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WSTĘP
Polskie organizacje wysyłają niewielką, choć zauważalną liczbę wolontariuszy do
krajów partnerskich współpracy rozwojowej. Według naszych szacunków może ona
stanowić około 400 osób rocznie1. Długość wolontariatów jest różna, począwszy od
bardzo krótkich wyjazdów (np. workcampy), po roczne, a nawet wieloletnie pobyty,
związane z zaangażowaniem w różne projekty lub współpracę z lokalnymi organizacjami. Cennym aspektem wolontariatu jest doświadczenie wolontariuszy powracających do kraju. Można je wykorzystać nie tylko w działaniach zagranicznych, ale przede
wszystkim – w edukacji globalnej skierowanej do polskiego społeczeństwa.
Celem badania, którego rezultatem jest niniejszy raport, było:
•
określenie obecnego poziomu zaangażowania wolontariuszy wyjeżdżających
do krajów Globalnego Południa w edukację globalną po powrocie do Polski oraz
•
przedstawienie rekomendacji dotyczących zwiększenia tego zaangażowania.
W pierwszym rozdziale przedstawione zostały wnioski i rekomendacje wynikające
z badania. W dalszej części raportu znajduje się szczegółowy opis wyników. Rozdział
drugi zawiera pozyskane w badaniu informacje na temat polskiego wolontariatu do
krajów Globalnego Południa. Opisano w nim organizacje wysyłające oraz ich politykę
wobec wolontariuszy (przed i po powrocie). Ponadto w części tej przedstawiona została charakterystyka grupy wolontariuszy powracających do kraju. Ich obraz stworzono na podstawie badania ankietowego i wywiadów. W rozdziale trzecim opisano
czynniki pozytywne i negatywne, jakie mają wpływ na zaangażowanie wolontariuszy po powrocie, natomiast rozdział czwarty zawiera pomysły na jego zwiększenie,
przedstawione przez samych uczestników badania. Rozdział piąty stanowi opis metodologii badania. Jako że w badaniu często pojawiał się wątek jakości edukacji globalnej realizowanej przez powracających wolontariuszy, zagadnieniu temu poświęcono
aneks do raportu.

WSTĘP

1 Organizacje biorące udział w badaniu wysłały w 2012 roku ok. 300 wolontariuszy do krajów partnerskich. Badanie ankietowe objęło niemal wszystkie większe organizacje wysyłające i część mniejszych, więc
można szacować, że ogólna liczba wolontariuszy wyjeżdżających do krajów partnerskich jest większa o ok.
20-50% i wynosi 350-450 osób.
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Terminologia
Z uwagi na potencjalną niejednoznaczność niektórych sformułowań używanych w raporcie, poniżej zamieszczono wyjaśnienia najistotniejszych terminów. Dotyczą one
przede wszystkim praktycznego znaczenia, w jakim pojęcia te były stosowane w tekście, i nie aspirują do roli ogólnych definicji opisywanych zjawisk.

Wolontariat.

Pod pojęciem wolontariatu rozumiemy w szczególności wolontariat do
krajów Globalnego Południa i ogólnie krajów będących partnerami współpracy rozwojowej prowadzonej przez polskie organizacje. Termin „wolontariat rozwojowy” jest
stosowany dla odróżnienia od wolontariatu zagranicznego, który często obejmuje
także kraje Unii Europejskiej i ogólnie Północy.

Powracający wolontariusze (lub wolontariusze „popowrotowi”).

Termin ten odnosi się do
osób, które uczestniczyły w wolontariacie rozwojowym i powróciły lub są w trakcie
powrotu do Polski.

Edukacja Globalna. Zgodnie z definicją Zespołu Międzysektorowego , edukacja global2

na to „część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres
przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca.
Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym
całej ludzkości”. Należy jednak zaznaczyć, że w rozumieniu niektórych uczestników
badania pod pojęciem tym rozumie się ogół działań służących przybliżaniu polskiemu
odbiorcy sytuacji krajów Globalnego Południa. Szersze omówienie tej rozbieżności
znajduje się w aneksie.

Współpraca rozwojowa. Tym pojęciem opisujemy wszystkie działania ukierunkowane na

rozwój krajów Globalnego Południa i ogólnie krajów partnerskich (krajów-biorców
pomocy wg definicji OECD), bazujące na współpracy między ludźmi i organizacjami
z różnych krajów. Nie obejmuje ono natomiast działań prowadzonych w tych krajach,
ale niedotyczących ich rozwoju (np. praca z Polonią).

Globalne Południe/Kraje rozwijające się. O ile w tekście używany jest termin „Globalne Po-

TERMINOLOGIA

łudnie”, o tyle w trakcie badań pytaliśmy też o „kraje rozwijające się”. Choć to drugie
pojęcie praktycznie wychodzi z użycia i coraz częściej uznawane jest za negatywne,
termin „Globalne Południe”, na określenie obszaru współpracy rozwojowej prowadzonej przez polskie organizacje, nie do końca oddaje specyfikę geograficzną
tego zaangażowania, ponieważ duża część organizacji działa także w krajach
b. ZSRR, z których jedynie część można uznać za kraje Południa. Dlatego też,
choć w raporcie piszemy o Południu, pojęcie to należy rozszerzać na inne kraje partnerskie współpracy rozwojowej, w tym w szczególności tzw. „Wschód” (b. ZSRR).
Stosowanie w badaniu terminu „kraje rozwijające się” wynikało natomiast z założenia, że nie wszyscy wolontariusze są świadomi tych zawiłości semantycznych, oraz
dążenia do jak najlepszego przekazania tego, czego chcieliśmy się dowiedzieć.
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2 Złożonego z przedstawicieli m.in. Grupy Zagranica, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i uczelni wyższych.
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1. WNIOSKI I REKOMENDACJE
W niniejszym rozdziale przedstawiono wnioski i rekomendacje
płynące z przeprowadzonego badania.

Wnioski
1. Wolontariat do krajów-biorców pomocy rozwojowej jest stosunkowo słabo rozwinięty. Największa organizacja wysyłająca deklaruje, że ma pod swoją opieką nieco
ponad 50 wolontariuszy rocznie. Samych organizacji zidentyfikowano 42, z czego
w badaniu wzięło udział 19.
2. Liczbę wolontariuszy „rozwojowych” wysyłanych rocznie przez polskie organizacje
można szacować na ok. 400 osób. Najpopularniejsze kierunki wyjazdów to Afryka
i b. ZSRR, nieco mniej wolontariuszy wyjeżdża do Ameryki Południowej i Łacińskiej.
3. Organizacje zajmujące się wolontariatem można podzielić pod względem liczby
wolontariuszy na wysyłające więcej osób (ponad 20 wolontariuszy rocznie) i wysyłające mniej osób (w praktyce mniej niż 10 rocznie). Organizacje wysyłające na większą
skalę działają w bardziej strategiczny sposób: utrzymują lepszy kontakt z wolontariuszami i mają dla nich więcej propozycji dalszego zaangażowania. Z drugiej strony
istnieje zauważalna liczba całkiem małych organizacji, które mimo iż zazwyczaj nie
mają konkretnej oferty zaangażowania, utrzymują bardzo bliskie kontakty ze swoimi
wolontariuszami, którzy często angażują się w ich pracę także po powrocie.
4. W przypadku organizacji wysyłających większą liczbę osób w dalsze działania po
powrocie angażuje się zazwyczaj 1/4–1/3 wolontariuszy. W przypadku organizacji
działających na mniejszą skalę liczba ta jest podobna, choć odnotowano, iż w wielu
małych organizacjach, które są oparte na dobrowolnej pracy swoich członków i utrzymują bliski kontakt z wolontariuszami, angażują się wszyscy bądź prawie wszyscy.
5. Przygotowanie wolontariusza do wyjazdu zazwyczaj obejmuje dłuższe lub krótsze
szkolenie. W niektórych przypadkach wiąże się ono również z wcześniejszym zaangażowaniem go w działalność organizacji – zwłaszcza w przypadku większych organizacji katolickich oraz małych organizacji, opierających się głównie na dobrowolnej
pracy członków (także w Polsce).
6. Zdecydowana mniejszość organizacji posiada schemat angażowania wolontariuszy
po powrocie. W większości przypadków organizacje są na to otwarte, ale ewentualna
współpraca kształtuje się w sposób dynamiczny i uzależniony od potrzeb i możliwości.
Niewielka liczba organizacji w ogóle nie proponuje powracającym wolontariuszom
dalszego zaangażowania.
7. Postrzegane korzyści dla organizacji z angażowania wolontariuszy to: rozwój organizacji (nowi ludzie z nowymi pomysłami i perspektywą), wiedza i doświadczenie nabyte przez wolontariuszy, możliwość wykorzystania ich bezpośrednich doświadczeń
w edukacji globalnej, a także potencjalna rola wolontariuszy w promocji organizacji.
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8. Powodami angażowania się wolontariuszy po powrocie do kraju są: możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, możliwość samorealizacji w interesującym ich obszarze, a także fakt, iż zaangażowanie ułatwia powrót i łagodzi szok popowrotowy.

6

9. Czynnikami, które przeszkadzają organizacjom w angażowaniu wolontariuszy po
powrocie, są przede wszystkim: ograniczone zasoby (brak czasu, pracowników i środków finansowych) oraz brak kompetencji do pracy z powracającymi wolontariuszami
(wiele organizacji nie wie, jak dobrze zaangażować powracającego wolontariusza,
i traktuje go jak człowieka, który już wykonał swoje zadanie).
10. Czynniki, które utrudniają wolontariuszom zaangażowanie się po powrocie, to
przede wszystkim: brak czasu i zmiana priorytetów życiowych (poszukiwanie pracy
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zarobkowej, brak możliwości płatnej współpracy z organizacją wysyłającą, decyzja
o założeniu rodziny), brak dostępnych możliwości zaangażowania, brak odpowiedniego przygotowania do wyjazdu, pobytu i powrotu (brak jasno zdefiniowanego celu
wyjazdu i możliwości współpracy po powrocie, nieprzygotowanie psychiczne na szok
kulturowy po wyjeździe oraz kolejny szok – po powrocie) oraz brak wiary w sens
zaangażowania. Duża grupa wolontariuszy traktuje też wyjazd jako element ścieżki
swojego rozwoju lub ciekawą przygodę i nie planuje dalszego zaangażowania.
11. Angażowaniu wolontariuszy po powrocie sprzyja:
zaangażowanie w organizację wysyłającą lub ogólnie tematykę współpracy rozwojowej jeszcze przed wyjazdem;
dobra relacja z organizacją wysyłającą i przygotowanie do wyjazdu, obejmujące
zarówno podniesienie kompetencji, jak i zżycie się z organizacją i jej członkami
lub pracownikami;
przygotowanie do powrotu: świadomość, jak ma wyglądać zaangażowanie po
powrocie, oraz otrzymanie przygotowania psychologicznego do przetworzenia
nabytych doświadczeń i przetrwania szoku popowrotowego;
konkretne możliwości współpracy po powrocie lub przestrzeń do podjęcia własnych działań przy wsparciu organizacji wysyłającej.
12. Choć powracający wolontariusze, ich wiedza i doświadczenie stanowią istotny potencjał do wykorzystania w edukacji globalnej, jej jakość może pozostawiać wiele do
życzenia. Wolontariusze często nie są przygotowani do realizacji edukacji globalnej,
a ich narracja koncentruje się niekiedy bardziej na własnych przeżyciach i wrażeniach
niż przedstawianiu globalnych współzależności i rzeczywistości krajów Południa.

