiedzę, analizy, spostrzeżenia tworzy się grunt dla nowych rozwiązań i projek-
tów na rzecz rozwoju i obopólnych lokalno-globalnych korzyści.
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ANGAŻOWANIE WOLONTARIUSZY PO POWROCIE 
Z MISJI ZAGRANICZNEJ. 
SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY 
„MŁODZI ŚWIATU”

W jaki sposób angażujemy wolontariuszy w działania 
organizacji i realizację programu Edukacji Globalnej w Polsce?

1. Spotkania wolontariuszy
Cykliczne spotkania wolontariuszy to doskonała okazja do rozmów, wymiany doświad-
czeń, podejmowania różnego rodzaju aktywności i podtrzymywania stałego kontaktu 
z wolontariuszami. Organizujemy spotkania cotygodniowe oraz ogólnopolskie spotka-
nia raz w miesiącu. Spotkania mają charakter otwarty.

2. Niedziele misyjne 
Organizujemy w parafiach tzw. „niedziele misyjne”, podczas których zbieramy fun-
dusze na realizację projektów pomocowych. W ‘niedzielach misyjnych’ biorą udział 
przede wszystkim wolontariusze, którzy byli na misji i podczas mszy św. dzielą się 
swoim świadectwem. Wolontariusze rozmawiają także z parafianami, rozdają mate-
riały promocyjne organizacji i prowadzą stoisko ze sprzedażą asortymentu ze sklepu  
„Skarby Świata”, prowadzonego przez SWM. 
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3. Prezentacje misyjne, prelekcje, eventy, warsztaty, wystawy, udział w wydarze-
niach kulturalnych, w międzynarodowych spotkaniach

Każdy wolontariusz, który wraca z misji zagranicznej, na prośbę koordynatora/orga-
nizacji przygotowuje prezentację z pobytu za granicą. Prezentacje te mają miejsce 
zazwyczaj podczas spotkań wolontariuszy, spotkań i warsztatów organizowanych 
w szkołach, placówkach oświatowych, przy okazji eventów i imprez okolicznościo-
wych organizacji oraz podczas spotkań organizowanych w miejscach komercyjnych. 
Zachęcamy także wolontariuszy do organizowania autorskich wystaw, prelekcji, 
brania udziału w różnych wydarzeniach i spotkaniach kulturalnych, międzynaro-
dowych, np. w dorocznym spotkaniu wolontariuszy, organizowanym przez DBYN 
„Lifelong Engagement After Voluntary Experience”.

4. Grupy zaangażowania

Mając na uwadze zróżnicowane umiejętności, zainteresowania, talenty i potrzeby 
wolontariuszy, stworzyliśmy kilka grup zaangażowania. Każdy wolontariusz sam 
może wybrać obszar, w którym chce się rozwijać jako wolontariusz i po zdeklarowa-
niu – systematycznie udziela się w danej grupie.

a)  Grupa medialna
Do tej grupy może należeć każdy, kto interesuje się mediami, PR-em czy produkcją 
filmów. Wolontariusze piszą i redagują artykuły na stronę internetową oraz do kwar-
talnika „Młodzi Światu”, wydawanego przez organizację, tworzą newslettery, nawią-
zują kontakty z mediami przy okazji różnego rodzaju eventów, pozyskują patronów 
medialnych, pomagają w nagłaśnianiu akcji i dystrybucji materiałów promocyjnych itp. 
Duże możliwości rozwoju swoich umiejętności mają w tej grupie pasjonaci filmu. 
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W naszym multimedialnym studiu ART.43 mogą uczyć się montażu i produkcji filmów 
i audycji, towarzyszyć przy realizacji materiałów, tworzyć nagrania lektorskie, tłuma-
czyć dialogi itd.

W tej grupie jest szczególne miejsce dla wolontariuszy popowrotowych, którzy mogą 
dzielić się swoim doświadczeniem misji zagranicznej poprzez różnego rodzaju działania:

 pisząc artykuły na stronę, do gazet lokalnych, ogólnopolskich;

 tworząc filmy z wyjazdu;

 kontynuując pisanie bloga misyjnego;

 nawiązując kontakty z mediami, dziennikarzami i biorąc udział w audycjach radio- 
  wych i  programach telewizyjnych;

 tworząc własne publikacje;

 organizując kampanie, eventy, spotkania, prezentacje.

To właśnie ci wolontariusze, którzy byli na misji za granicą, jako naoczni świadkowie 
niecodziennych zdarzeń, koordynatorzy trudnych, innowacyjnych projektów – posiadają 
olbrzymi potencjał jeśli chodzi o współpracę z mediami. Dziennikarze szukają osób 
z taką niebanalną wiedzą i doświadczeniem do swoich programów, audycji i artykułów.

Wolontariusz, który ma na swoim koncie doświadczenie wyjazdu na misję zagranicz-
ną, może stać się godnym reprezentantem i ambasadorem organizacji w różnych 
sytuacjach, wiarygodnym rozmówcą podczas wywiadu, skutecznym fundraiserem, 
np. podczas pozyskiwania sponsorów, promowania projektu, organizacji eventu czy 
kompetentnym edukatorem, np. podczas warsztatów.  

20



b) Grupa edukacyjna
„Wioski Świata” – Park Edukacji Globalnej, przy siedzibie SWM w Krakowie,  
to doskonałe miejsce do angażowania wolontariuszy powracających z misji zagranicz-
nej. To właśnie oni w dużej mierze przyczynili się do powstania „Wiosek Świata” i mieli 
swój udział w realizacji projektu. Ich wiedza, umiejętności, obserwacje i spostrzeżenia, 
które zdobywają podczas pobytu w krajach Globalnego Południa, są niezwykle cen-
ne w budowaniu i rozwijaniu idei tego miejsca. Dzięki temu, że poznali realia krajów 
rozwijających się, mogą dzielić się tutaj swoją wiedzą i doświadczeniami, prowadząc 
warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie eksponaty, rekwizyty, 
które stanowią wyposażenie m.in. afrykańskiej wioski, peruwiańskiej chaty czy papu-
askiego domu na palach zostały przywiezione właśnie przez wolontariuszy z poszcze-
gólnych krajów całego świata. Powracając z danego miejsca globu do Polski, stają się 
oni bowiem najlepszymi edukatorami w zakresie Edukacji Globalnej. Potencjał ten, 
w tym kontekście, może i powinien stanowić także inspirację do organizowania różne-
go rodzaju prezentacji i wystaw w szkołach i placówkach oświatowych czy też spotkań 
w miejscach komercyjnych. 

Sklep „Skarby Świata”
Jest to kolejne miejsce, gdzie z wielkim powodzeniem można zaangażować wolon-
tariuszy powracających z misji zagranicznej. Kiermasze, targi to dla nich doskonała 
sposobność do dzielenia się swoim doświadczeniem z wyjazdu zagranicznego, wiedzą 
na temat miejsca, z którego pochodzi dane rękodzieło oraz ludzi, którzy je wykonali, 
warunkach, w jakich żyją. Rozmowa z zainteresowanym klientem to dobra okazja do 
poruszania tematów i problemów związanych z ideą Sprawiedliwego Handlu, wzajemnych 
zależności na świecie i innych problemów związanych z krajami Globalnego Południa. 
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Aby wolontariusze mogli stać się „pełnoprawnymi” i kompetentnymi edukatorami 
na wszystkich wymienionych wcześniej obszarach, niezbędne jest stworzenie im 
możliwości do zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości w za-
kresie Edukacji Globalnej. Dlatego też stworzyliśmy w ramach „grup angażowania” 
wolontariuszy, tzw. GRUPĘ EDUKACYJNĄ zrzeszającą osoby, które chcą angażować 
się w działania związane z Parkiem Edukacji Globalnej. Grupa ta spotyka się systema-
tycznie, raz w tygodniu, i pracuje nad konkretnymi projektami związanymi z „Wioskami 
Świata”, np. opracowuje nowe konspekty zajęć edukacyjnych, przygotowuje scena-
riusze eventów odbywających się w Parku, pracuje nad nawiązywaniem współpracy 
ze szkołami oraz promocją „Wiosek Świata”. Wolontariusze prowadzą także warsztaty 
i zajęcia w Parku. Wcześniej jednak muszą przejść odpowiednie szkolenia z zakresu 
Edukacji Globalnej oraz animacji. W ten sposób wolontariusze mają także możliwość 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, które będą mogli w przyszłości wyko-
rzystać w swojej pracy zawodowej. 

Wizyty grup zorganizowanych w „Wioskach Świata” to okazja do nawiązywania 
dłuższej współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi i różnymi instytucjami. 
W ramach takiej długofalowej współpracy oraz w ramach programu „Adopcja 
Miłości” organizujemy także prezentacje i warsztaty w szkołach i gościmy z ani-
macją misyjną przy okazji różnych uroczystości. Podczas takich spotkań obecność 
wolontariuszy, którzy posiadają doświadczenie misji zagranicznej, jest niezwykle 
cenna. Kontakt z osobą, która bezpośrednio widziała, słyszała, doświadczyła czegoś, 
co znane jest tylko z książek i mediów, jest – szczególnie dla dzieci i młodzieży – czymś 
bardzo atrakcyjnym, nadaje wiarygodności i bliskości usłyszanym historiom, a także 
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wzbudza duże zainteresowanie tematem, który w podręcznikach stanowiłby dla nich 
tylko zbiór pewnych faktów dotyczących obcych i odległych krajów. Wolontariusze 
popowrotowi stają się tutaj fascynującymi i inspirującymi edukatorami. 

c) Grupa fundraisingowa
Wolontariusze, w ramach tej grupy zaangażowania, biorą udział w przygotowywaniu, 
realizacji oraz nagłaśnianiu kampanii, np. Kampanii 1% podatku. Osoby, które osobi-
ście zetknęły się z danymi problemami krajów Globalnego Południa, są bardzo często 
przekonującymi i skutecznymi fundraiserami i rzecznikami organizacji. 

d) Grupa eventowa
SWM organizuje cyklicznie eventy i imprezy okolicznościowe, w których realiza-
cję – od początku do końca – zaangażowani są wolontariusze i to właśnie dzięki 
nim te duże przedsięwzięcia mają szansę zakończyć się sukcesem (Orawa Dzie-
ciom Afryki24, Tydzień Edukacji Globalnej, Dzień Wdzięczności). 

Jedną z największych dorocznych inicjatyw jest akcja „Orawa Dzieciom Afryki”25 
połączona z Orawskim Dniem Dziecka. Ten ogromny piknik rodzinny, który odby-
wa się w malowniczej górskiej miejscowości Jabłonka, przyciąga co roku tysiące 
mieszkańców i gości. Orawa Dzieciom Afryki i Orawski Dzień Dziecka to wydarzenie, 
które w jednym miejscu łączy dwie kultury: orawską i afrykańską. W kilkunastu oraw-
skich parafiach wolontariusze głoszą świadectwa misyjne, rozmawiają z parafianami, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami z pobytu w krajach Globalnego Południa. Podczas 
imprezy prowadzą gry, konkursy i zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych, obsługują 
stoisko sprzedaży przedmiotów przywiezionych z dalekich krajów, stoisko z potrawa-
mi kuchni afrykańskiej i orawskiej itd. 
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Salezjański Wolontariat Misyjny, w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej, 
organizuje co roku w Krakowie różne wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na 
problemy globalne, tj. wystawy, spotkania, debaty, eventy. Ideą Tygodnia jest zapo-
znanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowa-
nie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność 
kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z róż-
nych kultur. Dlatego, organizując wydarzenia w ramach TEG-u niezwykle cenna jest 
obecność, wiedza, umiejętności i zaangażowanie wolontariuszy popowrotowych. 
To właśnie oni posiadają potencjał i narzędzia niezbędne do organizacji takich imprez. 
Prowadzenie spotkań, debat, przygotowywanie wystawy wymaga określonej wiedzy 
i kompetencji. Wolontariusze popowrotowi odgrywają tu rolę edukatorów – kluczową 
dla tego rodzaju wydarzeń.

5. Opracowywanie nowych projektów (pomocowych, edukacyjnych)
Wolontariusze, którzy realizowali projekty za granicą (edukacyjne, infrastruktu-
ralne, medyczne itd.) posiadają niezwykle cenną wiedzę i umiejętności jeśli chodzi 
o zarządzanie projektem, tak pod względem teoretycznym, jak i, a raczej przede 
wszystkim – pod względem praktycznym. Pomoc wolontariuszy w opracowywaniu 
kolejnych projektów i czerpanie z ich wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, są nieoce-
nione i warto pomyśleć o stworzeniu specjalnego zespołu projektowego, który zajmo-
wałby się właśnie tą dziedziną.
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6. Pomoc wolontariuszom przygotowującym się do wyjazdu
Wiedza i doświadczenie wolontariuszy popowrotowych to znowu niezwykle ważny 
potencjał w kontekście  formacji i przygotowań do wyjazdu kolejnych wolontariuszy. 
Warto wykorzystać ten potencjał, angażując wolontariuszy w organizację i prowadze-
nie szkoleń przedwyjazdowych, organizując specjalne spotkania, pogadanki i prezen-
tacje, podczas których będzie okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
wolontariuszami. Ponadto wolontariusze popowrotowi mogą pomóc wolontariuszom 
przygotowującym się do wyjazdu w następujących aspektach:

 Nauka języka obcego

 Pomoc w opracowywaniu projektów

 Pomoc w załatwianiu formalności

 Źródło informacji odnośnie danego kraju, placówki, kultury, obyczajów

 Pomoc w kontaktowaniu się z placówką

 Pomoc w pakowaniu itp.

 Praktyczne porady dotyczące szczepień, dokumentów, ubezpieczenia, leków itp.
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cz. I
ROZDZ.2

Zaangażowanie wolontariuszy 
powracających z wolontariatów 

zagranicznych  
dane statystyczne 
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Poziom zaangażowania wolontariuszy po powrocie z misji zagranicznej5

Czy od momentu powrotu do domu jesteś aktywnie zaangażowany w działania 
na rzecz rozwoju w kraju?

W jakie działania najczęściej angażują się wolontariusze?

44,1%  Rozwój/edukacja międzykulturowa

33%  Tak, cały czas angażuję się 

18%  Na początku byłem zaangażowany, 
                ale teraz nie jestem

49%  Nie, od momentu powrotu do kraju 
                nie byłem zaangażowany

44,1%  Fundraising 

32,4%  Praca biurowa 

29,4%  Organizacja eventów, szkoleń,    
                    np. dla wolontariuszy itp.

26,5%  Członkostwo w zarządzie (bezpłatne)

27
5  Opracowanie na podstawie raportu przygotowanego przez organizację Comhlámh: Research  
     into Barriers to Continuous Engagement, 2009 r. 



Z przeprowadzonych badań wynika, że wolontariusze decyzję o kontynuacji zaangażo-
wania podejmowali już przed wyjazdem na misję zagraniczną – podczas formacji i przy-
gotowań.  Zatem niezbędne jest poruszanie tego tematu dużo wcześniej – już w fazie, 
gdy wolontariusz podejmuje decyzję o wyjeździe, a potem także np. podczas szkoleń 
przedwyjazdowych. Dane te potwierdzają fakt, że „misję” należy traktować jako proces 
kilkuetapowy, przy czym wszystkie etapy są ze sobą ściśle powiązane i mają wpływ 
na działania i decyzje wolontariusza. Do tego, co czeka wolontariuszy po zakończeniu 
wolontariatu zagranicznego, warto przygotować ich dużo wcześniej, a rozmowy na 
temat form i możliwości zaangażowania po powrocie powinny odbywać się już przed 
wyjazdem.

Główne powody, dla których wolontariusze angażują się 
po powrocie z misji zagranicznej:

* Chęć podzielenia się swoim doświadczeniem z innymi

* Chęć kontynuacji swojej pracy

* Chęć poszerzenia wiedzy na temat rozwoju

* Chęć walki z niesprawiedliwością i nierównością na świecie.

W którym momencie wolontariusze podejmują decyzję o kontynuacji swojego 
zaangażowania po powrocie z wolontariatu zagranicznego?

55,9%   Udzielałem się aktywnie jeszcze zanim 
                   wyjechałem za granicę 

14, 7%  Na końcu mojego pobytu za granicą  

11,8%   Podczas przygotowań do wyjazdu 

  8,8%   W połowie mojego pobytu za granicą 

  5,9%   Miesiąc po powrocie z misji zagranicznej 

  2,9%   Na początku mojego pobytu za granicą      

  2,9%   Inne 

W którym momencie postanowiłeś zaangażować się trwale w działania na rzecz 
rozwoju? 
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Zaangażowanie po powrocie z misji zagranicznej z punktu widzenia wolonta-
riusza zaangażowanego

Aspekty pozytywne i negatywne:
Zaangażowanie w działania na rzecz Edukacji Globalnej postrzegają jako możliwość 
swojej kariery zawodowej,
Łatwiej jest zaangażować się po powrocie, gdy organizacja ma konkretne propozy-
cje i projekty dla wolontariuszy,
Jedną z największych barier w zaangażowaniu jest czas, który upłynął, i zmiany, 
które zaszły w organizacji,
Wolontariusze potrzebują wsparcia i zachęty do działania ze strony organizacji 
wysyłającej,
Barierą do kontynuacji zaangażowania jest często odległość miejsca zamieszkania 
wolontariusza od siedziby organizacji.

Powody, dla których wolontariusze przestają się angażować w działania orga-
nizacji po powrocie z wolontariatu zagranicznego:

Konieczność sprostania nowym wyzwaniom: znalezienie pracy, powrót na studia, 
konieczność poukładania „nowego” życia po powrocie (68,4%),
Rozczarowanie (10,5%),
Zmiany w prywatnym życiu/nowe okoliczności życiowe (26,3%),
Przeprowadzka (12,3%),
Brak poczucia potrzeby kontynuacji zaangażowania (5,3%),
Zakończenie konkretnego projektu (5,3%),
Inne (5,3%).
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Ponadto, z analizy ankiet i wypowiedzi wolontariuszy wynika, że:

Wolontariusze, którzy przebywali na wolontariatach długoterminowych, mają wię-
cej trudności z ponowną adaptacją w kraju; muszą sobie układać życie na nowo, 
szukać pracy, mieszkania, są zaabsorbowani tą nową sytuacją, nie mają czasu na 
angażowanie się w działania na rzecz rozwoju (ten okres trwa około 4 miesiące).

Wolontariusze, którzy byli na krótkich wolontariatach, zwracali uwagę, że byli 
gotowi zaangażować się natychmiast po powrocie.

Wolontariusze sugerowali, że postanowili kontynuować współpracę z organizacją 
wysyłającą w dużej mierze dzięki temu, że organizacja pozostawała z nimi w stałym 
kontakcie, m.in. poprzez korespondencję e-mailową, wysyłając newslettery, zapro-
szenia na eventy, wychodząc z konkretnymi propozycjami zaangażowania itd.

 
Kluczowe wnioski z raportu, które powinny stanowić wyzwanie dla organizacji 
wysyłających:

Najważniejszą i największą barierą dla wolontariuszy powracających z misji zagra-
nicznej w kontynuacji zaangażowania jest brak czasu.

Drugą najważniejszą barierę stanowi brak informacji dotyczących możliwości 
angażowania się po powrocie.

Większość wolontariuszy podjęła decyzję o kontynuacji zaangażowania zanim 
wyjechała za granicę.

Organizacje wysyłające powinny zadbać, by w działania mogli angażować się także 
wolontariusze mieszkający poza miastem, w którym znajduje się siedziba organizacji.

Propozycje zaangażowania dla wolontariuszy powinny być dopasowane do ich 
potrzeb, umiejętności i wiedzy. Wolontariusze angażują się częściej i chętniej, jeśli 
mają możliwość robić coś, na czym się znają i co lubią. W tym celu powinny odby-
wać się spotkania indywidualne z wolontariuszami, a także powinna być prowa-
dzona odpowiednia dokumentacja (kwestionariusze osobowe, cv itp.) pozwalająca 
weryfikować potrzeby i umiejętności wolontariusza.

Organizacje wysyłające powinny dbać o kontakt i budowanie relacji z wolontariu-
szem, by zaangażowanie było systematyczne i efektywne.

Zalecenia:

Trzeci sektor potrzebuje wypracowania odpowiednich publikacji, które będą zwie-
rały propozycje zaangażowania dla wolontariuszy powracających z wolontariatów 
zagranicznych.

Organizowanie eventów, szkoleń zachęcających wolontariuszy do angażowania się.

Stworzenie systemu współpracy organizacji wysyłających, w celu bardziej efektyw-
nego angażowania wolontariuszy w działania na rzecz rozwoju obejmujące teren 
całego kraju.
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cz. I
ROZDZ.3

Rola organizacji wysyłającej 
w angażowaniu 

„wolontariuszy popowrotowych”

Decyzja odnośnie kontynuacji zaangażowania po powrocie z misji zagranicznej jest 
kwestią bardzo indywidualną i zależy wyłącznie od wolontariusza. Badania dotyczące 
barier wolontariuszy w kontynuacji zaangażowania pokazują, że decyzja ta jest zazwy-
czaj dyktowana różnymi osobistymi powodami. Z raportu wynika także jasno koniecz-
ność dopasowywania propozycji zaangażowania do potrzeb, zainteresowań, wiedzy 
i umiejętności wolontariusza, konieczność bardziej personalnego podejścia do każdego 
z nich w taki sposób, aby potrzeby organizacji wysyłającej spotykały się z potrzebami 

31



wolontariusza i przynosiły efekty i obopólne korzyści. Zasada ta odnosi się tak do 
angażowania wolontariuszy, którzy dopiero wchodzą w szeregi organizacji, jak 
i „wolontariuszy popowrotowych”, z jedną znaczącą różnicą. W tym drugim przy-
padku, przygotowując propozycje i formy zaangażowania, trzeba mieć na uwadze 
przede wszystkim doświadczenie wolontariatu za granicą – konkretnego projektu, 
kraju, kultury, określonych działań oraz umiejętności i wiedzy, jakie z nich wyniósł 
wolontariusz. Takie podejście jest równie istotne podczas przygotowywania szkoleń 
i spotkań dla wolontariuszy, którzy powrócili z zagranicy. Warsztaty i zajęcia dosto-
sowane do zainteresowań i potrzeb wolontariuszy będą wydawały się im bardziej 
wartościowe i przydatne, zarówno w aspekcie ich zaangażowania w Edukację Glo-
balną, jak i w aspekcie ich prywatnego życia.

Kiedy jest najlepszy moment na zaangażowanie „wolontariuszy popowrotowych”?

Powrót do domu po kilku lub kilkunastu miesiącach spędzonych za granicą jest zazwy-
czaj trudny dla wolontariuszy. Tylko nieliczni są gotowi, by od razu działać i podejmo-
wać kolejne wyzwania w kraju. Większość wolontariuszy potrzebuje czasu i angażuje 
się dopiero, gdy poczują się na to gotowi. Tuż po powrocie przeżywają wiele emocji 
związanych ze zmianami, jakie nastąpiły podczas ich nieobecności, spotkaniami 
z rodziną, przyjaciółmi etc. Wielu może czuć się przytłoczonymi tą nową skądinąd sytu-
acją, a ponowne przystosowanie się może okazać się bardzo trudne. Powrót do domu 
i związany z nim „powrotny szok kulturowy” będą stanowiły dla wolontariusza nie lada 
wyzwanie i w tym czasie nie będą z pewnością gotowi na podejmowanie nowych dzia-
łań wolontariackich. 

Tak naprawdę nie można powiedzieć, że istnieje optymalny moment na to, by za-
angażować „wolontariusza popowrotowego”. Nie oznacza to jednak, że organizacja 
wysyłająca może i powinna pozostać bierna w tym trudnym dla wolontariusza czasie. 
Wręcz przeciwnie. To jest właśnie moment, kiedy organizacja powinna wyjść naprze-
ciw wolontariuszowi, towarzyszyć mu i wspierać go, by po tym ciężkim okresie łatwiej 
mu było wrócić w szeregi zespołu. 
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Starania te mogą przynieść pozytywne efekty, jeśli będą współgrały z działaniami 
wspierającymi wolontariusza, prowadzonymi przez organizację wysyłającą „przed” 
i „w trakcie” jego pobytu na wolontariacie zagranicznym. Sprowadza się to do jednego 
podstawowego założenia, że o potencjalnych możliwościach zaangażowania wolon-
tariusza po powrocie z zagranicy należy z nim rozmawiać jeszcze przed wyjazdem. 
Dzięki temu sam wyjazd staje się nie celem, ale etapem długotrwałego zaangażowa-
nia wolontariusza, który wracając z wolontariatu zagranicznego wie, że będzie konty-
nuował swoją misję po powrocie do kraju. 

Pojęcie „wolontariatu zagranicznego” rozszerza w ten sposób swoje znaczenie, 
obejmując przygotowanie do wyjazdu, wyjazd i zaangażowanie po powrocie. Tak 
definiowana „misja” pozwala uniknąć poczucia próżni i końca, jakiego doświad-
czają „wolontariusze popowrotowi”, a także rozwiązuje w dużej mierze problem 
organizacji wysyłających związany z „odchodzeniem” tych wolontariuszy tuż po 
zakończeniu projektu i po powrocie do kraju.

Rola organizacji wysyłającej po powrocie wolontariusza z misji zagranicznej

Co zatem należy do zadań organizacji, gdy wolontariusz wraca z misji zagranicznej?

Powitanie wolontariusza po powrocie,
Ewaluacja projektu,
Przeprowadzenie specjalnych szkoleń dla wolontariuszy, którzy wrócili z misji 
zagranicznej,
Zapewnienie wsparcia (psychologiczne, społeczne, etc.),
Utrzymywanie stałego kontaktu,
Dostarczanie informacji, jakie możliwości zaangażowania będzie miał wolonta-
riusz, kiedy będzie już na to gotowy.
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cz. I
ROZDZ.4Rola koordynatora wolontariuszy 

w angażowaniu wolontariuszy 
powracających z misji zagranicznej

?

?

?
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„Koordynator przyszłości”

W każdej organizacji wysyłającej niezbędna jest 
przynajmniej jedna osoba odpowiedzialna za 
współpracę z wolontariuszami i skupiona głównie 
na tym zadaniu. Projekty wolontariackie muszą 
mieć swojego lidera. Kogoś, kto nie tylko rekrutuje wolontariuszy, ale także nadzoru-
je ich pracę, scala ich z zespołem organizacji, motywuje, nagradza oraz wspiera w wy-
konywaniu codziennych zadań. Wolontariusze jako najważniejsze ogniwo organizacji 
wysyłających wymagają szczególnej uwagi, profesjonalnego, a zarazem „ludzkiego” 
podejścia i poczucia, że są ważni, że mają tu swoje określone miejsce, role i zadania. 
Muszą też wiedzieć, z kim mogą się kontaktować i kto w organizacji pełni funkcję 
„pośrednika” pomiędzy wolontariuszami a organizacją. 

Taką osobą w organizacji jest koordynator wolontariuszy i to właśnie on, w sposób 
szczególny, będzie musiał zmierzyć się z problemem „odchodzenia” wolontariuszy po-
powrotowych, a także stawić czoła wyzwaniu, jakim jest angażowanie ich po powrocie 
z misji zagranicznej. To od niego wolontariusze zarażać się będą zapałem i pasją pracy 
na rzecz organizacji. To on odpowiadać będzie za tworzenie dobrych relacji wewnątrz 
zespołu. To koordynatorzy są zawsze najbliżej wolontariuszy, pomagają im, świętują 
z nimi sukcesy, wspólnie przeżywają i rozwiązują problemy. 

Rolą koordynatora jest towarzy-
szenie wolontariuszowi na wszyst-
kich etapach jego ścieżki wolonta-
riackiej: począwszy od rekrutacji, 
poprzez proces formacji, wyjazd 
zagraniczny, a skończywszy na 
jego powrocie z misji zagranicznej 
i kontynuacji zaangażowania 
w kraju. „Koordynator przyszłości” 
już na początku tej drogi, witając 
wolontariusza w szeregach zespo-
łu i zapoznając go z programem, 
projektami i zasadami funkcjono-

wania organizacji, kreuje w świadomości wolontariusza pewien obraz, wizję ścieżki 
zaangażowania. Dlatego już podczas tych pierwszych rozmów ważne jest zwrócenie 
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Zadania koordynatora wolontariatu:

* Nabór wolontariuszy: promocja, rozmowy, spotkania;

* Wprowadzenie wolontariusza: porozumienie o współpracy, ubezpieczenie, 

      plan pracy;

* Przygotowanie miejsca i narzędzi pracy;

* Wdrożenie wolontariusza w zakres obowiązków;

* Koordynacja pracy wolontariuszy, dbałość o rozwój, współpracę w zespole;

* Pośrednictwo pomiędzy wolontariuszami a pracownikami organizacji;

* Komunikacja;

* Motywowanie;

* Monitoring i kontrola;

* Ewaluacja pracy wolontariuszy;

* Zakończenie współpracy, podtrzymywanie kontaktów.

uwagi na fakt, że zaangażowanie nie kończy się wraz z zakończeniem projektu za 
granicą i powrotem do kraju. Dzięki temu dla wyjeżdżającego wolontariusza oczy-
wistym będzie fakt, że podejmowanie działań po powrocie do kraju, będzie kolej-
nym etapem jego ścieżki wolontariackiej. U końca swojego pobytu za granicą nie 
będzie miał poczucia powrotu „do próżni”, końca „przygody” z wolontariatem, ale 
w sposób naturalny wróci  w szeregi zespołu, by móc podejmować kolejne inicjatywy 
i realizować zadania, wykorzystując swój potencjał wyniesiony z pobytu za granicą. 

