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1. Cele badania

Głównym celem badania jest poznanie postaw osób w wieku 60+ na temat 
wolontariatu, w tym odpowiedź na pytania: 

 Jak osoby starsze rozumieją pojęcie wolontariatu?

 W jaki sposób spędzają czas, czym się zajmują?

 Jak wygląda dotychczasowe zaangażowanie w wolontariat wśród osób 
starszych zamieszkujących województwo śląskie? 

 Jaki rodzaj wolontariatu byłby dla nich interesujący?

 Co mogłoby ich skłonić do podjęcia wolontariatu?

 Jakie korzyści osoby 60+ dostrzegają w podejmowaniu pracy w ramach 
wolontariatu? 

 W jaki sposób chcieliby pozyskiwać informacje na temat wolontariatu? 

2. Metodologia badania

2.1.Podstawowe informacje

 Badanie  „Wolontariat  osób  w wieku  60+”  zrealizowane  zostało  na 
zlecenie Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w terminie 29 
listopada – 12 grudnia 2012 roku. 

 Wywiady przeprowadzane były na losowo-kwotowej próbie mieszkańców 
województwa śląskiego, którzy ukończyli 60 lat i zadeklarowali, że obecnie 
nie pracują zawodowo na pełen etat. 

 Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody CATI, czyli za pomocą 
wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. 

 Łącznie zrealizowano 500 wywiadów. 

Wolontariat osób w wieku 60+ - raport z badania sondażowego  
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2.1.1. Podstawowe informacje – podsumowanie

2.2.Opis metody

Badanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem techniki  CATI (Computer 
Assisted Telephone Interviewing).

Technika ta jest silnie obecna w badaniach społecznych i  opinii  publicznej oraz w 
badaniach marketingowych. 

W wywiadzie  telefonicznym ankieter  przeprowadza  rozmowę  z  respondentem nie 
spotykając się  z nim osobiście,  a pośrednio,  przez kontakt telefoniczny. Wywiady 
telefoniczne  są  wspomagane  komputerowo  przy  wykorzystaniu  specjalistycznego 
oprogramowania  NIPO  Software  umożliwiającego  zapisywanie  odpowiedzi 
respondenta do elektronicznego kwestionariusza. 

System CATI umożliwia efektywną organizację samego badania. Wspomaga nie tylko 
zadawanie pytań i notowanie odpowiedzi, lecz również kontrolę logiczną uzyskanych 
odpowiedzi, a także bieżący nadzór nad strukturą realizowanej próby. 

Badania  telefoniczne  realizowane  są  przez  wyselekcjonowanych  i  odpowiednio 
przeszkolonych  ankieterów.  Dzięki  oprogramowaniu  CATI  możliwa  jest  stała  i 
bezpośrednia kontrola pracy ankieterów przeprowadzających wywiady telefoniczne. 
W ten sposób uzyskane dane są rzetelne i precyzyjne, a odpowiedzi zwłaszcza na 
pytania otwarte - szczegółowe, wyczerpujące i konkretne.
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2.3.Struktura respondentów

2.3.1. Miejsce zamieszkania

N=500
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2.3.2. Płeć

N=500
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2.3.3. Wiek

N=500

2.3.4. Status zawodowy
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N=500

3. Wnioski z badania

 Osoby  w  wieku  60+  dobrze  rozumieją  definicję  pojęcia  wolontariat. 
Spontaniczne  skojarzenia  i  wyjaśnienia  wskazane  przez  badanych 
odzwierciedlają  główne  założenia  wolontariatu,  czyli  dobrowolność,  brak 
wynagrodzenia za taką pracę, podejmowanie działań na rzecz innych.

 Blisko  1/3  badanych  zadeklarowała,  że  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy 
pracowała  w  charakterze  wolontariusza,  głównie  pomagając  osobom 
starszym, pracując w różnych stowarzyszeniach, komitetach, wspólnotach 
lub  świadcząc  prace  na  rzecz  parafii.  Kobiety  częściej   angażują  się  w 
opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi lub pracę z dziećmi i młodzieżą. 
Mężczyźni  preferują  prace  o  charakterze  porządkowym,  dbają  o  tereny 
zielone, środowisko naturalne w bliższej i dalszej okolicy.

 Brak  zaangażowania  w  wolontariat  w  ostatnim  roku  zadeklarowało  2/3 
badanych. Główne powody to zły stan zdrowia i brak czasu na tego typu 
aktywność. Jest jednak w tej grupie znacząca liczba osób, które chętnie 
podjęłyby się takich zadań. 

