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Grzegorz: „Emerytura otworzyła mi oczy na nowe mo żliwo ści 

realizowania si ę.” 

W latach siedemdziesiątych, kiedy właściwie dopiero zaczynałem 

swoją karierę zawodową, zacząłem też angażować się w 

działalność społeczną. Wstąpiłem to parafialnego chóru, a później 

jako wolontariusz byłem tam również skarbnikiem. Potem 

dodatkowo zaangażowałem się w działalność w amatorskim teatrze, a nawet wszedłem do 

zarządu tej organizacji.  

Zachowanie zdrowych proporcji w mojej aktywności zawodowej, społecznej i 

niezaniedbywanie przy tym swojej rodziny zawsze było dla mnie niezmiernie istotne. 

Kiedy przeszedłem na emeryturę czułem potrzebę odwdzięczenia się społeczeństwu za 

wszelkie błogosławieństwo, którego w życiu doświadczyłem, dlatego postanowiłem 

wykorzystać swoje zdolności i umiejętności i zostać wolontariuszem.  

Rok przed odejściem na emeryturę zacząłem przeglądać Internet w poszukiwaniu 

informacji o organizacjach angażujących wolontariat w godzinach przedpołudniowych. W 

poszukiwaniach kierowałem się głównie lokalizacją organizacji, swoimi zainteresowaniami i 

umiejętnościami, ale również potrzebami konkretnych organizacji . 

Trafiłem do klubu młodzieżowego i świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez 

organizację katolicką. Najpierw tylko pomagałem dzieciom i młodzieży w odrabianiu zadań 

z przedmiotów humanistycznych I przyrodniczych – matematyka niestety nigdy nie była 

moją mocną stroną. Później zacząłem czytać bajki dzieciom w wieku przedszkolnym, a 

teraz założyłem w tej organizacji kółko teatralne i wspólnie z dziećmi przygotowujemy się 

właśnie do wystawienia „Czerwonego Kapturka”.  Już jako wolontariusz brałem udział w 

licznych szkoleniach z zasad tworzenia projektów i organizacji przedsięwzięć angażujących 

wiele osób. To pozwoliło mi zdobyć odpowiednie umiejętności i rozwinąć skrzydła! 

Dzisiejsi emeryci mają niepowtarzalną okazję tworzenia nowej rzeczywistości społecznej. 

Otrzymawszy od społeczeństwa wykształcenie, pracę i pozycję zawodową oraz względne 

bezpieczeństwo i stabilność finansową, mamy obowiązek angażowania się w wolontariat! 
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Zamiast wstępu  

Dlaczego warto angażować w działalność społeczną  osoby 
dojrzałe? 

 

Zaangażowanie osób starszych w aktywność społeczną i wolontariat to korzyść dla samej 

osoby starszej, organizacji i społeczności.  W zasadzie nikt na tym nic nie traci. Emerytowany 

wolontariusz zyskuje ciekawe zajęcie, satysfakcję z pomagania innym i często zdrowotną 

rehabilitację, odbywającą się przy okazji wykonywanych przez niego zajęć. Organizacja zyskuje 

profesjonalnego, wykształconego wolontariusza. Najwięcej jednak korzysta społeczność na 

rzecz której wolontariusz wykonuje swoją pracę – jak w przypadku Grzegorza dzieci, które 

uczestniczyły w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej.  

 Dlaczego więc organizacje pozarządowe wciąż nie odkryły tego potencjału? Osób starszych 

w społeczeństwie z roku na rok przybywa. Dzięki postępowi nauk medycznych są oni coraz 

zdrowsi. Są też często dobrze wykształceni i doświadczeni, co sprawia, że profesjonalnie i 

odpowiedzialnie wykonują powierzone im obowiązki. Dlaczego mówiąc wolontariusz wciąż 

myślimy tylko o licealiście, studencie, a nie o osobie dojrzałej, emerycie?  

Czy problem leży w rekrutowaniu? Dotarciu z informacją o wolontariacie do osób starszych? 

Zachęceniu osób starszych do wyjścia z domu i otwarcia się na potrzeby społeczne? Może 

problem polega na trudnościach w zaplanowaniu seniorom pracy, powierzeniu odpowiednich 

obowiązków? Odkryciu potencjału i pochyleniu się nad ich trudnościami? 

Na te i inne pytania odpowiadały badania prowadzone w drugiej połowie 2010 roku przez 

Stowarzyszenie Pro Ethica. Badania te miały głównie wymiar lokalny, obejmowały Rudę Śląską 

i zostały dofinansowane z budżetu miasta. 

Opracowanie metodologii angażowania osób starszych w wolontariat i działalność społeczną 

obejmuje część teoretyczną - analizę światowej literatury i praktyczną - wnioski 

z przeprowadzonych konsultacji z działaczami rudzkich organizacji pozarządowych. Przy okazji 

pracy nad metodologią do rudzkich organizacji pozarządowych rozesłana została ankieta 

umożliwiająca zaprezentowanie oferty dla osób starszych. Są tu więc konkretne informacje, 

gdzie i co może robić w Rudzie Śląskiej osoba starsza, która chciałaby zaangażować się w 

działalność społeczną. 

Publikacja ta kierowana jest zarówno do  działaczy i pracowników organizacji pozarządowych 

jak i  do osób indywidualnych, dojrzałych – także tych, którzy dotychczas z działalnością 

społeczną nie mieli nic wspólnego. Organizacjom pomaga ona zrozumieć dlaczego warto 
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dostosować swą ofertę do osób starszych i pokazuje, jak to zrobić. Osobom starszym pomaga, 

wskazując konkretne organizacje działające w mieście, doradza, jak odkryć swój potencjał oraz 

zaangażować się w pracę na rzecz potrzebujących. 