Rekomendacje
Głównym celem niniejszego raportu jest pomoc organizacjom wysyłającym w zwiększeniu poziomu i jakości zaangażowania wolontariuszy po powrocie, w szczególności
w obszarze dobrej edukacji globalnej. Oto nasze rekomendacje stworzone na podstawie wyników badań:
1. Należy poświęcić czas na dobre przygotowanie wolontariusza do wyjazdu. Powinno
ono obejmować:
Jasne sprecyzowanie roli wolontariusza – określenie, czy wyjeżdża jako specjalista /osoba zajmująca się przede wszystkim pomocą, czy też chcemy potem
współpracować z nim w edukacji globalnej.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wyznaczenie konkretnych zadań po powrocie, które dadzą wolontariuszowi perspektywę zaangażowania w kraju i pozwolą mu się do niego lepiej przygotować.
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Przygotowanie do podejmowania działań w zakresie edukacji globalnej, obejmujące właściwe zrozumienie roli wolontariusza i organizacji rozwojowych oraz
ukierunkowane na budowanie wysokiej jakości przekazu edukacyjnego, który
umożliwi odbiorcom lepsze zrozumienie globalnych współzależności i prawdziwej sytuacji w krajach partnerskich.
Przygotowanie psychologiczne wolontariusza do reagowania na sytuację szoku
kulturowego i radzenia sobie z potencjalnymi konfliktami – zarówno tymi, które
mogą zaistnieć w obcej kulturze, jak i z organizacją wysyłającą.
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2. Należy jeszcze przed wyjazdem zbudować relację z wolontariuszem, a w trakcie
pobytu i po powrocie zapewnić mu stały kontakt z osobami, które mogą go wesprzeć.
Można to osiągnąć przez:
Stworzenie więzi między wolontariuszem a organizacją wysyłającą, na przykład
poprzez zaangażowanie go w działalność organizacji przed wyjazdem – dzięki
temu wolontariusz czuje się związany z organizacją, a także poznaje osoby,
z którymi współpracuje i do których może się zwrócić po wsparcie. Trudno ocenić, jak długo powinno trwać takie zaangażowanie – w organizacjach, które
przygotowują swoich wolontariuszy w ten sposób, trwa ono co najmniej kilka
miesięcy.
Zapewnienie wolontariuszowi opieki mentora w trakcie wyjazdu i po powrocie
(optymalnie także przed wyjazdem) – mentor może nie tylko wesprzeć wolontariusza w sytuacjach trudnych i krytycznych, ale także pomóc mu przetworzyć
doświadczenia nabywane w kraju Południa i wykorzystać je w dalszej pracy,
także w obszarze edukacji globalnej.
Zapewnienie wolontariuszowi jakiejś formy opieki i przestrzeni do przetworzenia doświadczeń po powrocie (jeśli mentoring nie jest dostępny z powodu braku
zasobów) – w tym celu można wykorzystać pracowników organizacji, byłych
wolontariuszy, a nawet innych wolontariuszy, którzy wyjeżdżali w tym samym
czasie (organizując np. spotkania grupy wracających wolontariuszy). Rozmowa
z innymi osobami pozwala na skuteczniejsze przeanalizowanie nabytych doświadczeń i wyciągnięcie z nich wniosków, co pozytywnie wpływa zarówno na
samego wolontariusza, jak i jego dalszą działalność.
3. Należy stworzyć powracającym wolontariuszom możliwość zaangażowania po
powrocie. Badanie wykazało, że oferta współpracy lub umożliwienie jej są bardzo
istotnym czynnikiem w dalszym zaangażowaniu wolontariusza. Możliwość taką można stworzyć przez:
Zaproponowanie wolontariuszowi konkretnych zadań do wykonania.
Zapewnienie powracającej osobie przestrzeni do wdrożenia własnych pomysłów
(jeśli organizacja nie ma dla niej konkretnych zadań). W tym wypadku kluczowa jest nie tylko otwartość, ale też aktywne wsparcie ze strony organizacji.
Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wolontariusza (jeśli nie ma możliwości nawiązania współpracy). Z punktu widzenia organizacji wysyłających są to
istotne zasoby, a sam wolontariusz pozostaje dzięki temu bardziej zaangażowany, mając poczucie, że jego pobyt w kraju Południa był ważny i jest przydatny
dla innych osób.
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4. Należy rozwijać kompetencje organizacji w zakresie pracy z wolontariuszami
w trakcie pobytu i po powrocie. Kompetencje psychologiczne i zrozumienie procesów szoku kulturowego i popowrotowego umożliwią pomoc wolontariuszom w odpowiednim przetworzeniu pobytu i nabytych doświadczeń. Kompetencje merytoryczne
z kolei, szczególnie w zakresie edukacji globalnej, pozwolą na przygotowanie powracających wolontariuszy do wysokiej jakości działań w tym obszarze.
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5. Należy podjąć działania rzecznicze wobec donorów wspierających wolontariat
do krajów Globalnego Południa, aby uzyskać finansowanie pracy z wolontariuszami
po powrocie. Praca z wolontariuszem po powrocie i przygotowanie go do dalszego
zaangażowania, także poprzez pomoc w przetworzeniu nabytych doświadczeń i kompetentnym wykorzystaniu ich w edukacji globalnej, jest równie istotna, jak przygotowanie do wyjazdu i sam pobyt.
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2. ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE
I WOLONTARIUSZE

Niniejszy rozdział stanowi opis wolontariatu „rozwojowego” w Polsce.
Zawiera on informacje na temat sposobu, w jaki organizacje wysyłające korzystają z doświadczenia powracających wolontariuszy oraz
angażowania się byłych wolontariuszy w tematykę związaną ze współpracą rozwojową, w szczególności w edukację globalną.
Z uwagi na brak jakichkolwiek opracowań dotyczących polskiego
wolontariatu w państwach będących partnerami współpracy rozwojowej, część ta wydaje nam się niezwykle istotna.

2.1. Organizacje wysyłające i ich polityka wobec powracających
wolontariuszy
2.1.1. Liczba wolontariuszy wysyłanych do krajów partnerskich
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nie da się określić dokładnej liczby wolontariuszy wysyłanych co roku przez polskie organizacje do krajów partnerskich polskiej
współpracy rozwojowej. Nie istnieją w tym obszarze żadne wiarygodne statystyki, nie
ma też oficjalnej listy wszystkich organizacji zajmujących się tego typu wolontariatem. Na potrzeby niniejszego raportu podjęliśmy jednak próbę oszacowania tej liczby
i w oparciu o uzyskane dane określiliśmy ją w przybliżeniu na 400 osób rocznie.
Najpopularniejszym kierunkiem wysyłania wolontariuszy jest Afryka. W przypadku
11 spośród 19 badanych organizacji jest to kierunek wybierany najczęściej lub często; ogólnie aż 14 organizacji wysyła tam swoich wolontariuszy. Kolejnym ważnym
kierunkiem jest obszar byłego ZSRR, dokąd wolontariuszy wysyła 12 z 19 organizacji. Osiem z nich wybiera ten kierunek najczęściej lub często. Ostatnim z kierunków
cieszących się największą popularnością jest Ameryka Południowa i Łacińska, dokąd wolontariuszy wysyła 9 organizacji (dla 7 jest to kierunek wybierany najczęściej
lub często).
Warto tu zaznaczyć, że drugie miejsce byłego ZSRR może wynikać z koncentracji
badania na wolontariacie „rozwojowym” i organizacjach zajmujących się współpracą
rozwojową. Być może za wschodnią granicę wyjeżdża więcej polskich wolontariuszy
niż do Afryki, jednak niekoniecznie zajmują się oni współpracą rozwojową.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

2.1.2. Źródła finansowania wolontariatu
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Najbardziej znanym programem finansowania wolontariatu „rozwojowego” jest
prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP „Wolontariat Polska
Pomoc” (WPP). Obejmuje on co roku ponad 30 wolontariuszy, którzy realizują
kilkumiesięczne projekty. Wolontariat jest organizowany za pośrednictwem organizacji wysyłających, ale ich projekty nie muszą być elementem stałej działalności danej organizacji. WPP to jedyny program, w którym rzeczywiście kładzie się
nacisk na edukację globalną; wolontariusze mają do dyspozycji dodatkową pulę
funduszy na realizację projektu edukacyjnego skierowanego do polskiego odbiorcy
(w oparciu o działania terenowe).
Największa liczba wolontariuszy wyjeżdża w ramach finansowania z programów
europejskich, w szczególności programu „Młodzież w Działaniu”/Wolontariat
Europejski (EVS). Program ten umożliwia wyjazd wolontariuszy przede wszystkim
do krajów Partnerstwa Wschodniego.
Ponadto szereg organizacji korzysta ze źródeł prywatnych, z których środki pozyskiwane są zazwyczaj przy udziale wolontariusza. W niektórych przypadkach to sam
wolontariusz jest odpowiedzialny za pozyskanie części funduszy na swój wyjazd.
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Wolontariusz jest razem z nami zaangażowany w szukanie źródeł finansowania.
Kiedy tylko my się tym zajmowaliśmy, nie miało to dobrych skutków, więc teraz
wolontariusz też musi włączyć się w szukanie środków.

Czasami w przypadku krótszych wyjazdów, w szczególności workcampów, część środków pokrywa także organizacja przyjmująca.

2.1.3. Profil organizacji wysyłających
W ramach badania podjęto próbę nawiązania kontaktu ze wszystkimi organizacjami,
które wysyłają wolontariuszy do krajów Globalnego Południa. Aby do nich dotrzeć,
posłużyliśmy się listą organizacji zawartą w publikacji Powrót do przyszłości3. Dziewiętnaście spośród 42 umieszczonych na liście zgodziło się wziąć udział w ankiecie.
Z uwagi na to, iż w badaniu uczestniczyły organizacje, które wysyłają wolontariuszy
w ramach programu Wolontariat Polska Pomoc (WPP), nie został on uwzględniony
jako oddzielna jednostka.
Wyniki pokazują, że można wyodrębnić dwie podstawowe grupy organizacji.
1. Organizacje, które wysyłają niewielu wolontariuszy (do 10 osób rocznie).
Do grupy tej zalicza się 12 z 19 organizacji, które brały udział w badaniu. Każda
organizacja w tej grupie jest inna i ma swoją specyfikę. Choć kategoryzacji tych
organizacji można dokonywać na wiele sposobów, w szczególności wyróżniają się
dwa typy:
a. Organizacje „entuzjastyczne” – niewielkie organizacje, które powstały z pasji
zakładających je osób i próbują ją realizować, jako jedno z podstawowych narzędzi wykorzystując do tego wolontariuszy.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

b. Organizacje „profesjonalne” – stabilne i wyspecjalizowane organizacje o dość
konkretnym profilu działania, dla których wolontariusze są ważnym i świadomym
uzupełnieniem realizowanych projektów, ale zazwyczaj nie stanowią podstawowego narzędzia działania (wolontariat jest ważny, ale nie priorytetowy).
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Należy zauważyć, że możliwe i dostrzegalne są warianty pośrednie między tymi
dwoma typami, wynikające przede wszystkim z rozwoju i profesjonalizacji organizacji „entuzjastycznych”. Warto też podkreślić, że ilość wysyłanych wolontariuszy
nie musi mieć związku z wielkością organizacji. Wśród organizacji wysyłających
niewielu wolontariuszy są zarówno te „entuzjastyczne”, które są z reguły niewielkie, a ich budżety mieszczą się w kilkuset, a nawet kilkudziesięciu tysiącach złotych
rocznie, jak i organizacje „profesjonalne” do których zaliczają się między innymi
niektóre z największych polskich organizacji zajmujących się współpracą rozwojową, dysponujące wielomilionowymi budżetami.
3 „Powrót do przyszłości. Poradnik dla wolontariuszy powracających z misji zagranicznych”, SWM 2012,
http://swm.pl/wp-content/uploads/2013/03/toolkit_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf
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2. Organizacje, które wysyłają wielu wolontariuszy (powyżej 11 osób rocznie,
w praktyce od 20 do nawet ponad 50 wolontariuszy).
Do grupy tej należy 7 z 19 ankietowanych organizacji. Dostrzegalny jest tu podział na organizacje katolickie (4 z 7) i świeckie (3 z 7), choć trzeba zaznaczyć, że
nie wpływa on na zróżnicowanie między tymi organizacjami. Jedyną dostrzegalną
różnicą jest to, że niektóre organizacje katolickie podkreślają misyjne znaczenie
wolontariatu, w jednym przypadku definiując swoich wolontariuszy jako „świeckich
misjonarzy”.
W przypadku organizacji wysyłających większą liczbę wolontariuszy znaczenie
wolontariatu w całokształcie działalności jest zróżnicowane. Dla 2 spośród nich
wysyłanie wolontariuszy jest głównym obszarem aktywności, dla 5 pozostałych –
istotnym, choć nie priorytetowym.

W badaniu ankietowym uwidocznił się szereg różnic między dwoma powyższymi
typami organizacji (wysyłającymi mniejszą i większą liczbę wolontariuszy).
Siedem z 19 badanych organizacji utrzymuje regularny kontakt mailowy lub telefoniczny z wolontariuszami, a kolejne 3 utrzymują go okazjonalnie. Organizacje wysyłające więcej wolontariuszy częściej kontaktują się z wolontariuszami po ich powrocie
niż te, które wysyłają mniej. Pięć spośród 7 organizacji wysyłających wielu wolontariuszy utrzymuje regularny, a jedna okazjonalny kontakt. W przypadku organizacji
wysyłających mniej, regularny kontakt utrzymują zaledwie 2 z 12, a kolejne 2 robią
to sporadycznie.
Zaledwie 6 organizacji prowadzi spotkania dla byłych wolontariuszy; w grupie tej jest
5 wysyłających mniej i 1 wysyłająca więcej wolontariuszy. W większości spotkania te
są okazjonalne – tylko jedna organizacja wysyłająca niewiele osób deklaruje prowadzenie regularnych spotkań dla powracających wolontariuszy.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Czy i w jaki sposób utrzymują Państwo kontakt z wolontariuszami po ich powrocie?
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Czternaście spośród 19 organizacji biorących udział w badaniu proponuje powracającym wolontariuszom jakiś rodzaj dalszego zaangażowania.

Czy po powrocie proponują Państwo wolontariuszom jakiś rodzaj dalszego zaangażowania?

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

W tym obszarze również widoczne są różnice pomiędzy organizacjami wysyłającymi
większe i mniejsze liczby wolontariuszy. Wszystkie organizacje wysyłające dużą liczbę
osób proponują wolontariuszom po powrocie jakiś rodzaj dalszego zaangażowania.
Natomiast aż 5 na 12 wysyłających mniejsze liczby nie ma konkretnej propozycji dla
wolontariuszy i ogranicza się do zachęcania ich do samodzielnego szukania możliwości. Sześć z 7 organizacji wysyłających na większą skalę oferuje dalszą współpracę
wolontariacką – regularną lub okazjonalną. Ponadto 2 proponują też płatną pracę (na
etat lub na zasadach okazjonalnej współpracy). Spośród organizacji wysyłających
mniej osób zaledwie 6 na 12 oferuje dalszą współpracę wolontariacką, a 3 na 11
płatną pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Zaledwie jedna organizacja
(wysyłająca mniej osób) ma dla wolontariuszy konkretną ofertę dalszego zaangażowania w ramach współpracy z innymi organizacjami.
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Organizacje, które angażują wolontariuszy po powrocie, robią to w następujących
dziedzinach:

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

W jakim obszarze tematycznym proponują Państwo zaangażowanie
powracającym wolontariuszom?

14

Jak widać na powyższym wykresie, zaangażowanie wolontariuszy po powrocie następuje zasadniczo w podobnych obszarach, niezależnie od tego, jak wielu wolontariuszy
wysyła dana organizacja. Wszystkie organizacje w podobnym stopniu angażują wolontariuszy w edukację globalną, nieco więcej dużych organizacji proponuje zaangażowanie w koordynację lub wdrażanie projektów rozwojowych. Równie rzadką opcją
w obu przypadkach jest administracja, podobnie jak praca przy projektach innych niż
rozwojowe – co jednak nie ma raczej związku ze skalą angażowania wolontariuszy,
a raczej z tym, że tylko niektóre organizacje prowadzą działania w Polsce, a większa
część respondentów ankiety koncentruje się na działalności zagranicznej lub edukacji
globalnej. Warto też zauważyć, że obie odpowiedzi umieszczone w rubryce „Inne”
dotyczyły misji.
Spośród organizacji, które proponują wolontariuszom zaangażowanie po powrocie,
te, które wysyłają ich więcej, oceniają, że około 1/4 – 1/3 wolontariuszy korzysta
z tej propozycji i angażuje się w dalsze działania w powyższych obszarach. W dwóch
przypadkach organizacje te wskazały, że prawie wszyscy wolontariusze angażują
się w dalsze działania, przy czym jedna z nich wyjaśniła, iż chodzi o zaangażowanie
w działalność wspólnoty, przy której funkcjonuje organizacja wysyłająca.
W przypadku 5 z 7 organizacji zajmujących się wolontariatem na mniejszą skalę, które
proponują dalszą współpracę, w kolejne działania angażuje się do 1/3 wolontariuszy.
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W dwóch pozostałych angażują się prawie wszyscy. Taka rozbieżność jest przypuszczalnie związana ze skalą organizacji i jej sposobem działania: małe, „entuzjastyczne” organizacje mają bardzo bliskie relacje z wolontariuszami i osoby te zazwyczaj
są związane z organizacją także poza okresem swojego wyjazdu. W organizacjach
„profesjonalnych” relacje te są mniej osobiste i dalsze zaangażowanie wolontariuszy
wygląda podobnie jak w większych organizacjach.