 Główne korzyści z pracy w charakterze wolontariusza to przede wszystkim 
poczucie satysfakcji, że robi się coś dobrego dla siebie i swojego otoczenia, 
ale również możliwość przebywania między ludźmi, pozbycia się nudy i po 
prostu aktywnego spędzenia czasu. 

 Najlepszą  formą  promowania  wolontariatu  są  media  elektroniczne,  czyli 
telewizja, radio, prasa. Badani wskazywali również na bezpośrednie formy 
komunikowania  np.  pogadanki  i  wykłady w miejscach,  gdzie  przebywają 
osoby starsze np. parafie, kluby seniora, Uniwersytet III Wieku.

4. Wyniki badania

4.1.Pojęcie wolontariatu

 Respondenci zostali na początek poproszeni o samodzielne zdefiniowanie 
pojęcia wolontariat” i podanie własnych, spontanicznych skojarzeń z tym 
słowem. Wyniki badania pokazują, że wolontariat to dla osób w wieku 
60+ przede wszystkim forma pomocy potrzebującym (44%), która 
jest  bezpłatna (22%),  bezinteresowna  (10%) i  dobrowolna (8%). 
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Część badanych akcentuje poszczególne grupy potrzebujących, takie jak: 
osoby starsze (6%), biedne (5%), niepełnosprawne (3%), dzieci (2%). 
Tylko nieliczne osoby interpretują wolontariat jako pomoc finansową (2%) 
czy rzeczową (1%). Zmienne demograficzne nie różnicują odpowiedzi na 
to pytanie.

 Analiza  podanych  definicji  wskazuje,  że  respondenci  poprawnie 
rozumieją  pojęcie  wolontariatu,  dobrze  wiedzą,  na  czym  taka 
działalność polega i potrafią ją odróżnić np. od działań charytatywnych czy 
innych działań społecznych związanych ze zbiórką pieniędzy lub funduszy 
na określony cel.

Wolontariat osób w wieku 60+ - raport z badania sondażowego  
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4.1.1. Wyniki ogólne

P1.  Na  początek  chciał(a)bym  Pana/nią  zapytać,  czym  według  Pana/i  jest  
wolontariat? Jak Pan/i rozumie to pojęcie? Proszę opisać je swoimi słowami.

N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. | Najczęstsze odpowiedzi. 
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4.1.2. Wyniki przekrojowe

P1.  Na  początek  chciał(a)bym  Pana/nią  zapytać,  czym  według  Pana/i  jest  
wolontariat? Jak Pan/i rozumie to pojęcie? Proszę opisać je swoimi słowami.

 
N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi.

4.2.Dysponowanie czasem

 Jednym z  podstawowych aspektów umożliwiających podjęcie pracy w 
charakterze  wolontariusza  jest  dysponowanie  odpowiednią  ilością 
wolnego  czasu.  Dlatego  respondenci  zostali  zapytani,  w  jaki  sposób 
spędzają  swój  wolny  czas,  jaką  aktywność  podejmują,  gdy  nie 
wypełniają obowiązków domowych i zawodowych. 

    Wyniki badania pokazują, że ankietowani:

-  najczęściej spędzają czas oddając się lekturze książek lub 
gazet (31%) 

-  oglądają telewizję (24%). 
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-  opiekują się wnukami (24%) lub innymi bliskimi im 
osobami(13%)

-  spędzają czas aktywnie, spacerują, jeżdżą na rowerze, 
chodzą na basen (20%)

-  dbają o ogródek działkowy (14%)

-  spotykają się z rodziną i znajomymi (11%) 

-  organizują wycieczki, wyjazdy, zajmują się turystyką (8%)

 8% badanych spontanicznie wskazało, że poświęca swój wolny 
czas na działania społeczne lub wolontariat.

4.2.1. Wyniki ogólne

P2.  Jednym  z  warunków  sprzyjających  zaangażowaniu  w  wolontariat  jest  
dysponowanie  czasem.  Jak  spędza  Pan/i  czas,  gdy  nie  wypełnia  Pan/i  
obowiązków domowych i zawodowych?

N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 
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4.2.2. Wyniki przekrojowe

P2.  Jednym  z  warunków  sprzyjających  zaangażowaniu  w  wolontariat  jest  
dysponowanie czasem. Jak spędza Pan/i czas, gdy nie wypełnia Pan/i obowiązków 
domowych i zawodowych?