Zapraszam do lektury 

Anna Nawrot  

prezes Stowarzyszenia Pro Ethica
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Dlaczego tyle się mówi o wolontariacie 
seniorów 

Społecze ństwo obywatelskie 

Wolontariat, organizacje pozarządowe, zaangażowanie społeczne to pojęcia, które ściśle łączą 

się ze społeczeństwem obywatelskim. W Polsce przed rokiem 1989 wszelka aktywność 

społeczna była fikcją. Wcześniej mieliśmy tylko do czynienia z karykaturalnymi „pracami 

społecznymi”, a władze ujarzmiały wszelkie ludzkie inicjatywy.  Wraz z upadkiem komunizmu 

i sukcesem „Solidarności” ludzie uwierzyli, że mogą decydować o swojej przyszłości 

i o porządku społecznym. Widząc nieudolność działań administracji i instytucji państwowych, 

wzięli sprawy w swoje ręce, zakładając organizacje pozarządowe. Obecnie organizacje działają 

właściwie we wszystkich dziedzinach i branżach. Tanie budownictwo społeczne, 

zabezpieczenie osób biednych, chorych, pokrzywdzonych, wspieranie rozwoju dzieci 

i młodzieży, kultura, sport, rekreacja, ekologia i opieka nad zwierzętami to tylko niektóre 

z obszarów działalności organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Wolontariat i aktywność społeczna, o których mówimy, to działania wychodzące poza relacje 

rodzinne i koleżeńskie. Zwykle łączą się one ze współpracą z organizacjami pozarządowymi : 

fundacjami i stowarzyszeniami. W Polsce aktywność społeczna skupia się głównie przy 

szkołach (rady rodziców, kółka rozwoju zainteresowań, kluby wolontariusza) i przy parafiach 

(grupy charytatywne, organizacja festynów parafialnych, świetlice socjoterapeutyczne itp.). 

Działalność ta musi być świadoma i dobrowolna, nie jest więc wolontariatem działalność 

dobroczynna, którą uczniowie wykonują w trakcie zajęć lekcyjnych lub  praca wykonywana 

zawodowo.   

Mimo że wiele badań społecznych pokazuje, że Polacy są  bardzo mało zaangażowani 

społeczne i rzadko angażują się w wolontariat, organizacje pozarządowe rozwijają się. Dzięki 

funduszom unijnym i możliwości zlecenia zadań społecznych organizacjom przez jednostki 

samorządowe, organizacje stają się coraz bardziej profesjonalne i wykonują coraz więcej 

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. 
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istotnych dla społeczności zadań. Potrzebują pomocy  wolontariuszy i zaczynają odkrywać 

potencjał tych dojrzałych. 

Demografia  

Powodem tak dużego zainteresowania wolontariatem seniorów jest między innymi 

przechodzenie w wiek emerytalny generacji powojennego wyżu demograficznego. Między 

rokiem 1946, a  1964 urodziło się w Polsce ponad 11 milionów dzieci. W roku 2011 najstarsze 

roczniki powojennego wyżu demograficznego będą miały 65 lat. Średnia długość życia to około 

85 lat, ale wielu dzisiejszych emerytów będzie w pełni sił nawet grubo po 80-tce.  Kolejne 

generacje przechodzą na emeryturę. To ogromny potencjał ludzi z doświadczeniem, wiedzą 

i potencjałem. Stereotyp schorowanego i biernego emeryta przechodzi do przeszłości. Ludzie 

z tej generacji są pełni sił i możliwości. Ich potencjał jako wolontariuszy coraz częściej 

dostrzegają organizacje pozarządowe. Otwarcie się na starszych wolontariuszy to odkrycie 

potencjału, który ciągle rośnie. Już obecnie mamy wiele pełnych sił i wigoru osób starszych, a z 

roku na rok jest ich coraz to więcej.  

 
Unia Europejska  

Warto w tym miejscu przytoczyć dwie głoszone w Unii Europejskiej zasady, które mocno 

wpływają na wszelkie działania rozwijające wolontariat i aktywność społeczną seniorów: 

subsydiarność i aktywne starzenie się. Zasady te przenikają również do działań realizowanych 

w ramach polityki krajowej i samorządowej w naszym kraju, a przede wszystkim wpływają na 

profil projektów realizowanych dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej.  

Subsydiarno ść to zasada głosząca, że wszelkie możliwe zadania społeczne powinny być 

realizowane najbliżej człowieka - na najniższym poziome instytucjonalnym, a poziom wyższy 

powinien wspierać, a nie wyręczać poziom niższy w realizacji swoich ról społecznych.  Zadania, 

które może z powodzeniem realizować rodzina, takie jak wychowanie, edukacja, opieka nad 

osobami chorymi i zależnymi nie powinny wykonywać instytucje. To człowiek jest podmiotem 

wszelkich działań i sprawy istotne dla jego rozwoju powinny być realizowane przez instytucje, 

które są mu najbliższe: rodzina, szkoła, stowarzyszenia, samorząd. Subsydiarność sprawia, że 

mamy więcej do powiedzenia w sprawach nas dotyczących i powinniśmy angażować się 

w działalność społeczną, obywatelską i wolontariat, bo wtedy mamy szansę wiele zmienić.  