2.1.4. Angażowanie wolontariuszy przed i po wyjeździe
Informacje w tej części pochodzą z wywiadów przeprowadzonych z organizacjami
wysyłającymi.

Przygotowanie wolontariuszy
Podejście organizacji do przygotowania wolontariuszy do wyjazdu, podobnie jak do samej rekrutacji, jest zróżnicowane. Czasem nabór wolontariuszy jest całkowicie otwarty,
a niekiedy wolontariuszami mają szansę zostać tylko osoby blisko związane z organizacją lub sami pracownicy, dla których ma to być nowe, rozwijające doświadczenie.
Zakłada się, że osoby związane z organizacją raczej nie potrzebują dodatkowych
szkoleń, chyba że wyjazd wymaga ich zaangażowania w innej formie niż dotychczasowa lub ich praca nie była związana ze współpracą rozwojową. Czasami, choć
rzadko, stosowany jest tutoring (bardziej lub mniej formalny), który ma przygotować
takie osoby do wyjazdu. Często jednak osoby doświadczone nie przechodzą żadnego
dodatkowego przygotowania.
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Osoby z zewnątrz są przygotowywane w sposób bardziej formalny. Sposób przygotowania wolontariusza do wyjazdu jest odmienny w każdej organizacji. Niekiedy
z myślą o przyszłych wolontariuszach organizuje się szkolenia, które trwają od jednego do kilku dni. Z reguły organizacje działające na większą skalę korzystają ze stałego programu szkolenia. Mniejsze często organizują krótsze szkolenia, uzupełniając
je indywidualnym kontaktem z wolontariuszem i angażowaniem go w swoje działania
jeszcze przed wyjazdem. Tylko jedna organizacja (wysyłająca większą liczbę osób)
zadeklarowała w wywiadzie roczne przygotowanie wolontariusza do wyjazdu.
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Naszą zasadą jest roczny okres przygotowania wolontariusza. W pierwszych
latach przygotowanie było jednak czysto teoretyczne i zasada była często łamana. W kolejnych latach też się to zdarzało. Od 3 lat stosujemy ją konsekwentnie.
Poza tym to roczne zaangażowanie nie u wszystkich jest równe.
Na przykład nie możemy w pełni zaangażować tych osób,
które mieszkają dalej.

SWM MŁODZI ŚWIATU

Angażowanie wolontariuszy po powrocie
Zdecydowana mniejszość badanych organizacji posiada schemat zaangażowania
wolontariuszy po powrocie. Jedna z nich zadeklarowała, że jej schemat obejmuje
zarówno konkretne opcje dla powracających wolontariuszy bez doświadczenia (są
szkoleni, a następnie angażowani w programy edukacyjne), jak i dla wolontariuszy
doświadczonych, którzy mogą się zaangażować jako trenerzy czy eksperci – w obu
przypadkach głównie na zasadach wolontariatu.
W znacznej większości przypadków angażowanie wolontariuszy jest w mniejszym
stopniu zaplanowane, a jeśli nawet stanowi świadomą strategię, odbywa się w sposób
dynamiczny.

Nasza decyzja jest uzależniona od danej osoby i bieżących potrzeb.
Niektórym proponujemy stałą pracę u nas. Innym – zaangażowanie
w prowadzenie szkoleń dla wyjeżdżających wolontariuszy
albo w akcje dotyczące edukacji globalnej.

Nie mamy jeszcze stałej procedury, ale pracujemy nad nią.
Mamy za to pewne stałe punkty – np. spotykamy się z każdym
po przyjeździe z wolontariatu, robimy ewaluację.
A angażujemy raczej według potrzeb. Utrzymujemy kontakt
z wolontariuszami na bieżąco i wysyłamy im różne propozycje.
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W niektórych przypadkach widoczny jest również brak strategicznego podejścia, który
powoduje, że wszelka współpraca z wolontariuszami staje się działaniem doraźnym.
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Z częścią wolontariuszy nie mamy już kontaktu, część
wysyłaliśmy na inne projekty, jedna osoba jest naszym bliskim
współpracownikiem, robi dla nas różne rzeczy (mentoring wolontariuszy itp.).
Nie mamy oferty, to się po prostu dzieje. W praktyce wyglądało to tak,
że wolontariusze kontaktowali się z nami przez pół roku. Ale nie mamy
zaplanowanego wdrażania procedur związanych z takim kontaktem.
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2.1.5. Korzyści dla organizacji z angażowania wolontariuszy po powrocie
Organizacje wysyłające wskazują na szereg korzyści płynących z angażowania
wolontariuszy po powrocie do kraju.

Rozwój organizacji
Powracający wolontariusze w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju organizacji.
Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych organizacji. Można powiedzieć, że
wolontariusze wpływają na istotne wzbogacenie zespołu.

Cała organizacja działa wolontariacko. Dzięki angażowaniu byłych wolontariuszy,
umożliwiamy rozwój organizacji. Nowe osoby nas rozwijają.

Większość polskich organizacji to mikroorganizacje. Każde ręce do pracy
z doświadczeniem, głowy pełne pomysłów, inspiracji się liczą. To jest dla
organizacji niesamowity potencjał – projekty, działania,
sposoby realizacji, myślenie o świecie itp.

Wolontariusze mogą też podsunąć organizacji nowe pomysły i tchnąć w nią nową
energię.
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Żeby organizacja (…) mogła funkcjonować, musi być żywa. Osoby zatrudnione
na stałe nie wprowadzają takiego ducha jak wolontariusze.
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Część osób wraca z dobrą energią do działania i traktuje ten wyjazd tylko jako
początek działalności. Chcemy wykorzystać ich energię.
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Wiedza i doświadczenie wolontariuszy
Organizacje doceniają wiedzę i doświadczenie nabyte przez wolontariuszy w trakcie
pobytu za granicą. Zazwyczaj doświadczenie to dotyczy właśnie tego obszaru, w którym działa dana organizacja. Dialog z wolontariuszem pozwala na lepsze dostosowanie działań do potrzeb.

Potrzebujemy wiedzy i doświadczenia wolontariuszy. Cenimy ich wysoki
poziom refleksji i staramy się wymieniać spostrzeżeniami,
żeby wykorzystać je w innych projektach.
Wolontariusze nie szukają przygód, tylko rzeczywiście chcą wykorzystać
swoją wiedzę i umiejętności. Poza tym zdobywają masę nowych cennych
doświadczeń, z których sami chcą potem zrobić użytek. Możemy sięgnąć
po ten potencjał, żeby nasze projekty były coraz lepsze.
Dzięki wolontariuszom zyskujemy realniejszą perspektywę.

Edukacja globalna
Wolontariusze wnoszą ważny wkład w edukację globalną. Ponieważ posiadają osobiste doświadczenie i rzeczywiście byli w miejscach, gdzie dana organizacja prowadzi
swoją działalność, ich zaangażowanie pozwala na bardziej wiarygodne przedstawianie współzależności globalnych.
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To ludzie, którzy mają wiedzę i wpływają na nas. Działania w zakresie edukacji
rozwojowej bez doświadczenia wolontariuszy byłyby dużo uboższe.
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Ponadto organizacje chętnie wykorzystują materiały stworzone w ramach projektów
realizowanych przez wolontariuszy w swoich działaniach w zakresie edukacji globalnej.

Przede wszystkim zyskujemy materiały zdjęciowe i filmowe z naszych
projektów. Dzięki temu możemy przynieść na warsztaty do szkoły
własne zdjęcia i jesteśmy bardziej wiarygodni. Stajemy się naocznymi
świadkami tego, jak realizowana jest pomoc rozwojowa.
To pomaga nam też w działalności na platformach społecznościowych.
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Promocja organizacji
Wolontariusze w istotny sposób przyczyniają się do promocji organizacji – zarówno
wśród innych potencjalnie wyjeżdżających, jak i szerszej publiczności. Niektóre organizacje wykorzystują nawet na bieżąco materiały tworzone przez wolontariuszy
(np. blogi) do celów promocyjnych.

Wolontariusze są również bardzo dobrymi ambasadorami wolontariatu
podczas rekrutacji nowych osób.
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Powracający wolontariusze są przecież najlepszym PR-em, mogą zrobić organizacji najlepszy image. A jeżeli się ich umiejętnie zaangażuje, nastawi, mogą
przyczynić się do niesamowitego boomu w wolontariacie (...). I przekazać
informacje tysiącom ludzi przez kolejne media.
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2.2. Zaangażowanie wolontariuszy po powrocie
2.2.1. Wyniki badania ankietowego wśród wolontariuszy
W badaniu ankietowym wzięło udział 196 osób, jednak niniejsza analiza została przeprowadzona na podstawie 120 ankiet, ponieważ taka liczba respondentów odpowiedziała na wszystkie pytania. Spośród tych 120 osób prawie wszyscy wyjechali w ciągu
ostatnich 5 lat, a zdecydowana większość w ciągu ostatnich 2 lat.

Kiedy miał miejsce Twój ostatni wyjazd na wolontariat?

Respondentami badania byli głównie ludzie młodzi – zdecydowana większość to osoby
do 35. roku życia.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

wiek
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Większość badanych uczestniczyła w wolontariacie jeden raz, choć spora grupa
wyjeżdżała również dwa razy.

Ile razy wyjeżdżałeś/aś na wolontariat zagraniczny do krajów rozwijających się?

W większości przypadków najdłuższy wyjazd na wolontariat trwał 3-6 miesięcy lub
dłużej. Jest to istotna informacja, ponieważ wskazuje ona, iż w badaniu uczestniczyły
głównie osoby zaangażowane w bardziej długofalowy wolontariat, a nie jedynie biorące udział w wyjazdach krótkoterminowych (np. workcampach), będących niekiedy
pierwszym krokiem do bardziej długotrwałego uczestnictwa.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Ile trwał Twój najdłuższy wyjazd?
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Warto zauważyć, że także w przypadku osób, które wyjeżdżały na wolontariat tylko
jeden raz, przeważnie długość pobytu była zbliżona do ogólnej średniej.

Ile trwał Twój najdłuższy wyjazd? (osoby, które wyjechały tylko jeden raz)

Przeszło połowa respondentów badania została wysłana na wolontariat przez organizacje wysyłające większą liczbę wolontariuszy (11 lub więcej).

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Ilu wolontariuszy (w przybliżeniu) wysyła rocznie organizacja, z którą wyjechałeś/aś?
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41,67% respondentów nie było w ogóle zaangażowanych w tematykę współpracy
rozwojowej przed wyjazdem. Porównywalny odsetek (43,33%) stanowili pracownicy
lub wolontariusze swoich organizacji wysyłających. Wśród pozostałych respondentów 11,67% współpracowało z organizacją inną niż ta, z którą wyjechały, a 3,33%
zajmowało się współpracą rozwojową w inny sposób – w formie działalności naukowej, w związku z zainteresowaniami lub w ramach pojedynczych działań niewymagających większej ilości czasu.

Czy przed wyjazdem byłeś/aś zaangażowany/a w tematykę współpracy rozwojowej*?

Po powrocie z wolontariatu 70% respondentów pozostało zaangażowanych we współpracę rozwojową, z czego 53,33% jest zaangażowanych do tej pory, a 16,67% było zaangażowanych przez jakiś czas. 30% nie zaangażowało się we współpracę rozwojową.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Czy po zakończeniu wolontariatu byłeś/aś zaangażowany/a w tematykę współpracy
rozwojowej*?
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61,67% respondentów po powrocie z wolontariatu otrzymało propozycję dalszego
zaangażowania od organizacji wysyłającej, z czego większości (50%) zaproponowano współpracę dorywczą lub wolontariacką. Aż 38,33% nie otrzymało żadnej oferty
dalszego zaangażowania.

Czy Twoja organizacja wysyłająca lub inne organizacje proponowały Ci zaangażowanie
w działania związane ze współpracą rozwojową po powrocie z wolontariatu?

Spośród osób, które po powrocie z wolontariatu pozostały zaangażowane w tematykę współpracy rozwojowej, największą grupę stanowili lub stanowią wolontariusze
w organizacjach pozarządowych (64,13%). 40,22% okazjonalnie angażuje się lub
angażowało w różnego rodzaju inicjatywy dotyczące współpracy rozwojowej. Dla
20,65% wyjazd na wolontariat był elementem ścieżki kariery i osoby te pracują
obecnie w organizacjach zajmujących się współpracą rozwojową (kolejne 3,26%
pracuje w innych miejscach związanych ze współpracą rozwojową, np. agendach
międzynarodowych).

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Jeśli byłeś zaangażowany w tematykę współpracy rozwojowej, jakiego rodzaju było to
zaangażowanie? (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
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Zakres tematyczny takiego zaangażowania to przede wszystkim edukacja globalna
(64,13%). Duża grupa osób (39,13%) zajmuje się też realizacją projektów zagranicznych (koordynacją lub bezpośrednio realizacją działań). Innymi dość powszechnymi formami zaangażowania są praca administracyjna (26,09%) oraz fundraising
(22,83%). Wśród pozostałych form respondenci wymieniają przede wszystkim wsparcie eksperckie i techniczne dla działalności organizacji.