Wolontariusz jest w stanie przygotować taki wstępny plan zaangażowania po powro-
cie, jeszcze zanim wyjedzie. Plan ten oczywiście będzie modyfikowany i wzbogacony 
o nowe pomysły, inspiracje, które zrodzą się podczas jego pobytu za granicą. 

Najważniejsze jednak jest to, by wolontariusz uświadomił sobie, że po powrocie 
będzie równie, a może nawet jeszcze bardziej potrzebny i  by oswoił się z myślą, 
że kontynuacja zaangażowania w sprawy globalne w Polsce stanowi nierozerwal-
ną część misji, jakiej się podejmuje, wyjeżdżając na wolontariat zagraniczny. 
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Rola koordynatora wolontariuszy

Funkcja „koordynatora wolontariuszy” skupia w sobie cechy i zadania przynależne 
innym funkcjom, np. trenera, facylitatora, coacha. Odpowiednie przygotowanie się do 
tych ról ma szczególne znaczenie podczas planowania, opracowywania i przeprowadza-
nia szkoleń i spotkań dla wolontariuszy.

Koordynator wolontariuszy jest6:

Facylitatorem – osobą wspomagającą, ułatwiającą uczącym się przechodzenie przez 
różne etapy szkolenia. Facylitator, jako pomocnik grupy, sprawuje nadzór w procesie 
rozwiązywania problemów bądź w podejmowaniu wspólnej decyzji. Funkcja ta wyko-
rzystywana jest głównie w formach warsztatowych.

Trenerem/Prowadzącym zajęcia  – realizuje program szkoleniowy według celu ogól-
nego i celów szczegółowych z uwzględnieniem oczekiwań uczących się.

Moderatorem – jego zadaniem jest kierowanie pewnymi zdarzeniami szkoleniowymi, 
np. prowadzeniem dyskusji, podsumowaniem po ćwiczeniach czy sesji szkoleniowej.

Coachem – w sytuacjach pozaszkoleniowych wspiera rozwój indywidualny, a niekiedy 
również rozwój grupy.

Konsultantem-doradcą – jego głównym zadaniem jest udział na etapie identyfika-
cji i analizy potrzeb szkoleniowych, jak również prezentowanie nowych aspektów 
sytuacji, zadawanie pytań o cel proponowanych rozwiązań, znajdowanie rozwiązań 
alternatywnych i doradzanie w kwestii  wyboru  tych najskuteczniejszych, jak również 
wskazywanie najlepszych opcji rozwojowych.

Instruktorem – udziela instrukcji uczącym się, głównie przed realizacją ćwiczeń i pod-
czas ich trwania.

Ekspertem – występuje jako autorytet lub osoba uchodząca wśród uczestników szko-
lenia za bardzo kompetentną zawodowo. Szkolenia te dotyczą głównie przekazywa-
nia wiedzy.

Walidatorem  – sprawdza efekty szkolenia podczas jego trwania. Kontroluje przede 
wszystkim stopień realizacji celów szkoleniowych, porównując go z oczekiwaniami 
uczących się. 
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Ewaluatorem – planuje ewaluację na etapie analizy potrzeb i projektowania pro-
jektu. Sprawdza systemowo – w porozumieniu z bezpośrednimi przełożonymi oraz 
samymi wolontariuszami efekty, jakie przyniósł projekt/szkolenia.

Organizatorem szkolenia, spotkań itp. – zapewnia bezproblemowy przebieg szko-
lenia pod względem organizacyjnym.

Menedżerem – podchodzi do szkolenia jak do projektu, zarządza szkoleniem pod 
względem programowym, organizacyjnym i logistycznym.

Projektantem – opierając się na identyfikacji potrzeb szkoleniowych przeprowadzo-
nej samodzielnie, ma za zadanie zaprojektowanie szkolenia.

Koordynator wolontariuszy, organizując i prowadząc szkolenia i spotkania dla wolon-
tariuszy, jest przede wszystkim facylitatorem.

Celem myślenia nie jest to, aby mieć 
rację, lecz to, aby być efektywnym.

Edward de Bono

Facylitacja to sposób pracy z ludźmi, który ułatwia osiąganie lepszych 
wyników indywidualnych i zespołowych.

Każda grupa wolontariuszy będzie różnić się potrzebami, zainteresowaniami i osobo-
wościami. Podejście w facylitacji może się zmieniać w zależności od grupy, nawet jeśli 
zawartość treningu pozostanie mniej więcej taka sama. 

Facylitacja pozwala członkom grupy zaangażować się w proces osiągania uzgodnione-
go celu i ma za zadanie zachęcić uczestników do krytycznego myślenia oraz  dzielenia 
się swoimi pomysłami i opiniami. Zawsze istnieje taka wiedza i doświadczenie, umiejęt-
ności w grupie, które sprawiają, że facylitacja będzie się różnić od nauczania. W naucza-
niu często dochodzi do przekazywania wiedzy; w facylitacji celem jest wydobywanie 
kolektywnej wiedzy i rozwijanie nowych sposobów realizacji i myślenia. Facylitacja po-
winna być przyjemnym doświadczeniem – sposobem wykorzystania umiejętności  tak,  
by wykonać zadanie i jednocześnie cieszyć się i czerpać przyjemność z tego procesu.
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Facylitator wchodzi w relację z grupą w taki sposób, aby pomóc jej zidenty-
fikować i rozwiązać problemy, a także podejmować decyzje, mające na celu 
podniesienie efektywności grupy.

Głównym zadaniem facylitatora jest wspieranie grupy w podnoszeniu efek-
tywności poprzez poprawę procesu interakcji. 

Roger M. Schwarz, The Skilled Facilitator

Jak stworzyć odpowiednie, wspierające środowisko do pracy z grupą:

1. Stwórz w grupie poczucie przynależności  poprzez ćwiczenia aktywizujące i zabawy.

2. Twórz małe grupy do współpracy nad konkretnymi zadaniami lub problemami, ale 
upewnij się, że członkowie grup regularnie się zmieniają, dzięki czemu unikniesz two-
rzenia się grupek i wzorców.

3. W przypadku nieśmiałych uczestników, zachęcaj ich do rozmów w dwójkach, aby 
poczuli się pewniej, kiedy będą rozmawiali  w większych grupach.

4. Co jakiś czas sprawdzaj, jak cała grupa pracuje i jak można ich pracę wspomóc.

5. Sprawdzaj tempo pracy i poziom energii grup i w razie potrzeby przygotuj ćwicze-
nia aktywizujące, które będą miały w sobie elementy zabawy i zaskoczenia.

6. Podsumuj, na jakim etapie jest właśnie grupa i przedyskutuj kolejne kroki.

7. Regularnie zapraszaj grupę do zastanowienia nad własnym procesem uczenia się, 
użyj do tego kreatywnych metod, takich jak drama, plakaty i gry.

8. Zadbaj o przekąski i smaczne jedzenie.

9. Zachęcaj, by grupy nawzajem się słuchały i doceniały swój wkład w wykonanie 
zadania.
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Wskazówki dla facylitatorów

Poznaj swoją grupę:
Czy przeanalizowałeś potrzeby uczestników przed treningiem? Czy wziąłeś pod uwagę 
ich oczekiwania? Jaka jest ich historia? Czy podróżowali lub pracowali już wcześniej za 
granicą? Dlaczego chcą wziąć udział w tym szkoleniu? 

Czas:
Ustal czas trwania ćwiczeń i trzymaj się go.

Konsultacja:
Podczas warsztatów możesz konsultować się z członkami grupy odnośnie jego kie-
runku, tempa i treści. Bądź otwarty na zmiany. Na przykład,  jeśli chcesz, by wszyst-
kie sekcje zostały zrealizowane, a trwa dyskusja, możesz się zgodzić na to, by jej nie 
kończyć.  

Uczestnictwo:
Upewnij się, że wszyscy w grupie czują się zachęceni do uczestniczenia i dzielenia się 
swoimi pomysłami – zachęcaj cichych, wycofanych uczestników.

Szacunek:
Szanuj każdego uczestnika i nie dopuść do tego, by w grupie zabrakło szacunku na-
leżnego każdej osobie z grupy. Odnosi się to także do nieoceniania opinii innych ludzi. 
Pomocnym może tu być kontrakt grupowy. 

Powodzenia w roli facylitatora!

 Znajdź takie aktywności, które lubisz, 
bo kiedy lubisz to, co robisz, zwiększa 

się szansa na to, że grupa też to polubi!
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„Szok powrotny”– jak pomóc wolontariuszowi?

Powrotny szok kulturowy – trudności readaptacyjne wolontariusza 
po powrocie z misji zagranicznej.

Powrotny szok kulturowy uznawany jest jako doświadczenie dużo trud-
niejsze niż szok związany z poznawaniem i życiem w nowej kulturze. 
Wolontariusz wprawdzie, pozostając w kontakcie z rodziną, przyjaciółmi 
czy śledząc informacje w mediach, ma świadomość jakie zmiany zachodzą 
w jego kraju, domu czy rodzinie, jednak dopiero po powrocie uświadamia 
sobie, że to on sam bardzo się zmienił.

Powrót do domu z misji zagranicznej może być ekscytującym, ale także bardzo zabie-
ganym i pełnym wyzwań okresem dla wolontariusza. Wielu wolontariuszy przeżywa 
w tym czasie szok kulturowy, tzw. „szok powrotny”. Badania7  przeprowadzone wśród 
145 pracowników rozwojowych, którzy powrócili z misji zagranicznej, wykazały, że aż 
60% z nich przeżywało negatywne emocje w związku z powrotem do kraju. 

Wolontariusze po powrocie z misji zagranicznej bardzo często czują się wewnętrznie 
rozbici i zagubieni. Tęsknota za ludźmi i miejscem, w którym żyli i pracowali przez wie-
le miesięcy, konieczność  readaptacji w starym-nowym miejscu, bo przecież z biegiem 
czasu wiele się zmienia – to wszystko bardzo często powoduje frustracje i zagubienie 
w „popowrotnej” rzeczywistości. 

W wirze spotkań z rodziną i przyjaciółmi wolontariusze czują się outsiderami. Po pierw-
szej ekscytacji i radości ze spotkania z bliskimi pojawia się zazwyczaj poczucie rozdarcia 
pomiędzy dwiema kulturami – tą, w której wolontariusz żył i pracował przez ostatnie 
miesiące, oraz kulturą polską, „swoją”, do której wrócił i w której musi sobie układać ży-
cie na nowo. Niektórzy wolontariusze nazywają ten stan swoistą „schizofrenią”. Objawia 
się on często irytacją, utratą zainteresowania czymkolwiek, poczuciem braku energii 
i motywacji, a nawet depresją i złym nastrojem bez żadnego konkretnego powodu.
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Wolontariusz, wyjeżdżając za granicę, ma czas i milczące „przyzwolenie” lokalnej spo-
łeczności do tego, by krok po kroku przystosować się do nowej kultury i odmiennych 
warunków życia. Po powrocie do domu sytuacja jest zupełnie inna. Przyjaciele i rodzi-
na oczekują, że wolontariusz będzie tą samą osobą, którą był przed wyjazdem. Nie 
zdają sobie sprawy z tego, że „przestawienie się” może być dla niego traumatycznym 
przeżyciem. Co więcej, brak zrozumienia w relacjach z ludźmi, zwłaszcza tymi naj-
bliższymi, staje się źródłem dodatkowej frustracji, blokadą, która staje się powodem 
izolacji wolontariusza.

Pojawiają się także pytania o przyszłość bliższą i dalszą, plany związane z życiem pry-
watnym i zawodowym, konieczność podejmowania poważnych decyzji. Wszystkie te 
czynniki składają się na stresującą i pełną trudności sytuację, z którą wolontariusz musi 
się uporać.

Udzielenie odpowiedniego wsparcia i towarzyszenie wolontariuszowi w tym trudnym 
dla niego czasie  to niezwykle istotne zadanie, a zarazem wyzwanie dla organizacji 
wysyłającej, a przede wszystkim dla koordynatora wolontariuszy. To właśnie organiza-
cja wysyłająca jest miejscem, w którym wolontariusz ma szansę czuć się zrozumianym, 
może spotkać osoby, które zmagają się z podobnymi problemami, oraz miejscem, 
gdzie może otrzymać odpowiednią pomoc i wsparcie. 

Organizacje wysyłające powinny też zdać sobie sprawę z tego, że wyciągając pomocną 
dłoń do wolontariusza po jego powrocie z misji zagranicznej, zwiększają tym samym 
szansę i prawdopodobieństwo, że wolontariusz ten pozostanie w szeregach zespołu 
i będzie kontynuować swoje zaangażowanie, dzieląc się swoim bogactwem doświad-
czeń, wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pobytu za granicą, z obopólną korzy-
ścią – dla niego i dla organizacji.

Fenomen powrotnego szoku kulturowego opisywał już Marco Polo 
w XV wieku!
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Czynniki, które powodują trudności związane z readaptacją wolontariuszy po powro-
cie z misji zagranicznej:

Problemy ze zdrowiem;

Zmiany w relacjach z bliskimi – rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z pracy, otoczenia; 

Zmiany w sytuacji materialnej;

Powrót na ścieżkę zawodową lub zmiany z nią związane (powrót na studia, powrót  
do pracy, konieczność szukania pracy, zmiany w branży – postęp technologiczny itp.);

Powrót do dawnych, nierozwiązanych problemów;

Bagaż trudnych doświadczeń z misji zagranicznej.

Gdy wolontariusz wraca z misji zagranicznej…

Czas jest po to, żeby wszystko nie odbywało 
się jednocześnie.    

Albert Einstein

Wskazówki dla „koordynatora przyszłości”

1.  Powrót 
Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort podróży powrotnej wolontariusza. Bądź 
z nim w kontakcie. Monitoruj, gdzie i co dzieje się z nim w danym momencie. 
Upewniaj się, czy podróż przebiega zgodnie z planem oraz dowiedz się, czy 
i kto odbierze go z lotniska/dworca. W razie potrzeby zapewnij mu transport 
do domu. Dzięki temu wolontariusz nie tylko będzie spokojniejszy, ale także 
pozwolisz mu odczuć, że jest już w kraju oczekiwany i mile widziany.

2.  Powitanie
Zadbaj o to, by powitać odpowiednio wolontariusza. Zaaranżuj „odbiór” 
z lotniska, przygotuj spotkanie, imprezę niespodziankę, symboliczny upo-
minek „na powitanie”. Zaproś do udziału w „powitaniu” innych wolontariuszy. 
Ciepłe przyjęcie, poczucie wspólnoty i wsparcia, a także radość okazywane przez 
zespół pozwolą mu łatwiej przejść przez pierwsze trudne chwile po powrocie.
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3.   Spotkanie
Po powrocie wolontariusza ustal z nim termin spotkania. Bądź z nim w kon-
takcie. Zadbaj o luźną i komfortową atmosferę spotkania. Zanim przejdziesz 
do ewaluacji opowiedz o tym, co działo się podczas nieobecności wolontariu-
sza w organizacji, przedstaw nowe projekty, inicjatywy, publikacje. Przedstaw 
wolontariusza nowym osobom.

4.  „Pakiet powitalny”
Przygotuj specjalny „pakiet” dla wolontariusza, który będzie zawierał przy-
datne dla niego po powrocie informacje: adresy, dane kontaktowe, broszury 
oraz „Poradnik dla wolontariuszy powracających z misji zagranicznej”. Zachęć 
go do dokładnego zapoznania się z publikacją. Pamiętaj, by w „pakiecie” zna-
lazły się także publikacje, ulotki, gazetki wydane przez organizację podczas 
nieobecności wolontariusza. 

5.   Ewaluacja
Przygotuj się dobrze do ewaluacji. Przemyśl problemy, które pojawiły się pod-
czas  realizacji projektu. Zastanów się, jak o nich rozmawiać, jakie zadawać 
pytania. Miej na uwadze zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty reali-
zacji projektu. Zastanów się, co zasługuje na pochwałę, a co należy przedys-
kutować. Przygotuj wszelkie informacje związane z zakończeniem projektu. 
Przemyśl, jakie konkretne propozycje zaangażowania możesz dać wolonta-
riuszowi, uwzględniając jego wiedzę, umiejętności, doświadczenie, talenty, 
wykształcenie, cechy osobowości.

6.   Powrotny szok kulturowy
Uświadom wolontariuszowi, czym jest powrotny szok kulturowy i podkreśl, 
że to wszystko, co się z nim teraz dzieje, jest całkowicie normalne i spotyka 
niemalże każdego wolontariusza po powrocie do kraju. Podkreśl, że ten stan 
jest OK i że wszystko z czasem powróci do normy. Obserwuj wolontariusza 
podczas rozmowy, zadawaj pytania, które pozwolą Ci stwierdzić intensyw-
ność symptomów szoku powrotnego. Spróbuj określić, z czym wolontariusz 
ma i będzie miał największe trudności podczas readaptacji w kraju. Następnie 
zastanów się, czy i jak Ty oraz organizacja możecie mu pomóc.

7.   Informacje
Udziel wolontariuszowi wszelkich informacji, których może potrzebować 
po powrocie odnośnie:

* pomocy medycznej; 
Zachęć wolontariusza do przeprowadzenia badań kontrolnych w Klinice 
Chorób Tropikalnych. Dowiedz się, jakie dolegliwości i choroby przechodził 
za granicą. Upewnij się, czy czuje się dobrze i czy nie ma żadnych niepoko-

44



jących objawów po powrocie. Udostępnij mu adresy szpitali i dane kon-
taktowe specjalistów. 

* pomocy społecznej; 
Dowiedz się, w jakiej sytuacji społecznej jest obecnie wolontariusz. 
Udziel informacji odnośnie ubezpieczenia i dokumentów związanych 
z wyjazdem/projektem. Zapytaj, czy nie potrzebuje jakichś dokumen-
tów, zaświadczeń. Dowiedz się, w jakiej sytuacji materialnej jest wolon-
tariusz, np. czy i gdzie zamierza szukać pracy, czy planuje kontynuację 
studiów itp. Te informacje będą ważne w kontekście kontynuacji zaan-
gażowania wolontariusza i przygotowywania zadań dla niego.

8.  Spotkania
Udziel informacji odnośnie spotkań i szkoleń dla wolontariuszy popowroto-
wych. Zachęć wolontariusza do kontaktowania się z innymi wolontariusza-
mi, którzy właśnie powrócili z misji zagranicznej. Aranżuj takie spotkania, 
organizuj np. prezentacje projektów. Zachęcaj te osoby do dzielenia się 
swoimi doświadczeniami, problemami i trudnościami.

9.  Kontakt z placówką goszczącą 
Zachęć wolontariusza do podtrzymywania kontaktu z ludźmi, z którymi żył, 
pracował i zaprzyjaźnił się za granicą. Zapytaj o nowe przyjaźnie i relacje, 
jakie tam nawiązał. Zasugeruj, że kontakty te mogą z czasem stać się inspi-
racją do kolejnych projektów i działań oraz współpracy „na odległość”.

10. Powrót do przyszłości
Zapytaj o plany wolontariusza: studia, pracę, miejsce zamieszkania. Dowiedz 
się jak najwięcej, by móc określić jakie możliwości (sytuacja rodzinna, zdro-
wotna, społeczna, materialna) będzie miał wolontariusz, by móc dalej anga-
żować się w działania organizacji. Udziel informacji odnośnie możliwości 
i propozycji kontynuacji zaangażowania w organizacji, podkreślając unikal-
ność wiedzy, doświadczenia i talentów wolontariusza. Zapytaj, co o tym sądzi 
i czy on sam ma jakieś pomysły odnośnie swojej aktywności w organizacji lub 
projekty, które chciałby zrealizować po powrocie przy pomocy organizacji.

11. Terminy i bieżący kontakt
Ustal termin kolejnego spotkania. Pozostawaj z wolontariuszem w kontak-
cie. Znajdź jakiś punkt zaczepienia dla podtrzymywania kontaktu, np. udział 
w jakimś evencie, spotkaniu, napisanie artykułu na stronę internetową, 
udzielenie wywiadu dla lokalnego radia, przygotowanie prezentacji, uzupeł-
nienie dokumentów projektowych itp. Upewnij się, czy dane kontaktowe 
wolontariusza nie zmieniły się lub nie zmienią w najbliższym czasie. Wysyłaj 
wolontariuszowi newslettery, zaproszenia na eventy, informacje o spotka-
niach. Nie czekaj, aż wolontariusz sam się odezwie. Szukaj kontaktu z nim!
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Skupia się ona na tym, jakie zadania i w jakim stopniu zrealizował wolontariusz, jakie 
osiągnął  efekty oraz jakie trudności napotkał podczas swojej pracy. Ewaluacja ta dąży 
do wyciągnięcia wniosków na przyszłość, które mogą być pomocne na etapie opraco-
wywania kolejnych projektów i ich realizacji.

Celem tej ewaluacji jest, by pomóc wolontariuszom podsumować i przeanalizować ich 
pobyt za granicą jako ich osobiste doświadczenie życiowe oraz by pomóc im spojrzeć 
na zakończenie projektu z odpowiedniej perspektywy, wydobywając sens i wartości 
płynące z tego doświadczenia.

Ewaluacja powinna mieć miejsce po około 1-3 tygodniach od powrotu wolontariu-
sza do kraju i powinna trwać min. 3 godziny. Ważne jest, by ewaluacja odbywała 
się w sposób profesjonalny, według odpowiednich procedur i aby osoba prowadząca 
ewaluację była odpowiednio do tego przygotowana i przeszkolona w tym zakresie.

Ewaluacja osobista – skupia się na tym, czym jest doświadczenie wolonta-
riatu zagranicznego dla wolontariusza w kontekście indywidualnym i jak 
przebiega jego proces przystosowania się po powrocie do domu. 

Spotkanie ewaluacyjne po powrocie wolontariusza 
z misji zagranicznej

Powrót wolontariusza do kraju wiąże się zazwyczaj z zakończeniem konkretnego 
projektu za granicą.

Dobrą i konieczną praktyką jest przeprowadzenie ewaluacji projektu. Podsumowanie 
pracy wolontariusza oraz osiągniętych rezultatów, analiza problemów, które wystąpiły 
podczas realizacji konkretnych działań, stanowią źródło cennej wiedzy zarówno dla 
organizacji wysyłającej, jak i dla wolontariusza. 

Zazwyczaj mają miejsce dwa rodzaje ewaluacji.

Ewaluacja operacyjna, której przedmiotem zainteresowania jest analiza 
osiągniętych rezultatów w odniesieniu do założonych celów operacyjnych 
poprzez dostarczenie użytecznych wniosków i rekomendacji. 
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Motywowanie wolontariuszy

MOTYWACJA – bodziec, pobudka lub zachęta do działania. Jest nią wszyst-
ko – w płaszczyźnie werbalnej, fizycznej, czy psychologicznej – co skłania 
kogoś do reagowania działaniem.

MOTYWOWANIE (z łac. moveo, movere - wprawiać w ruch, poruszać, pobu-
dzać) to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postę-
powania ludzi poprzez stworzenie im warunków i możliwości dla realizacji 
ich systemu wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celu organizacji. 

REALIZACJA CELÓW 
OSOBISTYCH     

REALIZACJA CELÓW 
ORGANIZACJI

INSPIROWANIE

Wolontariusz, przekraczając po raz pierwszy progi organizacji, przychodzi z określoną 
motywacją, energią, chce działać. Jego motywacja jednak może i będzie się zmieniać 
– w miarę upływu czasu, w związku z różnymi okolicznościami będzie się zwiększać 
lub zmaleje. 

Jakie korzyści dostrzegają w wolontariacie wolontariusze? 8

*  Możliwość zmieniania świata

* Czynienie dobra

* Bycie pożytecznym i potrzebnym 

* Poznawanie nowych, ciekawych ludzi 

* Nowe przyjaźnie

* Przynależność do grupy 
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* Robienie niecodziennych rzeczy

* Atrakcyjne spędzanie czasu

* Rozwój zainteresowań, pasji

* Uczestnictwo w różnych wydarzeniach, eventach

* Poszerzanie horyzontów

* Nowa energia

* Poznawanie i sprawdzanie siebie

* Stawianie czoła nowym wyzwaniom

* Zdobywanie doświadczenia

* Korzyści zawodowe

* Przydatne kontakty

Z pojęciem motywacji wiąże się sześć klasycznych pojęć:

    POTRZEBA: 
ludzie będą działali, by zaspokoić daną potrzebę;

    AKCEPTACJA ZADAŃ: 
można osiągnąć znacznie lepsze wyniki, jeśli podstawowe zadania są: 

konkretne 
stanowią wyzwanie 
są osiągalne (realne) 
sprawiedliwe
zostały uzgodnione z osobą, która ma to zadanie wykonać 
nawiązują do zadań w przeszłości rozwiązanych w sposób pozytywny 
po zrealizowaniu dadzą poczucie sukcesu;

    WZMOCNIENIE: 
już osiągnięty sukces zachęci do powtórzenia określonego zachowania, gdy padnie 
podobna propozycja;

    OCZEKIWANY REZULTAT: 
ludzie zmieniają swoje zachowanie, gdy mają pewność, że przyniesie im to wystarcza-
jąco dużą nagrodę;

    OCZEKIWANIE SKUTECZNOŚCI: 
bardziej prawdopodobne jest, człowiek będzie skuteczniejszy w swoim działaniu, gdy 
będzie wierzył w swoje możliwości;

    ZWIĄZEK PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY: 
jednostka najprawdopodobniej powtórzy zachowanie, które przyniosło jej sukces, jeśli 
znajdzie związek tego zachowania z poprzednim sukcesem lub porażką.

Jeśli chcesz zmotywować wolontariusza, musisz poświęcić mu trochę 
czasu, by go lepiej poznać; obojętnie czy masz do czynienia z osobą czy 
z grupą, możesz posłużyć się tym samym sposobem: po prostu spytaj 
ich o rzeczy, które chciałbyś wiedzieć.9
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Dlaczego podjąłeś się tej pracy wolontariackiej?

Dlaczego stawiasz się na czas na spotkania?

Co najbardziej lubisz w swojej pracy wolontariackiej?

Czego w swojej pracy wolontariackiej najbardziej nie lubisz?

Co się frustruje?

Co sprawia, że czujesz się dowartościowany?

Jakie było twoje najlepsze zadanie, które wykonałeś w wolontariacie? Co w nim było 

takiego dobrego?

Czego oczekujesz od pracy wolontariackiej?

Jak widziałbyś swoje życie za rok? A jak za pięć lat?

Ankieta może być anonimowa.
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Motywowanie w grupie

Aby z sukcesem motywować grupę wolontariuszy, należy ustalić, na jaki rodzaj moty-
wacji będzie reagowała większość osób w zespole i następnie ją zastosować. Kluczem 
do motywowania grupy jest jednak zróżnicowanie stosowanej motywacji. W wyborze 
ludzkich motywacji wiele zależy od charakteru danej osoby czy sposobu myślenia, 
uzależnionego w dużym stopniu od kultury, religii czy wzorców kształtowania świado-
mości panujących w danym kraju. 

Pytania pomocnicze:?



