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Wprowadzenie i cele projektu 
 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zleciło przeprowadzenie do 

końca 2012 roku badania dotyczącego wolontariatu wśród osób w wieku 60+. 

 

 

 

 Celem projektu była diagnoza oraz oszacowanie potencjału dla wolontariatu 
seniorów na Mazowszu. 

 Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2012 roku.  

 

 Pomiar objął zarówno seniorów, jak i korzystających z ich pomocy, czyli 
organizacje-beneficjentów. 

 Założeniem było badanie reprezentatywne dla populacji seniorów oraz organizacji. 

 Szczegółowa struktura pomiaru została przedstawiona na kolejnej stronie. 

 
 Niniejszy raport jest jednym z dwóch (dotyczy opinii organizacji obecnie lub potencjalnie korzystających z 

wlontariuszy-seniorów, drugi raport opinii seniorów). 
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Metodologia i próba 

Badanie SENIORÓW (osoby w wieku  60+): 
Badanie BENEFICJENTÓW 

(organizacje korzystające z wolontariuszy): 

Desk- reseaarch + Jakościowy pomiar pogłębiony (FGI – focus group interview-seniorzy) ETAP 1: 

ETAP 2: Pomiar statystyczny 

CAŁA próba 
N=506 

Wg. 
LOKALIZACJI 

Warszawa 
35% 

Miasta średnie** 
15% 

Miasta małe** i wsie 
50% 

Wg. WIEKU 

60-65 lat 
37% 

66-74 lat 
33% 

75 lat i więcej 
30% 

Struktura zgodna ze strukturą populacji 
Struktura zgodna ze strukturą populacji (wg. rodzajów 

beneficjentów oraz lokalizacji) 

Pomiar statystyczny 

Próba DODATKOWA – 
wolontariusze-seniorzy 

N=46 

Próba GŁÓWNA* 
N=460 

CAŁA próba 
N=120 

Stowarzyszenia - 25% 

Fundacje - 25% 

Ośrodki sportowe - 15% 

Próba DODATKOWA – organizacje 
korzystające z wolontariuszy - seniorów 

N=20 

Próba GŁÓWNA* 
N=100 

Urzędy - 12% 

OPS (ośrodki pomocy społecznej) - 11% 

Doomy kultury - 6% 

Szpitale - 6% 

•Próba GŁÓWNA  próba losowo-kwotowa, reprezentatywna dla populacji wg. wielkości miejscowości, wieku (seniorzy), typu organizacji 
** Miasta średnie  miasta powyżej 50 tys. mieszkańców (poza Warszawą); miasta małe  miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców 
*** OPS, domy kultury, szpitale 
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Zakres pomiaru 
Szczegółowy zakres pomiaru SENIORÓW objął takie elementy jak: 

 Znajomość pojęcia wolontariatu 

 Poziom obecnego zaangażowania i potencjał 

 Motywacje i bariery zostania wolontariuszem 

 Obecne i preferowane formy działalności jako wolontariusze 

 Preferowane metody promocji wolontariatu 

 Profil respondentów i wolontariuszy 

 … i inne… 

 

Szczegółowy zakres pomiaru ORGANIZACJI-BENEFICJENTÓW objął takie elementy jak: 

 Doświadczenia z wolontariatem i profil wolontariuszy 

 Korzyści ze współpracy z wolontariuszami seniorami oraz bariery takiej współpracy 

 Obszar prac wolontariackich 

 Ocena przyszłej współpracy 

 Rekrutacja i edukacja wolontariuszy 

 Wolontariat w organizacjach, które nie współpracują z seniorami 

 … i inne… 
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organizacjach 

Podsumowanie /1 
 Połowa organizacji w województwie mazowieckim współpracuje z wolontariuszami, średnio 

co piąta organizacja współpracuje z wolontariuszami seniorami. Najczęściej współpracują z 

wolontariuszami seniorami Fundacje oraz Stowarzyszenia. 

 W organizacjach współpracujących z wolontariuszami seniorami średnio prawie co trzeci 

wolontariusz jest w wieku 60 lat lub więcej 

 83% wolontariuszy seniorów stanowią kobiety. Spośród osób w wieku 60 lat i więcej jako 

wolontariusze najczęściej pracują osoby z przedziału wiekowego 60-70 lat.  

 Połowa z organizacji, które nie współpracują obecnie z wolontariuszami seniorami 

współpracowała kiedykolwiek z wolontariuszami, w tym 11% współpracowała już z 

wolontariuszami seniorami. 

 Głównym powodem braku współpracy z wolontariuszami seniorami jest w opinii organizacji 

fakt, że tacy wolontariusze nie zgłaszają się sami do pracy.  

 44% organizacji nie współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami jest 

zainteresowanych taką współpracą w przyszłości. Zdaniem 43% organizacji przydatnych 

byłoby 4-5 wolontariuszy seniorów. Kolejne 28% organizacji uważa, że wystarczyłoby 1-2 

wolontariuszy seniorów 
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Podsumowanie /2 

 86% organizacji nie współpracujących obecnie z seniorami ale zainteresowanych taką 

współpraca w przyszłości nie ma preferencji co do płci potencjalnych wolontariuszy seniorów. 

