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Wolontariat w profilaktyceWolontariat w profilaktyce

We wspó³czesnych programach profilaktycznych, obok profesjonalistów, istotn¹ rolê odgrywaj¹ wolontariusze. Wolontariat to dobrowolne,
�wiadome i bezp³atne dzia³anie na rzecz drugiego cz³owieka. Tak rozumiany wolontariat jest atrakcyjny zw³aszcza dla osób m³odych, albo-
wiem dostarcza im okazji do rozwoju w³asnych zdolno�ci i indywidualno�ci, podejmowania konkretnych dzia³añ w celu pomagania innym
oraz czerpania satysfakcji z przydatno�ci ludziom zagubionym, prze¿ywaj¹cym trudno�ci i potrzebuj¹cym wsparcia.

Zbigniew B. Ga�

Programy profilaktyczne korzystaj¹ce z wolonta-
riatu m³odzie¿owego istotnie wp³ywaj¹ na rozwój m³o-
dych wolontariuszy i ich rówie�ników, bior¹cych udzia³
w tego typu ofertach. Z ich dzia³aniem wi¹¿¹ siê jednak
specyficzne problemy. Spróbujmy sformu³owaæ je w
postaci piêciu pytañ, a nastêpnie poszukaæ na nie od-
powiedzi.

Dlaczego warto korzystaæ
w profilaktyce z wolontariatu
m³odzie¿owego?
Mo¿emy wskazaæ trzy g³ówne obszary, w któ-

rych tkwi¹ uzasadnienia dla w³¹czania wolontaria-
tu m³odzie¿owego w dzia³ania profilaktyczne. Na-
le¿¹ do nich: wzglêdy rozwojowe, spo³eczne oraz
ekonomiczne.

F wzglêdy rozwojowe. Okres adolescencji cha-
rakteryzuje siê m.in. intensywnym procesem odcho-
dzenia od rodziny, czemu towarzyszy wzrastaj¹ca
rola rówie�ników i ich wp³ywów. Rozwojowo jest
wiêc uzasadnione, ¿e w tej fazie ¿ycia m³odzi ludzie
przejmuj¹ okre�lone warto�ci, postawy i zachowa-
nia od swoich rówie�ników. W wyniku tego w³a�nie
zjawiska, m³odzie¿owi wolontariusze s¹ skuteczni w
dostarczaniu konstruktywnych wzorców zachowañ,

promowania zdrowego stylu ¿ycia i odrzucania dzia-
³añ destrukcyjnych i aspo³ecznych.
n wzglêdy spo³eczne. Jak powszechnie wia-

domo, tworzenie zdrowego spo³eczeñstwa uwarun-
kowane jest aktywnymi dzia³aniami jego cz³onków.
Wolontariat m³odzie¿owy jest wiêc szko³¹ zacho-
wañ prospo³ecznych, albowiem promuje aktyw-
no�æ, rozwija zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne,
buduje postawê odpowiedzialno�ci zarówno za
pomoc drugiemu cz³owiekowi, jak za ca³¹ lokaln¹
spo³eczno�æ.
n wzglêdy ekonomiczne. Dzia³ania profilak-

tyczne wymagaj¹ okre�lonych nak³adów finanso-
wych, co szczególnie jest wa¿ne w sytuacji trud-
no�ci ekonomicznych. W tym kontek�cie praca
wolontariuszy nie poci¹ga za sob¹ wysokich kosz-
tów, albowiem nastolatek czerpie z niej korzy�ci
zupe³nie innego rodzaju � g³ównie osobist¹ satys-
fakcjê i do�wiadczenia przydatne w dalszym ¿yciu.

Jak rekrutowaæ m³odzie¿owych
wolontariuszy?
Budowanie skutecznego programu rówie�niczego

rozpoczyna siê w chwili pozyskiwania kandydatów na
m³odzie¿owych wolontariuszy. Niezale¿nie od tego, ¿e
istnieje szeroka gama programów rówie�niczych, to

problemy w tym zakresie s¹ wspólne. Najczê�ciej wska-
zuje siê na trzy z nich: sposoby pozyskiwania wolonta-
riuszy, klaryfikacjê ich motywacji do takich dzia³añ
oraz potrzebê eliminowania z programu osób ryzy-
kownych.