N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi.

4.3.Wolontariat w ostatnim roku

Respondentom zadano również pytania wprost: Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
poświęcił  Pan/  i  swój  wolny  czas  na  dobrowolną  i  nieodpłatną  pracę  na  rzecz 
potrzebujących,  środowiska,  osiedla  lub  swojej  miejscowości,  co  trzeci  badany 
odpowiedział twierdząco.  Niemal w równym stopniu są to i mężczyźni i kobiety. 
Miejsce  zamieszkania  czy  sytuacja  zawodowa  również  nie  różnicują  tej  grupy. 
Jedynym aspektem dywersyfikującym wyniki  jest wiek ankietowanych. W badanej 
populacji  stosunkowo  najrzadziej  w  porównaniu  do  pozostałych  grup 
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wiekowych w wolontariat angażują się osoby po 75 roku życia, a najczęściej 
osoby pomiędzy 60 a 64 rokiem życia. Nie są to wyniki zaskakujące. Osoby tuż 
po  60  roku  życia  wciąż  są  aktywne,  często  dopiero  po  przejściu  na  emeryturę, 
przyzwyczajają  się  większej  ilości  wolnego  czasu  i  starają  się  angażować  w 
działalność pozazawodową i taką możliwość daje im wolontariat. Osoby po 75 roku 
życia często ograniczają swoją aktywność wskutek stanu zdrowia.

4.3.1. Wyniki ogólne

P3.  Czy  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy  poświęcił/a  Pan/i  swój  wolny  czas  na  
dobrowolną i  nieodpłatną pracę  na rzecz  osób potrzebujących,  środowiska,  
osiedla lub swojej miejscowości?

N=500

Wolontariat osób w wieku 60+ - raport z badania sondażowego  



17

4.3.2. Wyniki przekrojowe

P3.  Czy  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy  poświęcił/a  Pan/i  swój  wolny  czas  na  
dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz osób potrzebujących, środowiska, osiedla  
lub swojej miejscowości?

N=500

4.3.3. Rodzaj pracy

 Osoby, które zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku angażowały się 
w wolontariat zostały zapytane o rodzaj pracy, jaką wykonywały. Wśród 
najczęstszych odpowiedzi pojawiały się: 

-  pomoc osobom starszym np. opieka, zakupy (28%)

-  praca w stowarzyszeniach, wspólnotach, komitetach (13%)

-  praca na rzecz parafii (12%)

-  dbanie o swoje najbliższe otoczenie w postaci porządkowania 
terenów zielonych, zbierania śmieci, odśnieżania (9%)

Wolontariat osób w wieku 60+ - raport z badania sondażowego  
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-  pomoc  osobom niepełnosprawnym   (8%),  ubogim  (6%),   
dzieciom  i  młodzieży  ze  środowisk  zaniedbanych (5%) oraz 
opiekowało się osobami chorymi przebywającymi w hospicjach 
(4%). 

 Analiza  wyników  z  uwzględnieniem  zmiennych  demograficznych 
pokazuje,  że  kobiety  częściej  niż  mężczyźni  angażują  się  w  pomoc 
osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym oraz dzieciom, natomiast 
mężczyźni  chętniej  pomagają  w  parafii  ,  zajmują  się  sprawami 
ekologicznymi,  porządkowaniem  terenów  zielonych  zarówno  w 
najbliższej, jak i dalszej okolicy. 

4.3.3.1. Wyniki ogólne

P3a. Jakiego rodzaju była to praca?

N=145 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku angażowały się w 
wolontariat. | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 
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4.3.3.1. Rodzaj pracy - wyniki przekrojowe

P3a. Jakiego rodzaju była to praca?

N=145 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku angażowały się w 
wolontariat. | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi

4.3.4. Nieodpłatna praca w organizacji lub instytucji

 Osoby, które zadeklarowały, że w ciągu minionego roku angażowały się w 
pracę w ramach wolontariatu zapytano, czy praca ta wykonywana była w 
ramach jakiejś organizacji lub instytucji.  44% z nich odpowiedziało na to 
pytanie pozytywnie. 