63% organizacji nie ma także preferencji odnośnie wieku wolontariuszy seniorów; pozostałe 

organizacje preferowałyby wolontariuszy w wieku 60-70 lat 

 W opinii organizacji nie współpracujących obecnie z wolontariuszami i nie zainteresowanych 

taką współpracą w przyszłości główną przyczyną jest brak potrzeby współpracy z 

wolontariuszami o takim profilu. Na kolejnych miejscach wymieniane były fakt współpracy 

głównie z młodzieżą oraz wymogi formalne organizacji 

 Z zaproponowanych w badaniu potencjalnych powodów braku zainteresowania współpracą z 

wolontariuszami seniorami organizacje najczęściej wskazywały na fakt, że są oni nieco za 

starzy do prac, które wymagają siły i sprawności fizycznej oraz, że nie są to odpowiednie 

osoby ze względu na profil działań wolontariackich prowadzonych w organizacji. 
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Podsumowanie /3 

 Największą korzyścią w opinii organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami 

seniorami oraz zainteresowanych taką współpraca w przyszłości jest ich doświadczenie 

życiowe. Na kolejnych miejscach wymieniane były: większa dyspozycyjność, 

odpowiedzialność i obowiązkowość, zaangażowanie oraz spokój i cierpliwość wolontariuszy 

seniorów. 

 Organizacje we współpracy z wolontariuszami seniorami cenią sobie także ich dyspozycyjność, 

solidność, rzadką rezygnację z podjętych zobowiązań oraz możliwość poświęcenia większej 

ilości czasu na wolontariat. 

 W opinii 30% organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami nie ma 

żadnych barier we współpracy z seniorami. Pozostałe organizacje jako główne bariery 

wymieniały ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, ograniczoną sprawność fizyczną, 

mniejsza mobilność oraz niechęć do nowości (np. praca z komputerem) 

 Z proponowanych stwierdzeń - potencjalnych ograniczeń we współpracy z wolontariuszami 

seniorami - organizacje najczęściej wskazywały, że są oni nieco za starzy do prac 

wymagających siły sprawności fizycznej.   
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organizacjach 

Podsumowanie /4 

 Jedynie 17% zadań może być wykonywanych tylko przez młodszych wolontariuszy. W opinii 

35% organizacji wolontariusze seniorzy mogą wykonywać wszystkie zadania. 

 Głównym powodem, dla którego niektóre zadania mogą być wykonywane tylko przez 

młodszych wolontariuszy są ograniczenia sprawności fizycznej seniorów. 

 W opinii 60% organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami nie ma 

żadnych trudnych sytuacji towarzyszących tej współpracy. Pozostałe organizacje wymieniają 

nagłe pogorszenia stanu zdrowia wolontariusza, ograniczenia mobilności a także nieufność 

osób starszych do nowości. 

 58% organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami współpracuje z nimi 

w sposób regularny. Wolontariusze seniorzy pracują głównie indywidualnie lub zarówno 

indywidualnie jak i w zespołach. 

 Prawie połowa organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami 

współpracuje z nimi od  3 do 5 lat. W większości organizacji wolontariusze seniorzy 

przeznaczają na pracę nie więcej niż 16 godzin miesięcznie. 
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Podsumowanie /5 

 Wolontariusze seniorzy najczęściej wykonują prace związane ze spędzaniem czasu z innymi 

ludźmi (opieka, nauka, zabawa). Według organizacji zainteresowanych współpracą z seniorami 

w przyszłości, mogliby oni także w znacznej mierze wykonywać prace umysłowe oraz proste 

prace biurowe.   

 Zdaniem 15% organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami nadają się oni 

szczególnie do prac z osobami starszymi, podobnie uważa 6% organizacji zainteresowanych 

współpraca z wolontariuszami seniorami w przyszłości.  Kolejnymi zadaniami, do których 

seniorzy są predysponowani jest przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia oraz opieka 

nad dziećmi. 

 Głównymi obszarami, w których funkcjonują wolontariusze seniorzy są edukacja, choroby, 

kultura i sztuka, a także ubóstwo, młodzież z problemami w nauce oraz niepełnosprawność. 

W opinii organizacji zainteresowanych współpracą z seniorami w przyszłości najlepiej sprawdzą 

się oni w edukacji, kulturze i sztuce oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi i osobami 

dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub samotnością. 

 

 



© 2012– Strona 12  

    

Wolontariat seniorów w 
organizacjach 

Podsumowanie /6 

 Zdaniem 13% organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami nadają się oni 

szczególnie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pracami związanymi z edukacją. Zdaniem 

podmiotów zainteresowanych współpracą z seniorami w przyszłości najlepiej sprawdzą się oni w 

edukacji. 

 41% organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami seniorami dopuszcza 

możliwość proponowania i realizowania przez seniorów własnych pomysłów. W ich opinii, 

każda mądra inicjatywa jest cenna. Organizacje byłyby szczególnie otwarte na inicjatywy 

związane z wspieraniem osób starszych oraz organizacji spotkań i imprez. 

 94% organizacji, które nie współpracują obecnie z wolontariuszami seniorami ale są 

zainteresowane taką współpracą w przyszłości uważa, że seniorzy powinni mieć możliwość 

proponowania i realizowanie własnych pomysłów  
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Podsumowanie /7 

 Wszystkie organizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami są 

zainteresowane kontynuacją tej współpracy w przyszłości. 78% organizacji jest 

zainteresowana współpraca z większą ilością wolontariuszy seniorów 

 87% organizacji nie ma preferencji co do płci dodatkowych wolontariuszy seniorów. 58% 

organizacji preferowałoby dodatkowych wolontariuszy w wieku 60-70 lat, natomiast pozostałe 

42% nie ma preferencji odnośnie wieku dodatkowych wolontariuszy seniorów 

 81% organizacji uważa, że dodatkowi wolontariusze seniorzy najbardziej byliby potrzebni do 

prac związanych ze spędzaniem czasu z innymi ludźmi [opieka, nauka, zabawa, itp.] 