1. Strategia rekrutacji kandydatów na wolon-
tariuszy.

Zasadniczo istniej¹ trzy sposoby pozyskiwa-
nia kandydatów na m³odzie¿owych wolontariuszy:

� pierwszy z nich polega na tym, ¿e to doros³e
osoby znacz¹ce (np. nauczyciele, profesjonali�ci,
rodzice) dokonuj¹ wyboru nastolatków, którzy
charakteryzuj¹ siê tendencjami przywódczymi,
odpowiednim poziomem dojrza³o�ci i odpowiedzial-
no�ci oraz chêtnie i konstruktywnie bêd¹ wspó³-
pracowaæ z doros³ym koordynatorem. Atutem tej
strategii jest to, i¿ na wolontariuszy pozyskiwane
s¹ osoby maj¹ce wyra�ne predyspozycje do sku-
tecznych dzia³añ zadaniowych. Istnieje jednak ry-
zyko, i¿ tacy kandydaci nie uzyskaj¹ zaufania w
grupie rówie�niczej, gdy¿ bêd¹ traktowani jako
swoi�cie rozumiani emisariusze doros³ych;

� drugi z kolei akcentuje, i¿ ka¿dy, kto pragnie po-
magaæ swoim rówie�nikom, winien byæ w³¹czony do
programu i odpowiednio przygotowany do niesienia
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pomocy. W tym przypadku istnieje ryzyko, i¿ na dzia³a-
nia wolontarystyczne zdecyduj¹ siê m.in. osoby reali-
zuj¹ce w³asne ukryte cele (np. d¹¿enie do podporz¹d-
kowania sobie innych, narzucenia im w³asnych pogl¹-
dów i warto�ci, wyprowadzenia ich poza ramy szerokie-
go spo³eczeñstwa), a przez to niebezpieczne dla swoich
rówie�ników (zw³aszcza dla osób ma³o sprawnych i prze-
¿ywaj¹cych trudno�ci). Atutem natomiast jest to, i¿ po-
siadaj¹ one wysok¹ motywacjê do dzia³ania;

� wreszcie trzeci to identyfikowanie naturalnej
sieci wsparcia w �rodowisku rówie�niczym (czyli ró-
wie�ników obdarzonych zaufaniem m³odzie¿y). W dru-
gim etapie tego procesu podkre�la siê konieczno�æ pro-
cesu selekcji zidentyfikowanych kandydatów. Doros³y
koordynator dokonuje wyboru tylko tych osób, które
prezentuj¹ naturaln¹ postawê pomagania innym, we-
wnêtrzn¹ dyscyplinê oraz kompetencjê ¿yciow¹ i osobi-
st¹ odpowiedzialno�æ. Atutem tej strategii jest mo¿liwo�æ
pozyskania nastolatków obdarzonych zaufaniem rówie-
�ników, natomiast jej ograniczeniem jest to, i¿ uniemo¿li-
wia ona w³¹czenie siê do programu osobom, które nie
uzyska³y tzw. mandatu rówie�niczego.

2. Klaryfikacja motywacji kandydatów.
Organizatorzy wolontariatu m³odzie¿owego

czêsto przechodz¹ do porz¹dku dziennego nad
motywami w³¹czania siê nastolatków do progra-
mu. Tymczasem analiza motywacji (korzystnie je�li
jest prowadzona w trakcie sesji recepcyjnej) jest
wa¿na zarówno dla samej m³odzie¿y, jak te¿ dla sku-
teczno�ci programu. Generalnie wskazuje siê na
trzy grupy czynników motywuj¹cych, które zwi¹-
zane s¹ z:

� rozwojem osobistym;
� przygotowywaniem siê do pracy zawodowej,

gdy udzia³ w wolontariacie jest okazj¹ do poznania
problemów, z jakimi stykaj¹ siê ludzie oraz nabywania
umiejêtno�ci pomagania im w radzeniu sobie z ¿y-
ciem. Dla m³odzie¿owych wolontariuszy jest to swo-
ista przymiarka do zawodu, który chcieliby w przy-
sz³o�ci wykonywaæ;

� postawami prospo³ecznymi, gdy udzia³ w
wolontariacie umo¿liwia czerpanie osobistej satys-
fakcji z faktu rozwi¹zywania problemów spo³ecz-
nych.

W rzeczywisto�ci jednak motywacje te s¹ bar-
dziej zró¿nicowane, a przez to ich wp³yw bezpo-
�redni i d³ugofalowy na zachowanie nastolatków
jest bardziej skomplikowany.