Jeśli byłeś zaangażowany/-a, to w jakiego rodzaju działania?
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)

Osoby, które obecnie nie są zaangażowane we współpracę rozwojową (zarówno te,
które były zaangażowane w przeszłości, jak i te, które po powrocie nie kontynuowały działań w tym obszarze), za główną przyczynę uznają brak czasu (40%). Drugą
przyczyną jest brak dostępnych możliwości zaangażowania (33,33%). W mniejszym,
choć także znaczącym, stopniu powodem jest brak wiedzy o tym, w jaki sposób
można się zaangażować (15%). Zauważalna część respondentów (10%) jako główną
przyczynę braku dalszego zaangażowania podaje rozczarowanie współpracą z organizacją pozarządową.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Jeśli nie jesteś obecnie zaangażowany/a, to jak możesz określić tego główną przyczynę?
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Wśród innych przyczyn wymieniane są również brak wiary w tego typu zaangażowanie
lub chęci do podejmowania takich działań – wynikający czasem z opinii, że nie prowadzą one do rzeczywistej zmiany na lepsze w krajach beneficjenckich – oraz traktowanie wolontariatu jako etapu na ścieżce kariery.

2.2.2. Dlaczego wolontariusze angażują się po powrocie (motywacja)
Zidentyfikowano kilka przyczyn, dla których wolontariusze angażują się po powrocie
do kraju. Zasadniczo można je podzielić na trzy kategorie.

Rozwój zawodowy i osobisty
Wielu wolontariuszy traktuje zarówno wolontariat, jak i zaangażowanie po powrocie
jako element ścieżki kariery – możliwość nauki i nabywania nowych umiejętności.

Wolontariusze, którzy się angażują, dużo się uczą. Oczywiście nie
każdy dostaje takie samo wsparcie. Ale ci, którzy są mocno zaangażowani
i biorą na siebie pewną odpowiedzialność, uczą się w praktyce bardzo różnych
rzeczy – od PR-u, przez edukację, po różne inne dziedziny.
W ten sposób zdobywają profesjonalne umiejętności, które być może przydadzą
im się w przyszłej pracy. Niektórzy pod wpływem tego zaangażowania
wykształcili się zawodowo – np. jako graficy komputerowi.

Możliwość samorealizacji

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Dla wielu wolontariuszy dalsze zaangażowanie stanowi ważny i praktyczny sposób
wykorzystania nabytych umiejętności i doświadczeń.
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Wolontariusze nie szukają przygód, tylko rzeczywiście chcą wykorzystać swoją
wiedzę i umiejętności. Poza tym zdobywają masę nowych cennych doświadczeń, z których sami chcą potem zrobić użytek.
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Osoby powracające mogą się jakoś realizować przez różne działania i inicjatywy
społeczne. Ale z moich znajomych mniejszość się angażuje.

Zaangażowanie ułatwia powrót
Powrót do kraju po wolontariacie jest trudny i wiąże się z szokiem kulturowym. Dalsze
zaangażowanie w pewien sposób łagodzi ten szok, ponieważ nie wymaga gwałtownego przeskoku do nowej rzeczywistości i pozwala utrzymać związek ze zdobytym
doświadczeniem.

ORGANIZACJE WYSYŁAJĄCE I WOLONTARIUSZE

Dalsze zaangażowanie ułatwia wolontariuszom powrót, bo wykorzystują swoje
doświadczenie. Mogą się [nim] dzielić i to ma dla nich działanie terapeutyczne.
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3. CO SPRZYJA I CO PRZESZKADZA
ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY
PO POWROCIE
W niniejszym rozdziale skupimy się na tym, co sprzyja i co
przeszkadza angażowaniu wolontariuszy po powrocie do kraju,
opierając się na wynikach przeprowadzonego badania ankietowego i wywiadów.

3.1. Wyniki analizy crossowej ankiet z wolontariuszami
Ogólne wyniki badania ankietowego wolontariuszy zostały przedstawione w poprzednim rozdziale, ale ich wnikliwa analiza pozwala na wysnucie dwóch ciekawych wniosków dotyczących czynników, które sprzyjają lub przeszkadzają dalszemu zaangażowaniu osób wracających do kraju.
Po pierwsze, im bardziej dana osoba była zaangażowana w tematykę współpracy rozwojowej przed wyjazdem, tym większe było prawdopodobieństwo, że
zaangażuje się po powrocie.
Spośród osób, które po powrocie z wolontariatu nadal angażowały się w obszarze
współpracy rozwojowej i edukacji globalnej, aż 56% stanowili pracownicy lub wolontariusze organizacji wysyłającej. Jedynie 27,38% respondentów nie było przed
wyjazdem w ogóle zaangażowanych w tę tematykę. W przypadku osób, które po
powrocie nie kontynuowały swojego zaangażowania, wartości te są odwrotne: 75%
przed wyjazdem nie było związanych z tym tematem, a jedynie 13,89% współpracowało z organizacją wysyłającą. Na tej podstawie można wywnioskować, że osoby
związane z organizacją przed wyjazdem zdecydowanie częściej kontynuują zaangażowanie po powrocie z wolontariatu.

CO SPRZYJA I CO PRZESZKADZA ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY PO POWROCIE

Po drugie, otrzymanie konkretnej propozycji od organizacji wysyłającej jest niezwykle istotnym czynnikiem dalszego zaangażowania.
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Spośród osób, które zaangażowały się po powrocie do kraju, współpracę zaproponowano aż 78,57%, w tym 16,67% zaoferowano współpracę stałą, a 61,90% – dorywczą. Z kolei osoby niezaangażowane po powrocie otrzymały jakąkolwiek propozycję współpracy zaledwie w 22,22% przypadków. 77,78% nie zaproponowano nic.
Z wyników badania można wysnuć niezwykle ważny (a zarazem zgodny z intuicją)
wniosek, że oferta zaangażowania po powrocie z wolontariatu ma olbrzymie znaczenie, ponieważ osoby, którym zaproponowano jakiś rodzaj współpracy z organizacją
wysyłającą – przedstawiono konkretną możliwość – znacznie częściej pozostają
zaangażowane w jej działalność.
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3.2. Co przeszkadza organizacjom w angażowaniu wolontariuszy
przed i po wyjeździe?
W badaniu wskazano dwa podstawowe czynniki, które utrudniają organizacjom
wysyłającym dalsze angażowanie wolontariuszy po powrocie – a częściowo także
przed wyjazdem.
Zasoby
Organizacje wysyłające w olbrzymiej większości przypadków nie posiadają środków
finansowych, a co za tym idzie także czasu i zasobów ludzkich, które można by zaangażować w pracę z powracającymi wolontariuszami. Znacznym utrudnieniem jest
też to, że istniejące programy finansowania wolontariatu finansują wyłącznie przygotowanie przedwyjazdowe (zwłaszcza szkolenia) i sam pobyt, ale nie zapewniają środków ani innego wsparcia pozwalających na pracę z daną osobą po powrocie. Istotnym
problemem jest też brak środków na pracę wolontariusza, który często po powrocie
jest zmuszony do podjęcia działalności zarobkowej.

CO SPRZYJA I CO PRZESZKADZA ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY PO POWROCIE

Chcielibyśmy ich bardziej angażować, ale brak nam środków. Wracający wolontariusz często nie ma pracy, ale my nie mamy kasy, żeby go zatrudnić.
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Największą przeszkodą jest brak czasu (...). Sensowne zaangażowanie wolontariusza wymaga dużo czasu. Musi być przemyślane. Wolontariusze chcą się włączać długoterminowo, a nie jednorazowo. Wymaga to od nas dużo zasobów
i energii, a nasze możliwości są znacznie niższe niż potrzeby.

W pewnym stopniu przeszkodą jest brak pieniędzy – bo nie możemy
zatrudnić kogoś, kto pracowałby tylko z wolontariuszami po powrocie.
I brak ludzi – z tych samych przyczyn.

Brak kompetencji do pracy z powracającymi wolontariuszami
Poza niewystarczającymi zasobami, przyczyną trudności jest fakt, iż wiele organizacji
nie wie, w jaki sposób traktować powracającego wolontariusza, często postrzegając
go jako człowieka do wykonania konkretnego – wolontariackiego – zadania. Tymczasem wolontariat do krajów Globalnego Południa jest procesem obejmującym także
okres przed wyjazdem oraz – w szczególności – po powrocie.
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Przede wszystkim wolontariusz nabywa nowych kompetencji i wiedzy, które następnie
chciałby w jakiś sposób wykorzystać. Jeśli stwierdzi, że są one nieprzydatne, może to
zrodzić w nim głęboką frustrację. Po drugie, przeżywa szok kulturowy – zarówno
w momencie przybycia na miejsce pobytu (i przeważnie przez pierwsze kilka miesięcy), jak i po powrocie do kraju, gdzie na nowo zderza się z rzeczywistością teoretycznie znaną, ale praktycznie już obcą. Po trzecie, wolontariusz w wielu przypadkach
doświadcza na miejscu konkretnych problemów i konfliktów (także z organizacją wysyłającą), z którymi nie zawsze jest w stanie samodzielnie się uporać.
Organizacje, w dużej mierze ze względu na brak kompetencji w zakresie psychologicznej opieki nad wolontariuszem (w trakcie wyjazdu i po powrocie), a także ewentualne
konflikty, z reguły w ogóle nie zajmują się tymi aspektami wolontariatu. Wynika to
częściowo z braku środków, ale również – w opinii respondentów – z nieświadomości
procesów psychologicznych związanych z wyjazdem i powrotem wolontariusza,
a także potrzeby szczególnej opieki nad nim i motywowania go. W efekcie część
wolontariuszy wpada w zniechęcenie i nie jest skłonna dalej się angażować.
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Nie pracuje się z człowiekiem na jego indywidualnym procesie. Pracuje się na
projekcie, na jakimś konkretnym zadaniu, a nie bierze się pod uwagę, że to przecież na maksa zmienia życie człowieka. A to jest gigantyczna odpowiedzialność.

31

Zazwyczaj organizacja wysyłająca nie wie, że istnieją jakieś techniki
motywacyjne, różnego rodzaju psychologiczne aspekty wolontariatu, sposoby
zachęcania, pracowania. Chodzi o takie podstawowe rzeczy: od przywitania
wolontariusza, przez decyzję, kiedy przeprowadzić z nim rozmowę ewaluacyjną,
po sposób pracy z dwoma wolontariuszami, którzy pracowali na misji, a wrócili
skłóceni. Trzeba się zastanowić, jak zaangażować ich z powrotem. Sprawdzić, co
się wydarzyło – czy na przykład zostali skłóceni z siostrą zakonną na misji, czy
chodzi o konflikt z osobami na miejscu. Jeśli to organizacja jest winna,
bo nie utrzymywała kontaktu z wolontariuszami, trzeba pomyśleć,
jak z powrotem zachęcić ich do współpracy.

Organizacje nie biorą pod uwagę potrzeb wolontariuszy, którzy często czują się wykorzystani. Są potrzebni, kiedy jest konkretna robota. A kiedy wracają do organizacji,
widzą, że pracownicy koncentrują się na tych, którzy mają za chwilę wyjechać [a nie
na tych, którzy wrócili], bo to jest dla nich w tym momencie priorytetowe.
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3.3. Co przeszkadza wolontariuszom w angażowaniu się po powrocie?
Czynników, które zniechęcają lub utrudniają zaangażowanie się po powrocie z perspektywy wolontariuszy, jest jeszcze więcej, choć również dotyczą one przede wszystkim obszarów wskazanych powyżej.
Brak czasu i zmiana priorytetów
Po powrocie z wolontariatu wiele osób musi podjąć pracę zarobkową i nie ma czasu
na dalsze zaangażowanie, które nie umożliwia im utrzymania się. Powracający wolontariusze są często w wieku, w którym podejmuje się istotne decyzje życiowe,
w związku z czym ich priorytety przesuwają się na życie zawodowe lub rodzinne i nie
pozostawiają czasu na niezarobkową współpracę z organizacją.

Niektórzy znajdują pracę i nie mają już czasu.

CO SPRZYJA I CO PRZESZKADZA ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY PO POWROCIE

W większości [ci, którzy się angażują] to osoby bez rodzin i zobowiązań – mające czas i mieszkające w miejscowościach, gdzie mamy oddziały.
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Dlaczego [się nie angażują]? Po pierwsze z powodu braku czasu i zmiany
priorytetów w życiu. Niektórzy mogą mieć plany życiowe związane
z zupełnie inną dziedziną.

Regularnie podawaną przyczyną braku zaangażowania jest brak dostępnych ofert
płatnej współpracy, które pozwoliłyby rozwijać nabyte doświadczenie.

Bardzo chciałabym pracować w organizacji pozarządowej
lub administracji państwowej i zajmować się współpracą rozwojową,
np. z krajami bałkańskimi, jednak nie ma ofert pracy tego typu
lub jest zbyt wielu chętnych na dane stanowisko.
Mam wrażenie, że chętnych jest więcej niż możliwości.
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Brak odpowiedniego przygotowania wolontariusza do wyjazdu, pobytu
i powrotu
W wielu przypadkach problemem, który dotyka wolontariuszy, jest brak odpowiedniego przygotowania – nie tyle merytorycznego, co psychicznego. Wolontariusze, którzy
nie mają wiedzy na temat procesów psychicznych związanych z szokiem kulturowym,
nie są przygotowani na potencjalne konflikty, a nie będąc wystarczająco zakorzenieni
w wysyłającej ich organizacji (i nie mając relacji, na których mogliby się oprzeć w sytuacji kryzysowej), często z trudem sobie z tym radzą i nie są gotowi na kontynuację
zaangażowania po powrocie. Po pierwsze, brak właściwej opieki ze strony organizacji
nie pozwala im przetworzyć zdobywanego doświadczenia. Po drugie, deficyt odpowiedniego kontaktu w trakcie wolontariatu sprawia, że po jego odbyciu (np. po roku)
wolontariusz i organizacja spotykają się jako zupełnie inne jednostki. Niedocenianie
tych zmian powoduje, że wolontariusz, który przedtem nie był zżyty z organizacją, po
powrocie czuje się zdystansowany i nie chce już się angażować.