TEORIE MOTYWACJI 
WEDŁUG MASLOWA

WSPÓLNE MOTYWATORY

Potrzeby bezpieczeństwa
Stałe zatrudnienie, emerytura

Potrzeby samorealizacji
Wyzwania, samodzielność

Potrzeby uznania
Praca/stanowisko prestiżowe

Potrzeby fizjologiczne
Płaca podstawowa

Potrzeby przynależności
Przyjaciele w zespole
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SZACUNEK

WYZWANIE

PORZĄDEK

ATRAKCYJNE 
ŚRODOWISKO PRACY

NAGRODY

ELASTYCZNE 
GODZINY PRACY

UCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI 
DO ZESPOŁU

KREATYWNOŚĆ

WYJAZDY

SZANSE UCZENIA SIĘ

AWANSE

ATMOSFERA 
BRATERSTWA

NAGRODY

PRACA NA ODLEGLOŚĆ 
LUB W DOMU

SPOTKANIA, DARMOWE 
JEDZENIE I NAPOJE

NIEZALEŻNOŚĆ

TWÓRCZE OTOCZENIE

PODZIĘKOWANIA 
ZA DOBRĄ PRACĘ

WIARA W SENS PRACY

PRACA Z LUDŹMI

USTALONE PROCEDURY

ZAUFANIE PREZESA,
KOORDYNATORA,
PRACOWNIKÓW 
ORGANIZACJI



Tym, czego oczekujesz, gdy jesteś bardziej podekscytowany na początku projektu niż 
wtedy, gdy zbliżasz się do końca, zajmuje się teoria oczekiwań. W swej podstawowej 
treści teoria oczekiwań twierdzi, że działania ludzi oparte są na oczekiwaniach. Więk-
szość ludzi robi coś nie w zamian za nagrodę, lecz dla oczekiwania nagrody. Podejmują 
oni wysiłek, powodowani raczej swoimi nadziejami i marzeniami, niż dla namacalnie 
opłacanych korzyści.

Wnioski z teorii oczekiwań dla organizacji:
Organizacje dostają zwykle to, co nagradzają, a nie to, czego chcą.

Można spowodować, że praca sama w sobie będzie przynosić wolontariuszom 
wewnętrzne zadowolenie.

Ważną rolę w procesie motywacji odgrywa bezpośredni przełożony – koordynator 
wolontariuszy.

Wolontariusze „odchodzą” z organizacji po powrocie z misji zagranicznej bardzo czę-
sto dlatego, że ich głównym celem i motywacją był sam wyjazd za granicę i realizacja 
konkretnego projektu. Powrotny szok kulturowy zazwyczaj związany jest z poczuciem 
próżni i nieumiejętności dostrzeżenia sensu w tym,  co mogą robić i co robią w kraju. 
Brakuje im energii, zapału i motywacji do działania. Brakuje im celu. Zgodnie z teorią 
oczekiwań konieczne jest wytyczenie kolejnych, nowych celów, planów i marzeń, któ-
rych realizacja będzie sama w sobie siłą napędową i źródłem radości dla wolontariuszy.

TEORIA OCZEKIWAŃ UTRZYMUJE, ŻE LUDZIE WYKONUJĄ ZADANIA DLA 
OCZEKIWANIA SUKCESU.

       Jeżeli sukces jest niemożliwy lub pewny, motywacja spada.

TEORIE MOTYWACJI – TEORIA OCZEKIWAŃ WEDŁUG I. Portera i E. Lawlera
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ZASADA INDYWIDUALIZACJI – poznanie indywidualnych potrzeb i ocze-
kiwań poszczególnych członków grupy/zespołu.

ZASADA KOMPLEKSOWOŚCI I SYSTEMATYCZNOŚCI – systemowe podejście do 
motywowania poprzez stworzenie procedury spójnych i wzajemnie wspoma-
gających się narzędzi motywacji.

Wolontariusz po powrocie z misji zagranicznej rozpoczyna nowy etap życia. To do-
świadczenie pobytu za granicą wpływa zazwyczaj dość mocno na jego cechy osobowo-
ściowe, system wartości i podejście do wielu spraw. 

Podobnie dzieje się z motywacją do działania. Zadaniem koordynatora jest „odkrycie 
na nowo” wolontariusza: zdiagnozowanie jego potrzeb, oczekiwań, a także określe-
nie stopnia gotowości do podjęcia kolejnych wyzwań i zaangażowania się w działania 
organizacji.

Zgodnie z tą zasadą koordynator wolontariuszy powinien poznać:

 cechy osobowościowe wolontariusza

 system wartości wolontariusza

 potrzeby i oczekiwania wolontariusza.

Celem jest harmonizacja celów wolontariusza z celami organizacji.

Celem jest oddziaływanie na jednego wolontariusza równocześnie kilkoma moty-
watorami dostosowanymi do jego indywidualnych potrzeb, celów i aspiracji.

Narzędzia motywacyjne:

 pochwała, docenienie

 szkolenia, konferencje, eventy

 delegowanie do ważniejszych zadań

 wpływ, współdecydowanie.
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Wskazówki dla koordynatora  w motywowaniu  wolontariuszy10:

Bądź konstruktywnym krytykiem.

Zapewniaj wolontariusza na samym początku, że ogólnie rzecz biorąc, jesteś zadowolo-
ny z jego wyników w pracy, jednakże pragniesz się skoncentrować na pewnym obszarze, 
gdzie można osiągnąć poprawę.

Poinformuj, że Twoim zadaniem jest pomaganie wolontariuszowi w osiąganiu sukcesu.

Zasugeruj konkretne działania, jakie wolontariusz może podjąć dla osiągnięcia poprawy.

Skoncentruj się na poprawie sytuacji, a nie na wymówkach dlaczego jest tak, a nie inaczej.

Nie bagatelizuj sytuacji, ale nie poświęcaj jej więcej czasu niż na to zasługuje, przewlekłe 
roztrząsanie małego problemu może zrobić złe wrażenie.

Słuchaj wolontariusza.

Dowiedz się, skąd przychodzi motywacja.

Nauczaj samodyscypliny. 

Włącz się, zanim się wyłączysz

Nie dasz rady zmotywować kogoś, kto nie jest w stanie cie usłyszeć. Jeśli to, co mó-
wisz, odbija się od psychicznego uzbrojenia ludzi, nieważne, jak dobry jesteś w wy-
głaszaniu swoich kwestii – oni i tak nie usłyszą. Twoi ludzi muszą cię usłyszeć, aby to, 
co mówisz, ich poruszyło. Aby ktoś cię usłyszał, sam najpierw musi zostać usłyszany. 
Działanie na odwrót się nie uda. Jeśli zawsze będziesz mówił pierwszy, nic z tego nie 
będzie, ponieważ twoi wolontariusze muszą się najpierw przekonać, że nadajecie na 
tych samych falach i że całkowicie rozumiesz ich sposób myślenia. 

„Dyscyplina polega na pamiętaniu, czego pragniemy.”                        
                                                                                                            David Campbell
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J a k  l e c i ?
J a k  c i  s i ę  u  n a s p o d o b a ?

c o  b y ś  z m i e n i ł ?



    Pamiętaj o reakcji zwrotnej

„Brak wydania opinii w odpowiedniej chwili to największe okrucieństwo, 
jakie możemy zadać drugiemu człowiekowi.” 

Charles Coonradt, konsultant ds. zarządzania.           

Jeśli odetniesz wolontariuszy od twoich reakcji i opinii, sami je sobie wymyślą i naj-
prawdopodobniej będą one oparte na ich najgorszych obawach. 

    Nie myl stresu z troską 
Większość liderów stosuje podwójną negację jako sposób motywowania innych. Naj-
pierw na wyrost się denerwują, że nie osiągną swoich celów, a potem zamieniają ner-
wy na negatywną energię, aby pobudzić zespół.  To nie działa. Stresowanie się celami 
naszego zespołu to nie to samo, co dbanie o niego. Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, 
gdy jest się zrelaksowanym i skoncentrowanym.

„Stres to po prostu odłączenie się od świata” – Natalie Goldberg – nauczy-
cielka kreatywności. Lider osiąga sukces dzięki umiejętności skupienia 
i pozostania w tym stanie. Wszystko, czemu poświęcisz uwagę, będzie się 
rozwijać. 

    Zarządzaj projektami, nie ludźmi
Liderzy popełniają błąd, gdy próbują zarządzać swoimi ludźmi. Kończy się to na tym, 
że wykonują syzyfową pracę, próbując zarządzać ludzkimi emocjami i osobowościa-
mi. Prowadzi to do kiepskiego zarządzania czasem oraz mało skutecznej amatorskiej 
psychoterapii. Takie działanie zachęca też wolontariuszy do przyjmowania dość nie-
dojrzałego stanowiska w komunikowaniu się z kierownictwem, tak jakby oczekiwali, 
że ich koordynator będzie nowym rodzicem, zamiast skupiać się na dorosłej relacji. 
Pierwszym zadaniem lidera jest upewnienie się, że relacja między nim a zespołem 
jest dojrzała.

Wprawny lider nie będzie się bawił w psychoterapeutę amatora, który 
całe dnie spędza na radzeniu sobie z ludzkimi emocjami i osobowościa-
mi. Wprawny lider potrafi współczuć i zawsze stara się zrozumieć uczucia 
innych, nigdy jednak nie będzie próbował zarządzać tymi uczuciami. 
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Lider zarządza porozumieniem. Ustala je z członkami  zespołu i nawiązuje je jak doro-
sły z dorosłym. Komunikowaniu się towarzyszy szacunek. Nie ma miejsca na zastra-
szanie ani wymądrzanie się. 

Kiedy uda się już osiągnąć porozumienie – ludźmi nie trzeba zarządzać. 
Zarządza się tylko tym porozumieniem. W ten sposób relacja obu stron 
jest bardziej dojrzała i pełna szacunku, a komunikacja między nimi bar-
dziej otwarta. Obie strony czują się równie odpowiedzialne. Łatwiej 
w takich warunkach rozmawiać o „niewygodnych” sprawach.

Powiedzmy, że koordynator projektu ma sprawić, żeby grupa wolontariuszy zrobiła 
daną rzecz. Wszyscy zgodzili się, że obejrzą film edukacyjny, wyprodukowany przez 
twoją organizację, a następnie wypełnią elektronicznie ankietę. Nikt tego nie zrobił.
Znaczy to tyle, że osoba odpowiedzialna za projekt to ktoś, z kim muszę wzmocnić 
swoje porozumienie, z kim nie mam mocnego porozumienia. Ta osoba nie „postąpi-
ła źle”. Musimy razem spokojnie usiąść i porozmawiać twarzą w twarz i powiedzieć: 
„Musimy zawrzeć w tej sprawie jakieś porozumienie, ponieważ sprawa ta musi zostać 
załatwiona i chcę, aby załatwiona została w sposób, który będzie dla Ciebie najbardziej 
efektywny, ale jednocześnie nie będzie zakłócała twoich codziennych zajęć. Porozma-
wiajmy więc o tym. Pozwól, że ci pomogę. Ty i ja musimy więc znaleźć razem jakiś spo-
sób. Ustalić coś razem, tak aby zadanie zostało wykonane. Czy chcesz to robić? 
Czy masz jakiś sposób na załatwienie tej sprawy? Czy potrzebne ci moje wsparcie?” Lider 
zawsze służy. Nie tylko ustala zasady, ale również służy swoim ludziom. Zawsze też pyta: 
„Czy mogę ci jakoś pomóc”.  Zawieracie porozumienie. Jest to umowa dwustronna.

    Koncentruj się na wynikach, a nie na wymówkach
Pytaj : dlaczego tego chcesz? Co ci to da? Co jeszcze może ci to dać?

    Trenuj osiąganie rezultatów

„Dopóki nie ma zobowiązań, istnieją jedynie obietnice i nadzieje, 
a nie plany.” 

Peter F. Drucker

Nie skupiaj się na zarządzaniu działaniami, ale skup się na rezultatach. Musisz skupić 
się na wynikach i wymagać od ludzi odpowiedzialności za wyniki, a nie tego, by tylko 
bardzo się starali. Upraszczaj działania. Skupiaj się tylko na wynikach.
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Czynniki podnoszące poziom motywacji (pozamaterialne):

 Wyznaczanie realistycznych celów;

 Motywowanie oparte o indywidualne potrzeby wolontariusza;

 Zauważanie indywidualnego wkładu wolontariusza;

 Informacja zwrotna po wykonaniu zadania;

 Chwalenie nie tylko rezultatów, ale i starań;

 Dobra, dwustronna komunikacja;

 Zainteresowanie; 

 Zaufanie do wolontariusza;

 Uwzględnianie opinii, sugestii 
   i pomysłów wolontariusza.

Wolontariusz, który wraca z misji zagranicznej, nie jest tą samą osobą, którą był wcze-
śniej. Ma na swoim koncie niecodziennie doświadczenia, wspomnienia i przeżycia. 
Powraca z nowymi umiejętnościami, wiedzą i podejściem do wielu spraw. Koordyna-
tor powinien spojrzeć na niego z tej właśnie nowej perspektywy – popowrotowej. 

Wolontariusz wraca do kraju i ma zazwyczaj nowe potrzeby i oczekiwania wobec życia. 
Musi wyznaczyć sobie nowe cele. I musi znaleźć odpowiednią motywację do ich reali-
zacji. Zmienia się także jego motywacja do działania w ramach organizacji. Powrotny 
szok kulturowy zazwyczaj wiąże się ze spadkiem motywacji, ale może też zdarzyć się 
sytuacja, w której wolontariusz, po swoich osobistych doświadczeniach za granicą, 
stwierdzi, że angażowanie się w sprawy globalne jest właśnie tym, czym chce zajmo-
wać się po powrocie i co nada sens jego życiu w kraju. Jakkolwiek, motywacja jest spra-
wą niezwykle indywidualną, dlatego też wymaga bardzo indywidualnego podejścia.

Spotkanie i rozmowa z wolontariuszem nie zawsze są wystarczające. By koordynator 
mógł na nowo „odkryć” wolontariusza, mogą mu się przydać odpowiednie testy i for-
mularze, o których wypełnienie może poprosić wolontariusza po powrocie. Ćwiczenia 
te są przydatne także, a może przede wszystkim dla wolontariusza, który dzięki nim 
ma możliwość dokonać weryfikacji różnych informacji o sobie, jak również dowiedzieć 
się o sobie nowych rzeczy i zastanowić się nad tym, co mógłby i chciałby robić w ra-
mach organizacji.
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Cel: 
To ćwiczenie pomoże Ci zanalizować Twoje doświadczenia z przeszłości i zrozumieć, 
jakie zachowania koordynatora, podopiecznego lub organizacji pozwoliły Ci osiągnąć 
lepsze  rezultaty pracy. 

Przebieg ćwiczenia: 

Krok 1: 
Przypomnij sobie 5 sytuacji, w których poczułeś nową energię do dalszej pracy wolon-
tariackiej i wypisz je poniżej. Zastanów się, co było impulsem do działania? Weź pod 
uwagę,  jak zachował się koordynator, czy i w jaki sposób wspierali Cię inni uczestnicy 
wydarzenia, podopieczni, jakie były Twoje własne potrzeby i odczucia. 

Np. mój podopieczny (uczeń) przestał wagarować 

1 ..................................................................................................................................
..................................………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………..............................................
.....................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................
...................................................................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......................
......................................................................................................................................

3 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

4 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

5 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

Formularz nr 1         JAK ROZPOZNAĆ WŁASNE MOTYWACJE11  

11  PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
       Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Krok 2: 
Następnie przypomnij sobie 5 zdarzeń, po których poczułeś się zniechęcony lub całko-
wicie zrezygnowałeś ze współpracy. Ponownie weź pod uwagę postawę koordynatora, 
innych uczestników wydarzenia, podopiecznych, własne potrzeby i odczucia. 

Np. mimo wielu godzin korepetycji mój podopieczny nie zdał egzaminu poprawkowego 
z języka polskiego 

1 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

2 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

3 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

4 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

5 ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................……………………………………………………………
.................................................................……………………………………………………………

Krok 3: 
Teraz zanalizuj własne doświadczenia wolontariackie. Zastanów się, co w wymienio-
nych  powyżej sytuacjach zachęciło Cię do działania, a co obniżyło Twoją motywację. 
Na co powinieneś zwrócić uwagę w dalszej pracy? 

Posłuży Ci do tego tabela:
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Krok 4 
Zastanów się, które z wymienionych przez Ciebie czynników sukcesów i porażek spo-
wodowane były czynnikami zewnętrznymi („Z”), a które wewnętrznymi („W”). W ko-
lumnę 2 i 4 powyższej tabeli wpisz literę „W”, jeśli wynik Twojego działania zależał od 
motywacji wewnętrznej, lub literę „Z”, gdy odniesiony sukces był efektem motywacji 
zewnętrznej, lub gdy zniechęciłeś się do działania z powodu nieumiejętnie dobranej 
zachęty ze strony innych osób. 

Podsumowanie: 
Proponowane ćwiczenie pozwala na osiągnięcie różnorodnych celów związanych z roz-
poznaniem własnych motywacji. Postępując według instrukcji podanych na każdym 
z  czterech etapów, jesteś w stanie sprawnie i samodzielnie określić charakter swojej 
motywacji, ocenić, jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne decydują o Twoim zaanga-
żowaniu oraz co podnosi jakość i efektywność Twoich działań. 

MOTYWUJE MNIE

W/Z

ZNIECHĘCA MNIE

W/ZNp. osiągnięty sukces, słowa uznania od 
podopiecznych, opis moich dokonań na 

stronie www organizacji

Np. porażka, brak pochwały, zbyt 
wysokie wymagania organizacji

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)
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Cel: 
Celem testu jest zbadanie Twojej motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Przebieg ćwiczenia: 

Krok 1: 
Przeczytaj uważnie podane poniżej stwierdzenia. Każde z nich porównaj ze swoim 
dotychczasowym doświadczeniem ze szkoły, pracy, działalności wolontariackiej. 
Co było dla Ciebie ważne? Jak układała się współpraca z przełożonymi, koordynatora-
mi, nauczycielami, współpracownikami lub uczniami? Z podanych stwierdzeń wybierz 
tylko te, które określają Ciebie najbliżej, i zaznacz je zakreślając literę po prawej stro-
nie testu. 

1. Jest dla mnie ważne, by mieć dobrze płatną pracę, nawet jeśli nie zyskuję uzna-
nia za to, co robię.

2. Ważne jest dla mnie, że moja praca zyskuje uznanie i pochwałę, nawet jeśli 
oznacza to,  że mniej zarabiam.

3. Wolę mieć dobre stosunki z przełożonym, nawet jeśli oznacza to mniejszą odpo-
wiedzialność. D

4. Wolę mieć większą odpowiedzialność, nawet jeśli oznacza to nieco trudniejsze 
stosunki  z przełożonym. C

5. Ważne są dla mnie stosunki z przełożonym, nawet jeśli oznacza to wykonywa-
nie mniej ciekawej pracy. D

6. Ważne jest dla mnie, by mieć interesującą pracę, nawet jeśli oznacza to, że moje 
stosunki z przełożonym nie są najlepsze. G

7. Wolę otrzymać awans, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie szansy uzyskania 
podwyżki. E

8. Wolę zajmować wysoko płatne stanowisko, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie 
szansy otrzymania awansu. A

9. Ważne jest dla mnie zdobycie uznania za wykonywanie stosunkowo mniej waż-
nego zadania, niż wykonywanie ważnego, ale niedocenianego zadania. B

10. Ważniejsze jest dla mnie realizowanie ważnego zadania, niż wykonywanie nie-
istotnego zadania, które zyska uznanie i pochwałę. G

11. Wolałbym wykonywać nieciekawą pracę, pod warunkiem, że dobrze układałyby 
się moje stosunki z kolegami. H

12. Wolałbym wykonywać stymulującą pracę, nawet jeśli oznaczałoby to moją nie-
popularność wśród kolegów. G

13. Najważniejszym warunkiem umożliwiającym wypełnienie moich obowiązków 
jest posiadanie odpowiedzialności i władzy dającej możliwość podejmowania 
decyzji.

C

Formularz nr 2         ANALIZA MOTYWACJI DO PRACY  (TEST HERZBERGA) 12 

A

B

12   PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
        Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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14. Najważniejszym warunkiem właściwego wypełniania obowiązków jest dla mnie 
zagwarantowanie dobrej płacy. A

15. Wolę mieć pracę charakteryzującą się dobrymi stosunkami z przełożonymi, 
nawet jeśli oznacza to nieco niższe płace. D

16. Zasadnicze znaczenie ma dla mnie dobrze płatna praca, nawet jeśli oznacza to 
trudności we współpracy z przełożonymi. A

17. Wolę być obarczony odpowiedzialnością przy wykonywaniu pracy, nawet jeśli 
oznacza to, że jest ona mniej doceniana i przynosi mniej pochwał. C

18. Wolę mieć mniej odpowiedzialną pracę, pod warunkiem, że to, co robię, zapew-
nia mi uznanie i powody do pochwał ze strony innych. B

19. Odczuwam dużą motywację do pracy, kiedy jestem doceniany i chwalony tak, 
jak na to zasługuję. B

20. Odczuwam dużą motywację, pracując ze swoim przełożonym, jeśli nasze sto-
sunki służbowe są dobre, a współpraca układa się pomyślnie. D

21. Wolałbym mieć poczucie osiągnięcia sukcesu po wykonaniu trudnej pracy, 
niż świadomość, że miałem łatwiejszą, ale dobrze płatną pracę. F

22. Wołałbym mieć dobrze płatną pracę, niż taką, która stwarzałaby trudne do prze-
zwyciężenia problemy. A

23. Odczuwam większą satysfakcję w pracy wówczas, gdy wiem, że mam poparcie 
kolegów, niż wtedy, gdy jestem doceniany za dobrze wykonaną pracę. H

24. Odczuwam większe zadowolenie z uznania i pochwał za dobrze wykonywaną 
pracę, niż z uzyskanego poparcia ze strony kolegów. B

25. Świadomość, że inni ludzie są zadowoleni z tego, iż jestem ich kolegą, stymuluje 
mnie bardziej, niż odpowiedzialność. H

26. Świadomość posiadania odpowiedzialnej pracy stymuluje mnie bardziej niż to, 
że jestem lubiany przez kolegów. C

27. Uważam za bardziej interesujące podjęcie pracy, która wiąże się z większą od-
powiedzialnością, nawet jeśli nie daje ona żadnej szansy na uzyskanie awansu. C

28. Za bardziej interesujące uważam otrzymanie awansu, nawet jeśli dana praca 
cechuje się mniejszą odpowiedzialnością. E

29. Za ważniejsze uważam uzyskanie oceny z wykonania swojej pracy niż otrzyma-
nie pochwał i uznania za uzyskane rezultaty. F

30. Za ważniejsze uważam zyskanie uznania i pochwał niż wiedzę, czy (a jeśli tak, 
to w jakim stopniu) z powodzeniem wykonuję swoją pracę. B

31. Ważniejsze jest dla mnie posiadanie poparcia kolegów niż dobrych stosunków 
z przełożonymi. H

32. Ważniejsze jest dla mnie posiadanie dobrych stosunków z przełożonymi niż 
świadomość poparcia ze strony kolegów. D

33. Wolałbym mieć bardziej odpowiedzialną pracę, nawet jeśli byłaby ona mniej 
interesująca. C

34. Wolałbym mieć bardziej interesującą pracę, nawet jeśli byłaby ona związana 
z mniejszą odpowiedzialnością. G

35. Do uzyskania pełnej satysfakcji z pracy niezbędna jest dla mnie świadomość, 
że moja płaca odpowiada wysiłkowi, jaki wkładam w wykonanie pracy. A
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36. Do uzyskania pełnej satysfakcji konieczna jest dla mnie świadomość, że wyko-
nywana praca jest istotna i celowa, nawet jeśli jest niżej płatna. G

37. Gdybym zmieniał pracę, to byłoby to spowodowane brakiem możliwości 
awansu. E

38. Gdybym zmieniał pracę, to byłoby to spowodowane brakiem poczucia możliwo-
ści realizowania zamierzonych celów na stanowisku, które aktualnie zajmuję. F

39. Ważniejsze od posiadania dobrych stosunków z przełożonym jest dla mnie 
posiadanie odpowiedniego systemu informującego, jak udaje mi się realizować 
założony cel.

F
40. Ważniejsze od posiadania systemu informacyjnego, pokazującego mój pozy-

tywny udział w realizacji założeń, są dla mnie dobre stosunki z przełożonymi. D
41. Ważniejsze są dla mnie stosunki z przełożonymi, niż ryzykowanie ich pogorsze-

nia na skutek przyjęcia awansu. D
42. Wolałbym przyjąć awans, nawet jeśli oznaczałoby to pogorszenie moich stosun-

ków z przełożonymi. E
43. Charakter mojej pracy prawie na pewno spowoduje, że będę dalej pracował 

w tej firmie, nawet jeśli oznaczałoby to brak możliwości awansu. G
44. Nawet jeśli nowa praca miałaby charakter działań rutynowych, to wolałbym 

otrzymać awans. E
45. Ważniejsze jest pracowanie w zespole, który okazuje sobie poparcie i współpra-

cę, niż praca w pojedynkę, nawet jeśli zapewniałaby wyższe wynagrodzenie. H
46. Ważna jest świadomość, że jest się dobrze opłacanym, nawet jeśli miałoby to 

oznaczać pracę „w osamotnieniu”. A
47. Odpowiedzialność stwarza pozytywne poczucie, nawet jeśli nie zawsze udaje 

się zrealizować cel i sprostać oczekiwaniom. C
48. Możliwość zrealizowania tego, czego się ode mnie oczekuje, jest ważniejsza niż 

większa odpowiedzialność. F
49. Lepiej jest odczuwać uznanie za pracę, którą mam, niż otrzymać awans. B
50. Lepiej jest awansować, nawet jeśli oznacza to brak możliwości uznania, doce-

nienia w przyszłości. E
51. Ważniejsze jest dla mnie poparcie i współpraca ze strony kolegów, niż otrzyma-

nie awansu i bycie od nich odizolowanym. H
52. Lepiej jest awansować, nawet jeśli oznacza to odizolowanie od kolegów. E
53. Wolę z powodzeniem wykonywać swoją pracę, niż mieć bardziej interesujące 

zajęcie, przy którym dość często spotykałyby mnie niepowodzenia. F
54. Wolę mieć interesujące zadanie, nawet jeśli dość często nie daję sobie z nim 

rady, niż mieć prostą i nudną pracę. G
55. Wolałbym raczej raz na jakiś czas ponieść porażkę w pracy, niż wiedzieć, że nie 

miałem poparcia ze strony kolegów. H
56. Wolę wiedzieć, że zawsze mam powodzenie w pracy, nawet jeśli oznacza to, 

że nie mam poparcia ze strony kolegów. F
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Krok 2 

Policz, ile razy zaznaczyłeś poszczególne litery. Liczbę zaznaczeń wpisz poniżej 
w puste pola nad literami. Interpretację wyników testu znajdziesz w Kluczu na 
następnej stronie. 

        A                 B                 C                 D                E                 F                  G                H 

Podsumowanie: 
Wyniki tego testu odzwierciedlają strukturę Twojej motywacji zawodowej. Na podsta-
wie uzyskanych rezultatów można naszkicować ranking wartości związanych z pracą, 
określić, które elementy (stosunki z przełożonymi, możliwość awansu, uznanie i po-
chwały, możliwość realizacji ambitnych celów) są dla Ciebie najważniejsze i wpływają 
pozytywnie na poziom Twojej motywacji i satysfakcji zawodowej. 