 Połowa organizacji pozyskuje wolontariuszy seniorów poprzez swoją stronę www.  W dalszej 

kolejności wymieniane były spotkania, materiały promocyjne oraz kontakt ze specjalistyczną 

organizacją 
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Podsumowanie /8 

 Wszystkie organizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami są 

zainteresowane kontynuacją tej współpracy w przyszłości. 78% organizacji jest 

zainteresowana współpraca z większą ilością wolontariuszy seniorów 

 Tylko co trzecia organizacja współpracująca z wolontariuszami seniorami korzysta z pomocy 

zewnętrznej instytucji w zakresie tej współpracy. 

 Połowa organizacji współpracujących z wolontariuszami seniorami chciałaby współpracować z 

fachową instytucją oferującą osobistego doradcę ds. wolontariatu seniorów. 

 70% organizacji szkoli seniorów przed rozpoczęciem przez nich pracy jako wolontariusz. 

 Tylko co piąta organizacja szkoląca seniorów przed rozpoczęciem pracy jako wolontariusz 

korzysta z pomocy zewnętrznej instytucji. 

 70% organizacji nagradza lub motywuje wolontariuszy seniorów głównie poprzez 

organizowanie spotkań z okazji Dnia Wolontariusza, wręczanie drobnych upominków oraz 

dyplomów. 
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Doświadczenia organizacji z 
wolontariatem i profil 
wolontariuszy 
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Wolontariat seniorów w 
organizacjach 

Wnioski: 

Połowa organizacji w województwie mazowieckim 
współpracuje z wolontariuszami. 

PROCENTY 

PRÓBA GŁÓWNA 
[N=100] 

Odsetek organizacji korzystających z pomocy wolontariuszy 

Długość współpracy z wolontariuszami oraz ilość 
wolontariuszy 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 

WOLONTARIUSZAMI Z 
PROBY GŁÓWNEJ 

[N=49] 

PROCENTY 

49% organizacji KORZYSTA z pomocy wolontariuszy 

51% organizacji NIE 
korzysta z pomocy 
wolontariuszy 

Długość współpracy z 
wolontariuszami 

Ilość wolontariuszy 

31% - 6-10 lat 

41% - 1-5 lat 
20% - Od 1 do 5 

18% - Od 11 do 20 

22% - Powyżej 40 

14% - 11-15 lat 

10% - 16-20 lat 

4% - Powyżej 20 lat 

Średnio: 9 lat 

27% - Od 6 do 10 

12% - Od 21 do 40 

Średnio: 22 
wolontariuszy 

Średnio: 72% wolontariuszy to kobiety 
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Wolontariat seniorów w 
organizacjach 

Wnioski: 

Połowa organizacji w województwie mazowieckim w ogóle 

współpracuje z wolontariuszami, średnio co piąta organizacja 
współpracuje z wolontariuszami seniorami. Najczęściej współpracują z 

wolontariuszami seniorami Fundacje oraz Stowarzyszenia. 

28
24

14

0

25

50

Fundacje Stowarzyszenia Pozostałe organizacje [OPS, urzędy,

domy kultury, szpitale]

PROCENTY 

PRÓBA GŁÓWNA 
[N=100] 

Odsetek organizacji korzystających z pomocy wolontariuszy 
seniorów 

Poziom korzystania z pomocy wolontariuszy seniorów wg. 
typów organizacji. 

PROCENTY 

20% KORZYSTA z pomocy wolontariuszy seniorów 

80% NIE korzysta z 
pomocy wolontariuszy 
seniorów 

PRÓBA GŁÓWNA 
[N=100] 
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Wolontariat seniorów w 
organizacjach 

Odsetek wolontariuszy seniorów wśród wszystkich 
wolontariuszy pracujących w organizacjach 

Profil wolontariuszy seniorów 

PROCENTY 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

Wnioski: 

W organizacjach współpracujących z 
wolontariuszami seniorami średnio prawie 
co trzeci wolontariusz jest w wieku 60 lat 

lub więcej 
31% - wolontariusze 
w wieku 60 lat lub 
więcej 

69% - pozostali 
wolontariusze 

Płeć Wiek 

17% - Mężczyźni 9% - Od 71 do 80 lat 

83% - Kobiety 

86% - Od 60 do 70 lat 

5% - Powyżej 80 lat 

Wnioski: 83% wolontariuszy seniorów stanowią kobiety. Spośród osób w wieku 60 lat i więcej 
jako wolontariusze najczęściej pracują osoby z przedziału 60-70 lat  
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Wolontariat w organizacjach, 
które nie korzystają obecnie z 
pomocy wolontariuszy-seniorów 
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Wolontariat seniorów w 
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Współpraca z wolontariuszami w przeszłości 

Powody braku współpracy z wolontariuszami seniorami w 
chwili obecnej 

PROCENTY 

ORGANIZACJE NIE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

[N=80] 

Wnioski: 

Połowa z organizacji, które nie współpracują 
obecnie z wolontariuszami seniorami 

współpracowała kiedykolwiek z 
wolontariuszami, w tym 11% współpracowała 

już z wolontariuszami seniorami. 