 Biorąc  pod  uwagę  ogół  badanych,  zaangażowanie  w  wolontariat 
realizowany  w  ramach  organizacji  lub  instytucji  zadeklarowało  13% 
respondentów. 
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 Zaangażowanie w ramach organizacji lub instytucji różnego typu częściej 
dotyczyło mężczyzn (46%; 15% ogółu),  osób w wieku 60-64 lat (48%; 
17% ogółu) i 70-74 lat (51%; 16% ogółu) oraz mieszkańców wsi (57%; 
19% ogółu). 

4.3.4.1. Wyniki ogólne

P5.  Czy  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy  poświęcił/a  Pan/i  swój  wolny  czas  na  
dobrowolną i nieodpłatną pracę  w ramach jakiejś organizacji  lub instytucji  
(np.  organizacji   kościelnej,  fundacji,  stowarzyszenia,  muzeum,  urzędu  
miasta, partii politycznej i in.?)

N=145 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku angażowały się w 
wolontariat.
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N=500

4.3.4.2. Nieodpłatna praca w organizacji lub instytucji - wyniki 
przekrojowe

P5.  Czy  w  ciągu  ostatnich  12  miesięcy  poświęcił/a  Pan/i  swój  wolny  czas  na  
dobrowolną i  nieodpłatną pracę   w ramach jakiejś  organizacji  lub  instytucji  (np.  
organizacji   kościelnej,  fundacji,  stowarzyszenia,  muzeum,  urzędu  miasta,  partii  
politycznej i in.?)
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N=145 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku angażowały się w 
wolontariat.

N=500
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4.3.5. Organizacje lub instytucje

Osoby wykonujące pracę w ramach jakiejś organizacji lub instytucji poproszono o ich 
wymienienie.  Wśród najczęściej wymienianych organizacji przeważa kościół 
lub  parafia  (43%)  oraz  Caritas  (8%),  organizacje  społeczno-kulturalne 
(10%), gmina (6%) oraz kluby seniora (5%). 

4.3.5.1. Wyniki ogólne

P5a. W ramach jakich organizacji czy instytucji Pan/i pracował/a?

N=64 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P5  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku angażowały się w 
wolontariat w ramach organizacji lub instytucji. | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 
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4.3.5.2. Organizacje lub instytucje - wyniki przekrojowe

P5a. W ramach jakich organizacji czy instytucji Pan/i pracował/a?

N=64 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P5  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku angażowały się w 
wolontariat w ramach organizacji lub instytucji. | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

4.4.Gotowość do wolontariatu

 Osobom, które zgodnie z ich deklaracjami nie angażują się w wolontariat 
zadano pytanie o ich gotowość do podjęcia tego typu pracy w ich czasie 
wolnym. Co trzecia ankietowana osoba (34%) zadeklarowała chęć 
podjęcia się takiej pracy, 62% udzieliła odpowiedzi negatywnej. 

 Wyniki  przekrojowe  uwzględniające  dane  demograficzne  pokazują,  że 
wolontariatem  są  zainteresowane  głownie  osoby  w  wieku  60-69  lat 
(80%),  raczej  emeryci  (34%) niż  osoby  o  innej  sytuacji  zawodowej. 
Miejsce zamieszkania nie ma znaczącego wpływu na gotowość podjęcia 
pracy w ramach wolontariatu. Zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast w 
takim samym stopniu deklarują chęć pracy w charakterze wolontariusza. 
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Nie  ma  również  istotnych  różnic,  jeśli  chodzi  o  płeć  ankietowanych. 
Podobne wyniki otrzymano dla mężczyzn i kobiet.
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4.4.1. Wyniki ogólne

P4.  Czy  był(a)by  Pan/i  gotowy/a  poświęcić  swój  wolny  czas   na  dobrowolną  i  
nieodpłatną  pracę  na  rzecz  osób  potrzebujących,  środowiska,  osiedla  lub  
swojej miejscowości?

N=355 |  Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku nie angażowały się w 
wolontariat lub nie udzieliły jednoznacznej deklaracji.
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4.4.2. Wyniki przekrojowe

P4.  Czy  był(a)by  Pan/i  gotowy/a  poświęcić  swój  wolny  czas   na  dobrowolną  i  
nieodpłatną  pracę  na  rzecz  osób  potrzebujących,  środowiska,  osiedla  lub  swojej  
miejscowości?

N=355 |  Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku nie angażowały się w 
wolontariat lub nie udzieliły jednoznacznej deklaracji.