Aktywne starzenie si ę to zasada, która dowartościowuje osoby po 50 roku życia w wszelkich 

realizowanych przez państwo zadaniach i politykach. Głosi ona, że osoby w wieku dojrzałym 
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maja prawo do aktywności zawodowej, rozwoju i awansu, ale również do zasłużonej emerytury, 

angażowania się w życie społeczne poprzez wolontariat, warunków do  zdrowego stylu życia 

i opieki zdrowotnej. Zwiększający się w Europie odsetek osób starszych wskazuje więc, że 

powinniśmy już teraz inwestować w rozwiązania przyjazne osobom dojrzałym: przyjazne 

miejsca pracy, system opieki zdrowotnej, płynność finansowa w systemie emerytalnym. Rok 

2012 został ogłoszony w Unii Europejskiej rokiem aktywnego starzenia się.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie projektów rozwijaj ących seniorów  

Komisja Europejska dofinansowuje projekty dotyczące 
edukacji niezawodowej osób dorosłych w ramach 
„Programu Grudtvig”  i wspiera współpracę na poziomie 
europejskim w tym obszarze. 

� Wolontariat Seniorów dofinansowuje osobom po 50 roku życia zagraniczne 
wyjazdy  
wolontariackie trwające od 3 do 8 tygodni. Nie wymagany jest wkład własny! 
 

� Warsztaty Grundtviga finansują osobom dojrzałym wyjazdy na zagraniczne 
warsztaty, seminaria i inne działania edukacyjne. Edukacja ta związana musi być nie 
z pracą, a z ogólnym rozwojem człowieka (np. sztuki wizualne, kreatywność, hobby, 
języki obce). 
 

� Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych akcja dofinansowująca działania  
zagraniczne edukacyjno – rozwojowe osób prowadzących edukację niezawodową 
ludzi dorosłych 

Więcej: www.grundtvig.org.pl  
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Trudno ść wygaszenia, potrzeba aktywno ści  

„Obecnie jesteśmy świadkami tworzenia się nowego etapu życia – pomiędzy wiekiem średnim 

a starością” - twierdzi amerykański socjolog Freedman. „Po trzydziestu latach aktywności 

zawodowej na emeryturę odchodzą ludzie u szczytu swoich zawodowych i intelektualnych 

możliwości. Oczekują oni od życia czegoś więcej i buntują się wobec zawodowej i społecznej 

bierności. "  

Skutkiem tego zjawiska jest rozkwit organizacji pozarządowych wspierających rozwój 

i wolontariat osób starszych. Wiele z  działań określanych obecnie jako „wolontariat seniorów” 

bardziej niż zaspokojenie pewnych potrzeb społecznych czy charytatywnych ma na celu 

stworzenie osobom emerytowanym możliwości do aktywności. Nowa generacja osób starszych 

chętnie skusi się możliwością dalszej aktywności i otworzy się na oferty pracy wolontariackiej 

dającej szansę wykorzystania swoich umiejętności, kreatywności i wyobraźni.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkret!  Organizacja w Rudzie Śląskiej z ofert ą dla 50+ 

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku www.utwrudasl.pl 

Ruda Śląska Nowy Bytom   tel: (32) 244 20 80 
ul. Markowej 20a    kom: 603 928 105  

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje swoim członkom liczne zajęcia rozwijające 
ciało, ducha  
i intelekt. 

� zajęcia ruchowe: gimnastyka, basen, taniec rytmiczny, nordic walking 
� wieczorki taneczne 
� wycieczki turystyczne  
� wykłady i seminaria w przyjaznej dla każdego formie  (m.in. z psychologii, 

literatury,historii sztuki i innych dziedzin nauki) 
� lektoraty języków obcych 
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Kilka rad dla organizacji  

Dlaczego warto? 

Jeżeli Wasza organizacja wciąż nie angażuje osób starszych do pomocy przy realizacji swoich 

zadań, warto to zmienić.  

Osoby starsze to doskonali wolontariusze: 

• Mają więcej czasu.  Zwłaszcza jeśli są na emeryturze, mają więcej czasu i chęci do 

zaangażowania się w wolontariat ciągły, regularny. Są dyspozycyjni w godzinach 

przedpołudniowych, mogą więc pomagać w załatwianiu spraw, których nie można zrobić 

popołudniami. 

 

• Mają umiej ętności.  Wielu dojrzałych wolontariuszy przez wiele lat pracowało 

zawodowo. Ich doświadczenie, odpowiedzialność, umiejętności są nie do przecenienia 

w organizacji. Dojrzały wolontariusz może wykonywać wiele czynności, których nie 

powierzylibyście osobie młodszej: od marketingu przez księgowość i sprawy 

administracyjne, po pozyskiwanie dodatkowych funduszy. To, że starszy wolontariusz 

nie jest obeznany w projektowej nomenklaturze, nie znaczy, że po krótkim przeszkoleniu 

nie byłby w stanie znakomicie poprawić skuteczności działań Waszej organizacji. 

 
• Są zainteresowani.  Osoby starsze mają zwykle bardzo rozwinięte zainteresowania. 

Może dotychczas nie odkryte jako obszar wolontariatu, ale bardzo cenne. Są 

pasjonatami i specjalistami, którzy mogą wiele nauczyć innych. 

 
• Chcą pomaga ć. Zwykle osoby starsze, które mają poczucie spełnionego życia, chcą 

dzielić się swoim szczęściem z innymi. Chętniej włączą się w pracę na rzecz osób 

potrzebujących. 

 
• Mają kontakty.  Osoby starsze są nie do przecenienia w działaniach mających na celu 

pozyskanie dla organizacji środków na działalność. Często lepiej wiedzą do kogo 

zwrócić się z prośbą o sponsoring, a dla potencjalnych sponsorów  są o wiele bardziej 

wiarygodni niż osoby młodsze. 
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Jak dotrze ć? 