11% organizacji pracowało 
kiedykolwiek z 
wolontariuszami 
seniorami 

51% organizacji nie 
współpracowało w 
ogóle z 
wolontariuszami 

Wnioski: Głównym powodem braku współpracy z wolontariuszami seniorami jest fakt, że tacy 
wolontariusze nie zgłaszają się sami do pracy.  

38% organizacji 
pracowało kiedykolwiek z 
wolontariuszami  
(ale nie seniorami) 

ORGANIZACJE NIE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI, 

ZAINTERESOWANE 
TAKĄ WSPÓŁPRACĄ W 

PRZYSZŁOŚCI 
[N=53] 

PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 

36

19
11 8 9

0

25

50

75

100

Nie zgłaszają się Nie mieliśmy takiej

potrzeby

Preferujemy młodych

wolontariuszy

Nie poradziliby sobie z

prowadzonymi u nas

pracami

Nie wiem / trudno

powiedziec
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Wolontariat seniorów w 
organizacjach 

Zainteresowanie współpracą z wolontariuszami w przyszłości 

Ilość wolontariuszy seniorów, która byłaby przydatna 
organizacji 

PROCENTY 

ORGANIZACJE NIE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

[N=80] 

Wnioski: 

44% organizacji nie współpracujących 
obecnie z wolontariuszami seniorami 

jest zainteresowanych taką 
współpracą w przyszłości. 

22% organizacji jest 
zainteresowanych współpracą z 
wolontariuszami ale młodszymi 
niż 60 lat 

44% organizacji jest 
zainteresowanych 
współpracą z 
seniorami w 
przyszłości 

Wnioski: Głównym powodem braku współpracy z wolontariuszami seniorami jest fakt, że tacy 
wolontariusze nie zgłaszają się sami do pracy.  

34% organizacji nie jest 
zainteresowanych 
współpracą z 
wolontariuszami w 
przyszłości 

43% - od 4 do 5 osób 

28% - od 1 do 3 osób 

Wnioski: Zdaniem 43% organizacji przydatnych byłoby 4-5 wolontariuszy seniorów. Kolejne 
28% organizacji uważa, że wystarczyłoby 1-2 wolontariuszy seniorów.  

ORGANIZACJE NIE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI, 
ZAINTERESOWANE 

TAKĄ WSPÓŁPRACĄ W 
PRZYSZŁOŚCI 

[N=35] 

PROCENTY 

23% - od 6 do 10 osób 

6% - Powyżej 10 osób 

Średnio: 8 osób 
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Preferowany profil potencjalnych wolontariuszy seniorów 

PROCENTY 

6% organizacji 
preferowałoby 
wolontariuszy 
mężczyzn 

Zdaniem 86% 
organizacji płeć 
wolontariusza nie 
ma znaczenia 

Wnioski:  

86% organizacji nie ma preferencji co do płci 
potencjalnych wolontariuszy seniorów. 63% 

organizacji nie ma także preferencji odnośnie wieku 
wolontariuszy seniorów; pozostałe organizacje 
preferowałyby wolontariuszy w wieku 60-70 lat 

37% organizacji 
preferowałoby 
wolontariuszy seniorów 
w wieku 60-70 lat 

Zdaniem 63% 
organizacji wiek 
wolontariusza 
seniora nie ma 
znaczenia 

Płeć 

Wiek 

9% organizacji 
preferowałoby 
wolontariuszy 
kobiety 

ORGANIZACJE NIE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI, 
ZAINTERESOWANE 

TAKĄ WSPÓŁPRACĄ W 
PRZYSZŁOŚCI 

[N=35] 
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Bariery współpracy z wolontariuszami 
seniorami w organizacjach, które nie 
współpracują obecnie z wolontariuszami 
seniorami i nie są zainteresowane taką 
współpracą w przyszłości 
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pracę fizyczną 

Potrzebujemy

wolontariuszy o
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profilu
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poradzą sobie z

powierzonymi

zadaniami

Inne

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami i nie zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=45

Powody braku zainteresowanie współpracą z wolontariuszami 
seniorami 1/2 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

PROCENTY 

Wnioski: 

W opinii organizacji nie współpracujących obecnie z 
wolontariuszami i nie zainteresowanych taką współpracą w 

przyszłości główną przyczyną jest brak potrzeby współpracy z 
wolontariuszami o takim profilu. Na kolejnych miejscach 

wymieniane były fakt współpracy głównie z młodzieżą oraz 
wymogi formalne organizacji 
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fizycznej
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Nie są

odpowiednimi

osobami ze

względu na profil

działań

wolontariackich

w  organizacji,

która wymaga

młodszych osób

Mniej chętnie

podejmowaliby

się prac w

trudnych

środowiskach czy

przy

trudniejszych

sytuacjach

życiowych 

Częściej

rezygnowaliby z

podjętych

wcześniej przez

siebie

zobowiązań, niż

młodsi

wolontariusze 

Byliby mniej

dyspozycyjni,

jeśli chodzi o

godziny i dni

swojej pracy

Posiadają

mniejsze

umiejętności i

wiedzę

Poświęcaliby na

wolontariat mniej

czasu 

Mniej solidnie

wykonywaliby

swoje zadania i

obowiązki 

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami i nie zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=45

PROCENTY, odsetek 
odpowiedzi „Zgadzam się” 
z danym stwierdzeniem 

Odpowiedzi WSPOMAGANE 

Wnioski:  

Z zaproponowanych w badaniu potencjalnych powodów braku zainteresowania współpracą 
z wolontariuszami seniorami organizacje najczęściej wskazywały na fakt, że są oni nieco za 

starzy do prac, które wymagają siły i sprawności fizycznej oraz, że nie są to odpowiednie 
osoby ze względu na profil działań wolontariackich prowadzonych w organizacji. 