4.4.3. Rodzaj pracy

 Osoby  deklarujące  chęć  zaangażowania  w  wolontariat  najczęściej 
chciałaby pomagać osobom chorym przebywającym w hospicjach (36%), 
osobom  niepełnosprawnym  (15%)  oraz  dzieciom  i  młodzieży  ze 
środowisk  zaniedbanych  (12%).  Dbałość  o  tereny  zielone  w  swoim 
otoczeniu do zadanie, którego podjęło by się 8% badanych, dalsze 4% 
zaangażowałoby się w inne prace na rzecz środowiska naturalnego. 5% 
badanych  chciałoby  działać  w  stowarzyszeniach,  wspólnotach, 
komitetach. Każdej pracy wykonywanej w ramach wolontariatu podjęłoby 
się 4% badanych. 

 Podobnie,  jak  w  przypadku  osób,  które  podejmowały  już  pracę  w 
charakterze wolontariusza także wśród potencjalnych zainteresowanych 
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kobiety  chętniej  deklarują  chęć  podjęcia  działań  na  rzecz  chorych, 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, a mężczyźni preferują prace 
porządkowe i ekologiczne.

 Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  aż  20% respondentów  nie  wie  jakiego 
rodzaju  pracą  byłoby  zainteresowanych.  Wskazuje  to  na 
niewystarczającą wiedzę w tym obszarze i konieczność podjęcia działań 
informacyjno –promocyjnych.

4.4.3.1. Wyniki ogólne

P4a. Jakiego rodzaju pracą był(a)by Pan/i zainteresowany/a?

N=121 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P4 wyraziły gotowość zaangażowania w wolontariat. | Wyniki nie sumują 
się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 
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4.4.3.2. Rodzaj pracy – wyniki przekrojowe

P4a. Jakiego rodzaju pracą był(a)by Pan/i zainteresowany/a?

N=121 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P4 wyraziły gotowość zaangażowania w wolontariat. | Wyniki nie sumują 
się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

4.4.4. Powody braku gotowości

Badanych,  którzy  nie  zadeklarowali  chęci  zaangażowania  w  pracę  w  ramach 
wolontariatu zapytano o powody takiej postawy. Podobnie jak w przypadku przyczyn 
braku dotychczasowego zaangażowania głównymi powodami jest niewystarczające 
zdrowie (63% - częściej osoby ze starszych grup wiekowych oraz kobiety) oraz brak 
wolnego czasu (38% - częściej osoby młodsze oraz mężczyźni). 
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4.4.4.1. Wyniki ogólne

P4b. Dlaczego nie jest Pan/i gotowa podjąć się takiej pracy?

N=222 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P4 wyraziły brak gotowości zaangażowania w wolontariat. | Wyniki nie 
sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 
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4.4.4.2. Powody braku gotowości – wyniki przekrojowe

P4b. Dlaczego nie jest Pan/i gotowa podjąć się takiej pracy?

N=222 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P4 wyraziły brak gotowości zaangażowania w wolontariat. | Wyniki nie 
sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

4.4.5. Motywacja do udziału

 Respondentów, którzy nie wykazali gotowości do zaangażowania w pracę w 
ramach  wolontariatu  zapytano  o  rzeczy,  które  mogłyby  ich  skłonić  do 
podjęcia się takiej aktywności. Badani zadeklarowali, że podjęliby się takiej 
pracy gdyby pozwoliło im na to zdrowie (57%) oraz mieli  więcej wolnego 
czasu (31%). 

 8% badanych  zachęciłyby  informacje,  gdzie  w  ich  otoczeniu  mogliby  się 
zaangażować w taką pracę. Dotyczy to w szczególności osób w wieku 60-64 
lat oraz mieszkańców miast. Zaś 2% zachęciłyby inne osoby, które angażują 
się w wolontariat. 

 12% respondentów zadeklarowało, że nic nie jest w stanie skłonić ich do 
takiej pracy. 
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4.4.5.1. Wyniki ogólne

P4c. Co mogłoby skłonić Pana/nią do zaangażowania się w taką pracę?

N=222 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P4 wyraziły brak gotowości zaangażowania w wolontariat. | Wyniki nie 
sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

4.4.5.2. Motywacja do udziału – wyniki przekrojowe
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P4c. Co mogłoby skłonić Pana/nią do zaangażowania się w taką pracę? 