Po pierwsze powrót jest trudny, bo trzeba zacząć funkcjonować w zupełnie
innych warunkach. Projekty wolontariackie nie obejmują żadnego
programu związanego z powrotem i readaptacją. Niby się wraca do domu,
ale przez rok naprawdę dużo się zmienia.

CO SPRZYJA I CO PRZESZKADZA ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY PO POWROCIE

Bardzo ważne jest, jak organizacja cię traktuje. Jak cię przygotuje do wyjazdu.
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Organizacja przez ten rok [podczas trwania wolontariatu]
żyła swoim życiem i się zmieniła. Rozwinęła się, zrobiła mnóstwo
nowych rzeczy, są nowi ludzie, nowe podejścia, inna kultura organizacyjna.
A z drugiej strony wolontariusz, który wrócił, również jest zupełnie innym
człowiekiem niż ten, który wyjechał rok temu, bo całkowicie zmieniło mu się
postrzeganie świata, bo ma bagaż nowych doświadczeń. Więc kiedy
organizacja i wolontariusz próbują się spotkać na takim samym poziomie,
na jakim się spotkali przed wyjazdem, jest to po prostu niemożliwe.

Niektórzy uczestnicy badania wskazywali, że problemem może być już sama selekcja
wolontariuszy, która nie bierze pod uwagę ich predyspozycji i umiejętności radzenia
sobie w nowym miejscu i innej kulturze.
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Częstym błędem jest brak specjalistycznych i psychologicznych badań wolontariuszy, związanych z ich wrażliwością na zagadnienia globalizacyjne w kontekście pracy z ludźmi z innych kultur. Muszą przecież być świadomi, że to nie
są sponsorowane wakacje, tylko praca na rzecz lokalnej społeczności. Dlatego
ważny jest zarówno odpowiedni wybór ludzi, jak i uwrażliwienie
ich na główny aspekt ich pracy.

Należy jednak zaznaczyć, że brak odpowiedniego przygotowania i związane z tym
problemy nie przekreślają zaangażowania powracającego wolontariusza. Współpraca
z organizacją wysyłającą może być wręcz jednym ze sposobów odreagowania szoku
popowrotowego, ponieważ pozwala na zachowanie związku z miejscem, w którym
przebywał.

Osoby, które nie radzą sobie po powrocie, często angażują się w działanie
organizacji – w ten sposób ograniczany jest szok adaptacyjny.

CO SPRZYJA I CO PRZESZKADZA ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY PO POWROCIE

Brak wiary w sens zaangażowania
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W niektórych przypadkach wolontariusze po wyjeździe do kraju Globalnego Południa
dochodzą do wniosku, że tego rodzaju zaangażowanie nie ma większego sensu.

Moje wnioski były takie, że wolontariat jest super przygodą/doświadczeniem/
wpisem do CV dla ludzi wyjeżdżających. Korzyści dla beneficjentów [są] często
bardzo małe albo żadne. (...) Organizacje/ludzie piszą projekty, żeby żyć, żeby
funkcjonować, bo kochają podróże/bo wierzą, że pomagają/bo chcą zmienić
świat/bo są totalnie zagubieni, nie mogą sobie znaleźć miejsca w realu/uciekają. Bardzo mało jest projektów, które mogą przynieść rzeczywistą zmianę.
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3.4. Co sprzyja angażowaniu się wolontariuszy po powrocie?
Wszystkie badane grupy podzieliły się również opiniami na temat tego, co sprzyja zaangażowaniu wolontariuszy po powrocie do kraju. Czynniki te są wyraźnie trudniejsze
do zdefiniowania niż aspekty negatywne, jednak wymagają opisania.
Zaangażowanie przed wolontariatem
Dużą rolę wydaje się odgrywać zaangażowanie danej osoby we współpracę rozwojową
sprzed wyjazdu na wolontariat.

Osoby, które wcześniej działały w środowisku pozarządowym,
gdzieś tam zostają, pozostałe – rzadziej.

Relacja z organizacją i przygotowanie do wyjazdu

CO SPRZYJA I CO PRZESZKADZA ANGAŻOWANIU WOLONTARIUSZY PO POWROCIE

Za jeszcze istotniejszą uznaje się relację z organizacją wysyłającą i odpowiednie przygotowanie do wyjazdu – nie tylko kompetencyjne, ale też oparte na relacji i „wżyciu”
się w tę organizację. Dobrym przykładem są tu organizacje katolickie.
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Katolicy – np. Salezjański Wolontariat Misyjny – stosują pewnego rodzaju
formację i zaangażowanie we wspólnotę przed wyjazdem. Czas potrzebny
na taką formację to jest też czas na poznanie tej osoby i sprawdzenie jej.
Z kolei potencjalny wolontariusz może poznać organizację, w której będzie
pracował. Dopiero po tym okresie można stwierdzić, czy taka osoba
nadaje się do wyjazdu. Może się przecież okazać, że np. ciężko
się przystosowuje do nowych warunków (nawet klimatycznych).

Przygotowanie do powrotu
Za istotny czynnik sprzyjający dalszemu zaangażowaniu uznano też przygotowanie
wolontariusza do powrotu – zarówno na poziomie wiedzy o konkretnych czekających
go zadaniach, jak i przygotowania psychicznego do powrotu.

Organizacja musi wiedzieć, czego chce od wolontariuszy, i definiować
to przed wyjazdem, a nie dopiero po powrocie. Musi wiedzieć, jak chce
zaangażować powracających wolontariuszy, i wpisać to w ToR [Terms of Reference – warunki umowy]. I powinno to wypływać z jej potrzeb – tego, co jest
jej potrzebne. Wolontariusz przed wyjazdem powinien wiedzieć, do czego się
przygotować, na co patrzeć, czego się uczyć.
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Są osoby, które nie mają problemów z powrotem – które wiedzą,
że wrócą i są na to przygotowane. I one wykazują większą skłonność
do dalszego zaangażowania.
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4. KU WIĘKSZEMU ZAANGAŻOWANIU –
POMYSŁY UCZESTNIKÓW BADANIA
W tym rozdziale przedstawimy pomysły na lepsze zaangażowanie
wolontariuszy po powrocie, które zaproponowali sami uczestnicy badania. Zakładamy, że dla organizacji wysyłających poznanie opinii przedstawicieli innych organizacji może być nie tylko
kształcące, ale również inspirujące do wypracowywania własnych
metod skuteczniejszego angażowania wolontariuszy po powrocie
do kraju – zarówno w zakresie potencjalnych zmian organizacyjnych, jak i motywowania powracających osób.

Przygotowanie przed wyjazdem
Uczestnicy badania wskazują, że niezwykle istotne jest zarówno przygotowanie,
jak i zadbanie o odpowiednie nastawienie wolontariusza przed wyjazdem.

Trzeba myśleć o tym od samego początku. Żeby wolontariusze,
zanim wyjadą, mieli świadomość, że uczestniczą w czymś szerszym. Że to nie
jest tylko wypad do Meksyku na pół roku, ale część dłuższego procesu. Jeśli będą
mieli tego świadomość i będą chcieli się w to zaangażować – to pewnie się
zaangażują. Jeśli wyślę niedoświadczoną, nieświadomą osobę,
to pewnie nie będę miała z czego czerpać.
Trzeba uświadamiać, że wolontariat to nie wyjazd na safari.
Wolontariusze muszą wiedzieć, że to odpowiedzialność, że to ciężkie zadanie,
które polega m.in. na tym, żeby mieć szacunek do miejscowych.
To nie są wakacje, tylko ciężka praca nad sobą.
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Respondenci podkreślają, że dobrym pomysłem jest wyznaczenie wolontariuszowi
jasnych zadań, którymi miałby się zająć po powrocie.
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Organizacja musi wiedzieć, czego chce od wolontariusza, i poinformować go
jasno o jego zadaniach podczas pobytu oraz po powrocie.
Powinna przekazać mu, czy chodzi jej o konkretne rzeczy, chce, żeby skupił
się na danej działce, czy oczekuje od niego czegoś innego.
Może to być cykl opowieści, ale nie typu: „Jakim to byłem bohaterem”,
ale ambitniej, np.: „Człowiek, który mi zaimponował w Afryce”. Wolontariusz
powinien dostać taką pracę domową przed wyjazdem, żeby pracował nad nią
od samego początku. Trzeba pilnować jakości, postawić mu wysoko poprzeczkę,
żeby nie robił tego w ostatniej chwili. Nakreślić ramy, dać cel, zgodzić się
co do tego, że jest to fajny, interesujący [cel], który każdemu coś da,
a nie tylko coś do odfajkowania.
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Za ważny uznaje się też lepszy, sięgający głębiej, proces selekcji i przygotowania
kandydatów.

Warto od samego początku badać poglądy i motywacje.
Uważam, że nie każdy nadaje się do wyjazdu. Rasistów nie wysyłamy.
Poza tym przydałby się dłuższy program przygotowawczy.
Potrzebny jest lepszy system przygotowania – długotrwały, sprawdzający,
czy kandydat sobie poradzi, czy jest gotów. Nie wystarczy tydzień i pogadanka
o szczepionkach. Po przyjeździe musi następować proces debriefingu,
trawienia, wychodzący od przeżyć wolontariusza.

Osobista relacja z wolontariuszem w trakcie i opieka po powrocie
Uczestnicy badania zwracają uwagę, że najlepszym sposobem na odpowiednią współpracę z wolontariuszem, pozwalającym na utrzymanie wartościowego kontaktu podczas
pobytu i po powrocie, jest osobisty mentoring. Sprzyja on podtrzymaniu relacji po zakończeniu wolontariatu i ułatwia dalszą, satysfakcjonującą dla obu stron kooperację.
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Chciałabym mieć mentora, który by się zajmował tylko wolontariuszami –
to jest grupa pracowników, których można świetnie wykorzystać.
Ale ktoś musi nimi porządnie zarządzać, kierować.
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Optymalnie byłoby, gdyby na miejscu był mentor, z którymi wolontariusze
mogliby rozmawiać – jakiś Europejczyk, który ma tam doświadczenie i przeprowadzi ich przez szok kulturowy. Tak by było najlepiej. Inną formą takiej pomocy
może być osoba posiadająca doświadczenie z danego kraju, z którą można byłoby się kontaktować przez Skype’a. Wolontariusz musi mieć pewność, że może się
do takiej osoby zwrócić, że to nie jest tak, że musi udawać, że jest super. Dzięki
temu można byłoby na bieżąco przetrawiać doświadczenia, a wolontariusze
mieliby poczucie, że są dla kogoś ważni.
Po powrocie należałoby kontynuować mentoring. Plus jakieś sieciowanie (...)
np. spotkania regionalne, podczas których ludzie dzieliliby się ze sobą doświadczeniami, wspieraliby się nawzajem itp. Ci, którzy wracają, po raz drugi
doświadczają szoku kulturowego, dlatego ważne jest, aby otrzymywali opiekę
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psychologiczną lub jakąś formę mentoringu.
Stworzenie systemu mentoringu wymaga jednak wygospodarowania dużych zasobów finansowych, dlatego w wypowiedziach uczestników badania pojawiały się też
metody, które nie wiążą się z tak wysokimi kosztami.

Może pomocne byłyby jakieś fajne 2–3 dniowe warsztaty popowrotowe.
Ktoś, kto nie był na wolontariacie, nie zrozumie opowieści wolontariusza
ani jego pomysłów. A osoby, które mają w tym doświadczenie,
mogłyby mu pomóc skanalizować energię.
Kontakt osobisty – to niekoniecznie musi być struktura organizacyjna,
ale jakiś sposób wspierania i ułatwiania kontaktu między wolontariuszem
i np. byłym wolontariuszem. Osoba powracająca powinna wiedzieć,
że w razie potrzeby ma z kim pogadać.

Uczestnicy badania są zgodni, że zarówno dla dobra wolontariusza, jak i biorąc pod
uwagę potencjalną dalszą współpracę najistotniejsze jest utrzymanie kontaktu i opieka po powrocie. W niektórych przypadkach wskazywano też, że powrót i okres po
powrocie to elementy szczególnie zaniedbane przez donorów, którzy koncentrują się
na przygotowaniu do wyjazdu i samym pobycie.
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Przede wszystkim trzeba pomagać wolontariuszom w powrocie – również
naciskając donorów, aby uwzględniali to w finansowaniu.
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Stworzenie możliwości zaangażowania po powrocie
W wariancie idealnym to organizacja powinna zabiegać o zaangażowanie wolontariusza, z jednej strony motywując go, a z drugiej – w miarę możliwości – dając mu
konkretne zadania, którym może się poświęcić.

Wolontariusz, który wraca pełen zapału, chce, żeby ktoś to dostrzegł
i chciał to wykorzystać.
Byłoby super, gdyby dało się zaangażować więcej osób w bardziej profesjonalny
sposób. Chodzi o to, żeby dawać im bardzo konkretną odpowiedzialność z bardzo
konkretnymi obowiązkami i dokładnymi wytycznymi. Żeby czuły, że to jest to.
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W praktyce nie zawsze jest to możliwe, dlatego ważne jest też, aby po prostu stwarzać wolontariuszom przestrzeń i udzielać wsparcia w zaangażowaniu.