Dla osoby szukającej pracy, zarówno zawodowej, jak i wolontariackiej, wyniki tego 
testu mogą być pewną wskazówką przy formułowaniu pytań do potencjalnego pra-
codawcy. Jeśli np. w zakresie motywacji do pracy w grupie (litera H) uzyskasz maksy-
malny wynik (ponad 5 pkt.) i zajmie ona czołowe miejsce w Twoim rankingu wartości 
(co sugeruje, że jesteś typem zespołowym), to powinieneś się upewnić, że oferowana 
Ci praca przynajmniej częściowo będzie miała charakter grupowy. Niedopasowanie 
oczekiwań pracownika/wolontariusza i charakteru pracy może spowodować frustrację 
prowadzącą do spadku motywacji i efektywności. Przy interpretacji wyników testu 
pamiętaj, że są one do pewnego stopnia uwarunkowane Twoimi dotychczasowymi 
doświadczeniami i bieżącą sytuacją. Jeśli np. cierpisz z powodu złych relacji z koordy-
natorem, to wyniki w obszarach sfery stosunków z przełożonymi będą zafałszowane. 
Mamy bowiem tendencje do skupiania się na rzeczach, które nam w danym momen-
cie najbardziej doskwierają albo których nam najbardziej brak. Analizując wyniki 
testu, warto również pamiętać, że kwestionariusze osobowości bazują na sądach 
deklaratywnych, czyli na tym, co na swój temat sądzi sam badany. Rezultat testu 
zawsze będzie zatem obarczony pewnym błędem, wynikającym z mało adekwatnej 
samooceny lub z odpowiedzi, które wyrażają to, jacy chcielibyśmy być, a nie to, jacy 
jesteśmy naprawdę. 
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KLUCZ DO TESTU „ANALIZA MOTYWACJI DO PRACY” (test Herzberga)13  

LITERA - A  /finansowe narzędzia motywacji/ 

0-2 pkt. – nie motywują Cię bodźce finansowe 
3-4 pkt. – widzisz potrzebę stosowania bodźców finansowych, ale nie determinuje 
to Twojej aktywności 
ponad 5 pkt. – motywują Cię podwyżki, premie, prowizje..., to główny czynnik napę-
dzający Twoją aktywność 

LITERA - B  /pozafinansowe narzędzia motywacji/ 

0-2 pkt. – nie motywuje Cię uznanie dla Twojej pracy czy pochwały na tle grupy 
3-4 pkt. – dostrzegasz potrzebę uznania przełożonych, ale nie determinuje to Twojej 
aktywności 
ponad 5 pkt. – motywuje Cię pochwała i uznanie, przywiązujesz wagę do docenienia 
Twojego wkładu pracy w realizację zadań 

LITERA - C  /odpowiedzialność/ 

0-2 pkt. – cechuje Cię wysoki poziom odpowiedzialności, decyzję poprzedzasz analizą, 
Twoje opinie są przemyślane; bardzo niski wynik wskazuje na trudności w podejmo-
waniu decyzji 
3-4 pkt. – ta sfera jest obojętna dla Twojej motywacji 
ponad 5 pkt. – łatwo podejmujesz decyzje, niekoniecznie analizując wszystkie aspekty 
zagadnienia, a nawet masz skłonność do nieprzemyślanych kroków 

LITERA - D / stosunki z przełożonymi/ 
0-2 pkt. – nie motywują Cię próby ułożenia pozytywnych stosunków z przełożonymi 
3-4 pkt. – dostrzegasz potrzebę pozytywnego ułożenia stosunków z przełożonymi, ale 
nie determinuje to Twojej aktywności 
ponad 5 pkt. – układanie pozytywnych stosunków z przełożonymi to główny czynnik 
motywujący Twoją aktywność; wysokie wyniki wskazują na wysoki poziom kompromi-
su, przechodzący czasem w konformizm 

LITERA - E / możliwość awansu/ 
0-2 pkt. – nie motywuje Cię chęć awansu, nie masz aspiracji sprawowania formalnego 
przywództwa 
3-4 pkt. – dostrzegasz znaczenie awansów, ale nie determinuje to Twojej aktywności 
ponad 5 pkt. – możliwość awansowania determinuje Twoją aktywność.
 

13  PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
       Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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LITERA – F  / możliwość osiągnięcia założonych celów/
0-2 pkt. – nie motywuje Cię wola realizacji zakładanych celów, nie masz determinacji 
do udowodnienia sobie, że możesz zrealizować dane zadanie
3-4 pkt. – dostrzegasz znaczenie i rolę realizacji założonych zadań, ale nie determinuje 
to Twojej aktywności
ponad 5 pkt. – motywuje Cię możliwość realizacji założonych zadań, można Ci stawiać 
ambitne cele, bo to dla Ciebie bodziec do rozwoju osobistego

LITERA - G  / rodzaj pracy, jaką wykonujesz/
0-2 pkt. – jesteś osobą uniwersalną, nie masz problemu ze zmianą charakteru pracy
3-4 pkt. – w razie konieczności nie masz problemu ze zmianą charakteru pracy, ale 
dostrzegasz potrzebę i wagę specjalizacji
ponad 5 pkt. – masz tendencję do specjalizacji, doskonalenia się w dziedzinie swojej 
pracy, widzisz swoją wartość i profesjonalizm, zmiana charakteru pracy stanowi dla 
Ciebie problem

LITERA – H  / praca w grupie/
0-2 pkt. – nie masz predyspozycji do pracy w grupie, kontakty interpersonalne spra-
wiają Ci trudności
3-4 pkt. – dostrzegasz wagę pracy zespołowej i nie sprawia Ci ona trudności, ale nie 
przeceniasz jej znaczenia
ponad 5 pkt. – wykazujesz preferencje do pracy zespołowej, prawidłowe stosunki in-
terpersonalne mają dla Ciebie kluczowe znaczenie, łatwo rezygnujesz z celów indywi-
dualnych w imię realizacji grupowych
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Cel: 
Wykonując to ćwiczenie, określisz swój typ osobowości zawodowej i poznasz obszary 
pracy, które pozwolą Ci na rozwijanie zainteresowań. 

Przebieg ćwiczenia: 

Krok 1: 
Przeczytaj wszystkie przymiotniki podane w kolumnach, a następnie zaznacz te, które 
pasują do Ciebie i najlepiej Cię charakteryzują. 

TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWYCH wg HOLLANDA
autor: A. Paszkowska-Rogacz

Formularz nr 3         ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE14

prostolinijny analityczny emocjonalny

skłonny do kompromisu powściągliwy niedbały

szczery ostrożny ekspresyjny

uczciwy krytyczny impulsywny

przywiązujący wagę do 
spraw materialnych

z rezerwą do ludzi niezależny

trzeźwo myślący ciekawy intuicyjny

nie dbający o rozgłos metodyczny otwarty

wytrwały niezależny wrażliwy

praktyczny racjonalny niepraktyczny

skromny dokładny pełen wyobraźni

stanowczy powściągliwy idealistyczny

zapobiegliwy precyzyjny oryginalny

przyjazny ambitny sumienny

uprzejmy dominujący skuteczny

cierpliwy energiczny rozważny

odpowiedzialny optymistyczny zdyscyplinowany

hojny ryzykujący wytrwały

współpracujący popularny opanowany

14  PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
       Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Krok 2: 

1. Oblicz, ile słów najlepiej Ciebie opisujących znalazło się w każdej z trzech kolumn. 
2. Następnie wpisz do trzech kratek symbole tych typów osobowości, w których ko-
lejno podkreśliłeś najwięcej cech zaczynając od największej. Tytuły kolumn z typami 
osobowości znajdziesz w Kluczu na następnej stronie. Pierwsze litery tytułów kolumn 
zaznaczonych najwięcej razy utworzą kod Twojej osobowości. 

Podsumowanie: 
Z teorii Hollanda wynika, że głównym czynnikiem decydującym o wyborze zawodu są 
zainteresowania i określone cele życiowe. Zarówno wolontariusz, jak i każde wykony-
wane przez niego zajęcie ma swój indywidualny trójczłonowy kod (np. SPA społeczny-
przedsiębiorczy-artystyczny). Ważne jest, aby przynajmniej 2 pierwsze symbole kodu 
Twojej osobowości były spójne z 2 pierwszymi symbolami kodu pracy, jaką wykonujesz. 
Niedopasowanie Twojej osobowości do typu pracy powoduje, że zarówno Ty, jak 
i koordynator nie będziecie zadowoleni ze współpracy (np. angażowanie wolontariusza 
„złotej rączki” z dominującym typem osobowości typu „realistyczny” do prac typu „spo-
łecznego”, jak towarzyszenie osobom samotnym). Dlatego istotne jest, abyś szczerze 
rozmawiał ze swoim koordynatorem i dzielił się z nim swoimi odczuciami (np. pracujesz 
na świetlicy w grupie wolontariuszy i nie potrafisz zrezygnować ze współpracy, choć 
wolałbyś działać samodzielnie, np. tłumacząc teksty z języków obcych). Skutkiem nie-
dopasowania stanowiska pracy, będzie to, że zarówno koordynator, jak i wolontariusz, 
po pewnym czasie prawdopodobnie nie będą zadowoleni ze współpracy. 

przekonujący ufny w siebie podporządkowujący się

wnikliwy
zwracający na siebie 
uwagę

praktyczny

rozumiejący innych rozmowny rozważny

taktowny poszukujący wrażeń kontrolujący się

pełen empatii pewny siebie oszczędny

wielkoduszny towarzyski układny
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KLUCZ DO TYPÓW OSOBOWOŚCI ZAWODOWYCH wg HOLLANDA
autor : A. Paszkowska-Rogacz

REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A)

prostolinijny 

szczery 

uczciwy 

przywiązujący wagę do 

spraw materialnych 

trzeźwo myślący 

nie dbający o rozgłos 

wytrwały 

praktyczny 

skromny 

stanowczy 

zapobiegliwy 

skłonny do kompromisu 

analityczny 

ostrożny 

krytyczny 

ciekawy 

z rezerwą do ludzi 

metodyczny 

niezależny 

racjonalny 

dokładny 

powściągliwy 

precyzyjny 

powściągliwy 

emocjonalny 

ekspresyjny 

impulsywny 

niezależny 

intuicyjny 

otwarty 

wrażliwy 

niepraktyczny 

pełen wyobraźni 

idealistyczny 

oryginalny 

niedbały 

SPOŁECZNY (S) PRZEDSIĘBIORCZY (P) KONWENCJONALNY (K)

przyjazny 

uprzejmy 

cierpliwy 

odpowiedzialny 

hojny 

współpracujący 

przekonujący 

wnikliwy 

rozumiejący innych ludzi 

taktowny 

pełen empatii 

wielkoduszny 

ambitny 

dominujący 

energiczny 

optymistyczny 

ryzykujący 

popularny 

ufny w siebie 

zwracający na siebie 

uwagę 

rozmowny 

poszukujący wrażeń 

pewny siebie 

towarzyski 

sumienny 

skuteczny 

rozważny 

zdyscyplinowany 

wytrwały 

opanowany 

podporządkowujący się 

praktyczny 

rozważny 

kontrolujący się 

oszczędny 

układny 
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Źródło: R.N. Bolles, Spadochron praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, 
szukających pracy i zmieniających zawód, Wyd. FISE, Warszawa 1993, s. 213.

REALISTYCZNY BADAWCZY

Ludzie, którzy mają uzdolnienia 
sportowe lub zdolności manualne, wolą 
pracować z przedmiotami, maszynami, 
roślinami, zwierzętami lub wolą 
przebywać na świeżym powietrzu 

Ludzie, którzy lubią obserwować, uczyć 
się, badać, analizować, oceniać lub 
rozwiązywać problemy 

KONWENCJONALNY ARTYSTYCZNY

Ludzie, którzy lubią mieć do czynienia 
z danymi, lubią pisać i obliczać, 
wykonywać prace ze zwróceniem 
uwagi na szczegóły lub kierować się 
instrukcjami innych 

Ludzie o zdolnościach artystycznych, 
są innowacyjni i obdarzeni intuicją, 
lubią pracować w nieschematycznych 
sytuacjach, używając wyobraźni 
i możliwości twórczych

PRZEDSIĘBIORCZY SPOŁECZNY

Ludzie, którzy lubią pracować z ludźmi 
mieć wpływ na innych, przekonywać, 
występować publicznie, chcą być 
przywódcami lub chcą zarządzać 
dla osiągnięcia zysku lub celów 
wyznaczonych przez organizację 

Ludzie, którzy lubią pracować z ludźmi, 
informować, wyjaśniać, pomagać, 
szkolić, wychowywać lub leczyć, mają 
uzdolnienia związane z posługiwaniem 
się słowami 

TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWYCH
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 Analiza SWOT to niezwykle popularna, dzięki swojej prostocie i łatwości stosowania, 
metoda porządkowania danych przy tworzeniu m.in. planów strategicznych. Polega 
na określeniu czterech czynników, które obrazują sytuację, w jakiej się znajdujesz, 
np. zawodową i wolontariacką. 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

Formularz nr 4         MOJA SAMOOCENA - SŁABE I MOCNE STRONY15 

MOCNE STRONY (STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

Twoje zasoby, to, co stanowi przewagę 
w stosunku do innych (np. doświadcze-
nie, znajomość języków obcych,umie-
jętności, zaangażowanie itp.)

Twoje braki, to, czego nie umiesz, nie 
posiadasz, w czym jesteś gorszy od in-
nych (np. brak wiedzy, brak umiejętności 
planowania, brak wytrwałości, nadwraż-
liwość itp.) 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS)

Możliwości wynikające z otoczenia; 
czynniki zewnętrzne sprzyjające Two-
jemu rozwojowi teraz lub w przyszłości 
(np. sojusznicy, siatka kontaktów, naj-
nowsze trendy, tworzące się nowe miej-
sca pracy w projektach itp.)

Bariery wynikające z otoczenia; czynniki 
zewnętrzne utrudniające Twoją sytuację 
(np. duża konkurencja, zmiany w regula-
cjach prawnych, postawa roszczeniowa, 
tendencje demograficzne itp.)

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

15   PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
        Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Ćwiczenie 1 16

Cel: 
Celem ćwiczenia jest analiza Twoich słabych i mocnych stron. 

Przebieg ćwiczenia: 
Zastanów się, w oparciu o jakie zasoby i możliwości możesz budować własną strategię 
rozwoju zawodowego/wolontariackiego. Uwzględnij także słabe punkty wynikające 
z Twoich braków i zagrożeń zewnętrznych. Rozumiemy, że może być Ci trudno spoj-
rzeć na siebie obiektywnie. Jeśli napotkasz taką trudność, poproś koordynatora pracy 
wolontariackiej lub zaufanego współpracownika o pomoc przy wypełnianiu tabeli. 

MOCNE STRONY (STRENGHTS) SŁABE STRONY (WEAKNESSES) 

Moje zasoby: 

1

2 

3 

4 

5 

Moje braki:

1

2 

3 

4 

5 

SZANSE (OPPORTUNITIES) ZAGROŻENIA (THREATS)

Moje możliwości: 

1

2 

3 

4 

5 

Moje bariery:

1

2 

3 

4 

5 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

16  PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
       Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Podsumowanie: 
Dokładna analiza wszystkich czterech czynników jest Twoją podstawą do budowania 
strategii rozwoju zawodowego i wolontariackiego. Wykorzystaj w maksymalny sposób 
swoje mocne strony oraz szanse pojawiające się w otoczeniu, a także minimalizuj braki 
i zagrożenia. Analiza SWOT pozwala stwierdzić, czy posiadasz wystarczające zasoby, 
aby osiągnąć cel (np. czy znasz miejsca, gdzie mógłbyś pracować odpłatnie, wykonując 
podobne czynności, jakie sprawiają Ci przyjemność w działalności wolontariackiej). 
Jeżeli są one zbyt skromne - pokaże, gdzie ich szukać w otoczeniu (być może Twój ko-
ordynator zna miejsca, gdzie mógłbyś szukać pracy w podobnym zawodzie?). Analiza 
uświadamia także m.in. czekające Cię trudności, skłania do zastosowania, w jaki spo-
sób, wykorzystując swoje zasoby i możliwości, doprowadzić do ich wyeliminowania. 

Ćwiczenie 217  

Cel: 
Celem ćwiczenia jest określenie Twojego potencjału i obszarów, które powinieneś 
wzmocnić w najbliższej przyszłości. 

Przebieg ćwiczenia: 
Na podstawie wykonanej analizy SWOT wybierz po trzy cechy lub umiejętności, które 
zaliczasz do swoich mocnych i słabych stron. Obok każdego wymienionego przykładu 
podaj sytuację lub zdarzenie, które potwierdzą, że je posiadasz. Następnie określ trzy 
obszary, nad którymi powinieneś popracować. 

Cechy lub umiejętności, które zaliczam do swoich mocnych stron: 

Np. wytrwałość – pomimo pierwszych niepowodzeń nauczyłem się poprawnie pisać wnio-
ski i otrzymuję dotacje na projekty dla mojej organizacji. 

1.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................

17   PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
       Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Cechy lub umiejętności, które zaliczam do swoich słabych stron: 

Np. brak umiejętności zarządzania czasem – często nie jestem punktualny. 

1....................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Popracuję jeszcze nad: 

Np. rozwinięciem warsztatu dziennikarskiego i umiejętnością redagowania tekstów na 

stronę www mojej organizacji. 

1....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

2....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

Podsumowanie: 

Ćwiczenie to pozwoliło Ci określić Twoje atuty, które powinieneś eksponować podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętaj, byś był przygotowany na prośbę o zobrazowanie 
ich przykładami z codziennej pracy wolontariusza, które potwierdzą posiadane zdol-
ności lub cechy. Podczas rozmowy przyszły pracodawca może zapytać także o Twoje 
słabe strony. Ważne, abyś potrafił przedstawić je jako mile widzianą przez pracodawcę 
predyspozycję, np. „Nie lubię, kiedy jestem nadmiernie kontrolowany, ponieważ mam 
dużo inicjatywy i potrafię przewidywać problemy, zanim się pojawią.” 
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Ćwiczenie 3 18 

Cel: 
Ćwiczenie jest zaproszeniem do refleksji nad swoimi mocnymi stronami. Celem ćwi-
czenia jest uświadomienie sobie posiadanych zalet, cech, umiejętności i wiedzy. 

Przebieg ćwiczenia: 

Dokończ poniższe zdania: 

Uważam za swoje sukcesy... 
......................................................................................................................................

Mam ugruntowaną wiedzę w zakresie...
……………………………………………………………………………….………………….…………………

Umiem doskonale...  
......................................................................................................................................

To, co wiem i umiem pomaga mi w...  
......................................................................................................................................

Moje walory fizyczne...
......................................................................................................................................

W kontaktach z ludźmi potrafię...
.....................................................................................................................................

Lubią mnie za...
.....................................................................................................................................

Ja siebie lubię za...  
.....................................................................................................................................

Cenią mnie za... 
.....................................................................................................................................

Ja siebie cenię za...
......................................................................................................................................

To, jaki/jaka jestem pomaga mi w... 
...................................................................................................................................... 

Coś, czego nigdy nie chciałbym/chciałabym w sobie zmienić to...
...................................................................................................................................... 

Podsumowanie: 
Ćwiczenie to pozwoliło Ci uświadomić sobie i nazwać różne obszary swoich mocnych 
stron. Dzięki temu możesz odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób możesz lub 
wykorzystujesz je jako wolontariusz. 

18   PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
        Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Kompetencje definiuje się jako zbiór umiejętności, wiedzy, uzdolnień, typowych zacho-
wań, standardowych procedur, sposobów rozumowania, które można zastosować bez 
konieczności zdobywania dodatkowej wiedzy. Dotyczą kontekstu pracy zawodowej, 
powstają bowiem na bazie doświadczenia człowieka w trakcie wykonywania zadań. 
Związane są ściśle z konkretnym człowiekiem. 

Zdolności + osobowość + doświadczenie = kompetencje = misja = stanowisko pracy 

Schemat ten pokazuje, że kompetencje są rezultatem doświadczenia, ale mogą się 
rozwijać pod warunkiem posiadania odpowiednich zdolności oraz predyspozycji osobo-
wościowych. 

Ćwiczenie 1

Cel: 
Celem ćwiczenia jest określenie charakteru stanowiska pracy, na jakim chciałbyś pra-
cować, uwzględniając Twoje kompetencje i wymagania (potrzeby, wartości, narzędzia, 
wymagania zdrowotne, rodzaj stanowiska, atmosfera). 

Przebieg ćwiczenia: 
Opisz swoje dotychczasowe stanowisko pracy wolontariackiej, które było najbliższe 
Twoim oczekiwaniom. Zastanów się, jakie czynności rutynowe wykonywałeś, jakimi 
umiejętnościami i kompetencjami wykazałeś się na danym stanowisku. Opisz także 
sytuacje nietypowe, w których potrafiłeś poradzić sobie z zadaniem. 

Przykład: 

Stanowisko wolontariusza: organizator szkoleń 
Moim koordynatorem był: kierownik projektu 
Współpracowałem z: trenerami, uczestnikami projektu

Wartości, jakimi kierowałem się na tym stanowisku to: 
1. Być pożytecznym społecznie 
2. Pomagać innym w zdobywaniu wiedzy 
3. Rozwijać się i podnosić swoje kompetencje zawodowe 

Formularz nr 5         TO POTRAFIĘ, CZYLI MOJE KOMPETENCJE19

19   PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
        Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl



76

Zakres powierzo-
nych zadań 

Cz
yn

no
śc

i r
ut

yn
ow

e

Organizowanie szkoleń 
w projekcie

Cz
yn

no
śc

i n
ie

ru
ty

no
w

e

Współpraca z mediami 
i promocja podczas Gali 
Wolontariatu 

Źródła informacji/ 
wiedzy o wykony-
wanej pracy wolon-
tariackiej 

Praktycy z innych instytu-
cji/organizacji, wymiana 
informacji, obowiązujące 
procedury grantodawcy, 
ankiety monitoringujące 
poprzednie szkolenia, ra-
porty ewaluacyjne

Harmonogram, normy 
prawne, procedury obo-
wiązujące w Centrum 
Wolontariatu, Internet

Procedury/obieg 
dokumentów 

Zatwierdzone przez kie-
rownika projektu wzory 
dokumentów (listy obec-
ności, ankiety ewaluacyjne, 
dzienniki zajęć), kontakt 
e-mailowy z uczestnikami 
szkolenia

Ustalenie zasad z koor-
dynatorem

Współpraca Uczestnicy, trenerzy, kie-
rownik projektu, specjalista 
ds. ewaluacji projektu

Cały zespół organizu-
jący Galę,dziennikarze, 
media

Umiejętności 
i cechy

Umiejętności organizacyj-
ne, komunikacyjne, współ-
pracy z grupą, obsługa 
komputera i programów 
(Office, Outlook), czytanie 
ze zrozumieniem wytycz-
nych, analiza dokumentacji 
i wyciąganie wniosków

Komunikacja, otwar-
tość, opanowanie, praca 
w sytuacji stresowej, 
dobra pamięć, szybkie 
kojarzenie, umiejętność 
obsługi komputera 
i programu Outlook

Kwalifikacje Wykształcenie wyższe 
(preferowane: psychologia, 
socjologia, pedagogika), 
ukończony kurs z obsługi 
projektów, doświadczenie 
w pracy przy projektach

Doświadczenie w re- 
alizacji podobnych 
projektów, znajomość 
przepisów prawnych 
i wytycznych 

Narzędzia pracy Telefon, komputer, ksero, 
programy komputerowe, 
Internet

Komputer, programy 
komputerowe, Internet, 
telefon, faks 

A teraz w podobny sposób sam wykonaj to ćwiczenie 

Stanowisko wolontariusza: .............................................................................................

Moim koordynatorem był: ..............................................................................................

Współpracowałem z: ....................................................................................................... 
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Podsumowanie: 
To ćwiczenie pokazało, że wykonując każde zadanie, musisz wykazywać się złożonymi 
kompetencjami. Aby prawidłowo wykonywać powierzone Ci obowiązki wolontariu-
sza, musiałeś wykorzystywać swoje umiejętności, cechy osobowości, posługiwałeś się 
rozmaitymi narzędziami. Być może potrafiłeś także rozpoznać zagrożenia i nie traciłeś 
opanowania w sytuacjach dla Ciebie nietypowych. 
 

Zakres powierzo-
nych zadań 
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Źródła informacji/ 
wiedzy o wykony-
wanej pracy wolon-
tariackiej 

Procedury/obieg 
dokumentów 

Współpraca

Umiejętności 
i cechy

Kwalifikacje

Narzędzia pracy 

Wartości, jakimi kierowałem się na tym stanowisku to: 

1......................................................................................................................................

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 



78

Ćwiczenie 2 20 

Cel: 
Zaproponowane tu ćwiczenie ma na celu pomóc Ci w zaplanowaniu rozwoju kompetencji 
zawodowych. 

Przebieg ćwiczenia: 
Zastanów się, jakie kompetencje zawodowe możesz rozwinąć poprzez wolontariat. 
Pamiętając, że kompetencje są zbiorami umiejętności, wiedzy, cech osobowych, które 
można stosować bez zdobywania nowej wiedzy, pomyśl, gdzie chciałbyś je później 
wykorzystać w pracy zawodowej. 

Dokończ poniższe zdania: 

Chcę poprzez wolontariat nabyć kompetencje... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 abym w przyszłości mógł je wykorzystać w konkretnych działaniach, takich jak... 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Aby to osiągnąć, muszę zadbać o: 

Wykształcenie: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kompetencje: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
Inne zasoby:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Sojuszników: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

20   PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
        Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Muszę też przezwyciężyć bariery:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
I zapewnić sobie:
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................
Punkty krytyczne realizacji mojego planu: 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Podsumowanie: 
Ćwiczenie to pomogło Ci określić, jakie kompetencje pragniesz nabyć poprzez do-
świadczenie wolontariackie i zawodowe. Wykonując to zadanie, nauczyłeś się pla-
nować rozwój kompetencji, wytyczyłeś dalsze kierunki działania i wiesz już, jak dalej 
pracować nad pomysłami i inspiracjami. Pamiętaj, że dobry plan działania powinien 
być dobrze opracowany i mieć jasno wytyczony cel. 
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Formularz nr 6         PLANOWANIE KARIERY WOLONTARIUSZA21 

Wchodząc lub powracając na rynek pracy, stajesz przed koniecznością zaplanowania 
własnej kariery zawodowej. Jest to droga profesjonalnego rozwoju, którą zamierzasz 
przejść w swoim życiu zawodowym. Zachęcamy Cię, abyś planował nie tylko karierę 
zawodową, ale także wolontariacką w organizacji, w której obecnie pomagasz. 

Rozwój kariery obejmuje także planowanie doskonalenia zawodowego oraz kierowa-
nie jego przebiegiem w celu przygotowania się do obejmowania nowych stanowisk, 
wykonywania nowych zadań i pełnienia nowych funkcji. Rozwój kariery jest procesem 
ciągłym, w którym dokonuje się realizacja i weryfikacja Twoich planów zawodowych. 

Kariera zawodowa to proces obejmujący rozwój postaw, wartości, umiejętności, zdol-
ności, zainteresowań, cech osobowości i wiedzy odnoszący się do pracy zawodowej. 
Jest to osiąganie wielu celów postawionych sobie na przestrzeni całego życia. 

Kariera w organizacji to pojęcie węższe, obejmuje ciąg wykonywanych przez Ciebie 
zadań i pełnionych funkcji w konkretnej placówce. 

Planowanie kariery to: 

 Ustalanie celów (Co chcę osiągnąć? Co jest dla mnie ważne?) 

 Poszukiwanie rozwiązań (Jak dotrzeć do celu?)

 Wybór najodpowiedniejszej drogi między różnymi rozwiązaniami w celu osiągnię-
cia sukcesu w nieodległym terminie (Które rozwiązanie jest optymalne? Kto pomo-
że mi osiągnąć sukces?). 

Ćwiczenie 1 22

Cel: 
Ćwiczenie to pomoże Ci określić swoje plany zawodowe w różnych odstępach czaso-
wych, spojrzeć perspektywicznie na nowe możliwości i znaleźć sposoby pokonania 
trudności w realizacji celów życiowych. 

Przebieg ćwiczenia: 
Zastanów się, co będziesz robił za 1, 5, 10 i 15 lat. Weź pod uwagę swoje marzenia, pre-
dyspozycje, sytuację rodzinną, w jakiej możesz się znaleźć. 

Opisując karierę zawodową, wskaż, jaki będzie podstawowy cel pracy, jakie rezultaty 
będziesz osiągał na wybranym stanowisku (np. celem pracy architekta jest zaprojek-
towanie budynków, osiedli, parków itd.). Następnie krótko opisz, jakie główne zadania 
i czynności będziesz wykonywać. 

21, 22  PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.     
              Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Uwzględnij wszystko to, co umożliwi Ci lepsze zrozumienie, w jaki sposób będziesz 
budował kolejne etapy kariery (np. współpraca z innymi ludźmi, miejsce pracy, 
wykształcenie, edukacja nieformalna). 

Moja kariera wolontariusza 

Za rok
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Za 5 lat
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Za 10 lat
 .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Podsumowanie: 
Planując karierę zawodową na przestrzeni najbliższych 10 lat, aktywnie podchodzisz do 
swojej przyszłości na rynku pracy i uświadamiasz sobie możliwości działania w obszarze 
zawodowym. To ćwiczenie pozwala Ci poprzez proces planowania kariery zawodowej 
wyznaczyć kroki (etapy) do osiągnięcia konkretnych celów w określonym czasie. 
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Ćwiczenie 2 23 

Cel: 
Wykonując to zadanie, nauczysz się korzystać ze swoich doświadczeń i wyrobisz w sobie 
nawyk spoglądania wstecz na swoje życie. 

Przebieg ćwiczenia: 
Napisz notatkę o sobie i własnych osiągnięciach, która zostanie zamieszczona 
w „Encyklopedii wolontariatu” wydanej w 2050 r. 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Podsumowanie: 
Zastanawiając się nad tym, co chcesz osiągnąć w swoim życiu, określiłeś doświadcze-
nia, które pragniesz zebrać i role społeczne, jakie planujesz pełnić. Wiedząc, do czego 
będziesz dążył, możesz wytyczać poszczególne etapy kariery zawodowej, po zrealizo-
waniu których będziesz coraz bliżej sukcesu życiowego. Pozwoli Ci to w sposób świa-
domy kierować procesem edukacji, zdobywać doświadczenia, by osiągnąć zamierzony 
cel. Starannie i szczegółowo zaplanowane działania odzwierciedlą Twój stosunek do 
odpowiedzialności za własną karierę.  