Powody braku zainteresowanie współpracą z wolontariuszami 
seniorami 2/2 
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Korzyści i bariery ze współpracy z 
wolontariuszami seniorami w organizacjach 
współpracujących obecnie z 
wolontariuszami seniorami oraz 
zainteresowanych współpracą w 
przyszłości 
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Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Korzyści organizacji ze współpracy z wolontariuszami 
seniorami 1/2 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 

Wnioski: 

Największą korzyścią ze współpracy z wolontariuszami 
seniorami jest ich doświadczenie życiowe. Na kolejnych 

miejscach wymieniane były: większa dyspozycyjność, 
odpowiedzialność i obowiązkowość, zaangażowanie oraz 

spokój i cierpliwość wolontariuszy seniorów 
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Poświęcają na

wolontariat więcej

czasu

Posiadają inne lub

większe

umiejętności i

wiedzę

Są odpowiednimi

osobami ze względu

na profil działań

wolontariackich w

danej organizacji,

która wymaga

starszych osób

(rówieśnicy

beneficjentów

pomocy itp.)

Chętniej podejmują

się prac w trudnych

środowiskach czy

przy trudniejszych

sytuacjach

życiowych

Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

PROCENTY, odsetek 
odpowiedzi „Zgadzam się” 
z danym stwierdzeniem 

Korzyści organizacji ze współpracy z wolontariuszami 
seniorami 2/2 

Odpowiedzi WSPOMAGANE 
Wnioski: Spośród zaproponowanej kafeterii odpowiedzi organizacje najbardziej ze współpracy 

z wolontariuszami seniorami cenią sobie ich dyspozycyjność, solidność, rzadką rezygnację z 
podjętych zobowiązań oraz możliwość poświęcenia większej ilości czasu na wolontariat. 
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Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Ograniczenia lub bariery we współpracy z wolontariuszami 
seniorami 1/2 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 

Wnioski: 

W opinii 30% organizacji współpracujących obecnie z 
wolontariuszami seniorami nie ma żadnych barier we 

współpracy z seniorami. Pozostałe organizacje jako główne 
bariery wymieniały ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, 

ograniczoną sprawność fizyczną, mniejsza mobilność oraz 
niechęć do nowości (np. praca z komputerem) 
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Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Ograniczenia lub bariery we współpracy z wolontariuszami 
seniorami 2/2 

Odpowiedzi WSPOMAGANE 

Wnioski: 

Z proponowanych stwierdzeń - potencjalnych ograniczeń we 
współpracy z wolontariuszami seniorami - organizacje najczęściej 
wskazywały, że są oni nieco za starzy do prac wymagających siły 

sprawności fizycznej.   

PROCENTY, odsetek 
odpowiedzi „Zgadzam się” 
z danym stwierdzeniem 
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Rodzaj zadań, które mogą wykonywać wolontariusze seniorzy 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

83% zadań może być 
wykonywanych zarówno 
przez młodszych 
wolontariuszy jak i 
wolontariuszy seniorów 

17% zadań jest 
zarezerwowanych 
tylko dla młodszych 
wolontariuszy 

W opinii 35% organizacji wolontariusze 
seniorzy mogą wykonywać wszystkie zadania 

Wnioski: Głównym powodem, dla którego niektóre zadania mogą być wykonywane tylko 
przez młodszych wolontariuszy są ograniczenia sprawności fizycznej seniorów. 
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Ograniczeia sprawności

fizycznej

Z powodów

zdrowotnych

Brak siły fizycznej do

niektórych zadań

Brak umiejętności

obsługi komputera

Ograniczona mobilność Niektóre zadania sa dla

nich za trudne

Organizacje uważające, że niektóre zadania są tylko dla młodych wolontariuszy, N=26

Powody, dla których niektóre zadania mogą być wykonywane 
tylko przez młodszych wolontariuszy 

PROCENTY 
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Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Trudne sytuacje towarzyszące współpracy z wolontariuszami 
seniorami 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 

Wnioski: 

W opinii 60% organizacji współpracujących obecnie z 
wolontariuszami seniorami nie ma żadnych trudnych sytuacji 

towarzyszących tej współpracy. Pozostałe organizacje 
wymieniają nagłe pogorszenia stanu zdrowia wolontariusza, 
ograniczenia mobilności a także nieufność osób starszych do 

nowości. 
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Charakter i profil prac 
wolontariackich 
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Charakter współpracy z wolontariuszami seniorami 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

58% organizacji 
współpracuje z 
wolontariuszami 
seniorami regularnie 

42% organizacji 
współpracuje z 
wolontariuszami 
seniorami 
okazjonalnie 

Wnioski:  

58% organizacji współpracuje z wolontariuszami 
seniorami w sposób regularny.  

Wolontariusze seniorzy pracują głównie indywidualnie 
lub zarówno indywidualnie jak i w zespołach. 