Dzisiejsi wolontariusze - emeryci nie postrzegają siebie jak seniorów, rekrutując ich można więc 

spokojnie wykorzystywać te same techniki, które używa się w przypadku angażowania 

wolontariuszy z innych grup wiekowych. Wykorzystuj kontakty, media i nie zapomnij o 

Internecie. Aby lepiej poznać zasady rekrutowania wolontariuszy, zachęcamy do lektury 

licznych wydawanych przez Stowarzyszenie Pro Ethica  publikacji dostępnych na stronie 

www.chcepomoc.org.pl. Serwis prowadzi również internetowe pośrednictwo między przyszłymi 

wolontariuszami a organizacjami potrzebującymi pomocy.  

Koordynator chcący zaangażować wolontariuszy – emerytów będzie jednak musiał 

przekonstruować nie tyle metody pozyskiwania wolontariuszy, co  oferty prac, które ma dla 

wolontariuszy, tak by były atrakcyjne dla osób starszych. Emeryci bowiem mają zupełnie inne 

motywacje do angażowania się w aktywność  społeczną. 

  

 

Jak przekona ć? 
 

Człowiek niezależnie od swojego wieku, doświadczenia, wykształcenia czy statusu 

socjoekonomicznego nie podejmie żadnej działalności, jeśli nie będzie miał motywacji. Proszę 

wyobrazić sobie człowieka, który trzyma w dłoniach dżdżownicę. Nic nie stoi na przeszkodzie, 

żeby włożyć tę dżdżownicę do ust i zjeść ją, jednak większość ludzi tego nie zrobi (choć może). 

Żeby włożyć brudną, śliską dżdżownicę do ust, pogryźć ją i połknąć, musi zaistnieć jakaś 

szczególna sytuacja – musi pojawić się motywacja.  

Być może ktoś zaproponuje owemu trzymającemu w dłoniach dżdżownicę człowiekowi wysoką 

sumę pieniędzy, a może przekona go, że ten skąposzczęt jest doskonałym lekiem na męczącą 

go dolegliwość, a może zjedzenie dżdżownicy jest przepustką do tajemniczego zrzeszenia, 

którego nasz bohater chce zostać członkiem. Najprościej rzecz ujmując, motywacja to jest stan 

„chcenia” zrobienia czegoś, podjęcia działania, spowodowanego działaniem czynników 

„Anga żując wolontariusza 50+ b ądź elastyczny  i nie mów mu 
co ma robi ć!” 
Joan Meiling , amerykańska działaczka organizacji 
pozarządowych 

Organizując projekt wolontariacki dla osób starszych stwórz im 
wiele możliwości i wsłuchaj się w ich potrzeby, następnie udaj się 

w miejsca, gdzie możesz spotkać swoich wolontariuszy – do parku, kościoła, klubów 
seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przekonaj osoby, że warto Ci pomóc.  
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zewnętrznych (zdobycia nagrody lub uniknięcia kary) lub wewnętrznych podmiotu (np. stanu 

zadowolenia). 

 

MOTYWAJCA 

MÓC           CHCIEĆ             ZROBIĆ 

 

Ludzie zastanawiają się nad sensem kierunku podejmowanych przez siebie aktywności. 

Większość działań społecznie ważnych podlega kontroli naszej woli. Chęć jednostki, co do 

zrealizowania zamiaru lub jego nie zrealizowania (zjedzenia lub nie dżdżownicy) jest 

bezpośrednim czynnikiem wpływającym na zachowanie. Co zatem należy wziąć pod uwagę, 

aby zwiększyć prawdopodobieństwo odpowiedniego zachowania (w naszym przypadku 

podjęcia pracy wolontariackiej)? Przede wszystkim należy wzmocnić lub zbudować pozytywną 

postawę do wolontariatu.  

Skuteczną metodą oddziaływania na postawy jest uświadamianie uczestnikom osobistych 

korzy ści , jakie odniosą z podjęcia pracy wolontariackiej. Nasz bohater trzymający w dłoniach 

dżdżownicę, nie włoży jej do ust, dopóki nie będzie przekonany, że przyniesie mu to konkretne 

korzyści. Podobnie z pracą wolontariacką – trudno oczekiwać, że ktokolwiek zaangażuje się nie 

wiedząc, „co z tego będzie miał”, przy czym realizacja osobistych potrzeb i poczucie satysfakcji 

też jest korzyścią. Warto pamiętać o tym, że korzyści zawsze odnoszą się do indywidualnych 

potrzeb wolontariuszy. W tym miejscu należy przypomnieć nieco przykurzoną, klasyczną 

koncepcję Abrahama Maslowa o hierarchicznym sposobie realizowania potrzeb: 
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Nasi wolontariusze różnią się stopniem nasilenia potrzeb i poziomem ich realizacji. Rozważmy 

konkretny przykład:  

Zofia  jest osobą dość nieśmiałą, ma jedną przyjaciółkę i z nią spędza większość czasu. 

Nawiązywanie nowych kontaktów sprawia jej trudność, a bardzo chciałaby się czuć 

akceptowanym i lubianym członkiem grupy. Wolontariat może zaspokoić jej potrzebę 

przynależności, więc korzyścią dla Zofii będzie zdobycie nowego grona „bezpiecznych” 

i wartościowych znajomych lub przyjaciół.  

Krzysztof  jest duszą towarzystwa. Jest emerytowanym dyrektorem o wysokich kompetencjach 

interpersonalnych. Lubi być podziwiany, sprawia mu przyjemność, gdy jego zdolności 

i zaangażowanie są doceniane. Krzysztofowi będzie zależało na realizowaniu potrzeby 

szacunku. Dla niego korzyścią będzie uznanie kolegów, współpracowników, rodziny. Będzie 

zachwycony wieszając swój dyplom uznania od organizacji, dla której poświęcił swój czas i 

energię.  