3. Eliminowanie osób ryzykownych.
Dzia³anie to jest to konsekwencj¹ przyjêtej strategii

rekrutacyjnej oraz analizy motywacji kandydatów. G³ów-
nym wyznacznikiem decyzji w³¹czenia nastolatka do
programu winien byæ bilans zysków i strat, jakie mo¿e

ponie�æ sam kandydat oraz osoby, z jakimi bêdzie pra-
cowa³ jako wolontariusz.

W jaki sposób szkoliæ kandydatów
na m³odzie¿owych wolontariuszy?
Ka¿dy nastolatek podejmuj¹cy siê wolontaria-

tu powinien uczestniczyæ w odpowiednim progra-
mie szkoleniowym. Zakres i tre�æ takiego szkole-
nia zale¿y od celów i zadañ programu profilaktycz-
nego, a w konsekwencji od obowi¹zków wolonta-
riusza. W programie szkoleniowym nale¿y zwróciæ
uwagê na kilka zagadnieñ. Nale¿¹ do nich: faza roz-
wojowa kandydatów, ich doskonalenie osobowe, do-
starczanie wiedzy problemowej, rozwijanie umie-
jêtno�ci dzia³ania profilaktycznego, uczenie wspó³-
pracy z doros³ym koordynatorem oraz budowanie
osobistego planu rozwoju.

Przede wszystkim konieczne jest uwzglêdnia-
nie fazy rozwojowej kandydatów na wolontariu-
szy. Wiêkszo�æ programów rówie�niczych opiera
siê na pracy wolontariuszy w okresie adolescen-
cji. Ta faza rozwojowa charakteryzuje siê wysok¹
dynamik¹ oraz znaczn¹ zmienno�ci¹ celów i zadañ
rozwojowych w poszczególnych latach ¿ycia. Naj-
ogólniej mo¿emy wyró¿niæ dwa etapy rozwoju:

� pierwszy (miêdzy 12 a 16 rokiem ¿ycia) to
wzmo¿ona koncentracja na sobie, os³abianie rela-
cji z rodzicami oraz wzrost znaczenia kontaktów
rówie�niczych;

� drugi (miêdzy 17 a 21 rokiem ¿ycia) to ekspe-
rymentowanie w ró¿nych sferach ¿ycia spo³eczne-
go.

Prawid³owo�ci te nale¿y uwzglêdniæ przy or-
ganizacji programu szkoleniowego dla kandyda-
tów w ró¿nym wieku.

Kluczowym elementem szkolenia winno byæ dosko-
nalenie osobowe kandydatów. Poza dyskusj¹ pozostaje
bowiem fakt, ¿e dostarczanie konstruktywnych wzorców
zachowañ osobom dysfunkcjonalnym oraz sprawno�æ
zadaniowa wolontariuszy, uzale¿nione s¹ przede wszyst-
kim od jako�ci ich funkcjonowania osobowego. Oczywi-
ste jest, i¿ w ich zachowaniu nadal bêdzie wystêpowaæ
wiele przejawów niedojrza³o�ci (co jest przecie¿ norm¹
rozwojow¹ w tym okresie ¿ycia). Jednak konieczne jest,
by m³odzi ludzie adekwatnie identyfikowali swoje atuty
i ograniczenia, a w konsekwencji mieli mo¿liwo�æ po-
dejmowania ustrukturalizowanych dzia³añ ukierunko-
wanych na podwy¿szenie sprawno�ci w³asnego funk-
cjonowania osobowego.

Kolejnym, nieodzownym elementem szkolenia jest
dostarczanie wiedzy problemowej nastolatkom. Anga-
¿owanie siê w dzia³ania profilaktyczne stawia przed m³o-
dym cz³owiekiem obowi¹zek posiadania wiedzy doty-
cz¹cej dwóch obszarów:

� istoty wolontariatu (co to jest wolontariat,
kto to jest wolontariusz, prawa i obowi¹zki wolon-
tariusza, problemy etyczne itp.);

� zjawiska, którego profilaktyka dotyczy (przy-
czyny, przejawy, metody pomocy, rozmiary i skutki
spo³eczne itp.).

Wiedzê tak¹ trzeba jednak dostosowaæ do po-
ziomu rozwojowego, do�wiadczeñ ¿yciowych i
potrzeb zadaniowych wolontariusza.