N=222 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P4 wyraziły brak gotowości zaangażowania w wolontariat. | Wyniki nie 
sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

4.4.6. Powody braku zaangażowania w ostatnim roku

 Drugą grupę respondentów – tych, którzy zadeklarowali, iż w minionym 
roku  nie  angażowali  się  w  pracę  w  ramach  wolontariatu  zapytano, 
dlaczego  takich  działań  nie  podejmowali.  Wśród  najczęściej 
wymienianych  przyczyn  braku  zaangażowania  w  wolontariat 
dominuje zły stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie tego typu 
pracy (46%). Czynnik ten wskazywały głównie kobiety w wieku 70 lat i 
więcej.

 Na drugim miejscu znalazł  się  brak wystarczającej ilości  wolnego 
czasu (41%). Ten aspekt z kolei podkreślali mężczyźni w wieku 60 – 64 
lata. 

 Kolejne powody, które wskazywali badania to:

-   przekonanie, że w ich otoczeniu nie ma spraw, które 
wymagałyby ich zaangażowania (11%)

-   brak wiedzy o tym, w jaki sposób mogliby się w takie 
działania zaangażować (5%).

-   brak zainteresowania tego typu działalnością (4%)
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4.4.6.1. Wyniki ogólne

P4d. Dlaczego w minionym roku nie angażował/a się Pan/i w tego typu pracę?

N=354 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku nie angażowały się w 

wolontariat. | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 
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4.4.6.2. Powody braku zaangażowania w ostatnim roku – wyniki 
przekrojowe

P4d. Dlaczego w minionym roku nie angażował/a się Pan/i w tego typu pracę?

N=354 | Odpowiedzi osób, które w pytaniu P3  zadeklarowały, że w ciągu ostatniego roku nie angażowały się w 
wolontariat. | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

4.5.Korzyści z wolontariatu

 Wszystkie  badane osoby w wieku 60+ zostały  zapytane o  korzyści  z 
zaangażowania w wolontariat, jakie dostrzegają dla siebie i osób w ich 
wieku.  Zdaniem  większości  respondentów  praca  tego  typu  niesie  za 
sobą,  satysfakcję że robi się coś dla innych i swojego otoczenia, że robi 
się dobre uczynki (65%). 

 16% badanych stwierdziło, że wolontariat może być sposobem na bycie z 
ludźmi,  na wyzbycie  się  samotności,  a  11% uważa,  że to sposób na 
nudę, czyli dobry i efektywny sposób na spędzanie wolnego czasu. 

 Aż 17% badanych nie potrafi powiedzieć, jakie korzyści płyną z tego typu 
zaangażowania. 
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 Tylko 3% ankietowanych nie dostrzega żadnych korzyści. 

4.5.1. Wyniki ogólne

P6. Jakiego rodzaju korzyści Panu/i osobiście i osobom w podobnym wieku mogłoby 
dać angażowanie się w wolontariat?

N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

Wolontariat osób w wieku 60+ - raport z badania sondażowego  



38

4.5.2. Wyniki przekrojowe

P6. Jakiego rodzaju korzyści Panu/i osobiście i osobom w podobnym wieku mogłoby 
dać angażowanie się w wolontariat? 

N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 

4.6.Sposób promowania wolontariatu

 Wszyscy badani zostali także zapytani o najlepsze, ich daniem, sposoby 
promowania  wolontariatu wśród osób starszych.  W opinii  co czwartego 
badanego  (26%)  najlepsze  są  kampanie  promocyjne  w  mediach 
(zarówno  elektronicznych,  jak  i  w  prasie).  Podobny  odsetek 
badanych  jest  zdania,  że  dobrą  formę  promowania  wolontariatu  są 
bezpośrednie  kanały  informowania,  takie  jak  pogadanki  w 
miejscach,  gdzie  osoby  starsze  przebywają  (parafie,  kluby 
seniora, itd.) – 25% lub rozmowy, przykłady (8%). 

 Zdaniem 13% badanych promocja powinna być prowadzona za pomocą 
ulotek i plakatów obecnych w bliskim otoczeniu osób starszych, takie jak 
tablice ogłoszeń, osiedla (13%) lub przychodnie (4%). 

 Co trzecie badana osoba (32%) nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. 
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4.6.1. Wyniki ogólne

P7. W jaki sposób należy Pan/i zdaniem promować wolontariat wśród osób w Pan/i 
wieku?

N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi.
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4.6.2. Wyniki przekrojowe

P7. W jaki sposób należy Pan/i zdaniem promować wolontariat wśród osób w Pan/i 
wieku?

N=500 | Wyniki nie sumują się do 100%. Możliwość wielu odpowiedzi. 
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