Ponieważ zarówno Zofia jak i Krzysztof są już na emeryturze, korzyścią dla nich nie będą 

referencje dla pracodawcy, które zwykle wystawia się młodym wolontariuszom.  

Powyższy przykład pokazuje, że nie każda zaleta jest korzyścią. Korzyść odnosi się do 

indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 

Aby dobrze zaprezentować korzyści, które może odnieść dojrzały wolontariusz, trzeba dobrze 

znać jego potrzeby. Często są one bardzo indywidualne, zależą od sytuacji rodzinnej, 

osobowości, stanu zdrowia itp. Dojrzali wolontariusze maja jednak bardzo wiele potrzeb 

wspólnych i podobnych barier, których lekceważenie uniemożliwi zaangażowanie ich do 

jakiejkolwiek aktywności społecznej.  

 

 

 

 
 

Pozyskasz wolontariusza, tylko jeśli uda Ci się go zmotywować! Poznaj dobrze przyszłego 

wolontariusza, odkryj jego potrzeby i to co będzie dla niego korzyścią. Zaleta jest korzy ścią 

wtedy, gdy odnosi si ę do indywidualnych potrzeb. 
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Motywatory i bariery osób dojrzałych  

Posiłkując się badaniami przeprowadzanymi przez australijską badaczkę Judy Esmond; 

zaprezentujemy kilka najbardziej powszechnych barier i motywacji osób dojrzałych do 

angażowania się w wolontariat. 

� Organizacja, profesjonalizm, sensownie zorganizowan e działanie 

Dobra organizacja pracy, odpowiednie zaplecze i mądre zarządzanie są zawsze niezmiernie 

ważne przy pozyskaniu i utrzymaniu wolontariuszy,  ale w przypadku seniorów jest to 

szczególnie istotne. Żaden szanujący się emeryt nie zostanie długo wolontariuszem 

w organizacji, w której panuje bałagan i chaos. Przywołując tu piramidę potrzeb Masłowa, dobra 

organizacja zapewnia wolontariuszom podstawową potrzebę bezpieczeństwa i bez niej nie 

można nawet myśleć o wzniesieniu się na poziom uświadamiania wolontariuszom potrzeb 

wyższego rzędu. 

Pokolenie “Baby boomu” musiało być dobrze zorganizowane w swojej pracy zawodowej oraz 

w godzeniu aktywności zawodowej z obowiązkami domowymi i innymi dodatkowymi zajęciami. 

Wielu z angażujących się w wolontariat osób starszych to emerytowani dyrektorzy, księgowi, 

kierownicy, więc ich oczekiwania odnośnie organizacji pracy są o wiele wyższe.  Osoby te 

szanują swój czas i nie mają ochoty marnować go na niezorganizowaną działalność 

wolontariacką.  Pokolenie to obserwowało w swej młodości zbyt wiele bezsensownych, 

organizowanych odgórnie przez komunistyczne władze “czynów społecznych”, by tolerować 

nieudolność dzisiejszych organizacji  pozarządowych.   

� Otwarto ść, przyjazna atmosfera pracy, w której szczerze doce nia si ę aktywno ść 

wolontariuszy   

Powyższe potrzeby bardzo łączą się z otwartością i koniecznością okazywania wdzięczności, 

grupą wsparcia i okazaniem prawdziwej troski o wolontariuszy. Przy angażowaniu w wolontariat 

lub aktywność społeczną osób dojrzałych konieczne jest zatroszczenie się o ich kondycję i stan 

zdrowia. Czy angażując dojrzałych wolontariuszy  pomyślałeś o tym, by zorganizować im 

wygodny dojazd i komfortowe warunki pracy, opłaciłeś konieczne ubezpieczenie, zapytałeś 

o stan ich zdrowia? Pokolenie “baby boom”  to ludzie otwarci, często dobrze wykształceni, 

doświadczeni, chcący dawać i angażować się na rzecz wspólnego dobra, ale oczekujący 

w zamian troski i wdzięczności.  Może oni od tak dawna angażują się w organizacji, że 

zapominasz im podziękować lub docenić? Powinieneś to zrobić, bo pewnego dnia mogą się już 

nie pojawić. 

Na wielu szkoleniach dla koordynatorów wolontariuszy często mówi się, że wolontariusz  nie 

pracuje po to, aby mu dziękowano. Badania jednak nie potwierdzają tego stwierdzenia. 
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Wykazano, że dojrzali wolontariusze oczekują podziękowań za włożony w pracę wysiłek. 

Sposób w jaki okazuje się wdzięczność wolontariuszom jest różny i zależy zarówno od 

specyficznych cech organizacji, jak i od konkretnego wolontariusza. Podziękowania mogą być 

indywidualne, ale również uroczyste. W Rudzie Śląskiej co roku organizowana jest gala, na 

której nagradzani są najbardziej aktywni w mieście wolontariusze. W podniosłych 

okolicznościach z rąk prezydenta miasta otrzymują oni statuetki Anioła Wolontariatu wykonane 

przez osoby niepełnosprawne. Może warto zgłosić do nich wolontariuszy! 

� Znaczące, ciekawe, twórcze i rozwijaj ące obowi ązki wolontariusza 
 

Pokolenie powojennego wyżu oczekuje ofert wolontariatu, który da im szanse angażowania się 

w sensowne działania na rzecz rozwiązania istotnych problemów społecznych.  Wolontariusz to 

nie jest bezpłatna siła robocza, która jak niewolnik zaangażuje się w realizację każdego 

żmudnego zadania, które na dodatek nie wiąże sie z żadną społeczną misją. Osoba 

angażująca wolontariuszy musi w pierwszej kolejności zadbać o to, by projekty organizacji 

rzeczywiście rozwiązywały  istotne problemy i odpowiadały na ważne potrzeby społeczne. Musi 

też zadbać o to, by pracujący dla organizacji wolontariusze znali misję i cel działań organizacji,  

jak również wiedzieli, dlaczego realizowany jest dany projekt. Będą oni wtedy bardziej skłonni 

do angażowania się w pracę, nawet gdy łączy się ona z wykonywaniem zajęć nieprzyjemnych. 