23  PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.   
       Warszawa 2007. www.wolontariat.org.pl
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Praca z grupą

Tworzenie zespołu to istotny proces, od którego zależą sukcesy i efekty pracy, zarów-
no całej grupy, jak i każdego wolontariusza z osobna. Kluczowe w tym procesie jest 
stworzenie odpowiedniej przestrzeni i warunków dla dobrych relacji trener-wolonta-
riusz oraz wolontariusz-wolontariusz, a także dbałość o atmosferę i komfort podczas 
całego spotkania, co umożliwia inspirującą i kreatywną pracę grupy, a także budowa-
nie pozytywnych więzi pomiędzy uczestnikami.

Planując i organizując spotkania wolontariuszy „popowrotowych” warto pamiętać, 
że nawet jeśli te osoby nie znają się wzajemnie, łączą je wspólne doświadczenia, proble-
my, zainteresowania. Na takiej płaszczyźnie dużo łatwiej jest integrować grupę, wyzna-
czać cele, budować i zacieśniać relacje oraz pracować efektywnie. Także w momencie, 
gdy pojawią się trudności, nieporozumienia lub konflikty.

Doświadczenie wyjazdu na misję zagraniczną będzie stanowiło wspólny mianownik 
spotkań, działań i rozmów. 

Część II
ROZDZ.1

cz. II



Powitanie

Nieodłącznym i bardzo ważnym elementem każ-
dego spotkania jest powitanie. Powitanie to istotny 
rytuał, która pozwala wejść w interakcję z drugą 
osobą, nawiązać kontakt, rozpocząć rozmowę. Witając wolontariuszy, którzy niedawno 
wrócili z zagranicy, warto pamiętać, że potrzebują ciepłego przyjęcia. Większość z nich 
przechodzi właśnie tzw. „powrotny szok kulturowy”, są bardziej podatni na zranienia, 
mogą być onieśmieleni lub odczuwać obawy związane  z pracą w grupie. Miłe i ciepłe po-
witanie pomoże przełamać pierwsze bariery, a także pozwoli poczuć się wolontariuszowi 
komfortowo i bezpiecznie w nowej przestrzeni.

Kilka wskazówek, jak przygotować się do spotkania z wolontariuszami:

Przed przybyciem wolontariuszy zapisz ich nazwiska na flipcharcie. Ten gest 
pozwoli poczuć się pewniej każdej przybywającej na spotkanie osobie.

Umieść w widocznym miejscu napis „WITAMY” (np. nad wejściem, na drzwiach, 
flipcharcie itp.).

Dołóż wszelkich starań, by przygotować odpowiednio miejsce spotkania 
i tak zaaranżować przestrzeń, by wolontariusze czuli się w niej komfortowo. 
Możesz umieścić w różnych miejscach rekwizyty z różnych krajów, powiesić 
pocztówki na ścianach. Zadbaj, by panował porządek.

Bądź ciągle obecny. Upewnij się, że wszystko jest gotowe przed przyjazdem 
wolontariuszy, tak, byś mógł później poświęcić im całą swoją uwagę. Przygotuj 
wszystkie materiały, kopie, rekwizyty przed spotkaniem. Spróbuj uniknąć sytu-
acji, w której robisz coś na ostatni moment i jesteś przez to podenerwowany. 

Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, jakie zrobisz na wolontariuszach.

Przywitaj się z każdą osobą, poświęć jej swoją uwagę, zapytaj, jak minęła 
podróż. 

Zapoznaj się dobrze z listą uczestników przed spotkaniem, spróbuj dowiedzieć 
się o nich jak najwięcej. Bądź z nimi w kontakcie.
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hello!



Przebieg zajęć:

1. Przygotuj wcześniej i rozłóż przysłowia na stole.

2. Gdy uczestnicy będą wchodzić do sali lub na początku sesji, poproś ich, żeby wybrali 
      przysłowie, które im się najbardziej podoba.

3. Kiedy wszyscy usiądą już w kole, poproś, by każdy uczestnik:
        *   powiedział swoje imię
        *  opowiedział coś o sobie, np. skąd pochodzi, gdzie był na wolontariacie
             zagranicznym (jeśli  uczestnicy byli w różnych miejscach), itp.
        *  przeczytał swoje przysłowie i wyjaśnił, dlaczego wybrał właśnie to.

4.  Po tym, jak każda osoba zaprezentuje się, podziękuj za każdym razem i przywitaj  
       każdego uczestnika. Dobrze jest wówczas powtórzyć imię każdej osoby, aby 
       utrwaliło się całej grupie, np. „Dziękuję Ci, Karolino”.

5.  Uczestnicy mogą w ogóle nie znać się wzajemnie, dlatego ważne jest, żeby 
       stworzyć bezpieczną i komfortową przestrzeń (nie dla każdego łatwe jest 
       wypowiadanie się na forum większej grupy).

Wskazówki:

    * Możesz wykorzystać przysłowia z różnych źródeł, np. przysłowia bardziej nasta-
           wione na edukację, akcję itd.

    * Zamiast przysłów możesz wykorzystać różne zdjęcia z całego świata.

Źródło:
        Children in Crossfire

Cel zajęć: 
Prezentacja każdego uczestnika 
w grupie z wykorzystaniem przysłów 
z całego świata.

Czas: 
20 minut (zależy od wielkości grupy)

Potrzebne materiały: 
przysłowia z różnych części świata

Wprowadzenie uczestników – prezentacja 
i przysłowia
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Smaczna zupa sama przyciąga do siebie ludzi. / Przysłowie afrykańskie (Ewe-mina) /

Póki lew ma swojego gawędziarza, to do myśliwego będzie należeć najlepsza 
część opowieści.                                                      / Przysłowie afrykańskie (Ewe-mina) /

Kto umie mówić wieloma językami, niekoniecznie jest bardziej warto-
ściowy od osoby, która potrafi słuchać w jednym.

Nie to, co zebrałeś, a to, co zasiałeś, świadczy o tym, jakie miałeś życie.

Torebka starszej osoby nigdy nie jest całkowicie pusta. / Przysłowie afrykańskie /

Społeczeństwo rozwija się, gdy starzy ludzie sadzą drzewa, pod którymi wiedzą, 
że nigdy nie usiądą.                                                                                       / Przysłowie greckie /

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem. 
/ Przysłowie chińskie /

Jeśli przedzierasz się przez wysoką trawę, przez którą przeszedł wcześniej 
słoń, nie zmoczy cię rosa.                                    / Przysłowie afrykańskie (Ghana) /

Zanim zniszczysz most, upewnij się, że umiesz pływać. 
                                                                                           / Przysłowie afrykańskie (Swahili) /

Inny świat nie tylko jest możliwy, ale już nadchodzi. Gdy jest cicho, 
słyszę jego oddech.                                                                                        / Arundhati Roy /

Za każdym razem, gdy umiera stara osoba, to tak jakby spłonęła biblioteka. 
/ Przysłowie afrykańskie (Mandinka) /

Dowiemy się, kto lubi chodzić, kiedy wyruszymy w podróż. 
                                                                   / Przysłowie afrykańskie (Sierra Leone) /

Dostosowujesz kroki do rytmu bębna. / Przysłowie afrykańskie (Ewe) /

Przysłowia:
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Dając mi rybę, nakarmisz mnie na jeden dzień. Jeśli nauczysz mnie wędkowania, na-
karmisz mnie, dopóki ktoś nie zatruje rzeki albo nie zburzy brzegu. A jeśli nauczysz 
mnie organizacji, nieważne, na jaką napotkam trudność, wraz z rówieśnikami po-
szukamy własnego rozwiązania.                                                             / Ricardo Levins Morales /

Mała chmura nie zasłoni wielu gwiazd.  / Przysłowie maoryskie /

Młodzież chodzi szybciej niż starsi, ale to starsi znają drogę. 
/ Przysłowie afrykańskie (Nilotic) /

Rzeka powiększa się, gdy dołączają się do niej małe strumyki. 
                                                                                              / Przysłowie afrykańskie (Bateke) /

Nigdy nie zaorasz pola, jeśli tego nie zaczniesz we własnych myślach. 
/ Przysłowie irlandzkie /

Z wiedzą jest jak z baobabem; nikt sam całej jej nie obejmie. / Przysłowie zachodnioafrykańskie /

Wiosłowanie w kajaku bez trzymania rytmu prowadzi do zatonięcia. 
                                                                                     / Przysłowie afrykańskie (Sierra Leone) / 

Gdyby połączyć pajęczyny, owiną one lwa. / Przysłowie afrykańskie (Etiopia) /

Spokojne morze nie nauczy żeglarza zręczności. / Przysłowie afrykańskie /

W ogrodzie rośnie więcej rzeczy, niż ogrodnik zasieje. /Przysłowie hiszpańskie/

Jeśli nie będziesz podążał za czymś konkretnym, życie podsunie ci cokolwiek. 
/ Przysłowie afrykańskie /

Powód, dla którego słoń się przewraca: jest za mały!  / Przysłowie afrykańskie (Luganda) /

Jeśli nie zmienimy kierunku, bardzo możliwe że dotrzemy tam, dokąd 
właśnie zmierzamy.                                                            / Przysłowie chińskie /     

Co jest najważniejsze w świecie...? Ludzie, ludzie. / Przysłowie maoryskie /

Kto nie słucha głosu starszych, jest jak drzewo bez korzenia. 
                                                                                                        /Przysłowie afrykańskie (Luo)/



Przebieg zajęć:

1. Wręcz kartki samoprzylepne każdej osobie, w 2 różnych kolorach (1 kolor – nadzieje, 
2 kolor – obawy).

2. Poproś wolontariuszy, by zapisali swoje oczekiwania i obawy, jakie żywią odnośnie 
uczestnictwa w szkoleniu. Gdy skończą zadanie, poproś, by umieścili je na flipcharcie.

3. Ułóż wszystkie karteczki z podobnymi obawami i nadziejami obok siebie, na przy-
kład „pomysły, co dalej”, „obawa, że to strata czasu” itd. i odnieś się do każdej z kolei, 
jednocześnie zapraszając grupę do jak największej ilości komentarzy.

4.  Zanotuj nadzieje i obawy i – jeśli to możliwe – miej je na uwadze przygotowując 
kolejne ćwiczenia.

5. To ćwiczenie może prowadzić do stworzenia 
      kontraktu przez grupę.

Cel zajęć: 
Poznać oczekiwania uczestników 
odnośnie szkolenia.

Czas: 
20 minut

Potrzebne materiały: 
kartki samoprzylepne, długopisy

Nadzieje i obawy 
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Przebieg zajęć:
1. Zadaj grupie pytanie: „Jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli pracować 
razem efektywnie?”
2. Gdy uczestnicy zasugerują, w jaki sposób grupa może pracować efektywnie, zachęć 
ich, by pomyśleli, jak w praktyce ma to wyglądać, np. „SZACUNEK” – co to właściwie 
znaczy i jak możemy wyrażać ten szacunek w grupie?
3. Umieść kontrakt w widocznym dla wszystkich uczestników miejscu (powinien pozo-
stać w tym miejscu przez cały czas trwania szkoleń) i zwróć uwagę, że te reguły będą 
obowiązywały do końca spotkania.

Wskazówki:
Ćwiczenie może być wykonane w małych grupach, by stworzyć wolontariuszom wię-
kszą możliwość do dyskusji.

Cel zajęć: 
Uzgodnić pewne kluczowe ustalenia, 
dzięki którym grupa będzie mogła 
pracować razem efektywnie.
Rozwijać wspólne rozumienie bez-
pieczeństwa i szacunku w grupie.

Czas: 
10 minut 

Potrzebne materiały: 
flipchart i markery

Kontrakt
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Monika

janek

Przebieg zajęć:
1. Stań w środku koła. Upewnij się, że wszystkie plakietki z imionami są widoczne na 

odległość.
2. Osoba, która trzyma woreczek wymawia imię innej osoby i rzuca do niej woreczek. 

Następnie ta osoba rzuca woreczek do kolejnej, która jeszcze nie została „wywołana”.
3. Uczestnicy muszą zapamiętać, kto do nich rzucał woreczek i w ten sposób tworzy się 

schemat.
4. Stopniowo podawaj więcej woreczków, zachowując porządek, w jakim rzucali wcze-

śniej, tak że kilka jest rzucanych naraz.
5. Zakończ grę, gdy zasada zostanie złamana i zrobi się chaos lub gdy gra skończy się 

sposób naturalny.

Cel zajęć: 
Zapamiętać imiona uczestników.
Rozgrzać grupę.
Integracja grupy.

Czas: 
5 minut

Potrzebne materiały: 
woreczki z fasolą lub małe piłeczki, 
plakietki z imionami

Gry – zapamiętywanie imion: Bean bags
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Przebieg zajęć:
1. Uczestnicy siedzą w kole.
2. Wskazana osoba mówi swoje imię, a także rzecz, która rozpoczyna się na tę samą 
     literę, co imię, np. Kasia/krawat.
3. Każda kolejna osoba powtarza imiona i rzeczy poprzedzających ją osób oraz swoje 
     imię i daną rzecz.

Wskazówki:
Ta sama gra może być zaadaptowana i urozmaicona o różne elementy. Np. uczestnicy 
podają swoje imię oraz jakąś zabawną informację o sobie, ważne, by informacje się nie 
powtarzały (wówczas powstałby chaos):

*  Imię + ulubiony owoc/warzywo

*  Imię + coś, co lubi

*  Imię + zabawna informacja o sobie na temat charakteru/hobby/doświadczeń itp.

*  Imię + priorytet życia

*  Imię + największy wybryk z dzieciństwa

*  Imię + pasja

*  Imię + marzenie

*  Imię + cecha charakteru

*  Imię + przymiotnik określający osobę na tę samą literę co imię

Cel zajęć: 
Prezentacja każdego uczestnika 
w grupie z wykorzystaniem cytatów 
z całego świata.

Czas: 
20 minut (zależy od wielkości grupy)

Potrzebne materiały: 
cytaty z różnych części świata

Imię + rzecz
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Edukacja o krajach 
Globalnego Południa

Edukacja Rozwojowa i Edukacja Globalna wymagają od trenerów, koordynatorów 
wolontariuszy, a także samych wolontariuszy, aby przedstawiali kraje Globalnego Po-
łudnia i zagadnienia globalne w sposób rzetelny. Co to w praktyce oznacza? Rzetelny 
obraz Globalnego Południa obejmuje wiedzę o przyczynach i skutkach sytuacji w kon-
kretnym miejscu, w którym pracuje organizacja, w tym analizę szerszego kontekstu 
gospodarczego, społecznego, historycznego, kulturowego itd. Nie ma tu miejsca na 
stereotypy i jakąkolwiek dyskryminację ludzi lub sytuacji. 
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Dbałość o rzetelny obraz Globalnego Południa to prawdziwe wyzwanie dla pracowni-
ków i wolontariuszy, zajmujących się projektami rozwojowymi, zwłaszcza jeśli chodzi 
o walkę ze stereotypami tak powszechnymi ciągle w mediach, naszej kulturze i eduka-
cji. To, w jaki sposób prezentowane są kraje Globalnego Południa, rzutuje w znaczący 
sposób na działalność wszystkich organizacji, zajmujących się pomocą rozwojową. 
Po pierwsze, zdobywanie rzetelnych informacji o sytuacji w danym miejscu jest 
warunkiem efektywnego planowania i realizacji projektu rozwojowego, po drugie – 
wsparcie społeczne w Polsce, w tym darowizny od osób indywidualnych oraz zgłasza-
nie się nowych wolontariuszy, zależy od tego, jak dobrze organizacja informuje 
o kolejnych etapach realizacji projektu i sytuacji na miejscu. 

Wolontariusz odgrywa niezwykle ważną rolę w przekazywaniu informacji na temat 
krajów Południa. Przebywając na misji zagranicznej, jest świadkiem pewnych fak-
tów, wydarzeń, historii, obrazów, którymi dzieli się następnie z innymi po powrocie 
z wolontariatu. Zobaczyć jednak, to nie to samo co zrozumieć. By wolontariusz mógł 
przedstawić rzeczywistą, spójną, wielowymiarową perspektywę tego, co widział 
i przeżył, musi wyrobić w sobie odpowiednią postawę krytyczną. W tym procesie 
kluczowa i niezbędna jest rola koordynatora wolontariuszy jako osoby prowadzą-
cej i wspierającej wolontariusza w procesie jego rozwoju. 

Kształtowanie odpowiedniego podejścia do sytuacji krajów Południa oraz rozumienia 
zagadnień globalnych to zadanie wieloetapowe. Wiedza na temat Globalnego Połu-
dnia, z którą przychodzi wolontariusz po raz pierwszy do organizacji, jest zazwyczaj 
fragmentaryczna i w dużej mierze oparta na przekazach medialnych i kulturowych. 
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Edukacja w tym za-
kresie jest zatem nie-
zbędna podczas całej 
ścieżki wolontaryjnej, 
którą on przemierzy – 
od momentu dołączenia 
do organizacji, poprzez 
formację i przygotowa-
nie do misji zagranicznej, 
a skończywszy na powro-
cie z zagranicy i dalszym 
zaangażowaniu w wolontariat w kraju. Jako że wyjazd na misję sam w sobie posiada 
najwyższą wartość poznawczą i edukacyjną, tak etapy przed wyjazdem i po powro-
cie wymagają wypracowania odpowiednich „soczewek” dla wolontariusza. Forma-
cja, w tym szkolenie przedwyjazdowe powinny mieć na celu dostarczenie jak naj-
szerszej wiedzy na temat kraju, do którego udaje się wolontariusz, placówki, w której 
będzie żył i mieszkał, ludzi, z którymi będzie współpracował, spotykał się, pomagał 
oraz potencjalnych sytuacji, w jakich może się znaleźć. Warto już wtedy zwrócić uwa-
gę wolontariuszom na wielowymiarowość perspektywy, zachęcić ich do przyglądania 
się związkom przyczynowo-skutkowym każdego doświadczenia, do refleksyjnego 
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podejścia, dzięki któremu w trakcie misji i po powrocie będą w stanie dzielić się rze-
telną wiedzą. W tym aspekcie szczególne znaczenie będzie miało szkolenie z zakresu 
mediów i PR. Wskazówki dotyczące doboru i opisu faktów i zdjęć publikowanych na 
blogach, w mediach społecznościowych oraz w prasie będą niezbędne. Wolontariusz, 
wyjeżdżając na wolontariat zagraniczny musi zdawać sobie sprawę, jak wielką wagę 
będą miały słowa i obrazy, którymi będzie się posługiwał opisując miejsce swojej misji, 
historie, ludzi, zdarzenia i sytuacje. 

Podczas szkolenia przedwyjazdowego warto zachęcić wolontariuszy do zapoznania się 
z „Kodeksem w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa”. Kodeks 
został stworzony przez organizacje pracujące w sferze pomocy humanitarnej, współpracy 
rozwojowej oraz edukacji globalnej. Pierwsza wersja Kodeksu powstała z inspiracji ir-
landzkiej platformy organizacji pozarządowych Dochas w 1989 roku, w wyniku współpra-
cy z organizacjami z Globalnego Południa. Obecna wersja została przyjęta w 2006 r. przez 
CONCORD – konfederację europejskich platform organizacji pozarządowych, skupiającą 
1600 organizacji z Unii Europejskiej. 

Kodeks zawiera osiem zasad, które wyznaczają wysoki standard rzetelnego informowania 
o krajach Globalnego Południa.
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a. Zasady podstawowe

Wybór obrazów i wiadomości dokonywany będzie z zachowaniem naj-

ważniejszych zasad:

* Szacunku dla godności ludzi, o których mówimy;

* Wiary w równość wszystkich ludzi;

* Poszanowania dla potrzeby promowania uczciwości, 
      solidarności i sprawiedliwości.

We wszystkich komunikatach i tam, gdzie to uzasadnione potrzebą 
pokazania realiów, pragniemy:

* Dokonywać wyboru obrazów i wiadomości z zachowaniem warto-
 ści poszanowania równości, solidarności i sprawiedliwości; 

* Prawdziwie przedstawiać wszelkie obrazy i sytuacje zarówno
  w bezpośrednim jak i w szerszym kontekście, dążąc do zwięk-
 szenia powszechnego zrozumienia realiów i złożoności pro-
 cesu rozwoju;

* Unikać obrazów i wiadomości mogących szerzyć stereotypy, 
 wywoływać sensacje lub dyskryminować ludzi, sytuacje lub 
 miejsca;

* Wykorzystywać obrazy, wiadomości i badania jednostkowych 
 przypadków z pełnym zrozumieniem, uczestnictwem i za zgodą 
 zainteresowanych (lub ich rodziców, lub opiekunów);

* Zagwarantować, że osoby, których sytuację przedstawiamy
 mają możliwość opowiedzenia o swojej historii osobiście;

* Ustalić i zanotować, czy osoby te zgadzają się na ujawnie-
 nie ich personaliów i twarzy i zawsze postępować zgodnie 
 z ich życzeniem;

* Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw
 człowieka i ochrony osób słabszych.

* Działać zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie praw
 dziecka zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, ponie-
 waż to właśnie dzieci są najczęściej przedstawiane. 

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości
dotyczących krajów Południa
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Obraz jednostronny i stereotypowy Obraz pełniejszy, odnoszący się do współ-
czesnych realiów i uwzględniający wzajem-
ne zależności

Koncentracja na: Równowaga w przekazywaniu wiedzy o:

Problemach Zaletach i wadach życia na Północy i Południu

Głodzie i jego odmianach
Bezpieczeństwie żywnościowym, sposobach 
jego osiągania oraz na różnorodności stylów 
życia

Wojnach i przemocy
Wielokulturowości, przykładach konfliktów 
i sposobów radzenia sobie z nimi, roli obywa-
teli w pracy na rzecz pokoju

Brakach w krajach Globalnego Południa
Tym, co ludzie w krajach Północy i Południa 
mogą sobie zaoferować i czego mogą się wza-
jemnie nauczyć

Potrzebach w krajach Globalnego Południa
Prawach ludzi w krajach Globalnego Południa 
i wynikających z tego obowiązkach wszystkich 
państw, w tym krajów Północy

Działaniach pomocowych krajów bogatych
Międzynarodowej współpracy rozwojowej 
i działaniach samych mieszkańców Południa 
na rzecz rozwoju

Przedstawianiu kontynentów jako jednorod-
nej całości (np. Afryka)

Podobieństwach i różnicach pomiędzy po-
szczególnymi krajami Globalnego Południa

Ciekawostkach zaczerpniętych z wiedzy 
potocznej

Wiedzy naukowej i wiadomościach pochodzą-
cych bezpośrednio od ludzi z krajów Globalne-
go Południa

Wiedzy o krajach Południa pochodzącej z li-
teratury początku XX wieku (np. „W pustyni 
i w puszczy” Henryka Sienkiewicza)

Wiedzy z początku XX wieku i krytycznym po-
dejściu do źródeł (np. „Autoportret reportera” 
Ryszarda Kapuścińskiego)

W trakcie misji i po powrocie z wolontariatu zagranicznego wolontariusz dokonuje 
weryfikacji swojej wiedzy i perspektywy widzenia Globalnego Południa. Jest to proces, 
w którym niezbędna jest obecność koordynatora. Różne zdarzenia i doświadczenia, 
szok kulturowy, a następnie „powrotny szok kulturowy” stają się źródłem różnych, 
zwłaszcza trudnych emocji, które mają wpływ na taki, a nie inny obraz widzenia 
wolontariusza. Dopiero spokojna analiza faktów, ewaluacja i szkolenie po powrocie 
umożliwiają wolontariuszowi spojrzenie w odpowiedni sposób na sytuację kraju, 
w którym gościł i problemy, z którymi borykają się jego mieszkańcy.

Spotkania i szkolenia dla wolontariuszy, którzy powrócili z wolontariatu zagranicz-
nego to doskonała okazja do zweryfikowania i usystematyzowania wiedzy wolonta-
riuszy na temat zagadnień globalnych. Propozycje i konspekty zajęć, które można 
znaleźć w kolejnych rozdziałach tej publikacji, mają na celu pomoc trenerom w przy-
gotowaniu się i realizacji takich zajęć.

Jak mówić o większości świata??



Przykładowe pytania, przydatne trenerowi 
w dyskusji z uczestnikami szkolenia:

1 .  Dowiedzieliśmy się, jak wygląda bieda w kraju X, a jak radzimy sobie z biedą 
 i wykluczeniem w Polsce?

2.  Wiemy, że granice wielu krajów w Afryce arbitralnie wyznaczyły kraje kolo-
nialne.  Wiemy, jakie to ma znaczenie dla pokoju, rozwoju i aspiracji ludzi żyją-
cych w tych krajach. Przywołaj wiadomości na temat rozbiorów Polski i ich skut-
ków dla polskiego społeczeństwa. Jakie widzisz podobieństwa i różnice?

3. Jak widzieliśmy, nowoczesne centra wielkich miast znajdujemy zarówno 
w krajach Północy, jak i Południa. A jak wyglądają przemysł i usługi? Jakie to ma 
znaczenie dla człowieka, całego społeczeństwa i środowiska?

4 .  Skąd bierze się głód? Dlaczego w krajach biednych ludzie czasem głodują, 
mimo że kraje bogate produkują nadwyżki żywności?

5 .  Które kraje produkują i eksportują broń? W których krajach się jej używa 
w konfliktach zbrojnych? Dlaczego tak jest? Jak można przeciwdziałać wojnom?

6 .  Jaki jest związek pomiędzy naszymi wyborami konsumenckimi a sytuacją ludzi  
w krajach Globalnego Południa? Podaj przykłady dotyczące warunków pracy, 
pracy dzieci, bezpieczeństwa żywnościowego i wpływu na środowisko.

7 .  Dlaczego przepaść ekonomiczna pomiędzy krajami bogatymi a biednymi stale 
się powiększa? Jaki jest wpływ polityki państw i ich obywateli, a jakie znaczenie 
mają stosunki międzynarodowe, w tym współpraca na rzecz rozwoju i reguły 
handlu międzynarodowego?

8 .  Które kraje mają największy wpływ na zmianę klimatu? W których krajach 
zmiana klimatu jest najbardziej odczuwalna już teraz? Co można zrobić, aby po-
wstrzymać zmianę klimatu i złagodzić jej skutki dla konkretnych ludzi?

9 .  Skąd bierze się nieufność lub strach przed ludźmi z innych kontynentów? Jakie 
 czynniki wpływają na to, że niektórzy ludzie chętniej mówią o współpracy i wspól-
nej przyszłości, a inni o zderzeniu cywilizacji i zagrożeniach?
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Przygotowując nowy temat zajęć:

   zdobądź dostępne, gotowe materiały, zwłaszcza wydane przez organizacje, które  
      postępują według zasad Kodeksu

   poszukaj różnych źródeł informacji

   krytycznie przeanalizuj zebrane materiały pod kątem ich zgodności z zasadami 
rzetelnego informowania

   zaplanuj przygotowania tak, by mieć czas na porównanie dostępnych informacji.

Warto zaprosić gościa, kogoś, kto zna z własnego doświadczenia rzeczywistość 
konkretnego kraju, regionu lub dany temat (może to być także wolontariusz, który 
był na misji zagranicznej). Taki ekspert może być bardzo pomocny, będzie w stanie 
odpowiedzieć na wiele pytań. Z drugiej strony należy pamiętać, że zaproszonego 
gościa trzeba odpowiednio przygotować:

   wyjaśnić cel zajęć,

   przedstawić oczekiwania odnośnie jego udziału w zajęciach (np. przygotowanie 
pokazu zdjęć, prezentacji historii kraju, przyniesienie konkretnych eksponatów, 
charakterystycznych dla danego regionu),

   omówić główne tezy spotkania, tak, by gość mógł przygotować odpowiednie 
obrazy i informacje.

Po przygotowaniu planu, 
a przed przeprowadze-
niem zajęć, warto zadać 
sobie kilka pytań, które 
pozwolą samodzielnie 
ocenić, w jakim stop-
niu materiały spełniają 
standardy informowania 
o krajach Globalnego 
Południa.
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Lista kontrolna – pytania pomocnicze:

1.  Czy zajęcia opracowałam/em w oparciu o materiały z różnych rzetelnych źródeł?

2.  Czy uwzględniłam/em całość zjawiska – jego przyczyny, skutki i przebieg procesu?

3 .  Czy przejrzałam/em materiały pod kątem tworzenia, umacniania stereotypów lub
       dyskryminujących określeń czy języka?