Nic na siłę. Nie każdy musi się zaangażować po powrocie. To jest dość
oczywiste, ale trzeba to sobie uświadamiać na poziomie organizacji, żeby nie
mieć oczekiwania, że 80-90% wolontariuszy się zaangażuje. Dzięki temu być
może ci, którzy wykażą taką chęć po powrocie, będą mieli przestrzeń w organizacji do tego, by zrealizować jakiś pomysł, albo my będziemy mogli dać im
szansę, aby mogli dołożyć coś od siebie do organizacji, do tego, co się
w organizacji dzieje. Chodzi o to, żeby inicjatywa wyszła od nich,
a organizacja była im przychylna i wspierała ich działania.
Wariantem minimalnym wydaje się korzystanie z zasobu, jakim jest powracająca osoba, w zakresie nabytej wiedzy i informacji. Sprawdza się to zwłaszcza w sytuacji,
kiedy wyjeżdżający wolontariusz dostał od organizacji jakieś zadania (np. zbieranie
materiałów pomocnych w edukacji globalnej). Zaangażowanie go poprzez wykorzystanie tej wiedzy może przynieść obydwu stronom dużo satysfakcji i pożytku.
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Powinno się wykorzystać wiedzę tej osoby i doświadczenie w realizowanych
komponentach edukacyjnych danej organizacji. Praktycznie każda organizacja,
która zajmuje się pomocą rozwojową, ma komponent edukacyjny, więc powracający wolontariusz może być świetnym źródłem informacji.
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Zdefiniowanie roli danego wolontariusza (w edukacji globalnej)
Uczestnicy badania zwracają uwagę, że nie wszyscy wolontariusze muszą zostać po
powrocie zaangażowani w edukację globalną. Kilkoro respondentów zauważyło, że
istnieje spora liczba wolontariuszy, których rolą jest konkretna forma pomocy, na
przykład specjalistyczne zaangażowanie w dany projekt. Jest też pewna liczba programów wolontariackich, w których wyjazd ma stanowić doświadczenie edukacyjne
dla samego wolontariusza, a on może być zupełnie nieprzygotowany do dzielenia się
swoimi przeżyciami ze światem. Dlatego bardzo ważne jest rozróżnienie i zdefiniowanie poszczególnych grup wolontariuszy oraz zróżnicowanie podejścia do angażowania
ich w edukację globalną po powrocie.

Ważna jest klasyfikacja wolontariuszy na „edukacyjnych” [zajmujący się w kraju
edukacją globalną] i pomocowych [specjaliści zajmujący się ściśle pomocą].
Wolontariusze „pomocowi” mogą opowiadać o swoich doświadczeniach, ale nie
uznawajmy tego za edukację globalną. W edukacji globalnej chodzi o przekazywanie informacji o ludziach, ale nie tylko jako o biorcach pomocy. Trzeba przy
tym pamiętać, że [wolontariuszy] „pomocowych” też trzeba uczyć, że to,
co mówią, ma wpływ na odbiorców.
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Ponadto edukacja globalna nie może opierać się tylko na wolontariuszach, ale również
na solidnych zasadach i podstawach. Dlatego wśród wolontariuszy zajmujących się po
powrocie edukacją globalną musi się znaleźć odpowiednia grupa ludzi posiadających
rozwinięte kompetencje w tym zakresie. Osoby bardziej kompetentne mogą wtedy
współpracować i – w pewnym sensie – trenować wolontariuszy z mniejszym doświadczeniem w zakresie edukacji globalnej.

Trzeba zastanowić się nad ustaleniem proporcji pomiędzy ludźmi nowymi
w edukacji globalnej i takimi, którzy mają już doświadczenie.

Rodzaj wyjazdów (długość, cel i dobór wolontariuszy) również powinien być dostosowany do typu wolontariusza i tego, co dana organizacja spodziewa się przez ten
wyjazd osiągnąć – zaangażowanie w konkretnym obszarze pomocy, wykształcenie
kompetentnego realizatora edukacji globalnej czy po prostu umożliwienie danej osobie zdobycia pierwszego doświadczenia w kontakcie z krajem Globalnego Południa.

Dłuższe wyjazdy są lepsze niż krótsze, bo pierwsze miesiące to aklimatyzacja,
a dopiero później zaczyna się nauka.
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Myślę, że wolontariuszami powinni być ludzie powyżej 25. roku życia, a nie
młodzież przed studiami. Taką zasadę stosuje ONZ.
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5. METODOLOGIA

W ramach badania zastosowaliśmy następujące techniki badawcze:
Badanie (desk research) dostępnych danych i informacji na temat wolontariuszy
wyjeżdżających z Polski do krajów Globalnego Południa.
Badanie ankietowe (telefoniczne) 19 organizacji wysyłających. Organizacje zostały wybrane w oparciu o listę zawartą w publikacji Powrót do przyszłości4. Z 42
organizacji na liście 19 zgodziło się wziąć udział w ankiecie. Z częścią organizacji
nie udało nam się skontaktować, niektóre natomiast odmówiły uczestnictwa
w badaniu, ponieważ, jak stwierdziły, nie zajmują się wolontariatem lub traktują
go obecnie jako zupełnie poboczny element swojej działalności.
Badanie ankietowe (online) wolontariuszy, którzy odbyli wolontariat w kraju
partnerskim polskiej współpracy rozwojowej. W badaniu wzięło udział 196 wolontariuszy, z czego 120 wypełniło ankietę w całości, w związku z czym do dalszej analizy wykorzystano 120 ankiet.
Sześć wywiadów z organizacjami wysyłającymi wolontariuszy, w tym: z dwiema
wysyłającymi większą liczbę osób (ponad 20 rocznie) oraz czterema działającymi na mniejszą skalę (wysyłającymi 2–10 osób rocznie). Organizacje zostały
wytypowane do badania według kryterium zróżnicowania pod względem charakteru, geograficznych kierunków zaangażowania, tematyki działalności oraz
formy organizacyjnej.
Grupa fokusowa (7 osób) oraz 3 pogłębione wywiady indywidualne z powracającymi wolontariuszami.
Trzy wywiady z ekspertami zajmującymi się edukacją globalną.

METODOLOGIA

Wywiad z osobami zarządzającymi programem Wolontariat Polska Pomoc, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
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4. Powrót do przyszłości. Poradnik dla wolontariuszy powracających z misji zagranicznych, SWM 2012,
http://swm.pl/wp-content/uploads/2013/03/toolkit_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf
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6. PODSUMOWANIA RAPORTÓW
PARTNERÓW PROJEKTU

A. Podsumowanie: Wolontariat i dalsze zaangażowanie
powracających wolontariuszy w Niemczech
1. Metodologia
Do badania dalszego zaangażowania wolontariuszy powracających do kraju zastosowane zostały metody jakościowe. Przeprowadzono w sumie 9 wywiadów z przedstawicielami organizacji wysyłającej oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się edukacją rozwojową, a także z powracającymi wolontariuszami i przedstawicielem
organizacji wolontariackiej.