W 32% organizacji 
wolontariusze seniorzy 
pracują zarówno 
indywidualnie jak i w 
zespołach 

W 43% organizacji 
wolontariusze 
seniorzy pracują 
indywidualnie 

W 25% organizacji 
wolontariusze seniorzy 
pracują w zespołach 
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Długość współpracy z wolontariuszami seniorami & ilość czasu 
poświęcana na pracę przez wolontariuszy seniorów 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

Długość współpracy 

Ilość czasu poświęcana miesięcznie na 
prace wolontariackie 

46% - Od 3 do 5 lat 

33% - Od 9 do 16 godzin 

26% - Od 1 do 2 lat 

40% - Do 8 godzin 

12% - Od 17 do 24 godzin 

17% - Od 6 do 10 lat 

11% - Powyżej 10 lat 

Średnio: 5 lat 

15% - Powyżej 24 godzin 
Średnio: 13 godzin 

Wnioski:  

Prawie połowa organizacji współpracuje z 
wolontariuszami seniorami od  3 do 5 lat.  

W większości organizacji wolontariusze seniorzy 
przeznaczają na pracę nie więcej niż 16 godzin 

miesięcznie. 
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ekspert w danej dziedzinie 

Proste prace pomocnicze w biurze Prace fizyczne, jak np. malowanie,

sprzątanie itp. 

Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Charakter prac, które są wykonywane lub mogłyby być 
wykonywane przez wolontariuszy seniorów 

Odpowiedzi WSPOMAGANE 

PROCENTY 

Wnioski: 

Wolontariusze seniorzy najczęściej wykonują prace związane ze spędzaniem 
czasu z innymi ludźmi (opieka, nauka, zabawa). Według organizacji 

zainteresowanych współpracą z seniorami w przyszłości, mogliby oni także w 
znacznej mierze wykonywać prace umysłowe oraz proste prace biurowe.   
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Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Rodzaj prac związanych ze spędzaniem czasu z innymi ludźmi 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

Spośród innych prac wykonywanych przez wolontariuszy seniorów 
najczęściej wymieniane były:  

Proste prace pomocnicze w biurze:  prowadzenie korespondencji, 
archiwizacja, wypełnianie dokumentów, pisanie zaproszeń; 

Praca umysłowa jako doradca, ekspert w danej dziedzinie: porady 
prawne, nauka języka, pomoc w odrabianiu lekcji, nauka historii ; 

Prace fizyczne: pomoc przy sprzątaniu i remontach sal, opieka nad 
zwierzętami 

PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 
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Pomoc w opiece nad zwierzetami Dotrzymywanie towarzystwa

Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Inne prace, które są wykonywane lub mogą być wykonywane 
przez wolontariuszy seniorów 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 
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Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Rodzaje prac, do których wolontariusze seniorzy nadają się 
szczególnie dobrze 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

Wnioski: 

Zdaniem 15% organizacji współpracuacych obecnie z wolontariuszami 
seniorami nadają się oni szczególnie do prac z osobami starszymi, podobnie 

uważa 6% organizacji zainteresowanych współpraca z wolontariuszami 
seniorami w przyszłości.  Kolejnymi zadaniami, do których seniorzy są 

predysponowani jest przekazywanie swojej wiedzy i doświadczenia oraz 
opieka nad dziećmi. 

60% organizacji obecnie współpracujących z wolontariuszami seniorami oraz 57% 
organizacji zainteresowanych taką współpracą w przyszłości uważa, że są rodzaje prac, do 

których wolontariusze seniorzy nadają się szczególnie dobrze. 
PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 
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Edukacja, nauczanie

Choroby

Kultura i sztuka

Ubóstwo / złe warunki socjalne

Dzieci, młodzież z problemami w nauce

Niepełnosprawność (fizyczna, psychiczna, umysłowa)

Wolontariat w obszarach biedy
Osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem społeczno-zawodowym lub

samotnością
Bezrobocie

Sieroctwo

Bezdomność

Dyskryminacja, nierówność szans

Sport

Ekologia

Uzależnienia (od alkoholu, narkotyków, leków)

Przemoc

Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Obszary w jakich funkcjonują lub mogliby funkcjonować 
wolontariusze seniorzy 

Odpowiedzi WSPOMAGANE 

PROCENTY 

Wnioski:  

Głównymi obszarami, w których 
funkcjonują wolontariusze seniorzy są 
edukacja, choroby, kultura i sztuka, a 

także ubóstwo, młodzież z problemami 
w nauce oraz niepełnosprawność. W 
opinii organizacji zainteresowanych 

współpracą z seniorami w przyszłości 
najlepiej sprawdzą się oni w edukacji, 

kulturze i sztuce oraz w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi i osobami dorosłymi 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym 

lub samotnością. 
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Praca z dziećmi i

młodzieżą

Edukacja Praca z osobami

starszymi

Kultura Choroby Niepełnosprawność

Oragnizacje współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, N=40

Oragnizacje nie współpracujące obecnie z wolontariuszami seniorami, zainteresowane taką współpracą w przyszłości, N=35

Obszary, do których wolontariusze seniorzy nadają się 
szczególnie dobrze 

Odpowiedzi SPONTANICZNE 

Wnioski: 

Zdaniem 13% organizacji współpracujących obecnie z wolontariuszami 
seniorami nadają się oni szczególnie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 
pracami związanymi z edukacją. Zdaniem organizacji zainteresowanych 

współpracą z seniorami w przyszłości najlepiej sprawdzą się oni w edukacji. 