4.  Czy uwzględniłam/em perspektywę ludzi z krajów Globalnego Południa?

5.  Czy dokładnie opisałam/em, znam pochodzenie wszystkich materiałów wizual-
       nych, które będą użyte podczas zajęć?

6 .  Czy mam pozwolenie na użycie materiałów wizualnych i pisanych, które będą wy-
       korzystane podczas zajęć?

7 .  Czy omawiane zagadnienie przedstawia ludzi z Globalnego Południa jako aktywnych, 
       działających na rzecz poprawy swojej sytuacji?

8 .  Czy ćwiczenia, fakty pozwolą uczestnikom odkryć swoją rolę w danym zagadnieniu
       globalnym?

9 .  Czy mam przygotowane przykłady możliwych działań dla uczestników w obrębie 
       omawianej tematyki?

10 .  Czy przejrzałam/em materiały pod względem zgodności z zasadami Kodeksu?

Małym testem może być także wyobrażenie sobie, że mieszkańcy z krajów Global-
nego Południa, o których opowiadamy, są uczestnikami przygotowanych zajęć. Jak 
zareagowaliby na podawane informacje, zaplanowane ćwiczenia? Czy czuliby się zaże-
nowani, a może niektóre fragmenty mogłyby ich rozgniewać?
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Przebieg zajęć:

1. Rozłóż zdjęcia w środku koła, podziel uczestników na grupy 4-5 osobowe, a następnie
      poproś uczestników, by wybrali po jednym zdjęciu na grupę.

2. Zaproś uczestników do dyskusji w małych grupach i zastanowienia się nad pytaniami:

 *  Jaką perspektywę rozwoju przedstawia to zdjęcie?

 *  Czego nie widać na zdjęciu?

 *  Czy to zdjęcie łamie czy też wzmacnia stereotypowe myślenie o krajach 
                    Globalnego Południa?

 *  Jak możesz wykorzystać swoje doświadczenie misji zagranicznej, by dodać
                    wartość do interpretacji narzuconej na tym zdjęciu?

 *  Jak to zdjęcie może być postrzegane lokalnie, w Polsce?

 *  Jaką rolę odgrywają „popowrotowi wolontariusze” w Edukacji Rozwojowej?

3. W dużej grupie przedyskutuj, w jaki sposób można efektywnie wykorzystywać
     zdjęcia, by podnosić świadomość na temat rozwoju, mając przy tym pewność, 
     że ukazują one złożony charakter tego zagadnienia i raczej łamią niż wzmacniają  
     istniejące stereotypy na temat Globalnego Południa?

4.  Zaproś uczestników do stworzenia wspólnego „Kontraktu” dotyczącego wykorzysta-
      nia zdjęć (uwzględniając media społecznościowe) po powrocie z misji zagranicznej do
      Polski. Jakie wytyczne powinny być spełnione, by zdjęcia i komunikaty zostały wyko-
      rzystane efektywnie w celu podnoszenia świadomości lokalnie?

Cel zajęć: 
Analiza krytyczna materiałów informacyjnych: 
zdjęć i przekazów informacyjnych na temat 
Globalnego Południa. 
Dowiedzieć się, jak podnosić świadomość na 
temat rozwoju lokalnie, dzieląc się swoim do-
świadczeniem wyjazdu na misję zagraniczną.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
zdjęcia z krajów Globalnego Południa, Kodeks 
w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących 
krajów Południa (IGO)

Zdjęcia i informacje – komunikacja lokalna
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Wskazówki:
Podczas szkoleń przedwyjazdowych wolontariusze powinni mieć możliwość zapoznania 
się z Kodeksem w sprawie obrazów i komunikatów dotyczących Globalnego Południa

Przydatne źródła:

*  www.developmenteducation.ie

*  Framing Our World (NYCI)

*  How do we know it’s working? (RISC)
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Cel zajęć: 
Zastanowić się, jak wolontariusze powracający 
z misji zagranicznej mogą wykorzystać media 
społecznościowe w celu podnoszeniu świado-
mości na temat Globalnego Południa.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
materiały dotyczące statusów na Facebooku, 
wskazówki dotyczące wykorzystania mediów 
społecznościowych w wolontariacie

Media społecznościowe (social media) 
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Przebieg zajęć:
1.  Wyjaśnij uczestnikom, że zajmiesz się teraz rolą portali społecznościowych
      (np. Facebook) w przekazywaniu komunikatów i wpływie, jaki mają na ich odbiór
       przez opinię publiczną.
2.  Poproś uczestników, by dobrali się w 3 lub 4-osobowe grupy. Rozdaj materiały na
       temat zamieszczania statusów na Facebooku. Poproś o przedyskutowanie nastę-
       pujących tematów:

       * Jaka jest Twoja pierwsza reakcja?
       * Jakie informacje są przekazywane?

3.  Po krótkiej dyskusji w podgrupach poproś, by uczestnicy podzielili się swoimi prze-
       myśleniami na temat statusów ze wszystkimi. Pomocne może być zaprezentowa-
       nie konkretnego statusu i skierowanie pytań do uczestników: 
       * Jakie informacje są przekazywane? Czy są one pozytywne, negatywne czy neu- 
       tralne (i na jaki temat)? O czym informuje ten status?
       * Jak sądzisz, jaki jest jego kontekst? 
       * Czy zgadzasz się z tym statusem? Jeśli tak/nie, dlaczego? 
       Kwestie poruszone w dyskusji mogą zawierać: kontekst, wielorakie interpretacje,
       porównanie sfery publicznej z prywatną, wolność słowa, wpływ portali społeczno-
       ściowych w komunikacji; wpływ wolontariuszy, którzy wrócili z zagranicy, na 
       odbiór lokalnie (zarówno w sposób pozytywny jak i negatywny); jakie narzędzia 
       służą edukacji i dzieleniu się wiedzą.
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4.  Spytaj grupę, o jakich kluczowych sprawach należy pamiętać, korzystając 
       z Facebooka i innych portali społecznościowych. Zapisuj je na tablicy, tworząc 
       szkic wytycznych. 

Wskazówki, co może się znaleźć wśród wytycznych:

Jaka jest grupa odbiorców i co staram się jej przekazać? 

W jak różny sposób ludzie mogą to odebrać?

Jaki to odniesie skutek?

Daj sobie czas na zastanowienie, zanim wrzucisz do sieci 
zdjęcie lub jakąś informację. Najpierw pomyśl, potem udostępniaj! 

Czy mówię w tej chwili w imieniu swoim, organizacji czy lokalnej społeczności? 

Jeśli mówisz wyłącznie za siebie, dokładnie to sformułuj, np.:
„W Ghanie spodziewałem się...”, zamiast: „W Ghanie jest...” 

Czy w społeczności, w której przebywałem za granicą, lub w mojej organizacji 
wysyłającej funkcjonują jakieś niepisane zasady (moralne, etyczne, wyznawane 
wartości), o których powinienem pamiętać będąc użytkownikiem mediów społeczno-
ściowych?

Skonsultuj się z przyjmującą i wysyłającą cię organizacją, zanim udostępnisz jakiekol-
wiek filmiki lub artykuły. 

Jakie zdjęcia i komentarze powinienem zamieszczać w Internecie? 

Zanim udostępnisz zdjęcie, z szacunku do przedstawionej na nich sytuacji i osób zasta-
nów się, czy nie poczują się oni dotknięci. 

Gdybym to ja był na zdjęciu w takiej sytuacji, czy chciałbym, żeby znalazło się
ono w Internecie i żeby oglądali je obcy mi ludzie? Czy mam pozwolenie na użycie 
tego zdjęcia? 

Podziel się również wskazówkami dotyczącymi wykorzystywania mediów społeczno-
ściowych w wolontariacie.

5.  Na koniec zapytaj uczestników: Jakie możliwości daje wykorzystanie mediów spo-
      łecznościowych w szerzeniu świadomości na temat Globalnego Południa? 

Wskazówki:

* Ważne jest, by facylitator pozostał neutralny, nie oceniał statusów i pozwolił uczestni-
kom, by sami zadecydowali, co sądzą. Jeśli rozmowa jest jednostronna, zabaw się w „ad-
wokata diabła”. W wielu przypadkach możliwa jest wieloraka interpretacja jednego statusu, 
dlatego pytaj grupę, jaki jest jego wpływ? 

* To ćwiczenie można wykonywać również przed wyjazdem wolontariuszy do danego kraju.

OK
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Propozycje przykładowych „statusów” 
do wykorzystania podczas ćwiczenia:

Nie do wiary, jakie te dzieciaki są słodkie! 
Chcę je zabrać do domu!

Podobno z czasem można się przyzwyczaić do za-
pachu... Hmm, ja się jeszcze nie przyzwyczaiłam.

Poznaliśmy dziś wspaniałych ludzi, którzy wykonali 
kawał dobrej roboty w aktywizowaniu tutejszej społecz-
ności. Są niesamowicie inspirujący.

Niedobrze mi, dokucza mi jet lag i już jestem totalnie 
pogryziona przez komary. Ja chcę z powrotem do Polski! 

Całą nockę balowaliśmy z miejscowymi! 



Przebieg zajęć:
1.  Rozłóż zdjęcia na stole.
2.  Poproś uczestników, by pogrupowali zdjęcia według 2 kategorii, pierwsza 
       – zdjęcia wykonane – ich zdaniem – w Polsce, druga – zdjęcia obrazujące Indie.
3.  Następnie powiedz uczestnikom, jakie były właściwe odpowiedzi.

Podsumowanie:
     Zapytaj uczestników:

1.  Co cię zaskoczyło w twojej reakcji podczas tego zadania? 
2.  Jak odmienna była rzeczywistość, której doświadczyłeś podczas misji 
zagranicznej?
3.  Jak możesz wykorzystać swoje doświadczenie, by zmienić postrzeganie
 Globalnego Południa w swojej społeczności lokalnej?

Wskazówki:
Możesz wykorzystać jakiekolwiek zdjęcia. To może też być dobry moment na stwo-
rzenie przydatnej bazy zdjęć uporządkowanych tematycznie.

Przydatne źródła:

* Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa (IGO)

* “How do we know it’s working? A toolkit for measuring attitudinal change in global 
citizenships from early years to K3”, RISC (Reading International Solidarity Center)

* “Framing Our World: a youth work resource on the use of images and messages in 
development” (National Youth Council of  Ireland)

* www.developmenteducation.ie

Cel zajęć: 
Zmierzenie się z perspektywą postrzegania krajów 
rozwijających się i pokazanie, w jaki sposób wolonta-
riusze po powrocie mogą podnosić świadomość 
w tym zakresie.

Czas: 
20 minut

Potrzebne materiały: 
10 różnych zdjęć: 5 z Polski i 5 z Indii (lub innego kraju). 
Zdjęcia powinny być zróżnicowane: pokazywać ubóstwo 
i nowoczesność. Możesz wykorzystać zdjęcia zrobione 
przez wolontariuszy podczas misji zagranicznej.

Polska czy Indie?
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Wskazówki:
Przygotowując się do zajęć, znajdź przykłady nagłówków z polskich i międzynarodo-
wych gazet odnoszące się do różnych grup ludzi: mieszkańców Globalnego Południa, 
imigrantów w Polsce, kobiet, podróżników itp. Pamiętaj, by nagłówki były zróżnico-
wane: negatywne, obojętne, zawierające jedno lub więcej słów. Nagłówki mają być 
częściowe – zadaniem uczestników będzie uzupełnienie/dopisanie swoich pomysłów.

Przebieg zajęć:
1.  Pierwsze wrażenia: poproś uczestników, by powiedzieli, co przychodzi im na myśl, 
      gdy słyszą słowo „media”.
2.  Przeanalizuj krótko w dużej grupie, jaka jest rola mediów, w jakim celu istnieją, 
       kto je kontroluje, jaki wpływ mają na kształtowanie opinii.
3.  W małych grupach rozdaj komplety nagłówków. Poproś o uzupełnienie brakujących 
      słów. Rozdaj czyste kartki do notatek, na których mogą zapisać swoje pomysły.
4.  Kiedy grupy uzupełnią zadanie, przeczytaj właściwe odpowiedzi.

Podsumowanie:
1.  Czy i który nagłówek zaskoczył cię? Dlaczego?
2.  Jakie zostały przekazane poglądy na temat różnych grup w tych nagłówkach?
3.  Jaki wpływ mogą mieć nagłówki na opinię czytelników?
4.  Jaka jest rola wolontariuszy powracających z misji zagranicznej w łamaniu istnieją-
       cych stereotypów i prezentowaniu nowych perspektyw?
5.  W jaki sposób „popowrotowi wolontariusze” mogą wpływać na media?

Źródło:
„Framing Our World: a youth work resource on the use of images and messages in 
development.” (National Youth Council of Ireland)
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Cel zajęć: 
Zbadać, jak media pokazują różne 
grupy ludzi.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
Nagłówki z lokalnych i międzynaro-
dowych gazet (4 komplety), flipchart, 
markery, kartki do notatek.

Szokujące nagłówki

what next?Global warming
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Edukacja kulturowa 
cz. II

ROZDZ.4



Przebieg zajęć:
1.  Co wiemy o dzieciach ulicy? – wprowadzenie do gry (15 min.)

Prowadzący pyta uczestników, czy słyszeli kiedyś określenie „DZIECI ULICY” 
i prosi, by spróbowali zdefiniować to pojęcie.
Prowadzący nie udziela poprawnej odpowiedzi, nie wyjaśnia, natomiast prosi 
uczestników, aby wstali, po czym po dwóch przeciwnych stronach sali wiesza 
napisy „prawda” i „fałsz”. Prowadzący wyjaśnia uczestnikom, że kolejne ćwiczenie 
pozwoli im przekonać się, na ile ich wyobrażenia o dzieciach ulicy są prawdziwe. 
Trener czyta kolejno zdania, natomiast zadaniem uczestników jest stanąć pod wła-
ściwym (ich zdaniem) napisem, w zależności od tego, czy zdanie jest prawdziwe, 
czy nie. Po każdej „rundzie” prowadzący odczytuje poprawną odpowiedź i udziela 
wyjaśnienia.   

Prowadzący zaprasza uczestników do przyjrzenia się realiom życia miast, gdzie 
slumsy sąsiadują z bogatymi dzielnicami – projekcja fragmentu filmu „Elvis” lub 
„Mamma Lima”.

2.  Zapoznanie się z rolami – 5 minut
Prowadzący dzieli uczestników na 2 grupy (1 – max. 7 osób; 2 – pozostali uczestni-
cy) , z których jedna wcieli się w rolę streetworkerów, a druga „dzieci ulicy”. Mniej-
sza grupa udaje się do „pokoju” (drugie pomieszczenie), większa zostaje „na ulicy” 
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Cel zajęć: 
Uświadomienie uczestnikom, kim są „dzie-
ci ulicy”, jak wygląda ich życie, z jakimi 
problemami się borykają i w jaki sposób 
szukają środków do życia. Celem ćwiczenia 
jest również pokazanie, na czym polega 
praca streetworkerów. 

Czas: 
1,5-2 godziny

Potrzebne materiały: 
zdania „PRAWDA” / „FAŁSZ”, film „Elvis” lub 
„Mamma Lima” (filmy SWM „Młodzi Światu),  
„karty ról”, instrukcja – opis gry

„Streetworkerzy”– gra symulacyjna

????
???

?



(miejsce, gdzie to tej pory prowadzony był warsztat). Dopiero po rozejściu się grup 
do oddzielnych pomieszczeń prowadzący wyjaśnia oddzielnie najpierw jednej, po-
tem drugiej grupie zasady gry, postępując zgodnie z instrukcją w opisie gry. Prowa-
dzący rozdaje „karty ról”, uczestnicy zapoznają się z nimi.

3.  I spotkanie – 10 minut
Streetworkerzy udają się na ulicę, żeby rozpocząć pracę. Ich pierwsze zadanie to 
rozmowa z dziećmi ulicy – mają dowiedzieć się o nich jak najwięcej: o ich przeszło-
ści, życiu, problemach, oczekiwaniach, potrzebach. 

4.  Baza/ulica – 10 minut
Streetworkerzy wracają do bazy, gdzie opracowują plan działania, mający na celu 
pomoc dzieciom. Wymieniają się doświadczeniami z rozmów z dziećmi, definiują 
ich problemy i wymyślają długofalowe rozwiązania. W tym samym czasie dzieci 
mają za zadanie zarobić na życie.

5.  II spotkanie – 10 minut
Streetworkerzy udają się na ulicę, przedstawiają dzieciom propozycje.

6.  Dyskusja – 10 minut
Uczestnicy „wychodzą z ról”. 

Podsumowanie:

Jak się czuliście?

Pytania do „streetworkerów” odnośnie 
zachowania dzieci:

1.  Czy łatwo było z nimi rozmawiać?
2.  Czy chciały opowiadać?
3.  Czego potrzebowały?
4.  Czy udało się je przekonać?
5.  Jak reagowały na chęć nawiązania rozmowy?
6.  Jak wyglądały interakcje w grupie?
7.  Czy jakieś dziecko pozostało bez pomocy, 
nikt się nim nie zainteresował? Dlaczego?  
Jak się z tym czuło?
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Pytania do „dzieci ulicy”:
1.  Jakie miały problemy?
2.  Czy spodobała im się propozycja streetworkera?
3.  Jak się czuły, kiedy miały opowiadać o sobie?
Dlaczego?
4.  Jakie były relacje między nimi – „dziećmi ulicy”?
5.  Jak się czuliście w swoich rolach? Jakie były wasze 
relacje i kontakty z kolegami z ulicy? Czy były one 
przypadkowe, czy szybko je nawiązaliście i czym się 
kierowaliście w doborze przyjaciół?

?

?



Dzieci ulicy bardzo często nie posiadają dokumentów, nie istnieją 
w rejestrach państwowych. 

Dzieci ulicy śpią na ulicy. 

Żadne z dzieci ulicy nie posiada rodziny.

Dziewczyny będące dziećmi ulicy bardzo często się prostytuują. 

Głównym środkiem utrzymania chłopców ulicy są kradzieże. 

Każde dziecko ulicy należy do jakiegoś gangu. 

Na dzieci ulicy mówi się piranias. 

Wiele z nich przybyło do stolicy, by znaleźć pracę i lepsze życie. 

W Peru istnieją organizacje pomagające dzieciom ulicy. 

Wiele z nich cierpi na infekcje i często zapadają na różne choroby.  

Dziecko ulicy łatwo rozpoznać w tłumie ulicznym. 

Niewielu z nich można spotkać w dzień, ponieważ wtedy śpią. 

Ich największym zmartwieniem jest przetrwanie do następnego dnia. 

Są  rodziny, które już od pokoleń żyją na ulicy. 

Dzieci ulicy zawsze z radością przyjmują propozycje pomocy 
(możliwość nauki, dach nad głową itp.). 
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Zdania PRAWDA / FAŁSZ



INSTRUKCJA

DZIECI – ZADANIE 1
Jesteście „dziećmi ulicy”. Waszym zadaniem jest dokładne zapoznanie się ze swo-
im życiorysem. Karty ról służą umiejscowieniu każdego z Was w hierarchii, która 
funkcjonuje w życiu na ulicy. Każdy z Was może i powinien jednak nadać postaci, 
w którą się wcieli, indywidualne rysy charakteru, pasje, upodobania, marzenia. 
Postarajcie się wejść w ich smutki i radości, uczucia, niepokoje i nadzieje. Zasta-
nówcie się, czy łatwo jest Wam opowiadać o trudnych sprawach. Do obcych osób 
podchodzicie z nieufnością.

DZIECI – ZADANIE 2
Teraz Waszym zadaniem jest, żeby zarobić na życie. Pamiętajcie, że jesteście dzieć-
mi, nie ma osób dorosłych, na których pomoc moglibyście liczyć. Macie do dyspozy-
cji papier, nożyczki, kredki, ołówki, pisaki. Zorganizujcie sobie czas na ulicy.

STREETWORKERZY – ZADANIE 1
Streetworkerzy to osoby pracujące z „dziećmi ulicy”, głównie na ulicach wielkich 
miast Ameryki Południowej. Pracujecie w grupach złożonych z osób pochodzących 
z różnych środowisk. Każdy musi zapoznać się dokładnie ze swoją rolą. Za chwilę 
wyjdziecie na ulicę, aby poznać waszych podopiecznych. Postarajcie się jak najwię-
cej dowiedzieć o ich przeszłości, życiu, problemach, oczekiwaniach, potrzebach, 
marzeniach, o tym jak wygląda ich codzienność, co w niej im odpowiada, a co 
chcieliby zmienić. Na razie skupcie się na zdobyciu jak największej ilości informacji, 
które potem pomogą Wam zastanowić się, jak tym dzieciom można pomóc.

STREETWORKERZY – ZADANIE 2
Teraz Waszym zadaniem jest opracowanie planu pomocy „dzieciom ulicy”. Zasta-
nówcie się nad różnymi pomysłami. Za 10 minut ponownie wyjdziecie na ulicę, 
spotkacie się z waszymi podopiecznymi, przedstawicie im swoje propozycje. 
Spróbujcie przekonać dzieci do proponowanych przez Was rozwiązań.
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KARTY RÓL

Jesteś wolontariuszem Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego (lub innej 
organizacji wysyłającej). Zostałeś wybrany, aby jechać na rok do pracy 
z dziećmi ulicy w dużym peruwiańskim mieście. Twoim głównym zadaniem  
jest pomoc dzieciom i młodzieży, dla których z różnych powodów ulica stała się 
domem. Powinieneś zaproponować im możliwie największą ilość alternatyw-
nych rozwiązań i form pomocy, aby zmienić ich życie. To twój pierwszy wyjazd 

na misje, więc brakuje Ci doświadczenia, ale masz cenne wskazówki wolontariuszy, 
którzy wrócili z misji. Pamiętaj, że nie zawsze Twoja chęć pomocy i dobra wola będą 
mile widziane. W pracy streetworkera ważne jest to, aby dobrze poznać środowisko 
swoich podopiecznych, nie tylko to, jacy są i czym zajmują się teraz, ale też ich histo-
rię, aby lepiej móc zrozumieć, dlaczego znaleźli się na ulicy i czemu postępują w taki, 
a nie inny, sposób.

   
Lokalny wolontariusz – jesteś Peruwiańczykiem, który od kilku lat pracuje 
jako wolontariusz w placówce misyjnej. Masz też doświadczenie we współ-
pracy z organizacjami z Europy, będąc na projekcie w Polsce miałeś okazję 
poznać troszkę styl i zasady pracy oraz mentalność Europejczyków. Uro-
dziłeś się w peruwiańskim mieście i jego realia są Ci dobrze znane, jednak 
nigdy nie doświadczyłeś życia w slumsie. Starasz się pomóc dzieciom ulicy, 

jednak na własnej skórze nigdy nie doświadczyłeś czym jest głód, skrajne ubóstwo, 
narkotyki i walki gangów. 

Byłe dziecko ulicy – urodziłeś się w slumsie i całe swoje dzieciństwo spędziłeś 
na ulicy, najpierw bawiąc się, potem kradnąc i walcząc o swoje terytorium. Byłeś 
członkiem gangu, po jednej z walk zostałeś złapany przez policję i trafiłeś do 
poprawczaka, gdzie raz w tygodniu przychodził do Ciebie misjonarz. Długo na-
wet nie chciałeś na niego patrzeć, ani go słuchać. Jednak, pewnego razu, kiedy 
ksiądz zaczął opowiadać dowcipy, mimowolnie dołączyłeś do grupy, bo nie spo-
sób było się nie śmiać. Misjonarz wzbudził w Tobie zaufanie. Po wyjściu z poprawcza-
ka, dzięki pomocy księdza, udało Ci się znaleźć pracę, dzięki której jesteś w stanie się 
utrzymać. Pragniesz pomóc młodym, których życie jest podobne do Twojego sprzed 
kilku lat. Fakt, że przeszedłeś przez to co oni, jest w tej pracy Twoim wielkim atutem.  

 
Maria – masz 13 lat, mieszkasz w slumsach ze swoimi rodzicami. Twoje szczęście po-

lega na tym, że masz oboje kochających rodziców. Jednak Twoi rodzice nie mają 
pieniędzy, żeby móc posłać Cię do szkoły. Nie możesz się uczyć, choć bardzo 
byś tego chciała. Lubisz pomagać mamie i być z nią w domu, ale od jakiegoś 
czasu nie jest to możliwe, bo oboje rodzice dostali pracę w pobliskiej fabryce. 
Nie mogą już spędzać z Tobą tyle czasu, ile byś chciała i potrzebowała, a zarob-
ki ledwo wystarczają na jedzenie. Ostatecznie i tak nie są w stanie zapłacić za 
Twoją edukację. Sytuacja ta sprawia, że spędzasz bardzo dużo czasu na ulicy.
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Marisol – Masz 15 lat, Twoi rodzice nie żyją. Po ich śmierci nie wiedziałaś 
co ze sobą zrobić, nie masz wykształcenia ani pieniędzy. Na początku pró-
bowałaś znaleźć uczciwą pracę i sprzątać u ludzi, ale nie mogłaś znaleźć 
pracodawcy, więc koleżanki postanowiły Ci pomóc i pokazały jak w prosty 
sposób możesz zdobyć pieniądze. Wzorem koleżanek zaczęłaś oddawać się 
prostytucji. Początki nie były łatwe, miałaś wyrzuty sumienia, czułaś się źle z tym, 
co robiłaś, ale z czasem przyzwyczaiłaś się do sytuacji. Jako atrakcyjna dziewczyna 
szybko stałaś się jedną z najbardziej pożądanych dziewczyn, zarabiasz pieniądze, 
za które możesz kupić sobie jedzenie, a klienci czasami dają Ci nawet prezenty.  
  

Cristian – masz 16 lat, jesteś szefem jednego z lokalnych gangów. Nic Cię nie 
przeraża, przyzwyczaiłeś się już do życia na ulicy, nawet Ci ono odpowiada, po-
nieważ czujesz się „kimś”, liczysz się wśród rówieśników. Niemal zapomniałeś, 
że kiedyś byłeś najmniejszy i najsłabszy z chłopców i to Tobą wszyscy pomiatali, 
tak jak teraz Ty swoimi „podwładnymi”. Masz potencjał przywódczy i organiza-
cyjny, ale nigdy nie myślałeś, jak inaczej mógłbyś go wykorzystać. Twoi rodzice 

nigdy się Tobą nie interesowali, dlatego szybko nauczyłeś się radzić sobie sam i te-
raz bardzo tę niezależność sobie cenisz. Wobec obcych jesteś wyjątkowo nieufny.

Tonio – masz 9 lat i dopiero od niedawna żyjesz na ulicy. Wraz ze star-
szym bratem uciekłeś ze slumsu, w którym mieszkałeś z matką i jej 
„przyjacielem”. „Wujek” niemal każdego wieczoru przychodził do domu 
pijany, co kończyło się awanturami i biciem. Dlatego któregoś razu, kiedy 
brat wymknął się w nocy, Ty poszedłeś za nim. Pewnej nocy, na Twoich 
oczach, podczas jednej z walk miedzy gangami zginął Twój brat, co było 
dla Ciebie traumatycznym przeżyciem. Od tej chwili zostałeś sam. Jako najmłod-
szy z członków gangu często jesteś wykorzystywany przez kolegów i stajesz się 
obiektem ich żartów. Boisz się jednak wrócić do domu. W duchu postanowiłeś 
sobie, że zrobisz wszystko, by w przyszłości zostać „szefem” i że to Ciebie wszy-
scy będą się bali.  

Pablo – masz 10 lat. Wraz ze swoim starszym bratem urodziliście 
się w slumsach. Twoi rodzice zostawili Cię tuż po urodzeniu pod opie-
ką babci. Nigdy ich nie poznałeś. Babcia zarabia pieniądze na życie ze 
sprzedaży warzyw, jednak to nie wystarcza na posłanie do szkoły Ciebie 
i brata. Całymi dniami chodzisz po ulicach miasta w poszukiwaniu zaję-
cia, kradniesz na targowisku. Jedynym, stałym zajęciem są cowieczorne 

spotkania z mieszkańcami slumsu, gdzie dostajesz narkotyki, pijesz i palisz. Żaden 
z Twoich kolegów nie chodzi do szkoły, dlatego czujesz się dobrze w swojej grupie.
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Pedro – masz 15 lat. Urodziłeś się w rodzinie, gdzie nie brakowało 
pieniędzy na podstawowe potrzeby. Chodziłeś do szkoły do czasu, 
kiedy zmarła Twoja mama. Tato miał pracę, ale kiedy dotknęła Was 

tragedia – popadł w alkoholizm i nie interesował się, co się z Tobą dzieje. Przesta-
łeś chodzić do szkoły, obwiniałeś za wszystko tatę. Całymi dniami wałęsałeś się 
po ulicach miasta. Zawsze byłeś pewny siebie, ale trafiłeś na grupę rówieśników, 
którzy nie tolerowali Twojego zachowania i teraz jesteś gnębiony przez nich. By 
należeć do grupy i mieć ich „ochronę” na ulicy, musisz spełniać ich życzenia, 
np. dokonywać kradzieży.