2. Wyniki
Sytuacja obecna
Obecnie wielu młodych Niemców korzysta z szansy spędzenia pewnego – najczęściej
rocznego – okresu za granicą w ramach wolontariatu w projekcie społecznym lub dotyczącym ochrony środowiska. Większość z nich wyjeżdża już po ukończeniu szkoły
średniej, ale zdarza się, że wolontariuszami zostają również studenci lub (znacznie
rzadziej) osoby, które mają za sobą praktykę zawodową. Wolontariat może stanowić
ważne doświadczenie, ponieważ łączy się z mieszkaniem i pracą w obcym kraju i innej
kulturze. Często czas poświęcony na pracę wolontariacką jest również postrzegany
jako moment na podjęcie decyzji o przyszłych studiach i/lub zawodzie.
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Wolontariaty są finansowane z funduszy państwowych. W 2012 roku ponad 3300 wolontariuszy wyjechało do krajów Globalnego Południa w ramach programu „weltwärts”,
finansowanego przez Ministerstwo Współpracy Rozwojowej. Fundusze te – najwyższe
w Europie w dziedzinie wolontariatu – zapewniają wolontariuszowi wsparcie finansowe i są przeznaczane np. na koszty podróżowania i mieszkania podczas pobytu
za granicą. Wielu wolontariuszy wyjeżdża także w ramach innych programów i bez
wsparcia ze środków rządowych.
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Niemcy mogą się poszczycić nie tylko liczną grupą wolontariuszy, ale również wysoką
liczbą organizacji wysyłających – w programie „weltwärts” jest ich zarejestrowanych
ponad 200. Organizacje wysyłające oferują warsztaty i seminaria, których celem jest
wspieranie wolontariuszy zarówno przed wyjazdem, podczas okresu spędzonego za
granicą, jak i po powrocie. Po zakończeniu wolontariatu organizacje tworzą przestrzeń na zastanowienie się nad zdobytymi doświadczeniami i wrażeniami. Wiele
z nich nie tylko nie postrzega powrotu jako momentu kończącego wolontariat, ale
podkreśla wręcz, że dalsze działania i zaangażowanie w Niemczech stanowią integralną jego część. Niektóre organizacje wysyłające organizują również seminaria na
temat dalszego zaangażowania, na których wolontariusze mogą przemyśleć swoje
przyszłe działania i zdobyć praktyczną wiedzę, pomocną w pełnieniu funkcji multiplikatorów w edukacji globalnej.
Jednak wielu powracających wolontariuszy nie uzyskuje wystarczających informacji
na temat różnorodnych możliwości działania na rzecz globalnej sprawiedliwości. Obej-
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mują one możliwości wewnątrz ich własnej organizacji wysyłającej – np. w sferze public relations, fundraisingu, etc. – jak również możliwość zaangażowania się w innych
organizacjach pozarządowych lub stania się częścią organizacji i sieci innych byłych
wolontariuszy.
Powracający wolontariusze jako multiplikatorzy w edukacji globalnej
Wszyscy badani podkreślali znaczenie roli powracających wolontariuszy dla edukacji
globalnej w Niemczech. Pobyt w krajach Globalnego Południa zachęcał ich do kwestionowania własnych poglądów na temat globalnych problemów z perspektywy europejskiej, a mieszkając i pracując w obcym kraju i innej kulturze, zdobyli wiele cennych
doświadczeń. Dzięki temu ich głos zyskuje na autentyczności i może skuteczniej trafić
do młodych ludzi w zbliżonym wieku.
Ponadto wielu wolontariuszy powracających do kraju chce się dalej angażować
w działania na rzecz rozwiązywania globalnych problemów oraz zakończenia nierówności i niesprawiedliwości, które zaobserwowali i jakich doświadczyli w krajach
goszczących. Dodatkową motywacją do zaangażowania może być dla nich pragnienie mówienia o zdobytych doświadczeniach i dzielenia się nimi z innymi ludźmi.
A zatem pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: jak zaangażować powracających wolontariuszy jako skutecznych multiplikatorów w edukacji globalnej? Oto parę
ważnych kwestii, o których należy pamiętać:
Powracający wolontariusze potrzebują swobody w realizacji własnych pomysłów
i projektów.
Powracający wolontariusze powinni dostawać indywidualne możliwości dalszego
zaangażowania, dostosowane do ich zainteresowań i możliwości. Znalezienie
opcji, które są dla nich atrakcyjne, jest trudnym, ale jednocześnie potencjalnie
rozwijającym zadaniem dla organizacji wysyłających.
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Wspólne doświadczenia w grupie wolontariuszy, np. podczas seminariów przed
pobytem i po okresie wolontariatu, mogą pomóc zachować pozytywne wspomnienia i wzmocnić motywację po powrocie.
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W Niemczech istnieje wiele możliwości dalszego zaangażowania, ale często powracający wolontariusze nie są o nich w dostatecznym stopniu informowani. Organizacje wysyłające mogą zapewniać swoim wolontariuszom informację o możliwościach dalszego zaangażowania oraz uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach,
wykorzystując np. listy mailingowe. Informacja ta nie może ograniczać się do
ofert organizacji wysyłającej, ale powinna również obejmować oferty innych organizacji pozarządowych i instytucji.
Ważne dla motywowania powracających wolontariuszy są sieci, które mogą pomóc im w wymianie informacji o projektach i działaniach. Istnieją już organizacje powracających wolontariuszy, np. regionalne grupy lub stowarzyszenia.
Organizacje te oraz wydarzenia przez nie inicjowane, takie jak konferencje
i seminaria, zapewniają nie tylko platformę do wymiany doświadczeń, ale również forum planowania wspólnych działań oraz szukania kierunku i inspiracji dla
przyszłego zaangażowania w Niemczech. Ponadto niektóre organizacje dążą do
sformułowania wspólnego stanowiska, aby reprezentować interesy wolontariuszy i uczestniczyć w procesie politycznym.
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Same doświadczenia zdobyte za granicą i motywacja do działania na rzecz globalnej zmiany nie czynią powracających wolontariuszy ekspertami od edukacji
globalnej. Kluczowe w przygotowaniu powracających wolontariuszy do pracy
multiplikatorów w edukacji globalnej są szkolenia z metod i tematów edukacji
globalnej. Jest to sfera, w której organizacje wysyłające mogą wesprzeć działania swoich wolontariuszy po powrocie, oferując im seminaria pasujące do ich
potrzeb i zainteresowań lub zapewniając im informację o podobnych ofertach
innych instytucji.
Dla powracających wolontariuszy, którzy mają własne pomysły, pomocna w skutecznym wdrażaniu projektów może być wiedza na temat narzędzi zarządzania
projektami. Informacje o tych narzędziach mogą być włączane do treści seminariów, organizowanych dla nich przez instytucje wysyłające.
Organizacje wysyłające mogą wspierać powracających wolontariuszy przy pomocy własnych sieci, zapewniając im kontakty z innymi organizacjami, informacje o interesujących wydarzeniach, etc.
Powracający wolontariusze mają często problemy z pozyskaniem wsparcia
finansowego, ponieważ wymaga ono skomplikowanej pracy administracyjnej.
Upraszczanie tych procedur mogłoby pomóc im w realizacji własnych pomysłów
na projekty.
Kolejną trudnością są ograniczenia czasowe: po powrocie wielu wolontariuszy
rozpoczyna studia i przeprowadza się do innego miasta, co utrudnia im znalezienie czasu na działanie. Większa elastyczność i wsparcie uniwersytetów dla projektów związanych z globalnymi problemami mogłyby ułatwić wolontariuszom
dalsze zaangażowanie.
Wymiana z wolontariuszami z innych państw, w tym krajów Globalnego Południa,
mogłaby pomóc wolontariuszom zyskać szerszą perspektywę związaną z różnorodnymi warunkami wolontariatu w różnych krajach. Ponadto mogłaby stworzyć
przestrzeń do dyskusji o uprzywilejowaniu i globalnej niesprawiedliwości oraz
wzmocnić proces poprawy jakości i trwałości międzynarodowego wolontariatu.
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Dobre praktyki: Przykłady projektów powracających wolontariuszy
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Przykłady działań powracających wolontariuszy mogą być inspiracją dla innych osób
po powrocie do kraju, zapewniając im konkretne pomysły na małe, łatwe do zrealizowania projekty.
Wiele twórczych pomysłów zostało wymyślonych i zrealizowanych przez powracających wolontariuszy podczas seminariów oferowanych przez finep (Forum für internationale Entwicklung und Planung). Oto konkretne przykłady projektów uczestników
seminariów dla powracających wolontariuszy, prowadzonych przez tę organizację:
Grupa wolontariuszy nakręciła krótki film o warunkach pracy w przemyśle odzieżowym w krajach o niskich dochodach, takich jak Bangladesz. Wykonali oni
eksperyment, który polegał na jednodniowym wcieleniu się w pracownika fabryki odzieży – co wiązało się z 15-godzinnym (z krótką przerwą) siedzeniem
przy maszynie do szycia. Przy pomocy tego krótkiego filmu wolontariusze chcieli
podzielić się swoim doświadczeniem i podnieść świadomość problemów społecznych, jakie rodzi produkcja ubrań dla niemieckich konsumentów.
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Kierując się założeniem, że czasami zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów, wolontariusze stworzyli wystawę fotografii z okresu wolontariatu, aby uświadomić publice sytuację w krajach, które ich gościły. Tematem wystawy był
globalny problem odpadów. Zdjęcia zostały uzupełnione informacją na temat
usuwania odpadów w kontekście globalnym oraz ich wpływu na życie i środowisko w krajach Globalnego Południa. Wystawa została pokazana w dwóch
niemieckich szkołach i spotkała się z wielkim zainteresowaniem.
Kolejni dwaj powracający wolontariusze opracowali znak drogowy, mający wpłynąć na zwiększenie świadomości przechodniów. Czytając informacje
umieszczone na znakach, mogli oni dowiedzieć się, jaki wpływ ich konsumenckie zachowanie wywiera na kraje Globalnego Południa, a dodatkowe wiadomości otrzymywali na folderach i kartach pocztowych. Znak drogowy informował
o niesprawiedliwym opłacaniu robotników na plantacjach bananów, wycinaniu
lasów deszczowych w Brazylii na uprawy paszy dla zwierząt czy nieludzkich
warunkach pracy w przemyśle odzieżowym w Azji.
Rekomendacje
Ogólnie rzecz ujmując, organizacje wysyłające powinny starać się włączać perspektywę dalszego zaangażowania nie tylko do seminariów po powrocie, ale już do seminariów przygotowawczych dla wolontariuszy, aby zwiększyć ich wiedzę na temat roli,
jaką mogą odgrywać jako multiplikatorzy w edukacji globalnej.
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Ponadto kluczowe jest identyfikowanie powracających wolontariuszy, którzy chcą poświęcić się pracy na rzecz rozwiązywania globalnych problemów w swoim kraju ojczystym, i informowanie ich o różnych możliwościach działania w organizacji wysyłającej
oraz innych grupach i obszarach, tak aby mogli znaleźć zajęcie, które pasuje do ich
talentów i zainteresowań.
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B. Podsumowanie: Powracający wolontariusze jako
multiplikatorzy edukacji globalnej w Irlandii
Wstęp
Comhlámhto irlandzkie stowarzyszenie pracowników rozwojowych i wolontariuszy,
które od 2011 roku, wraz z organizacjami z Niemiec (finep) i Polski (SWM), realizuje
dotyczący powracających wolontariuszy projekt „Powrót do przyszłości!”. Niniejszy
raport prezentuje najważniejsze wnioski płynące z realizacji projektu, wyciągnięte
na podstawie informacji zebranych od uczestników międzynarodowego wolontariatu:
powracających wolontariuszy, organizacji wysyłających, donorów oraz organizacji
pozarządowych zajmujących się edukacją rozwojową.
Metodologia
Informacje do raportu zebrano przy pomocy metod ilościowych i jakościowych.
Przeprowadzono: badanie fokusowe z udziałem 9 powracających wolontariuszy;
indywidualne wywiady z trojgiem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych
zajmujących się rozwojem/edukacją rozwojową i jedną organizacją donorską; oraz
mapowanie z 19 organizacjami, które wysyłały wolontariuszy w 2011 roku. W charakterze
uzupełnienia przedstawiono informacje z badania „Nowe dane na temat irlandzkiego
wolontariatu zagranicznego”, którego fragment został opublikowany przez organizację
Comhlámh. Wreszcie, wsparciem dla wniosków i pomysłów, które wyłoniły się podczas
procesu badawczego, była analiza literatury z właściwego obszaru.
Chociaż próba, na podstawie której wyciągnięte zostały wnioski, nie może być uznana
za reprezentatywną ze względu na swój niewielki rozmiar, to z pewnością dokument ten
przedstawia pewien obraz idei obecnych w społeczności wolontariatu zagranicznego
w Irlandii.
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Aktualna sytuacja
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Przedmiotem badania „Nowe dane na temat irlandzkiego wolontariatu
zagranicznego” (P. McCloughan, 2013 r.) były informacje i statystyki związane
z wolontariatem zagranicznym, dostarczone przez 41 irlandzkich organizacji
wysyłających. W 2012 roku organizacje, które wzięły udział w badaniu, wysłały
za granicę w sumie 2120 wolontariuszy. Czas pobytu 92% tej grupy nie przekroczył
3 miesięcy, a wyjazdy 70% wolontariuszy trwały nie dłużej niż miesiąc – co uwypukla
coraz wyraźniejszy w Irlandii trend w kierunku krótko terminowych wolontariatów.
Połowa irlandzkich wolontariuszy zagranicznych z 2012 roku nie ukończyła 30 roku
życia, co wskazuje na fakt istnienia dużej liczby młodych Irlandczyków uczestniczących
w wolontariacie. Jeśli chodzi o pracę wykonywaną podczas pobytu za granicą, to
największą popularnością cieszyły się: budownictwo, rozwój społeczności lokalneji
rozwój młodzieży.
Aby wspierać dobre praktyki w sferze wolontariatu, stowarzyszenie Comhlámh
opracowało Kodeks Dobrych Praktyk dla organizacji wysyłających. Instytucje te muszą
w swoich programach związanych z wolontariuszami wdrażać 11 zasad. W momencie
pisania tego raportu do stosowania Kodeksu zobowiązało się 36 organizacji.
Obszarem, który według samych organizacji wysyłających potrzebuje największego
wsparcia, jest dalsze zaangażowanie wolontariuszy. Analiza stanu wyjściowego
przeprowadzona w roku 2012 wykazała, że obok edukacji rozwojowej jest to
najważniejsza dziedzina, w której instytucje te potrzebująwięcej wsparcia, zasobów
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i szkoleń. Wyzwania, z jakimi mierzą się organizacje w tym obszarze, obejmują:
brak czasu wolontariuszy po powrocie, ograniczone możliwości organizacyjne,
skoncentrowanie programów wolontariackich na zagranicznej fazie i zaniedbywanie
etapu po powrocie oraz brak ustrukturyzowanych programów związanych z powrotem
wolontariuszy.
Niniejszy raport ma na celu przeanalizowanie niektórych z wymienionych wyzwań
orazukazanie globalnego obrazu irlandzkiego kontekstu, z zamiarem stworzenia dla
wolontariuszy popowrotowych odpowiedniej przestrzeni na zaangażowanie i aktywność
w roli multiplikatorów edukacji globalnej.
Powracający wolontariusze jako multiplikatorzy edukacji globalnej
Zarówno w wywiadach, jak i badaniu fokusowym wyrażane było silne przekonanie
o ogromnym potencjale powracających wolontariuszy jako multiplikatorów edukacji
globalnej oraz agentów działających na rzecz zmian. Potencjał ten obejmuje dzielenie
się osobistymi doświadczeniami, siłę ich oddziaływania w kontekście edukacji globalnej,
a także zdolność do dawania przykładu poprzez wpływanie na opinie otoczenia –
zarówno w sposób ustrukturyzowany (np. podnoszenie świadomości), jak i bardziej
nieformalnie. Na drugiej szali przedstawiano kwestie związane ze strukturalnymi
zmianami, które są konieczne do osiągnięcia znaczącej zmiany, oraz ograniczenia,
jakie towarzyszą indywidualnemu działaniu na rzecz zmian.
Powody, dla których wolontariusze postanawiają zaangażować się po powrocie, są
różnorodne i złożone, a podjęcie tej decyzji jest często uzależnione od indywidualnych
okoliczności. Jednak istnieją czynniki, które mogą sprzyjać rozwojowi i wzmacnianiu
zaangażowania. Należą do nich: uznanie (nieformalne, formalne i w kontekście
zawodowym); wsparcie ze strony organizacji wysyłających, Comhlámhi innych
instytucji; w razie konieczności dostęp doróżnych form wspierania (np. doradztwa,
debriefingu, coachingu, etc.); zachęta; ciągła komunikacja oraz włączanie do
programów wolontariackich edukacji rozwojowej i dalszego zaangażowania.
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Dalsze zaangażowanie powinno być zakorzenione w całościowym programie
wolontariackim. Zamiast ograniczać się do zagranicznej działalności wolontariuszy,
należy skoncentrować się na szerszym cyklu edukacyjnym, którego głównym
komponentem są odpowiednie działania związane z powrotem i rzecznictwo interesów.
Według jednego z respondentów: najlepszą praktyką dla wolontariuszy i organizacji
wysyłających jest takie zaprojektowanie programu, aby w edukacji zakorzeniony był
wolontariackiaspekt wyjeżdżania za granicę, a ludzie mogli lepiej zrozumieć swoje
miejsce w tym obszarze.
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Pytanie, które wolontariusze często zadają po powrocie, brzmi: „Co mogę robić?”.
Edukacja rozwojowa musi dawać na nie odpowiedź, a instytucje wysyłające, Comhlámh
i organizacje zajmujące się tym obszarem powinny wspierać wolontariuszy w łączeniu
zagranicznej działalnościze strukturalnymi przyczynami ubóstwa i niesprawiedliwości,
a szczególnie w ich zwalczaniu. Tego typu podejście ilustruje wypowiedź wolontariusza,
który pracował na plantacji kwiatów w Kenii:
Musiałem sobie uświadomić, że moim celem jest nietylko wyhodowanie
mnóstwa pięknych kwiatów w Kenii, ale również powrót tutaj i wytłumaczenie
ludziom, dlaczego w tej części Kenii panuje takie ubóstwo – czy ma to coś
wspólnego z tym, jak się tutaj zachowujemy, z naszym handlem, naszym
konsumpcjonizmem albo naszą polityką rządową? Chciałem połączyć to, co
widziałem, z tym, jak się do tego przyczyniamy.
W trakcie badania stwierdzono, że wielu powracających wolontariuszy decyduje się
na pracę w dziedzinie rozwoju, co jest intuicyjnym krokiem w kierunkuzwiększenia

SWM MŁODZI ŚWIATU

swego zaangażowania w tym obszarze. Jednak również ci wolontariusze, którzy
nie rozpoczynają pracy bezpośrednio w sektorze współpracy rozwojowej, mogą
mieć znaczący udział w tej dziedzinie, na przykład poprzez swoje wybory dotyczące
stylużycia, dzielenie się informacjami i włączanie globalnego wymiaru do swojej
działalności (związanej np. zrozwojem społeczności czy nauczaniem).
Przykłady dalszego zaangażowania
Przykłady dalszego zaangażowania wolontariuszy w Irlandii obejmują: uczestnictwo
w kursach pomaturalnych/kursach edukacji rozwojowej, wykładach, seminariach
i innych wydarzeniach; prowadzenie prezentacji na temat okresu spędzonego za
granicą; fundraising; aktywnośćw społeczności wolontariackiej w celu poznawania
innych powracających wolontariuszy; zakładanie własnych organizacji; zasiadanie
w zarządach; wybory zawodowe oraz realizowanie projektów.
Projekty zrealizowanew Irlandiito m.in.: wystawa malarstwa poświęconego tematom
równości płci i równouprawnienia kobiet; wystawa fotografii przedstawiająca związki
społeczności irlandzkiej ze społecznościami zagranicznymi; film wideo i blog pokazujące,
jak nasze działania mogą w pozytywny i negatywny sposób wpływać na rozwój.
Wnioski
Aktywność obywatelska powracających wolontariuszy jest uzależniona
– zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym – od zidentyfikowania,
rozwinięcia i przełożenia transformacyjnego potencjału zagranicznego
doświadczenia na wartościowe działania. Doświadczenie to może stać się
katalizatorem głębszego i bardziej długotrwałego zaangażowania:
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Jestem pewien, że bez względu na to, czym zajmowali się wolontariusze,
to może być naprawdę aktywizujące doświadczenie. Jeśli spojrzymy
na nie z szerszej perspektywy, zauważymy, że może zachęcać do
większego zaangażowania obywatelskiego. Wydaje mi się, że istnieje
potencjał do wykorzystania tego w edukacji rozwojowej, zarówno
lokalnie, jak i globalnie.
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Praca z wolontariuszami powinna być silnie zindywidualizowana i uwzględniać
to, w jakim punkcie życia te osoby się w danym momencie znajdują. Należy
szanować wybór jednostki – który na pewnym etapie może polegać na
nieangażowaniu się – i komunikować się z wolontariuszami jeszcze długo po
powrocie. Kiedy już się zaangażują, należy to podtrzymać i przeistoczyć w bardziej
znaczące i długoterminowe działanie.
Irlandzkie organizacje zajmujące się wolontariatem powinny wypracować wspólne
podejście, którego celem byłoby zapoznawanie powracających wolontariuszy
z bogactwem podejmowanych obecnie inicjatyw, tworzenie systemów służących
skutecznemu dzieleniu się teraźniejszymi i przyszłymi możliwościami, powstanie
scentralizowanego hubu informacji na temat dalszego zaangażowania i wspieranie
wolontariuszy w lokalnym zaangażowaniu.
Badanie wykazało duże znaczenie nawiązywania kontaktu pomiędzy
powracającymi wolontariuszami. Zostało to podkreślone na kursie dla
zaangażowanych wolontariuszy. Następnym krokiem może być nawiązanie
głębszej relacji z osobami o podobnym sposobie myślenia izaangażowanie się
w coś jako grupa, np. wywarcie nacisku w jakiejś kwestii, wspólne podnoszenie
świadomości społecznej, włączenie się do debaty lub jej zainicjowanie.
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Rekomendacje
Szczególne rekomendacje dla organizacji Comhlámh obejmują: kontynuowanie
kursów dla zaangażowanych wolontariuszy popowrotowych; wypromowanie
stowarzyszenia w Irlandii, aby mogła się o nim dowiedzieć, a następnie
zaangażować w jego działania, większa liczba osób.
Organizowanie sieci powracających wolontariuszy w całej Irlandii – a także
wewnątrz organizacji wysyłających – z podziałem na kraje pobytu, zainteresowania
wolontariuszy (np. dotyczące prowadzenia kampanii, antywojenne), miejsce
zamieszkania, etc.
Nawiązanie intensywniejszego kontaktu z nowymi społecznościami, które przybyły
z krajów Globalnego Południa (włączanie ich do spotkań informacyjnychprzed
wyjazdem na wolontariat orazdo sieci powracających wolontariuszy w Irlandii).
Dalsze organizowanie szkoleń dla powracających wolontariuszy, które mogłyby
obejmować naukę takich umiejętności jak wystąpienia publiczne, prowadzenie
kampanii i zarządzanie projektem.