53% organizacji obecnie współpracujących z wolontariuszami seniorami oraz 46% 
organizacji zainteresowanych taką współpracą w przyszłości uważa, że są obszary, do 

których wolontariusze seniorzy nadają się szczególnie dobrze. 
PROCENTY, na wykresie 
pokazano stwierdzenia o 
największym odsetku 
wskazań 
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Możliwości proponowania i realizowania przez seniorów 
swoich własnych pomysłów 
ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE OBECNIE Z WOLONATARIUSZAMI SENIORAMI 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

5% organizacji uważa, że seniorzy 
nie powinni sami proponować i 
realizować swoich pomysłów 

83% organizacji 
uważa, że seniorze 
mogą proponować i 
realizować własne 
pomysły 

Wnioski: 83% organizacji dopuszcza możliwość proponowania i realizowania przez seniorów własnych 
pomysłów. W ich opinii, każda mądra inicjatywa jest cenna. Organizacje byłyby szczególnie otwarte na 

inicjatywy związane z wspieraniem osób starszych oraz organizacji spotkań i imprez. 

12% - trudno powiedzieć 

18
10 10

5 3

0
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Liczy się każda

mądra inicjatywa

Wspieranie osób

starszych

Organizacja

spotkań 

Pomoc w nauce Pomoc

niepełnosprawnym

Jako bariery proponowania przez 
wolontariuszy seniorów własnych 

pomysłów podawane były: brak czasu 
koordynatora, warunki lokalowe, a także 
obawa, że z racji wieku i światopoglądu 

seniorów niekoniecznie odnajdą się w 
obecnej rzeczywistości 
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Wnioski: 

94% organizacji, które nie współpracują obecnie z wolontariuszami 
seniorami ale są zainteresowane taką współpracą w przyszłości 

uważa, że seniorzy powinni mieć możliwość proponowania i 
realizowanie własnych pomysłów  

PROCENTY 

Współpraca z instytucją doradczą ds. seniorów 

PROCENTY 

6% organizacji uważa, że seniorzy nie powinni 
proponować i realizować własnych pomysłów 

Możliwości proponowania i realizowania przez seniorów 
swoich własnych pomysłów 
ORGANIZACJE ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ Z WOLONATARIUSZAMI SENIORAMI W PRZYSZŁOŚCI 

ORGANIZACJE 
ZAINTERESOWANE 

WSPÓŁPRACĄ Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=35] 

94% organizacji 
uważa, że seniorze 
mogliby 
proponować i 
realizować własne 
pomysły 

ORGANIZACJE 
ZAINTERESOWANE 

WSPÓŁPRACĄ Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=35] 

71% organizacji 
chciałoby 
współpracować z 
fachową instytucją, 
doradzającą w 
sprawie wolontariatu 
seniorów 

29% organizacji nie 
chciałoby 
współpracować z 
fachową instytucją, 
doradzającą w 
sprawie wolontariatu 
seniorów 

74% badanych organizacji 
chciałoby, aby Stowarzyszenie 

Centrum Wolontariatu 
skontaktowało się z ich organizacją 
i przedstawiła możliwości wsparcia 

wolontariatu seniorów w tej 
organizacji 
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Przyszła współpraca z 
wolontariuszami seniorami w 
organizacjach współpracujących z 
nimi obecnie  
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Kontynuacja współpracy z wolontariuszami seniorami w 
przyszłości 

Ilość dodatkowych wolontariuszy seniorów, która byłaby 
przydatna organizacji 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

Wnioski: 

Wszystkie organizacje współpracujące 
obecnie z wolontariuszami seniorami są 

zainteresowane kontynuacją tej 
współpracy w przyszłości. 78% organizacji 
jest zainteresowana współpraca z większą 

ilością wolontariuszy seniorów 

22% organizacji nie jest 
zainteresowanych 
zwiększeniem ilości 
wolontariuszy seniorów 

78% organizacji jest 
zainteresowanych 
współpracą z większą 
ilością wolontariuszy 
seniorów niż obecnie 

29% - od 1 do 5 osób 

23% - Powyżej 20 osób 

PROCENTY 

29% - od 6 do 10 osób 

19% - od 11 do 20 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI, 
ZAINTERESOWANE 

ZINTENSYFIKOWANIEM 
TEJ WSPÓŁPRACY 

[N=31] 

Wszystkie badane organizacje 
współpracujące obecnie z 

wolontariuszami seniorami są 
zainteresowane kontynuacją tej 

współpracy w przyszłości  

Średnio: 15 osób 
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Profil dodatkowych wolontariuszy seniorów 

PROCENTY 

6% organizacji 
preferowałoby 
dodatkowych 
wolontariuszy mężczyzn 

Zdaniem 87% 
organizacji płeć 
dodatkowych 
wolontariuszy nie 
ma znaczenia 

Wnioski:  

87% organizacji nie ma preferencji co do płci 
dodatkowych wolontariuszy seniorów. 58% 

organizacji preferowałoby dodatkowych 
wolontariuszy w wieku 60-70 lat, natomiast 

pozostałe 42% nie ma preferencji odnośnie wieku 
dodatkowych wolontariuszy seniorów 

58% organizacji 
preferowałoby 
dodatkowych 
wolontariuszy seniorów 
w wieku 60-70 lat 

Zdaniem 42% organizacji 
wiek dodatkowego 
wolontariusza seniora 
nie ma znaczenia 

Płeć 

Wiek 

6% organizacji 
preferowałoby  
dodatkowych wolontariuszy 
kobiety 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI, 
ZAINTERESOWANE 

ZINTENSYFIKOWANIEM 
TEJ WSPÓŁPRACY 

[N=31] 
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Prace związane ze

spędzaniem czasu z innymi

ludźmi (opieka, nauka,

zabawa itp.)

Praca umysłowa jako

doradca, ekspert w danej

dziedzinie

Prace fizyczne, jak np.

malowanie, sprzątanie itp. 

Wsparcie przy organizacji

imprez okolicznościowych. 