Adelaida – masz 16 lat. Jesteś atrakcyjną dziewczyną z dobrego domu. 
Twoja rodzina jest bardzo religijna. Zaszłaś w ciążę i nie masz od nikogo 
wsparcia ani pomocy. Rodzice zdecydowali nawet, że masz wyprowadzić 
się z domu, gdyż przyniosłaś wstyd całej rodzinie. Opuszczasz dom ro-
dzinny i wyjeżdżasz do dużego miasta, gdzie zostajesz na ulicy, prosząc 
przechodniów o pieniądze na życie. 

Gladys – masz 14 lat i pochodzisz z małej, górskiej wioski. Twój tata 
zmarł, mama miała problem z alkoholem, imała się różnej pracy, chodząc 
od domu do domu, gdzie pomagała w różnych zajęciach. W tym czasie 
zupełnie nie interesowała się tym, gdzie były i co robiły jej dzieci. Aby 
zdobyć jedzenie dla siebie i swojego młodszego rodzeństwa, już w wie-
ku dziesięciu lat, pracowałaś opiekując się dziećmi i pasąc kozy. Zawsze 
chciałaś nauczyć się czytać i pisać. Pewnego dnia ciotka zabrała Cię do 

Limy obiecując, że będziesz mogła chodzić do szkoły. Jednak szybko okazało się, 
że po prostu potrzebowała kolejnej pary rąk do pracy. Dlatego uciekłaś od niej 
i trafiłaś na ulicę, gdzie na różne sposoby starasz się zarobić na naukę, która nadal 
jest Twoim największym marzeniem.

Kathy – masz 10 lat i pochodzisz z niewielkiego miasteczka. Twój tata 
wyjechał z domu w poszukiwaniu pracy, a mama nie interesowała się 
ani Tobą, ani Twoim starszym bratem. Całe dnie spędzaliście bawiąc 
się na ulicy, aż w końcu postanowiliście wyruszyć w podróż w poszu-
kiwaniu taty. Nie mając pojęcia, gdzie go szukać, sami nie wiedząc jak 
– dotarliście w końcu do stolicy. Twój brat szybko „zaprzyjaźnił się” 
z członkami jednego z gangów. Bardzo Ci imponuje, chciałabyś być tak „ważna” 
jak on, ale dla niego cały czas jesteś „małą smarkulą”, która ciągle plącze mu się 
pod nogami. 
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Ramon – masz dobre wspomnienia z dzieciństwa. Pierwsze ciężkie chwile 
zaczęły się wraz z brakiem pieniędzy. Oprócz chodzenia do szkoły, musiałeś 
także pracować, by zarobić na zeszyty i przybory szkolne. Mama dużo wyjeż-
dżała w interesach i zostawiała Cię u krewnych. Właściwie nie miałeś swojego 
stałego miejsca. Mając 13 lat wszedłeś do bandy kibiców swojego ulubionego 
klubu, gdzie panowała rywalizacja o to, kto jest liderem. Musiałeś się temu 

podporządkować. W duchu tęsknisz za spokojnym życiem w domu, miejscem, gdzie nie 
ma zawiści i rywalizacji. Jednak Wiesz, że w tym momencie opuszczenie swojego gangu 
wiązałoby się z niebezpieczeństwem narażenia się jego członkom.

Wskazówki:
Jeśli jest dwóch prowadzących, wówczas każdy z nich pracuje z jedną z grup i komu-
nikują się ze sobą wzajemnie.

Źródło:
Konspekt zajęć opracowany przez SWM Młodzi Światu, wykorzystywany podczas 
warsztatów dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w „Wioskach Świata” – Parku 
Edukacji Globalnej w Krakowie:

www.wioskiswiata.org



Przebieg zajęć:
Zajęcia te mogą być poprzedzone refleksją przywołującą wspomnienia z pobytu 
zagranicznego lub poprzedzone ćwiczeniem „Memorabilia”            , dzięki czemu 
uczestnikom łatwiej i szybciej uda się dokonać analizy w tym ćwiczeniu.

1. Podziel uczestników na małe grupy. Rozdaj koncepcje kultury jako góry lodowej.
      Poproś, by przedyskutowali, jaką wiedzę zdobyli na temat kultury kraju, w którym  
      realizowali swoją misję.

2. Poproś grupy o wnioski. Gdy to zrobią, wyłapuj wszelkie założenia i utarte stereo-
typy, np. „wszyscy mężczyźni w tym kraju są leniwi”. Upewnij się, że jest bezpiecz-
na przestrzeń, by komentować te stwierdzenia. Pytania, które będziesz zadawać, 
mogą zawierać sformułowania typu: „Co o tym myślisz? Czy było tam coś, co mo-
głeś przeoczyć, albo coś, o czym mogłeś nie wiedzieć?”, „Jakie przyczyny o podłożu 
kulturowym/kolonialnym mogą stać za tym?” itp.

3. Kiedy wszyscy uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami, zadaj pytania:

*  Co pozytywnego wyniosłeś z nauki o kulturze kraju, w którym gościłeś?

* Jak myślisz, skąd biorą się nieporozumienia międzykulturowe?

* Co mogło być podłożem dla zaistniałej w danym kraju sytuacji?

* Co zaobserwowałeś odnośnie kultury na wierzchołku góry lodowej? Czy wyniosłeś 
z tego jakąś głębszą naukę? Jak na to zareagowałeś?

* Czy dowiedziałeś się czegoś nowego na temat własnej kultury?
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Cel zajęć: 
Analiza relacji międzykulturowych, obejmująca 
konflikty, które miały miejsce w regionie/kraju, 
w którym wolontariusz był na misji zagranicznej.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
flipchart, markery, materiały z koncepcją kultury 
jako góry lodowej

„Kulturalne” refleksje

s. 144



Wskazówki:

Informacje dla facylitatora: 

1. Negatywne stereotypy i poglądy. Czasami, gdy wolontariusze przebywają 
w placówce jedynie przez krótki okres czasu, wracają do kraju z negatywnymi 
stereotypami na temat szeroko rozumianej kultury. To jest dobry moment, aby 
poruszyć ten temat. Facylitator powinien wybadać, czy uczestnicy rzeczywiście 
mają stereotypowe poglądy odnośnie pewnych zagadnień globalnych i czy chcą 
polemizować na ten temat. Jeśli nie, można zapytać jak sądzą, dlaczego postrzegają 
kraj goszczący w taki sposób? Zapytaj, czy może jest coś, czego nie dostrzegają? 
(np. czy mieli wystarczająco dużo czasu, aby zrozumieć głębsze powody takiego, 
a nie innego, zachowania. Czy oceniają je w odpowiednim kontekście?). Facylitator 
może odnieść się w dyskusji do koncepcji kultury jako góry lodowej. Omów w tym 
miejscu jeszcze niektóre kwestie poruszane przed wyjazdem, na przykład dawanie 
prezentów, zdjęcia i wiadomości, zorientowanie na proces lub zadanie, itd. Należy 
pamiętać, że jest to możliwe, że niektórzy wolontariusze – w zależności od pracy, 
jaką wykonywali podczas wyjazdu – mogli nie mieć zbyt wielu okazji do interakcji 
z lokalną ludnością, a ich zaangażowanie w miejscową kulturę mogło być minimalne.

2. Dynamika władzy: „spotkanie międzykulturowe może być pozytywne i owocne 
tylko wtedy, gdy kultura silniejsza w tym spotkaniu zrzeknie się użycia siły przeciw-
ko kulturze słabszej”. (Helmut Fennes, Karen Hapgood)
Wolontariuszom przed wyjazdem ciężko wyobrazić sobie dynamikę władzy. Może 
to być spowodowane wieloma czynnikami, na przykład:

* syndromem postkolonialnym;

* negatywnym rozumieniem słowa „pomoc” (dotychczasowy sposób jego rozu-
mienia może być deprymujący dla lokalnej ludności);

* pieniądz = władza: często ludność miejscowa czuje, że nie może sprzeciwić się 
sugestiom i pomysłom grup, które inwestują pieniądze w kraje rozwijające się. 
To może mieć wymiar kulturowy, ale również może wpływać na sposób odnosze-
nia się do obcych;

* pojedynczy wolontariusze mogą sprawiać wrażenie, że finansowo powodzi im 
się bardzo dobrze w porównaniu do ludności miejscowej;

* kwestia władzy w odniesieniu do płci/wieku/pochodzenia etnicznego.

3. Błędne rozumienie zachowań lokalnej społeczności. Jeśli w kulturze, w której 
jesteśmy gośćmi, panuje tendencja do komunikowania się nie wprost i poważania 
autorytetów, a wolontariusze nie zachowują się w taki sposób, może dojść do nie-
porozumień. Dlatego ważne jest próbowanie zrozumienia własnej kultury i związa-
nych z nią zachowań, kiedy myślimy o wymianie międzykulturowej.

4. Doświadczenia innych wolontariuszy i podróżników. Bywają sytuacje, że 
społeczność goszcząca wolontariusza ma złe doświadczenia z poprzednimi wolon-
tariuszami, podróżnikami, biznesmenami czy pracownikami organizacji pozarządo-
wych. Może to mieć duży wpływ na sposób traktowania nowych wolontariuszy.

Źródło:
Comhlámh Coming home training manual
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KONCEPCJA KULTURY JAKO GÓRY LODOWEJ

Koncepcja ta ukazuje kulturę poprzez tworzące ją elementy. Wierzchołek góry lodowej 
stanowią elementy wyraźnie widoczne, a pod powierzchnią wody, czyli w świadomości, 
znajdują się elementy ukryte. Powyżej poziomu wody można zobaczyć niewielki wyci-
nek całości góry lodowej, jej ogrom pozostaje niewidoczny na pierwszy rzut oka. Aby 
poznać całą górę lodową, trzeba dokonać wysiłku – zanurkować pod powierzchnię. 
Z tej koncepcji kultury wynika, że elementy widoczne są jedynie odzwierciedleniem 
tych niewidocznych. Obserwując kulturę jako górę lodową, możemy jedynie odpowie-
dzieć sobie na pytania:

Co? 
Co widzę, co się dzieje, co oni robią, co jedzą, co mają na sobie, co mówią itd. 
Aby odkryć ogrom ukrytych informacji na temat kultury, trzeba świadomie do tego 
dążyć, intencjonalnie to odkrywać, szukać, sprawdzać, dopytywać.

Dlaczego? 
Dlaczego to jest dla nich ważne, dlaczego postępują tak, a nie inaczej, dlaczego pragną, 
cenią, poszukują czegoś innego niż my?

koncepcja kultury jako góry lodowej

Sztuki piękne. Literatura. 
Dramat. Muzyka klasyczna. 

Muzyka pop. Tańce ludowe. Gry. 
Kuchnia. Styl ubierania się.

Koncepcje skromności. Pojęcie piękna. Ideały kierujące 
wychowanie dzieci. Rodowody. Kosmologia. Stosunek do 

zwierząt. Wzorce stosunków z przełożonymi/podwładnymi. Definicja 
grzechu. Sposoby uwodzenia. Pojęcie sprawiedliwości. Bodźce mobilizu-

jące do pracy. Koncepcja przywództwa. Tempo pracy. Wzorce grupowego 
podejmowania decyzji. Pojęcie czystości. Postawy wobec osób będących 

na utrzymaniu. Teoria chorób. Strategia rozwiązywania problemów. Koncep-
cja mobilności społecznej. Porozumiewanie się wzrokowe. Rola a status według 

wieku, płci, klasy, pokrewieństwa itp. Definicja szaleństwa. Istota przyjaźni. Koncepcja „ja”. 
Wzorce percepcji wzrokowej. Język ciała. Mimika. Koncepcja logiki i zasadności. Wzorce 

kontrolowania emocji. Wzorce prowadzenia rozmowy w różnych kontekstach społecznych. 
Koncepcja przeszłości i przyszłości. Porządkowanie czasu. Preferowanie konkurencji i współpracy. 

Częstotliwość interakcji społecznych. Koncepcje dojrzewania. 
Aranżacja przestrzeni itp.

Źródło: AFS Orientation Handbook, AFS Intercultural programs Inc., Nowy Jork, 1984, tom IV. s. 14.

Główne cechy w świadomości

Główne cechy poza świadomością



Prawa kobiet
cz. II

ROZDZ.5
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Przebieg zajęć:

1. Poproś uczestników, by dobrali się w małe grupy. Następnie zaproponuj burzę mó-
zgów dotyczącą spraw, które wpływają na sytuację kobiet, a które zauważyli pod-
czas swojego pobytu na misji zagranicznej.

2. Zaprezentuj „Koncepcję kultury jako góry lodowej” oraz zwróć uwagę na fakt, że
zwłaszcza podczas krótkiego pobytu za granicą można zobaczyć tylko powierz-
chowny obraz kultury, a prawa kobiet to kwestia mająca głębokie podłoże i może 
być trudna do zrozumienia w krótkim czasie.

3. Następnie uczestnicy w tych samych, małych grupach, robią kolejną burzę mózgów
dotyczącą spraw mających wpływ na sytuację kobiet w Polsce i zapisują wnioski na 
drugim szablonie papieru.

Podsumowanie:

1. Porównaj te listy. Czy jakieś rzeczy się powtarzają?

2. Jakie kwestie, twoim zdaniem, mają szczególny wpływ na sytuację kobiet w spo-
łeczności lokalnej, w której byłeś wolontariuszem? Jakie problemy ich dotykają?

3. Jakie problemy, dotyczące kobiet, stanowią wyzwanie, zarówno w kraju goszczą-
cym, w którym odbywałeś wolontariat, jak i w Polsce?

4. Jakie znasz organizacje: lokalne i międzynarodowe, które zajmują się prawami 
kobiet?

Cel zajęć: 
Zidentyfikować kwestie dotyczące kobiet 
lokalnie i globalnie.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
flipchart, markery

Prawa kobiet – lokalna i globalna sprawa 
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Wskazówki:
Problematyka w zakresie praw kobiet i nierówności społecznej wzbudza często 
kontrowersje i duże emocje. Trzeba mieć to na uwadze, przygotowując się do ta-
kich zajęć. Praca ze zróżnicowaną grupą osób umożliwia ciekawą i owocną dysku-
sję, ale także zakłada spory i prawdopodobieństwo, że niektórzy nie będą się czuli 
komfortowo podczas takiej dyskusji.

Źródło:
Connecting Communities: a practical guide to using development education in 
community settings (Helena McNeil, Lourdes Youth and Community Services)

Przydatne źródła:

*  CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women)

*  UNIC Warsaw (Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie)
http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/ct_cedaw.php

Przydatne informacje:

*  Kobiety stanowią 70% biliona najbiedniejszych ludzi. Dyskryminacja kobiet jest 
wciąż duża, zarówno społeczna, jak i ekonomiczna. Kobiety zarabiają mniej, często 
nie mają dostępu do godziwej edukacji i pracy. W wielu krajach nie wolno im prowa-
dzić własnej działalności i nie mają szans na wzięcie kredytu z banku. Kobiety czę-
sto dotykają głód i choroby z powodu braku odpowiedniej opieki dla matek i dzieci.

* Dyskryminacja kobiet nie jest tylko fenomenem w krajach Globalnego Południa. 
Niesprawiedliwości społecznej doświadczają także kobiety w krajach Globalnej 
Północy.
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Globalizacja
Wzajemne współzależności
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Przebieg zajęć:

1. Poproś uczestników, by zastanowili się nad swoim codziennym życiem, od momentu 
pobudki rano do momentu, gdy kładą się spać wieczorem. Daj im kilka chwil na refleksję 
w ciszy. Refleksje mogą dotyczyć tego, co jedzą, jak się przemieszczają, co robią, 
w co się ubierają itp.

2. Następnie poproś uczestników, by pomyśleli w jaki sposób te różne elementy ich codziennego 
      życia są powiązane z innymi krajami, np. w jakim kraju rosną owoce, warzywa, które jesz,  
      gdzie produkowane są twoje ubrania, skąd pochodzi paliwo, którym tankujesz swoje auto?

3. Niech każdy z osobna napisze, jak sądzi, z którymi krajami może współpracować każdego 
     dnia? Zaznacz je na mapie.

4. Po kilku minutach wróć do dużej grupy i podziel się spostrzeżeniami uczestników.

5. Zwróć uwagę, że każdego dnia korzystamy z surowców pochodzących z całego świata
      i że na nich opiera się nasze codzienne życie.

Podsumowanie:

1. Jaki wpływ mają zatem nasze codzienne decyzje i działania na istnienie całego globu, 
pozytywne i negatywne?

2. Jeśli jutro ustałyby wzajemne relacje z resztą świata, jakie byłyby tego skutki?

3. W jaki sposób możemy dokonywać więcej pozytywnych wyborów opartych na głębszym 
      zrozumieniu wzajemnych współzależności?

Źródło:
‘Values and Visions: a handbook for spirituals development and global awarness’ (NOD, 1995).

Przydatne linki:

* ‘One Day In Your Life’ (NYCI)
http://www.youthdeved.ie/sites/youthdeved.ie/files/Big_World_Small_World_2002.pdf

* Peter’s Projection map http://www.petersmap.com
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Cel zajęć: 
Znaleźć głębszy sens współzależności 
i powiązań z resztą świata.

Czas: 
20 minut

Potrzebne materiały: 
Peter’s Projection Mapa: 
www.petersmap.com

Jeden dzień z życia mieszkańca Globalnej Wioski 



Przebieg zajęć:

1. Zapytaj uczestników, jakie ich zdaniem są przyczyny ubóstwa na świecie, opierając
się na doświadczeniu zdobytym przez nich podczas misji zagranicznej.

2. Gdy uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, zapisuj je na indywidualnych 
kartkach, a następnie wręczaj osobie wypowiadającej się na ten temat. Sugestie 
mogą dotyczyć: zmian klimatu, handlu, wojny, niesprawiedliwego długu, nierówne-
mu podziałowi bogactw, zachłanności itp.

3. Kiedy wszyscy uczestnicy* mają swoje notatki, poproś, by wstali i stanęli w kole. 
Poproś, by umieścili kartki na swoich klatkach piersiowych.

*Jeśli jest mniej niż 15 uczestników, każdy może stanąć w kole. Jeśli jest więcej niż 
15  uczestników, zaproś pierwszych 10-12 osób do stworzenia koła i poproś, by pozostali 
obserwowali ćwiczenie.

4. Weź sznurek – rekwizyt, który ma posłużyć stworzeniu „powiązań” pomiędzy 
różnymi kwestiami poprzez przeciągnięcie sznurka od środka koła do twojej rzeczy. 
Sprawy będą powiązane więcej niż jeden raz i ćwiczenie będzie trwało do momen-
tu, aż każdy w kole będzie powiązany. Sznurek będzie łączył różne kwestie i ważne 
jest, by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dana kwestia jest powiązana z innymi.

Przykład: „Jestem ‘Zmianą Klimatu’ i jestem powiązany z ‘Handlem’ ponieważ 
wielkie firmy, kierowane korzyściami uzyskanymi drogą handlu, wyrządzają ogrom-
ne szkody w środowisku naturalnym.”
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Cel zajęć: 
Identyfikacja doświadczeń na misji 
zagranicznej i ustalenie powiązań 
pomiędzy nimi.
Zrozumienie przyczyn ubóstwa.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
kartki na notatki, markery, sznurek

W sieci świata



5. Kiedy każdy uczestnik będzie połączony sznurkiem, zwróć uwagę wszystkich, jaki 
wzór powstał za przyczyną sznurka – pajęczyna. 

Podsumowanie:

1. Jakie masz spostrzeżenia odnośne pajęczyny, którą właśnie utworzyliśmy?

2. Co to ćwiczenie mówi na temat przyczyn leżących u podstaw ubóstwa?

3. W jaki sposób możemy zacząć zajmować się zasadniczymi przyczynami ubóstwa?

4. Jaki ma wpływ przeciąganie sznurka na każdą konkretną sprawę/całą sieć?

5. Gdzie w obszarze Globalnego Południa znajdują sie lokalne społeczności, które są 
     w stanie dokonać zmian w tej sieci?

6. Jaka jest nasza rola jako ludzi Globalnej Północy w tej szeroko pojętej światowej sieci?

Źródło:
‘Values and Visions’ (NODE, 1995).

Pomysły:
Zrób zdjęcie uczestnikom, stojącym w kole, połączonym sznurkiem :)
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Przebieg zajęć:

1. Poproś uczestników, by sprawdzili metki na swoich ubraniach i miejsca, gdzie 
zostały wyprodukowane.

2. Następnie umieść kamyk na mapie w miejscach, skąd pochodzą poszczególne 
ubrania, np. Chiny, Wietnam, Hiszpania itd.

3. Kiedy każdy umieści swój kamyk, obserwuj jaki wzór powstaje na mapie świata.

Podsumowanie:

1. Jakie masz spostrzeżenia odnośnie miejsca, skąd pochodzą twoje ubrania?

2. Jak myślisz, w jakich warunkach mogły być produkowane twoje ubrania?

3. Jakie globalne kwestie są poruszane w tym ćwiczeniu? (handel, prawa człowieka, 
zmiana klimatu, konsumpcjonizm, międzynarodowe spółki itd.)?

4. Jakie decyzje, które podejmujemy my, jako konsumenci, mogą stanowić wyzwanie 
dla niesprawiedliwego handlu i mieć wpływ na kwestię zmiany klimatu?

5. Zaproponuj uczestnikom, by zobowiązali się do jakiegoś konkretnego działania 
w tym kierunku (np. ograniczenie zakupów, wspieranie lokalnego handlu, kupowa-
nia używanych ubrań, bojkotowania pewnych firm itd.)
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Cel zajęć: 
Zrozumieć, skąd pochodzą ubrania oraz 
zrozumieć współzależności i powiązania 
pomiędzy Polską i resztą świata.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
Mapa świata, karteczki samoprzylepne 
lub kamyki do umiejscowienia na mapie.

Mapa i kamyki



Wskazówki:
To samo ćwiczenie może być przeprowadzone z produktami spożywczymi. Prowa-
dzący może przynieść siatkę z codziennymi produktami spożywczymi lub poprosić 
uczestników przed zajęciami, by sprawdzili, gdzie produkowane są produkty, które 
mają w swoich zapasach kuchennych.

Źródło:
Children in Crossfire, ‘Gertie Gets Global’

Przydatne linki:

*  www.ethicalconsumer.org

* www.buybothingday.co.uk

* www.storyofstuff.org
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Przebieg zajęć:

1. W małych grupach podejmij jakiś problem/kwestię związaną z rozwojem, np. ubóstwo 
      i zadawaj pytanie „dlaczego?”

2. Prowadzący powinien zademonstrować przykład, jak rozpocząć rozmowę.

3. Po 20 minutach pracy w małych grupach poproś, by uczestnicy utworzyli jedną 
dużą grupę i zreferuj te najważniejsze odpowiedzi, jakie pojawiły się w małych grupach.

4. Zapytaj, jakie mogą być rozwiązania dla tych problemów i kto, na jakim szczeblu 
powinien być zaangażowany, by dokonać tych zmian? 

5. Zdiagnozowane przyczyny danych problemów mogą stać się podstawą do stworzenia 
     konkretnego „planu działania”. 

Źródło:
‘Get Global’ (www.getglobal.org.uk)
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Cel zajęć: 
Zbadać przyczyny leżące u podstaw 
problemów globalnych.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
flipchart, markery

Dlaczego? 



Przebieg zajęć:

1. Podziel uczestników na małe grupy i wręcz każdej grupie karteczki z fragmentami 
tekstu układającymi się w łańcuszkową historię.

2. Poproś wszystkie grupy, żeby tak szybko, jak to możliwe, utworzyły 3 „łańcuchy” – 
uczestnicy ustawiają się z karteczkami w taki sposób, żeby teksty, które każdy 
z nich posiada, ułożyły się w całość - od początku do końca historii.

3. Kiedy wszystkie grupy skończą, poproś grupę, która wykonała zadanie najszybciej, 
żeby przedstawiła swoją wersję. Sprawdź, czy pozostałe grupy mają takie same 
odpowiedzi.

4. Ponownie podziel uczestników na mniejsze grupy i poproś, by wymyślili przykłady 
własnych ‘łańcuszkowych’ historii.  

Podsumowanie:

1. Czego nauczyłeś się podczas tego ćwiczenia?

2. Jaki mają wpływ nasze działania w Polsce na życie ludzi w innych krajach? 
Czy zawsze jesteśmy świadomi, jakie mają znaczenie?

3. Co można zrobić w Polsce, by dokonać zmian na świecie?

4. Jak możemy podnosić świadomość ludzi i informować ich lokalnie?

Źródło:
‘Just Us or Justice: a youth work resource exploring justice in the World’ 
(NYCI, 2010)
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Cel zajęć: 
Zrozumieć wpływ naszych konsumenckich 
wyborów na życie innych ludzi na świecie.

Czas: 
20 minut

Potrzebne materiały: 
3 zestawy karteczek z fragmentami tekstu 
układającymi się w łańcuszkową historię 
(patrz przykładowe historie poniżej)

Łańcuch sprawiedliwości 



historia 1
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Marek je musli na 
śniadanie każdego dnia. 

Musli zawiera orzechy i figi. Figi rosną na ziemi, 
która jest zajmowana 

przez Izraelczyków.

Izrael wkroczył na terytoria 
Palestyny wbrew międzynarodowe-

mu prawu. Unia Europejska kontynuuje 
handel z Izraelem dla wielu produktów, 

w tym także fig.

Palestyńczycy są zmuszani 
do opuszczania swojej ziemi 

przez izraelską armię.

Mohammed został pobity 
i uwięziony za przeciwsta-

wianie się żołnierzowi, 
w którego rzucił 

kamieniem.

Ucierpiała na tym 
jego edukacja, bowiem 
w więzieniu, w którym 

przebywa, nie prowadzi się 
żadnej edukacji dla dzieci.
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Kopalnie 
koltanu kupują 

jedzenie od lokalnych 
sprzedawców. Czasami 

handlarze sprzedają mięso 
pochodzące od zwierząt 

zagrożonych wyginięciem, 
np. Gorilla.

Emma lubi mieć 
najnowszy model 

telefonu, kupuje nowy 
co roku. Telefony komór-
kowe zawierają minerał 

koltan.
80% wydobywanego 
na świecie koltanu ma 

miejsce w Demokratycznej 
Republice Konga, która ma 

umowę handlową z UE.

We wschodniej Demokra-
tycznej Republice Konga trwa 

cywilna wojna, liczne armie 
walczą, by przejąć kontrolę na 

tym terenie.

Wojska czerpią 
korzyści z wydobycia 

koltanu i w ten sposób 
zdobywają środki na 
prowadzenie wojny.

Philippe ma 
13 lat i pracuje 

w kopalni, gdzie 
1 na 3 górników 

to dziecko.

historia 2
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Farmy krewetek zanie-
czyszczają morze i nie ma 

ryb, które stanowiłyby 
pożywienie zarówno dla Emilii, 

jak i jej współmieszkańców. 
Żeby przeżyć, musi pracować 

na farmie krewetek.

Ciaran kocha 
chińskie jedzenie. 

Jego ulubione danie to 
krewetki smażone 

z ryżem.

Ze względu na duży 
popyt, ponad ćwierć 

wszystkich poławianych 
krewetek obecnie hoduje 

się na farmach.

Mając za 
cel wspieranie 

popytu w Europie, UE 
negocjuje najniższe ceny 
krewetek z takich krajów, 

jak Ekwador.

Aby sprzedać więcej 
krewetek, biznesmeni 

usuwają drzewa wzdłuż 
wybrzeża, by zrobić miej-

sce dla nowych farm 
krewetek. Emilia urodziła się 

na tej ziemi i będzie 
zmuszona się przeprowa-
dzić, bo tu, gdzie mieszka, 
powstanie droga dojazdo-

wa do nowych farm.

historia 3
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Zmiany.
Bądź zmianą, którą chcesz 

ujrzeć w świecie.

cz. II
ROZDZ.7



Przebieg zajęć:

1. Ułóż karty tak, by wystarczyło ich dla wszystkich uczestników, zaznaczając, że „as”  
to najniższa karta, a „król” najwyższa. Niech każdy uczestnik wybierze jedną, ale 
w taki sposób żeby nie widział, co to za karta.