Postaraj się też o to, by dobrze zaplanować obowiązki wolontariusza i poznać jego możliwości. 

Praca wolontariacka powinna być ciekawa, miła, rozwijająca, twórcza.  Jeżeli zlecisz 

wolontariuszowi same nieprzyjemne zadania, z pewnością znajdzie on inną organizację, w 

której będzie mógł się rozwijać. 

Wolontariusze w wieku emerytalnym często podkreślali w badaniach prowadzonych przez Judy 

Esmond, że obowiązki wolontariuszy muszą być ciekawe, często odmienne od tych, które przez 

lata wykonywali w swojej pracy zawodowej. Wolontariusz - emeryt tęskni za aktywnością , musi 

najpierw powtórnie uwierzyć w siebie, a potem zmierzyć się z wyzwaniem sprawdzenia się w 

zupełnie nowych  dla siebie obowiązkach.  

Każdy wolontariusz potrzebuje też informacji zwrotnej, dotyczącej tego, jak jego indywidualny 

wysiłek przyczynił się do realizacji całego projektu, rozwoju całej organizacji, rozwiązania 

konkretnego problemu społecznego, który był celem całej aktywności. To nie powinien być jakiś 

zryw, ale całościowa analiza i strategia oceniania efektywności działań.  

� Indywidualne potrzeby wolontariusza 

“Dlaczego  chcesz zostać wolontariuszem? “. Jeżeli organizacja jest w stanie zidentyfikować 

indywidualne potrzeby potencjalnego wolontariusza, potrafi lepiej dopasować wolontariusza do 

konkretnych zadań, które zaspokoją realizację tych potrzeb. Osoby w wieku dojrzałym są 
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doświadczone i zwykle bardzo dobrze znają swoje potrzeby, jak również mocne i słabe strony. 

Nie mają też oporów, by o tym mówić. Koordynator wolontariuszy musi tylko chcieć o to zapytać 

i zadbać, by indywidualne potrzeby każdego wolontariusza były zaspakajane w organizacji.   

� Edukacja 

Jeżeli myślisz, że osoba starsza niczego już nie chce i nie może się nauczyć, to nie powinieneś 

w ogóle angażować starszych wolontariuszy. Do podstawowych obowiązków koordynatora 

należy stworzyć wolontariuszom możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Pamiętaj 

jednak, że musi to być możliwość, a nie obowiązek! 

Na pierwszy rzut oka potrzeby edukacyjne, szkolenia i profesjonalizacja przynoszą korzyść  

zarówno wolontariuszowi jak i organizacji. Badania przeprowadzane wśród wolontariuszy po 50 

roku życia pokazały, że konieczne jest dopasowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych 

potrzeb wolontariuszy. Wolontariusze bezpłatnie angażują swój czas na działalność społeczną 

i nie chcą obowiązkowych szkoleń, nie potrzebują też już żadnych dodatkowych certyfikatów 

i uprawnień.  Przez wiele lat pracowali zawodowo i często mają więcej praktycznej wiedzy niż 

ta, którą mogliby zyskać na organizowanych szkoleniach. Osoby te mają też inny sposób 

przyswajania wiedzy i często nie jest dobre wysyłanie ich na szkolenia z młodszymi 

wolontariuszami.  

Reasumując, dojrzali wolontariusze nie chcą tradycyjnych, nudnych i sformalizowanych 

szkoleń, ale możliwości uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. Ich czas jest cenny, 

doświadczenie i wiedza nie do przecenienia, dobre jest wiec organizowanie szkoleń metodami 

aktywnymi, które pozwolą wydobyć z uczestników wiedzę i dzielenie swoim doświadczeniem.  

Osoby starsze najlepiej uczą się w otwartej przestrzeni, podkreślających równość miedzy osoba 

prowadzącą szkolenie a uczestnikami. Prowadzący szkolenie powinien zawsze respektować 

uczestników,  doceniać kapitał posiadanej przez nich wiedzy i doświadczeń. 

� Czas 

Czas osób starszych  jest cenny. Nigdy nie traktuj dojrzałego wolontariusza jako tego, który jest 

zawsze dyspozycyjny i wykona każde dodatkowe zadanie.  

Osoby starsze mają często więcej obowiązków niż Ci się wydaje. Często pomagają w opiece 

nad wnukami, prowadzą dom i realizują liczne swoje zainteresowania. Szanują swój czas, 

a jednak skłonne są angażować się w działalność społeczną i wolontariat. 

Nie należy oczekiwać od wolontariuszy zaangażowania długoterminowego. Lepiej jest 

prowadzić projekty krótkie i organizować zadania w krótkim i konkretnym wymiarze czasu. Nie 

utrudniaj wolontariuszowi odejścia. Ma prawo do wielu innych dodatkowych aktywności. Lepiej 
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jest planować pracę dla wielu krótkoterminowych wolontariuszy i skontaktować się z tymi, którzy 

kiedyś Ci już pomagali, jeśli spodziewasz się realizacji większych projektów. 