Inne 

Rodzaj prac, do których potrzebni byli dodatkowi 
wolontariusze 

Odpowiedzi WSPOMAGANE 

PROCENTY, 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI, 
ZAINTERESOWANE 

ZINTENSYFIKOWANIEM 
TEJ WSPÓŁPRACY 

[N=31] 

Wnioski:  

81% organizacji uważa, że dodatkowi wolontariusze 
seniorzy najbardziej byliby potrzebni do prac 

związanych ze spędzaniem czasu z innymi ludźmi 
[opieka, nauka, zabawa, itp.] 
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Rekrutacja i edukacja 
wolontariuszy seniorów w 
organizacjach współpracujących z 
nimi obecnie  
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Spotkania

Materiały promocyjne [plakaty, ulotki]

Przez znajomych

Kontakt ze specjalistycznymi organizacjami (np. Centrum Wolontariatu)

Bezpośredni kontakt

Współpraca z inną organizacją [szkoła, Dom Kultury, itp.]

Portal ngo.pl

Media

Sami się zgłaszają

Ogłoszenia w kościele

Inne

Sposoby pozyskiwania wolontariuszy seniorów 

Odpowiedzi WSPOMAGANE 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 
SENIORAMI, [N=40] 

Wnioski:  

Połowa organizacji pozyskuje wolontariuszy 
seniorów poprzez swoją stronę www.  

W dalszej kolejności wymieniane były 
spotkania, materiały promocyjne oraz kontakt 

ze specjalistyczną organizacją 
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Intencja współpracy z fachową instytucją, oferującą 
osobistego doradcę ds. wolontariatu seniorów 

PROCENTY 

50% organizacji 
chciałoby 
współpracować z 
fachową instytucją, 
oferującą osobistego 
doradcę ds. 
wolontariatu 
seniorów 

50% organizacji nie 
chciałoby 
współpracować z 
fachową instytucją, 
oferującą osobistego 
doradcę ds. 
wolontariatu 
seniorów 

Korzystanie z pomocy zewnętrznych instytucji w zakresie 
współpracy z wolontariuszami seniorami 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

35% organizacji 
korzysta z pomocy 
zewnętrznej 
instytucji w zakresie 
współpracy z  
wolontariuszami 
seniorami 
 

65% organizacji nie 
korzysta z pomocy 
zewnętrznej 
instytucji w zakresie 
współpracy z  
wolontariuszami 
seniorami 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

Wnioski:  

Tylko co trzecia organizacja 
współpracująca z 

wolontariuszami seniorami 
korzysta z pomocy 

zewnętrznej instytucji w 
zakresie tej współpracy. 

Wnioski:  

Połowa organizacji 
współpracujących z 

wolontariuszami seniorami 
chciałaby współpracować z 

fachową instytucją oferującą 
osobistego doradcę ds. 
wolontariatu seniorów. 
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Korzystanie z pomocy zewnętrznej instytucji przy szkoleniu 
wolontariuszy seniorów 

PROCENTY 

79% z organizacji 
szkolących seniorów 
przed rozpoczęciem 
pracy jako 
wolontariusz nie 
korzysta z pomocy 
zewnętrznej 
instytucji 

21% z organizacji 
szkolących seniorów 
przed rozpoczęciem 
pracy jako 
wolontariusz 
korzysta z pomocy 
zewnętrznej 
instytucji 

Szkolenie seniorów przed rozpoczęciem pracy jako 
wolontariusz 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

30% organizacji nie 
szkoli seniorów 
przed rozpoczęciem 
pracy jako 
wolontariusz 
 

70% organizacji 
szkoli seniorów 
przed rozpoczęciem 
pracy jako 
wolontariusz 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

OBECNIE Z 
WOLONTARIUSZAMI 
SENIORAMI, KTÓRE 

SZKOLIŁY SENIORÓW 
PRZED ROZPOCZĘCIEM 

PRACY JAKO 
WOLONTARIUSZ 

[N=40] 

Wnioski:  

70% organizacji szkoli 
seniorów przed rozpoczęciem 

przez nich pracy jako 
wolontariusz. 

Wnioski:  

Tylko co piąta organizacja 
szkoląca seniorów przed 
rozpoczęciem pracy jako 
wolontariusz korzysta z 

pomocy zewnętrznej 
instytucji. 
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Nagradzanie oraz motywacja seniorów wolontariuszy 

PROCENTY 

ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
WOLONTARIUSZAMI 

SENIORAMI 
[N=40] 

30% organizacji nie 
nagradza ani nie motywuje 
seniorów wolontariuszy 

70% organizacji 
nagradza lub 
motywuje seniorów 
wolontariuszy 

Wnioski: Organizacje głównie motywują oraz nagradzają wolontariuszy seniorów poprzez 
organizowanie spotkań z okazji Dnia Wolontariusza, wręczanie drobnych upominków oraz dyplomów. 
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kulturalne

Wyjazdy / wycieczki Inne

Organizacje nagradzające lub motywujące wolontariuszy seniorów, N=28

Sposoby motywacji oraz nagradzania wolontariuszy seniorów 

PROCENTY 

Wnioski:  

70% organizacji nagradza lub 
motywuje wolontariuszy 

seniorów 
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Dziękujemy 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

  
  

Badanie i raport wykonane na zlecenie 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu przez 

Puzzle Research; PRFP Consulting Sp. z o.o. 

ul. Okopowa 56/1, Warszawa 

KONTAKT: roman.baszun@puzzleresearch.pl 

tel: 697992305 