2. Następnie, każdy przykłada swoją kartę do czoła w taki sposób, że wszyscy widzą, 
kto jaką wybrał, oprócz osoby, która ją trzyma.

3. Wyjaśnij, że „as” reprezentuje osobą najsłabszą, a „król” osobę z największą wła-
      dzą. Reszta kart znajduje się pomiędzy nimi.

4. Uczestnicy przechodzą obok siebie i mają za zadanie witać się w taki sposób, na jaki 
wskazuje posiadana karta.

5. Po około 5 minutach poproś, by uczestnicy ustawili się w rzędzie, wybierając  sobie 
takie miejsce pomiędzy innymi, które wydaje im się odpowiednie ze względu na 
posiadaną władzę. Niech podzielą się odczuciami, dlaczego ustawili się tak, 
a nie inaczej.

6. Kiedy wszyscy się ustawią, niech każdy spojrzy na własną kartę.

Podsumowanie:

1. Jak się czułeś, wykonując to ćwiczenie (zwłaszcza osoby z początku i końca rzędu)?

2. W odniesieniu do hierarchii tego „rzędu”, gdzie ustawiłbyś siebie jako: konsumenta, 
wyborcę, rodzica, lokalnego wolontariusza, studenta, osobę niezatrudnioną, 
wolontariusza po misji?
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Cel zajęć: 
Dostrzec swój potencjał i dowiedzieć się, 
jak go rozwijać i jak z niego korzystać.

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
karty do gry

W poszukiwaniu własnej siły  

AS

AS

AS



3. Kiedy uczestnicy ustawiają się w rzędzie, rzuć im wyzwanie, na przykład mówiąc: 
„Jako konsument możesz się czuć bezsilny w odniesieniu do wszystkich nieetycznie 
postępujących przedsiębiorstw i reklam zmuszających ludzi do kupowania, ale mo-
żesz również czuć się silnym, kiedy dokonujesz świadomych, etycznych decyzji.”

4. Jesteśmy silni jako jednostki,  w grupie możemy być jeszcze silniejsi. 

Wskazówki:

* Ćwiczenie można dostosować  do indywidualnych potrzeb grupy 

* Ćwiczenie można rozwinąć, proponując np. wykonanie własnej „mapy władzy”, 
aby znaleźć  sposób, w jaki jednostki mogą wpływać na interesantów, np. polity-
ków, międzynarodowe firmy, itd.

137



Przebieg zajęć:

1. Postaw znaki „Zgadzam się” i „Nie zgadzam się” przy naprzeciwległych ścianach.

2. Zaproś uczestników na środek sali. Wyjaśnij, że będziesz teraz czytać pewne 
stwierdzenia, a ich zadaniem jest ustawianie się przy odpowiednim znaku, w za-
leżności od tego, czy zgadzają się, czy nie, z danym stwierdzeniem.

3. Istnieją różne poziomy skali stopnia, w jakim uczestnicy mogą się zgadzać lub nie, 
dlatego mogą też ustawiać się pomiędzy znakami. 

4. Następnie, po każdym takim ruchu, dwóch uczestników-ochotników wyjaśnia, 
dlaczego zajęli takie, a nie inne, stanowisko w tej sprawie.

Wskazówki:

* Można stworzyć większe poczucia bezpieczeństwa dla uczestników, gdy prowa-
dzący staje obok mniejszości.

* To zależy od Ciebie, czy stworzysz „punkt środkowy” pomiędzy znakami, przy któ-
rych będą mogli ustawić się uczestnicy częściowo zgadzający się lub nie z daną tezą. 
Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, upewnij się, że ci, którzy są w środku, 
potrafią uzasadnić, dlaczego tam są.

* Dobrze jest przypomnieć uczestnikom o kontrakcie i szacunku, jaki powinni wyka-
zać dla odmiennych opinii oraz o tym, jak ważne jest, by słuchać siebie nawzajem.
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Cel zajęć: 
Zainicjować debatę w grupie na temat wo-
lontariatu po powrocie z misji zagranicznej.

Czas: 
20 minut

Potrzebne materiały: 
specjalne znaki „Ruchomej debaty”, 
stwierdzenia/definicje

Ruchoma debata  



* Stwierdzenia mogą być zupełnie inne i poruszać bardzo różne tematy i proble-
my. Przygotowując je, upewnij się, że są jasne i pozytywne (forma z zaprzecze-
niem może wprowadzić zamieszanie).

* Podczas debaty możesz zachować milczenie i obserwować, gdzie uczestnicy się 
ustawiają, a podsumowanie możesz zrobić dopiero po zakończonym ćwiczeniu.
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STWIERDZENIA 
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Osoby, które wyjeżdżają na misję zagraniczną są zobowiązane, 
by angażować się w działania po powrocie do Polski.

Podnoszenie świadomości ludzi w Polsce na temat globalnego 
ubóstwa może ich zmotywować do działań, mających na celu 
zmianę sytuacji.

Kraje rozwijające się powinny same wziąć odpowiedzialność 
za swoje problemy.

„Popowrotowi” wolontariusze, posiadający doświadczenie misji 

zagranicznej, są upoważnieni do mówienia o wszystkich sprawach 

związanych z tym krajem.



Wolontariusz przyszłości
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cz. II
ROZDZ.

8



Przebieg zajęć:

1. Poproś uczestników, aby stanęli w jednym rzędzie.

2. Wyjaśnij, że będziesz teraz zadawać pytania. Każda odpowiedź „tak” oznacza, 
że uczestnik robi krok do przodu.

3. Kontynuuj ćwiczenie, aż zadasz wszystkie pytania.

Podsumowanie:

1. Czym było dla ciebie to ćwiczenie? Co wydarzyło się podczas tych zajęć?

2. Czego dowiedziałeś się o sobie i swoim podejściu do samego siebie?

3. W jaki sposób możesz zmienić na lepsze podejście do troski o samego siebie?

4. Zaproponuj uczestnikom, by zapisali obietnice dane samym sobie, które zrealizują 
w najbliższych dniach i miesiącach, by lepiej zadbać o siebie.

 Wskazówki:
Możesz zmienić i dostosować treść pytań do potrzeb zajęć.

Źródło:
Kilcranny House
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Cel zajęć: 
Zachęcić wolontariuszy do refleksji nad sobą 
i swoim życiem oraz nad tym, jak mogą zadbać 
o siebie samych po powrocie z misji zagranicznej. 

Czas: 
30 minut

Potrzebne materiały: 
Pytania dotyczące samoświadomości.

Krok w kierunku przyszłości  



Pytania
Polecenie: Zrób krok do przodu za każdym razem, gdy twoja szczera 
odpowiedź brzmi „TAK”.

1.  Czy potrafisz rozpoznać oznaki, że zaczynasz się stresować lub że 
       wybuchniesz złością?

2.  Czy podejmujesz działania, by uspokoić się w sytuacjach stresowych?

3.  Czy dbasz o to, by się wysypiać?

4.  Czy dbasz o prawidłową dietę, nawet wtedy, gdy jesteś zajęty w pracy? 
 Czy możesz powiedzieć, że zjadasz 5 owoców i warzyw 5 dni w tygodniu?

5.  Czy dbasz o to, by pić dużo wody? Czy możesz powiedzieć, że wypijasz 
 2-4 litrów wody dziennie?

6.  Czy w twoim życiu są ludzie, z którymi możesz porozmawiać o swoich 
 problemach i w których towarzystwie czujesz się komfortowo?

7.   Czy nie masz problemu z tym, by poprosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz?

8.   Czy wybaczasz sobie łatwo, gdy popełniasz jakiś duży błąd?

9.   Czy znajdujesz w ciągu dnia czas na odpoczynek i refleksję?

10. Czy dbasz o to, by mieć czas na robienie rzeczy, które lubisz?

11. Czy z optymizmem patrzysz w przyszłość?

12. Czy spędzasz regularnie czas z osobami, które kochasz i których 
towarzystwo sprawia ci radość?

13. Czy uważasz, że wyrażasz swój gniew w zdrowy sposób?

14. Czy płaczesz, gdy czujesz smutek?

15. Czy pozwalasz sobie na śmiech bez powodu?

16. Czy doceniasz siebie, gdy zrobisz coś dobrze?
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Przebieg zajęć:

1. Podziel uczestników na mniejsze grupy.

2. Przedstaw koncepcję „troski o siebie” jako świadomie podejmowanego zadania 
każdego dnia po powrocie.

3. Poproś, by uczestnicy, pozostając w małych grupach, podzielili się między sobą, 
co pozwala im „naładować baterie”, kiedy czują, że ich energia maleje. Pomysły 
mogą być zapisywane na flipcharcie (w środku arkusza papieru można umieścić 
obrazek baterii lub ją narysować).

4. W dużej grupie przedstaw wszystkie pomysły i zasugeruj, że to, czy te sposoby za-
działają, jest indywidualną kwestią, ale podzielenie się pomysłami może zainspiro-
wać innych do wypróbowania nowych sposobów.

Źródło:
Comhlámh’s Coming Home weekend manual
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Cel zajęć: 
Dowiedzieć się, co sprzyja mojemu roz-
wojowi, i w jaki sposób mogę „ładować 
swoje baterie”.

Czas: 
45 minut

Potrzebne materiały: 
flipchart i pisaki

Naładuj swoje baterie  



*  Ważne! Trzeba wcześniej uprzedzić uczestników, aby każdy przyniósł ze sobą 
     jakąś pamiątkę z wyjazdu i wysłać przypomnienie o tym krótko przed szkoleniem.

Przebieg zajęć:

1. Rozłóż mapę w środku koła. Poproś, jeszcze przed sesją, żeby uczestnicy mieli przy 
sobie pamiątki, dzięki temu unikniesz rozproszenia w trakcie zajęć. 

2. Poproś każdą osobę, aby pokazała swoją pamiątkę i powiedziała, dlaczego wybrała 
akurat tę rzecz spośród innych? Poproś, by na początku wypowiedzi każdy wolonta-
riusz powiedział, z jakiego kraju przywiózł daną rzecz. Zapisuj nazwy krajów/miast na 
karteczkach samoprzylepnych i umieszczaj na mapie lub wykorzystaj do tego kamyki.

3. Daj każdej osobie odpowiednio dużo czasu na wypowiedź. Jeśli ktoś nie będzie miał 
zbyt wiele do powiedzenia, zadawaj pytania odnośnie przyniesionej przez tę osobę 
rzeczy lub poproś grupę, by zadawała pytania.

4. Bardzo ważne jest, by docenić każdą osobę i każda rzecz, którą przyniosą 
     wolontariusze.

5. Czasami ćwiczenie to może wywołać wiele emocji, więc upewniaj się, że wszystko 
jest w porządku. Zapewnij, że te emocje są normalne podczas przywoływania wspomnień.

6. Na koniec podziękuj każdej osobie za podzielenie się swoimi wspomnieniami.  
Dobrym pomysłem jest zrobienie zdjęcia wszystkim pamiątkom zebranym w jednym 
miejscu. Po zakończeniu ćwiczenia zadbaj, by wszystkie pamiątki, nienaruszone, bez-
piecznie trafiły do swoich właścicieli.

145

Cel zajęć: 
Przypomnieć wolontariuszom czas ich 
misji zagranicznej i ożywić wspomnienia.

Czas: 
1 godzina

Potrzebne materiały: 
mapa świata, karteczki samoprzylepne/
kamyki do rozłożenia na mapie, pamiątki 
uczestników z wyjazdu.

„Memorabilia”  



Wskazówki:

* Zamiast prosić wolontariuszy o przyniesienie własnych pamiątek, możesz sam 
przygotować jakieś rekwizyty, rozłożyć je w kole i poprosić, by każdy uczestnik 
wybrał jedną rzecz, która przypomina mu jakiś element swojego wyjazdu zagra-
nicznego.

* Jeśli któryś uczestnik zapomni zabrać ze sobą pamiątkę, poproś, by wyobraził 
sobie, co by to mogło być i żeby zaprezentował/opisał ten „niewidzialny” przedmiot.

Źródło:
Comhlámh’s Coming Home Weekend manual
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Przebieg zajęć:

1. Poproś uczestników, by zamknęli oczy i przypomnieli sobie swoją dzisiejszą podróż 
– jak tu dotarli.

2. Następnie podziel wolontariuszy na 4-osobowe grupy. Jedna osoba w grupie ma za 
zadanie opowiedzieć swoją historię każdej z pozostałych 3 osób w grupie. Za 
pierwszym razem opowiada historię, nadając jej dramaturgii i skupiając się na tym, 
co było nie tak. Za drugim razem ta sama historia, opowiadana innej osobie, ma 
brzmieć bardzo pozytywnie, tak jakby przebiegła idealnie, bez żadnych proble-
mów. Za trzecim razem w historii zmieniony jest jakiś jeden element. 

3. Pozostali trzej słuchacze słuchają uważnie i wyciągają wnioski, analizując 
      3 wersje tej samej historii. 

4. Następnie w dużej grupie zrób podsumowanie.

Podsumowanie:

1. W jaki sposób te 3 historie różnią się od siebie?

2. Jakie emocje wzbudzała w tobie każda z tych wersji?

3. Która z tych historii jest właściwa?

4. Jaki wpływ i na co mogą mieć historie, które opowiadamy o naszym wyjeździe 
      zagranicznym różnym ludziom?

Wskazówki:
Zamiast historii „jak tutaj dotarłem” może być wykorzystany także inny temat.

Źródło:
‘Values and Visions: a handbook for spirituals development and global awareness’ 
(NODE, 1995)
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Cel zajęć: 
Rozważyć, jakim wyzwaniem jest rela-
cjonowanie innym swojego pobytu na 
wolontariacie zagranicznym.

Czas: 
1 godzina

Opowieści z pierwszej ręki   



Przebieg zajęć:
Pierwszy etap – przed wyjazdem

1. Poproś uczestników, by spróbowali zwizualizować siebie spacerujących po kraju, 
do którego wyjeżdżają na wolontariat. Daj każdemu minutę na wizualizację.

2. Rozdaj kartki papieru i koperty.

3. Poproś, by zanotowali na kartce 5 kluczowych słów podsumowujących ich 
60-sekundowe wizualizacje.

4. Następnie poproś, by zakleili koperty i podpisali imieniem i nazwiskiem.

5. Zbierz koperty i zachowaj.

Drugi etap – po powrocie

1. Poproś uczestników, aby zapisali 5 kluczowych słów podsumowujących ich pobyt 
      za granicą.

2. Rozdaj koperty z ćwiczenia przedwyjazdowego i poproś, by uczestnicy otworzyli je 
      i porównali listy, które stworzyli przed wyjazdem i po powrocie.

3. Zainicjuj dyskusję i zapytaj, jak zmieniło się ich spojrzenie na kraj, w którym gościli 
– bardzo często uczestnicy zapominają o ćwiczeniu sprzed wyjazdu i niektórzy 
mogą być zaskoczeni tym, co zapisali po ich „wirtualnym spacerze”. Zwróć uwagę, 
czy był to odbiór pozytywny czy negatywny.
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Cel zajęć: 
Pozwolić wolontariuszom (podczas szkolenia przed-
wyjazdowego), by zastanowili się nad swoją wizją 
kraju i miejsca, do którego wyjeżdżają na wolonta-
riat, a następnie zweryfikować te wyobrażenia po 
powrocie do kraju.

Czas: 
Ćwiczenie jest dwuetapowe. Podczas szkolenia 
przedwyjazdowego 1 sesja powinna trwać około 
15 minut.
Drugi etap ma miejsce po powrocie wolontariu-
szy z zagranicy. Ta sesja trwa dłużej i wymaga 
odpowiedniej ilości czasu, około 30 minut.

Potrzebne materiały: 
Kolorowy papier dla uczestników, koperty, 
kolorowe pisaki

Miara perspektyw 



Posumowanie:

1. Jakie było twoje wyobrażenie kraju, do którego wyjechałaś na wolontariat, przed 
wyjazdem?

2. Jak to wyobrażenie się zmieniło?

3. Czy twoje wyobrażenia potwierdziły się, czy wręcz przeciwnie – zostały zakwestio-
nowane?

4. Co wpływa na wyobrażenia ludzi z Polski na temat krajów Globalnego Południa? 
(media, organizacje charytatywne, kampanie, relacje osób, które tam były? itp.)

5. Jaką rolę odgrywają powracający wolontariusze w łamaniu funkcjonujących na co 
dzień w Polsce stereotypów o Globalnym Południu? 

6. W jaki sposób mogą pokazać nowy, prawdziwy obraz tej części świata?

Wskazówki:
W tym ćwiczeniu zamiast kluczowych słów można wykorzystać zdjęcia i ilustracje.

Źródło:
Kevin Murphy, Nurture Africa
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Przebieg zajęć:

1. Wyświetl uczestnikom film pt. „Opowieść o rzeczach”.

2. Poproś, by uczestnicy wzięli kartki papieru i kolorowe pisaki i narysowali obrazek, 
który przedstawia „teraźniejszość”. Może zawierać problemy, które obecnie prze-
żywamy i sprawy, które zostały poruszone przez uczestników podczas  trwającego 
szkolenia, a także w filmie. Daj około 15 minut na to zadanie.

3. W małych grupach uczestnicy dzielą się tym, co zrobili, a następnie dyskutują na 
temat wspólnych problemów poruszonych przez uczestników.

4. Następnie niech każda grupa wspólnie stworzy obraz tej samej sytuacji, kiedy pro-
blem będzie już rozwiązany. Upewnij się, że zostały uwzględnione pomysły wszyst-
kich osób.

5. Pokaż każdy obrazek całej grupie. Zadawaj pytania odnośnie obrazków i zaproś 
innych do zadawania pytań.

6. Następnie rozłóż w jednej linii wszystkie obrazki, które obrazują „teraźniejszość” 
wraz z problemami, a obok nich, w drugiej linii, drugi zestaw obrazków, które poka-
zują sytuację, w której problemy zostały już rozwiązane.
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Cel zajęć: 
Ocenić, jak wyglądają pewne problemy w chwili 
obecnej, a jak chcielibyśmy, żeby zostały roz-
wiązane i dowiedzieć się, jak to zrobić.

Czas: 
1 godzina

Potrzebne materiały: 
film „Opowieść o rzeczach” (‘The story of stuff’), 
DVD/laptop, projektor, duży ekran/biała ściana, 
papier, kolorowe pisaki i długopisy.

Obraz przyszłości 



Podsumowanie:

1. Patrząc na te dwa rodzaje obrazków, co musiałoby się stać, żeby przejść od pierw-
szego kompletu obrazków do drugiego?

2. Jak to można osiągnąć?

3. W grupie zainicjuj dyskusję, jakie rzeczywiste działania można by podjąć, aby 
rozwiązać niektóre obecne problemy? To zadanie może stać się punktem wyjścia 
do podjęcia konkretnego działania i stworzenia jego planu.

Źródło:
‘Do it Yourself: a handbook for changing the world’ (Trapese Collective, 2007)
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Przebieg zajęć:

1. Poproś uczestników, żeby dobrali się w pary.

2. Wręcz każdej parze „Osobisty Kwestionariusz Planowania”

3. Każda osoba ma możliwość uzupełnienia kwestionariusza z partnerem. Druga oso-
ba powinna słuchać uważnie odpowiedzi.

4. Następnie zmiana ról – druga osoba ma czas, by odpowiadać na pytania, a partner 
słucha.

5. Każdy uczestnik powinien mieć około 15-20 minut, by móc odpowiedzieć na pyta-
nia w kwestionariuszu. 

6. Wręcz czyste kartki i długopisy. Zaproponuj, by uczestnicy napisali „List do Mnie”, 
a ty - jako koordynator wyślesz im te listy za 6 miesięcy, by przypomnieć, do czego 
się zobowiązali. List powinien zaczynać się słowami:
„Drogi/Droga Ja, w najbliższych miesiącach planuję….”

Źródło:
‘Strategising’ from ‘Values and Visions: a handbook for spirituals development and 
global awareness’ (NODE, 1995)
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Cel zajęć: 
Zainspirować wolontariuszy do stworzenia 
własnej „ścieżki zaangażowania”.

Czas: 
1 godzina

Potrzebne materiały: 
papier i długopisy, Osobisty Kwestionariusz 
Planowania dla każdego uczestnika.

Osobisty Plan Akcji  



Osobisty Kwestionariusz Planowania

1. Co osiągnąłem do tej pory w moim życiu jeśli chodzi o pracę na rzecz globalnej 
sprawiedliwości?

2. Jakie szczególnie mocne strony posiadam?

3. Jakie szczególne talenty posiadam?

4. Dzięki jakim działaniom odniosłem sukces?

5. Jakie działania, które podejmowałem, nie powiodły się?

6. Czego nauczyłem się dzięki temu? Co dowiedziałem się o sobie dzięki temu?

7. Wśród jakich ludzi przebywam? W jakich kręgach się obracam?

8. Co zainspirowało mnie dzięki pracy w tej grupie?

9. Jakie jest moje kolejne wyzwanie?

10. Co mnie powstrzymuje?

11. Czemu poświęcam swoją energię?

12. Na jakim aspekcie globalnej sprawiedliwości chcę się skupić?

13. Co mogę zrobić, gdy utknę w martwym punkcie?

14. Jakie realne cele mogę sobie założyć?

15. Jaki jest mój kolejny krok?
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imię i nazwisko



Przebieg zajęć:

1. Wyjaśnij uczestnikom cel zajęć. Powiedz, że będą mieli czas na indywidualne reflek-
sje, a także możliwość podzielenia się nimi w małych grupach.

2. Połóż kolorowy papier i markery w środku koła.

3. Przez następne 20 minut wolontariusze mają czas, by pomyśleć o różnych rze-
czach/doświadczeniach, które miały wpływ na ich dotychczasowe życie. Mogą to 
być wydarzenia, ludzie, organizacje, itp. Na podstawie przemyśleń tworzą osobi-
stą „Mapę życia”, która będzie zawierać ich doświadczenie wolontariatu zagra-
nicznego, ale nie musi się ograniczać do tego wydarzenia.

4. Po 20 minutach podziel uczestników na 3-4 osobowe grupy. Poproś, by 
pokazali swoje mapy sobie wzajemnie i podzielili się doświadczeniami i refleksja-
mi – tylko tymi, o których rzeczywiście chcą mówić. Grupy mają na to 15-20 minut, 
upewnij się, że każda osoba miała wystarczającą ilość czasu.

Podsumowanie:

1. Po 15-20 minutach poproś, by uczestnicy skończyli konwersację i ponownie 
utworzyli dużą grupę. Poproś o informację zwrotną, skupiając się na:

* Podobieństwach pomiędzy indywidualnymi mapami, czy są takie?

* Do jakich wniosków prowadzi nas to ćwiczenie?

* W jaki sposób ubogaciły mnie różne doświadczenia życiowe? Co zyskałem? 
Jak się rozwinąłem dzięki nim?
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Cel zajęć: 
Umiejscowić doświadczenie wolontariatu zagra-
nicznego w szerszej perspektywie doświadczeń 
życiowych.

Czas: 
1-1,5 godziny

Potrzebne materiały: 
Kolorowy papier, markery, kolorowe pisaki.

Twoja Mapa Życia 
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* W jaki sposób osobiste „Mapy życia” mogą pomóc w zrozumieniu motywacji 
wyjazdu na wolontariat zagraniczny?

* Pod jakimi względami mój pobyt za granicą może mieć wpływ na kształt mojej 
„Mapy życia” w przyszłości, jeśli chodzi o kontynuację zaangażowania?

Wskazówki:

* Ćwiczenie może być również linearne, poprzez stworzenie chronologicznej linii 
czasu. Struktura może wyglądać w ten sposób, że należy narysować horyzontal-
ną linię wzdłuż kartki, podążając do linii wertykalnej (tu będzie miejsce na to „Co 
dalej”, przestrzeń, by rozważyć kontynuację zaangażowania i kolejne kroki, mające 
na celu wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń życia obejmujących wyjazd 
zagraniczny). 

* Ćwiczenie można także wykonać podczas szkoleń przedwyjazdowych, umożli-
wiając refleksję nad motywacją wyjazdu, a także zaplanowanie kontynuacji zaan-
gażowania z perspektywy „przedwyjazdowej”.

* Dla niektórych spoglądanie wstecz na życiowe doświadczenia może być trudne, 
a nawet traumatyczne, szczególnie jeśli coś złego wydarzyło się w dzieciństwie. 
Upewnij się, że wszystko jest w porządku i powiedz wolontariuszom, że mają dzie-
lić się tylko tymi doświadczeniami, o których chcą i mogą mówić.

Źródło:
Comhlámhs Coming Home Weekend manual.

m o j e  ż y c i e  d o  d z i ś c o  d a l e j ?
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Przebieg zajęć:

1. Posługuj się metodą otwartej przestrzeni (www.osedmethodology.org.uk) i zaproś 
wolontariuszy do stworzenia projektu działania związanego z Edukacją Globalną, 
który chcieliby przedstawić.

2. Na środku pomieszczenia umieść plik kolorowego papieru, na którym wolontariu-
sze będą mieli za zadanie napisać swoje pomysły. Połóż papier na podłodze i stań 
obok niego.

3. Nie każdy musi zgłaszać własny pomysł, ale jeśli uczestnikom podoba się czyjś po-
mysł, mogą nad nim pracować razem. Ideą ćwiczenia jest wspólne realizowanie 
projektów działania.

4. Kiedy wszystkie pomysły zostaną już zapisane i każdy znajdzie się obok kartki pa-
pieru, spróbuj połączyć w grupy te osoby, których pomysły są podobne lub połączo-
ne ze sobą. Dzięki temu powstanie kilka różnych projektów, a każdy zaangażuje się 
w któryś z nich.

5. W podgrupach rozdaj „Arkusze dotyczące projektu działania”. Każda grupa ma 
      godzinę, by przeczytać pytania i stworzyć plan działania na podstawie własnych  
      pomysłów.

6. Zwieńczeniem ćwiczenia jest podzielenie się pomysłami ze wszystkimi. 

Wskazówki:
Zastanów się, w jaki sposób wesprzesz grupę podczas tych zajęć. Czy odbędą się 
kolejne, na których wolontariusze będą mogli rozwinąć swoje projekty? Dostęp do 
funduszy i mentoringu może znacząco wpłynąć na sukces projektów.
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Cel zajęć: 
Wspieranie wolontariuszy w tworzeniu 
i prezentowaniu własnych projektów.

Czas: 
1,5 godziny

Potrzebne materiały: 
Arkusze dotyczące projektu działania, 
małe kartki kolorowego papieru, długopisy.

Tworzenie projektu działania 



Arkusz dotyczący projektu działania
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DZIAŁAJ! PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA

*  Jakiego problemu dotyczy Twój projekt?

*  Jakie proponujesz rozwiązanie?

*  Co musi się stać, aby się to udało?

*  Jaki masz pomysł? Co jest realne do wykonania?

*  Jakie działania zawiera projekt?

PRACA GRUPOWA

*  Jakie działania musimy podjąć od teraz do 
momentu zakończenia projektu?

*  Do kiedy mamy czas na każde z nich?

*  Kto odpowiada za poszczególne zadania?

*  W jaki sposób będziemy się porozumiewać ze sobą 
w parach/grupach od teraz do momentu zakończenia projektu?

*  Czy wyznaczamy lidera projektu? Jeśli tak, to kto nim będzie?

GRUPY DOCELOWE

*  Do kogo skierowany jest nasz projekt?

*  Kto może nam pomóc? Kogo można zaangażować w projekt? W jaki sposób 
        to zrobić? 

*  Ilu osób będzie dotyczył nasz projekt (pośrednio i bezpośrednio)?

*  W jaki sposób ocenimy sukces projektu?

*  W jaki sposób zmierzymy wiedzę zdobytą dzięki projektowi (np. pamiętniki video, 
dzienniki, zapiski)?

FUNDUSZE

*  Jakich funduszy potrzebujemy do realizacji naszego projektu?

*  Skąd weźmiemy te fundusze? Czy nasz projekt możemy zrealizować za darmo?

*  Zrób listę działań i związanych z nimi kosztów w formie budżetu (uwzględnij cenę
       jednostkową, ilość sztuk, wartość łączną kosztu).

Wskazówki:
To, czy projekty działania wolontariuszy zostaną zrealizowane, zależy w dużej mierze od 
współpracy i ustaleń pomiędzy wolontariuszem a koordynatorem. Ważne jest ustalenie 
na samym początku konkretnych terminów dla ukończenia poszczególnych działań, któ-
re następnie będą egzekwowane i omawiane podczas spotkań/rozmów telefonicznych 
czy też np. w formie sprawozdań.
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