� Trudno ści to mo żliwo ści 

Postaraj się też twórczo podejść do trudności i ograniczeń czasowych. Twój 50-letni 

wolontariusz zajmuje się wnukami? Pomyśl  o takim zajęciu dla niego, które będzie w stanie 

wykonać razem z nimi! Wolontariat rodzinny to ogromny potencjał. Daje rodzinom szanse na 

wspólne spędzenie czasu, wspólne zajęcie, uczenie się nowych rzeczy, wzmocnienie 

rodzinnych więzi. Seniorzy mogą być kluczem do całej rodziny. Musisz tylko dobrze 

zorganizować ten projekt. 

Starszy wolontariusz ma problemy z wychodzeniem z domu? Pamiętaj też, że dzisiejsi 

dziadkowie i babcie bywają bardziej zaawansowani technologiczne niż myślisz. Może niektóre 

obowiązki wolontariusze mogą wykonywać zdalnie, nie wychodząc z domu. Wykorzystywanie 

komputerów i Internetu do projektów społecznych może zwiększyć Twoją efektywność, 

oszczędzić czas i pomóc zdobyć Ci wielu nowych wolontariuszy. Zachęcamy do korzystania 

z działającego na terenie Rudy Śląskiej serwisu www.chcepomoc.org.pl i do twórczego 

podejścia do obowiązków, które wolontariusz może robić zdalnie. 

� Uszanuj ograniczenia  

Pamiętaj, że starszy wolontariusz może mieć wiele ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia,  

wieku albo innych ważnych, a nieznanych Ci powodów. Konieczna jest atmosfera szczerości, 

aby wolontariusz bez obaw mógł informować koordynatora o swoich ograniczeniach 

i wyrozumiałości, aby koordynator mógł dostosować zadania do tych ograniczeń. 

Pani Halstead doświadczona w angażowaniu starszych wolontariuszy sugeruje, by raczej pytać  

wolontariuszy, czym chcieliby się zająć niż zlecać im zadania, które są do wykonania. Zwykle 

tak wygląda moja rozmowa z wolontariuszem mówi Haltead : „Wiesz ta praca wymaga wiele 

stania. Czy to jest coś, co chciałbyś robić? Wiem, że po całym dniu pracy moje nogi są 

opuchnięte i zmęczone, więc osobiście wolę zadania, które można wykonywać w pozycji 

siedzącej.” Tego typu podejście jest przyjazne i pełne szacunku, daje odczuć starszemu 

wolontariuszowi, że każdy z nas ma pewne ograniczenia. 

 

. 
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Praktyka 

Zapytaliśmy o zdanie lokalnych ekspertów 

 

 

 

Warsztaty 

 

Jeżeli Ty również nie pomyślałbyś, że Rudzki Klub 

Grotołazów to organizacja przyjazna Seniorom, to 

znaczy, że podobnie jak my nie jesteś do końca 

specjalistą z dziedziny aktywności osób starszych. 

Seniorzy przekraczają wszelkie granice i potrafią 

zdobywać niejedne szczyty i jaskinie.  Postanowiliśmy 

więc zapytać o zasady angażowania osób dojrzałych w 

wolontariat i działalność społeczną. W trzecim kwartale 

2010 roku drogą mailową, telefoniczną i podczas licznych spotkań konsultowaliśmy z rudzkimi 

działaczami społecznymi zasady angażowania seniorów i miejsca, w których mogą realizować 

się mogą osoby starsze. Organizacje otrzymały ankietę, w której mogły prezentować  swoją 

ofertę i zostały zaproszone na organizowane 10 listopada 2010 roku warsztaty. 

Warsztaty miały na celu poszerzenie kompetencji 

uczestników z zakresu metod angażowania dojrzałych 

wolontariuszy. Celem było również poszerzenie 

opracowywanej metodologii angażowania osób 

starszych w wolontariat o praktyczne doświadczenia 

lokalnych ekspertów.  

 

Konkret!  Organizacja w Rudzie Śląskiej z ofert ą dla 50+ 

Rudzki Klub Grotołazów NOCEK www.nocek.pl   
Ruda Śląska Wirek Środy 19.00 – 21.00 zebrania w klubie 
Obr. Westerplatte 2a Poniedziałki i piątki 17.00 – 19.00 zajęcia na 

ściance 

Eksploracja jaskiń, sportowe i turystyczne przejścia jaskiniowe, wspinaczka, turystyka 
górska, sporty przestrzenne to działania dostępne dla seniorów!  Wyprawa na Kitzsteinhorn, 
Czarnogóra - wyprawa do wapiennych gór, Portugalia - szlakiem portugalskim do Santigo,  
Szwajcaria - starcie z Matterhornem. To tylko część z licznych dokonań członków 
stowarzyszenie Nocek. Organizacja zapewnia, że jest otwarta dla każdego żądnego przygód 
i ekstremalnych wypraw emeryta i nie stosuje ograniczeń wiekowych dla swoich członków! 
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W zajęciach wzięły udział osoby, które na co dzień w organizacjach pozarządowych i grupach 

parafialnych zmagają się z wyzwaniem organizowania zajęć dla osób po pięćdziesiątym roku. 

W trakcie spotkania uczestnicy zgodzili się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu 

angażowania osób dorosłych w różne przedsięwzięcia i podpowiadali, jakie rudzkie organizacje 

powinny zostać zaprezentowane w niniejszej publikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główną opinią, która przewijała się w wypowiedziach 

wielu uczestników warsztatów było stwierdzenie, że 

osoby starsze niezwykle trudno jest zaangażować w 

jakiekolwiek działania społeczne. Boją się aktywności, 

ośmieszenia, porażki przy konieczności sprostania 

nowym wyzwaniom.  

 

Konkret!  Organizacja w Rudzie Śląskiej z ofert ą dla 50+ 

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe  Życie”  

Ruda Śląska ul. Ballestremów 16. (budynek Urzędu Pracy) 

 
 To nie jest stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików, ale ludzi z pasją, którzy pomagają 

osobom z uzależnionym i współuzależnionym znaleźć nowy, zdrowy sposób na życie! 