PODSUMOWANIA RAPORTÓW PARTNERÓW PROJEKTU

Stworzenie scentralizowanego hubu gromadzącego informacje o możliwościach
dalszego zaangażowania w całej Irlandii – dostarczane przez instytucje zajmujące
się edukacją rozwojową, grupy działaczy i inne irlandzkie sektory aktywności –
który byłby łatwo dostępny dla szerszej grupy powracających wolontariuszy,
chcących podjąć dalszą działalność.
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Aneks. JAKOŚĆ EDUKACJI GLOBALNEJ

REALIZOWANEJ PRZEZ POWRACAJĄCYCH
WOLONTARIUSZY

Głównym tematem raportu, którego częścią jest niniejszy aneks, jest
zaangażowanie powracających wolontariuszy w edukację globalną.
Choć zastosowanie w edukacji narzędzia, jakim są wolontariusze, wydaje się naturalnym sposobem włączania ich w dalszą działalność,
wynika z niego szereg kontrowersji. Jak pokazało badanie, istnieją
różne opinie na temat jakości edukacji globalnej realizowanej przez
powracających wolontariuszy.

Znaczenie powracających wolontariuszy w edukacji globalnej

Uczestnicy badania w większości dostrzegają wartość wolontariuszy dla edukacji globalnej, wynikającą z ich bezpośredniego kontaktu z krajami i mieszkańcami Globalnego Południa. Powracający wolontariusz potrafi się odnieść do konkretnej sytuacji,
której był świadkiem, którą odczuwał i której doświadczał. To zdecydowanie zwiększa
wiarygodność takiej osoby.

Osoba, która była na wolontariacie i widziała sytuację w danym kraju, mówi
o edukacji globalnej inaczej niż ktoś, kto nie ma takiego doświadczenia.
Przekaz takiej osoby jest inny i inny jest też jego odbiór.
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Przewaga wolontariuszy w edukacji globalnej polega na tym, że nie mówią
o rzeczach abstrakcyjnych, tylko o konkretnych ludziach, miejscach, rzeczach,
które widzieli. I wiedzą, że tam [w kraju, w którym byli] też toczy się normalne
życie – nie przekazują wyłącznie obrazów klęsk i ofiar.
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Tak, są bardziej wiarygodni, bo widzieli to, o czym mówią. Na poziomie
wartości trudno jest mi uczyć o rzeczach, których nie przeszłam. Teoretyczna
wiedza nie wystarcza. Dobrze jest to również przeżyć – wtedy jest się bardziej
wiarygodnym. Dlatego powracający wolontariusze mają niesamowity potencjał,
z którego trzeba korzystać. Nawet małe dzieciaki są ciekawe, czy pani była
w miejscu, o którym opowiada.
Na warsztatach jestem bardziej wiarygodna niż osoba, która tam nie była.
Mogę opowiedzieć, jak wygląda życie, jak rosną rośliny, jak funkcjonują lokalne
projekty realizowane przez miejscowych, jestem bezpośrednim świadkiem.
Najważniejsza jest wiarygodność.

Wolontariusze ułatwiają też organizacjom wysyłającym, a także innym zainteresowanym, dostęp do materiałów szkoleniowych, które mają bliższy związek z obszarem zaangażowania danej organizacji i są bardziej osobiste niż materiały ogólnodostępne.

Przede wszystkim zyskujemy materiały zdjęciowe i filmowe z naszych
projektów. Dzięki temu przynosimy na warsztaty do szkoły własne zdjęcia
i jesteśmy bardziej wiarygodni. Stajemy się naocznymi świadkami tego,
jak realizowana jest pomoc rozwojowa.
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Dzięki wolontariuszom mamy dużo materiałów, znamy ludzi na miejscu,
możemy się tym dzielić z innymi. Możemy też napisać sensowny tekst źródłowy
na temat danego miejsca albo przetłumaczyć wywiad. Zajmujemy się edukacją
globalną zgodnie z kodeksem [w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących
krajów Południa] – pozwalamy mieszkańcom Globalnego Południa opowiedzieć
swoją historię. Oczywiście przez nasze usta, czy tłumaczenie, ale nie ma problemu, żeby np. zorganizować z nimi spotkanie na Skypie.

Problemy z jakością edukacji globalnej

Aneks. JAKOŚĆ EDUKACJI GLOBALNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ POWRACAJĄCYCH WOLONTARIUSZY

Jednak część uczestników badania, zwłaszcza eksperci zajmujący się na co dzień
edukacją globalną, zwraca również uwagę na problemy, jakie rodzi zaangażowanie
powracających wolontariuszy w edukacji globalnej. W ich opinii wolontariusze często
nie są świadomi jakości przekazu, jaki wysyłają. Tymczasem przekaz ten może łatwo
naruszać normy wykorzystania obrazów i w rezultacie zawierać bardzo subiektywny
i nierzeczywisty obraz rzeczywistości Globalnego Południa.
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Nie wiem, czy organizacje wysyłające są świadome odpowiedzialności za przekaz
realizowany przez wolontariuszy. Czy czasem ten przekaz nie umacnia stereotypów,
nie promuje, np. na Facebooku, obrazów niezgodnych z kodeksem. My uczymy ich
zasad, ale nie wiem, czy wszyscy się do nich stosują. Chciałabym, żeby wolontariusze
na Facebooku i w innych mediach zachowywali się etycznie. Wydaje mi się, że jest
duża przestrzeń na edukację globalną wśród rodziny, znajomych itp. Ale nie wiem,
jaka jest jakość tego, co publikują wolontariusze – czy to jest prawdziwe, zgodne
z kodeksem, wykorzystane za zgodą osób zainteresowanych itp. Bardzo istotne jest,
żeby wolontariusze mówili o tym, co przeżywają, we właściwy i etyczny sposób.

Eksperci zwracają też uwagę, że edukacja globalna nie powinna dotyczyć bezpośrednio osoby, która się nią zajmuje. Choć wykorzystywanie osobistego doświadczenia ma
dużą wartość, równie ważna jest świadomość, jak je przekazywać, ponieważ treścią
edukacji globalnej nie jest działalność danej organizacji, a tym bardziej entuzjazm
osób z nią związanych, ale realna perspektywa krajów partnerskich.

(…) Ludziom, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia z edukacją,
a szczególnie z edukacją globalną, ten entuzjazm nic nie daje, bo to jest
bardzo osobiste doświadczenie wolontariusza, którego nie rozumieją.
Ja sama dopiero parę lat po powrocie, zajmując się edukacją globalną,
uświadomiłam sobie, jak wykorzystywać swoje doświadczenie. Bez
współpracy z ludźmi, którzy się na tym znali, nie umiałabym tego robić.
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Edukacja globalna nie polega na opowiadaniu o osobistych doświadczeniach,
tylko na umieszczeniu ich w jakimś globalnym kontekście. Mówienie o tym,
że jedziemy pomagać nie jest edukacją globalną.
Przygotowanie
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W tym kontekście szczególną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie wolontariuszy
w zakresie edukacji globalnej. Wolontariusze często wyjeżdżają ze złymi założeniami,
nie mając świadomości, że ich zaangażowanie jest tylko jednym z czynników w potencjalnym rozwoju danego kraju czy społeczności. W rzeczywistości procesy rozwojowe, które są daleko bardziej złożone i długotrwałe, opierają się przede wszystkim na
lokalnej społeczności i realiach jej funkcjonowania. Dlatego wyjazd – zwłaszcza osób
młodych – bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego, a niekiedy również
psychicznego (które pozwoliłoby na odpowiednie przetrawienie i wykorzystanie zdobytego doświadczenia) może prowadzić do ugruntowania stereotypów wolontariusza
i uniemożliwić zrozumienie perspektywy Globalnego Południa.
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Spotkałem wielu wolontariuszy, którzy zupełnie nie zmienili swojej perspektywy,
ponieważ pojechali i zostali wysłani ze złym założeniem. Myśleli mianowicie,
że są Livingstone’ami albo Matkami Teresami z Kalkuty, że albo zbawią, albo
skolonizują świat, do którego jadą.
Na pewno osobiste doświadczenie i zobaczenie czegoś na własne oczy jest
cenne. Ale żeby miało to wartość w edukacji globalnej, musi być odpowiednio
przetrawione i przerobione. Inaczej może stać się przeszkodą. Wolontariuszami
są często osoby bardzo młode i entuzjastyczne (...) – z różnymi motywacjami.
To bardzo ważne, ponieważ czym innym jest chęć przeżycia przygody, a czym
innym dążenie do zdobycia wiedzy i doświadczenia.
Ludzie często są niewystarczająco przygotowani. A doświadczenie jest mocne
i trzeba być gotowym na szok kulturowy. Z braku wcześniejszego doświadczenia
i przygotowania wolontariusze tak bardzo skupiają się na osobistym doświadczeniu, że znika im perspektywa lokalna – miejscowych ludzi – w związku
z czym tracą możliwość wykorzystania tego w edukacji globalnej. Takie osoby
często wracają z ugruntowanymi stereotypami, wynikającymi ze złego przygotowania, debriefingu i nieumiejętności umieszczenia wyjazdu w kontekście
edukacji globalnej i całego procesu.
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Rekomendacje
Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia wysokiej jakości edukacji globalnej oraz
potencjał, jaki reprezentują sobą wolontariusze powracający z krajów Globalnego Południa, kluczowego charakteru nabiera odpowiednie przygotowanie ich do tego typu
działalności. Wolontariusz angażujący się po powrocie w edukację globalną powinien
zostać odpowiednio przygotowany przejść stosowne przeszkolenie, aby jego działania
nie przyniosły w dłuższej perspektywie szkody krajom partnerskim. Jego celem powinno być budowanie wysokiej jakości przekazu edukacyjnego, który umożliwi odbiorcom lepsze zrozumienie globalnych współzależności i prawdziwej sytuacji w krajach
współpracy rozwojowej.
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Nie każdy może być edukatorem globalnym sensu stricte, tak jak nie każdy może
być lekarzem czy fizykiem jądrowym. Nie zamierzam bronić tego jak niepodległości, bo nie chodzi tylko o posiadanie komponentu edukacyjnego, ale o jego
jakość. A bardzo mało się pracuje nad jakością. Ważne jest, aby stwierdzić, czy
wolontariusz ma odpowiednie kompetencje i czy chce je rozwijać.
I trzeba w to zainwestować.
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Należy bardzo dobrze przemyśleć to, co chcemy przekazać ludziom.

Przykładowy model zaangażowania wolontariuszy w edukację globalną
Jak wynika z badania, przeszkodą w wykorzystaniu w edukacji globalnej całego potencjału wolontariatu do krajów Południa w polskich organizacjach są najczęściej
ograniczone zasoby. Eksperci biorący udział w badaniu wskazali jednak jeden przykład
nowatorskiego w skali polskiej połączenia działań w zakresie edukacji globalnej z wolontariatem do krajów partnerskich.
Model zaangażowania wolontariuszy w edukację globalną wypracowała duża polska
organizacja działająca w obszarze współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej,
która posiada rozwinięty dział zajmujący się edukacją globalną. Organizacja ta wysyła
wolontariuszy, którzy mają po powrocie zajmować się edukacją globalną. Osoby te
są rekrutowane bezpośrednio spośród pracowników zajmujących się tym obszarem
działalności, dzięki czemu po powrocie są przygotowane do kompetentnego zajęcia
się tym tematem. Sam wyjazd natomiast jest dla nich kolejnym elementem podnoszenia kompetencji i nabywania doświadczenia w obszarze, którym będą się zajmować także w kraju, a zarazem stanowi nagrodę i możliwość poszerzenia horyzontów.
Dzięki temu wolontariusze potrafią rzeczywiście spożytkować swój wyjazd, także
w kontekście edukacji globalnej.
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Choć prawdopodobnie taki model nie jest możliwy do wdrożenia we wszystkich organizacjach wysyłających wolontariuszy, warto wziąć pod uwagę następujące zasady, na
których został zbudowany:

Odpowiednie przygotowanie merytoryczne wolontariuszy, którzy mają być
zaangażowani w komunikację, a w szczególności edukację globalną.
Pomoc wolontariuszom w wypracowaniu odpowiedniego nastawienia do rzeczywistości, w jakiej pracują podczas pobytu za granicą, tak by mogli skutecznie wykorzystać ten czas na własny rozwój jako (potencjalnych) przyszłych edukatorów.
Umożliwienie wolontariuszom odpowiedniego przemyślenia i przetrawienia
nabytych doświadczeń w kontekście edukacji globalnej.
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Dbałość o jakość edukacji globalnej w przekazie wypracowywanym przez organizację we współpracy z powracającymi wolontariuszami.
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