Osobie uzależnionej od alkoholu i członkom jej rodziny najskuteczniej może pomóc ktoś, 

kto miał podobny problem i poradził sobie z nim.  W taki właśnie wolontariat angażują się 

osoby w tym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie zrzesza całe rodziny pomagające osobom z 

problemami alkoholowymi. Szczególnie potrzebują ludzi doświadczonych, które pomogą 

poradami prawnymi osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Na prawdę warto im 

pomóc, bo dla osób wychodzących z nałogu robią rzeczy niesamowite. 

 

TYDZIEŃ W KLUBIE : 

PONIEDZIAŁEK 16.00 - 20.00 Kółko zainteresowań 

WTOREK godz.16.00 - 20.00 Spotkania Społeczności 

ŚRODA godz. 16.00 - 20.00 Prezentacje multimedialne  

CZWARTEK godz. 16.00 - 20.00 Grupa Wsparcia 

PIĄTEK godz. 16.00 - 20.00 Spotkania towarzyskie, Dzień gier i sportu 

SOBOTA (ostatnia w miesiącu) godz. 16.00 - 22.00 Spotkania rodzinne i rocznicowe 
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Helena: „Błędem jest angażowania osób starszych w działania nowatorskie, innowacyjne. 

Lubimy chodzić wydeptanymi ścieżkami, działać zachowawczo, nie chcemy się ośmieszyć. 

Jednym słowem, nie lubimy nowości” 

Asia: „Trudno jest zmotywować osoby starsze, zaangażować w jakiekolwiek nowe działania. 

Młodzież podchwyci łatwo każdą propozycje, osoby starsze niekoniecznie. Tu trzeba 

indywidualnych rozmów, na osobności lub w bardzo małych grupach. Jeszcze trudniej jest 

zachęcenie osób starszych do inicjatywy. Nie chcemy by w naszej organizacji zarząd wciąż 

narzucał pomysły akcji, które ludzie potem realizują. Pragniemy by oni sami wyszli w inicjatywą 

i robili to co lubią.”  

Na warsztatach pojawiło się też wiele cennych sugestii co należy zrobić, aby sprostać wyzwaniu 

zrobienia czegoś wspólnie ze starszymi: 

• Zarażaj entuzjazmem. Osoby starsze łatwiej zaangażują się w działanie, gdy zachęci 

ich do tego przyjaciel lub zaangażowany lider. Indywidualne rozmowy, inspirujący 

przykład, to działania, które pomogą pozyskać Ci najwięcej dorosłych wolontariuszy. 

• Dobrze zdefiniuj zadania: osoby starsze łatwiej zaangażują się w działania jeżeli 

będą dokładnie wiedzieć co mają zrobić. Bądź otwarty na inicjatywę, zaplanuj zadania 

tak aby dopowiadały zainteresowaniom, zdolnościom i możliwościom wolontariusza. Nie 

bazuj na ogólnikach, ale mów konkretnie kto czym ma się zająć. 

• Poznaj pasje Osoby dojrzałe nie pragną odkryć nowych pasji, ale rozwijać te które już 

mają. Haftowanie, gotowanie, hodowla gołębi, uprawianie ogródka i wiele, wiele innych 

zainteresować to coś na czym należy bazować angażując osoby starsze. 

• Zdrowie i aktywno ść. „Zaangażujemy się w coś jeśli zobaczymy w tym dla siebie 

korzyści zdrowotne” Zdrowa dieta, gimnastyka rehabilitacyjna, basen to tylko przykłady 

z zajęć którymi zainteresowane byłyby osoby dojrzałe. „Nie będziemy działać jeśli praca 

wolontariacka sprawia, że podupadamy na zdrowiu. Nie mam już 20- tu lat i kondycja już 

nie taka” 

W Rudzie Śląskiej wiele jest inicjatyw i organizacji przyjaznych seniorom, ale wciąż konieczne 
jest wsłuchiwanie się w ich potrzeby i propozycje działań, nie zniechęcanie się oporami osób 
dojrzałych ale tworzenie nowych możliwości do samorealizacji i zaangażowania społecznego. 
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Metodologia została opracowana w ramach Działalności Centrum Wolontariatu w Rudzie  
Śląskiej, które jest finansowane z budżetu miasta Ruda Śląska w ramach umowy EZS.5029-
12/10. 

� www.kobieta50plus.pl Portal kierowany do kobiet po 50-tce, moda kobiet dojrzałych, 
zdowa dieta i zajęcia rehabilitacyjno- sportowe,  oferty pracy, porady finansowe, 
wskazówki dotyczące aktywności społecznej, to tylko część spraw poruszanych 
przez portal. 

� www.edu50plus.pl Portal edukacji internetowej dla osób po 50-tym roku życia. 
Trening pamięci, kurs grafiki komputerowej, porady finansowe dla osób 
przechodzących na emeryturę, to tylko niektóre z kursów oferowanych seniorom 
przez serwis. 

� www.zycie.senior.pl Kultura, sztuka, literatura, sport, rodzina z punktu widzenia 
seniora. 

� www.chcepomoc.org.pl i www.e-wolontariat.pl serwisy zawierające liczne 
interesujące oferty wolontariatu. Nie wiesz, gdzie się zaangażować? Poszukaj tego 
w sieci! 

Senior w sieci  

Internet jest demokratyczny. Nie bój się komputera. W Internecie 
znajdziesz wiele stron adresowanych do osób dojrzałych, 
wspomagających ich aktywność i dobroczynność. Oto przykłady 
tylko niektórych z nich: 