Ostatnim zagadnieniem, jakie powinno zaistnieæ
w trakcie szkolenia kandydatów na wolontariuszy,
jest rozwijanie umiejêtno�ci dzia³ania profilaktycz-
nego. W zale¿no�ci od rodzaju programu profilak-
tycznego oraz zadañ stoj¹cych przed wolontariu-
szem, nale¿y stworzyæ mu mo¿liwo�ci nabywania i
rozwijania umiejêtno�ci m.in. w zakresie: porozumie-
wania siê i kszta³towania relacji miêdzyludzkich;
podejmowania decyzji i rozwi¹zywania problemów;
wspierania rówie�ników do�wiadczaj¹cych trudno-
�ci; animowania dzia³alno�ci prozdrowotnej itp.

Osobnym elementem programu szkoleniowego s¹
warsztaty wspó³pracy zadaniowej wolontariusza z
doros³ym koordynatorem. Maj¹c pe³n¹ �wiadomo�æ
faktu, i¿ okres dojrzewania jest faz¹ intensywnego bu-
dowania w³asnej niezale¿no�ci od doros³ych osób
znacz¹cych, a drog¹ do tego jest czêsto rywalizacja i
kwestionowanie doros³ych autorytetów, konieczne
jest ukazanie m³odzie¿y specyfiki tego procesu oraz
pozyskanie jej do wspó³dzia³ania w realizacji zadañ
profilaktycznych. Zapobiegnie to w przysz³o�ci pro-
blemom zwi¹zanym z zaburzon¹ komunikacj¹ oraz po-
mo¿e rozwi¹zywaæ dylematy etyczne, jakie mo¿e prze-
¿ywaæ nastoletni wolontariusz w zwi¹zku ze swoj¹
dzia³alno�ci¹.

Dope³nieniem programu szkoleniowego jest budo-
wanie przez kandydatów na wolontariuszy osobistego
planu rozwoju. Wolontariat jest prac¹ dobrowoln¹ i
bezp³atn¹, ale przynosi nastolatkom olbrzymie korzy�ci
rozwojowe. Aby wiêc m³ody cz³owiek w pe³ni wykorzy-
sta³ swoj¹ szansê, powinien mieæ obowi¹zek opraco-
wania na zakoñczenie szkolenia planu osobistego roz-
woju. Plan ten staje siê nastêpnie podstaw¹ permanent-
nego samodoskonalenia nastolatka, albowiem z jednej
strony pozwala przek³adaæ konkretne dzia³ania na cele
rozwojowe, za� z drugiej umo¿liwia wziêcie pe³niejszej
odpowiedzialno�ci za w³asne ¿ycie w kontek�cie roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych.

W jaki sposób skutecznie wdra¿aæ
m³odzie¿owy wolontariat?
Odpowiednie przygotowanie kandydatów jest

krokiem wstêpnym do inicjacji programu profilak-
tycznego opartego na dzia³alno�ci nastoletnich
wolontariuszy. Natomiast codzienne dzia³anie ta-
kiego programu wi¹¿e siê z czterema istotnymi za-
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daniami. Nale¿¹ do nich: odpowiednie przygotowa-
nie �rodowiska, monitorowanie programu, super-
wizja dzia³añ wolontariuszy oraz ewaluacja pro-
gramu profilaktycznego.

Warunkiem skutecznego dzia³ania programu
profilaktycznego korzystaj¹cego z pracy m³odzie-
¿owych wolontariuszy jest przygotowanie �rodo-
wiska do przyjêcia takiego programu. Wiêkszo�æ
programów profilaktycznych o charakterze m³o-
dzie¿owego wolontariatu realizowana jest na tere-
nie szko³y, st¹d te¿ wa¿ne jest, by szko³a sprzyja³a
pozytywnym relacjom rówie�niczym, zachêca³a
uczniów do uczestniczenia w programie (nie ety-
kietowa³a ich), wspiera³a programy finansowo oraz
technicznie. Takiej sytuacji nie spotyka siê jednak
czêsto. Z regu³y potrzebne s¹ wiêc profesjonalne
dzia³ania, które przygotuj¹ �rodowisko szkolne do
wdro¿enia takich niekonwencjonalnych dzia³añ
profilaktycznych.

Kolejnym warunkiem bezpiecznego dzia³ania
wolontariuszy jest prawid³owe monitorowanie pro-
gramu profilaktycznego. Funkcjê tak¹ winien pe³-
niæ koordynator programu, a wiêc kompetentna
osoba doros³a, akceptuj¹ca rolê nastoletnich wo-
lontariuszy oraz posiadaj¹ca wiedzê o procesach
rozwojowych w okresie dojrzewania i o zjawisku,
jakiego profilaktyka dotyczy. Rolê tak¹ mo¿e pe³-
niæ zarówno psycholog, pedagog, duszpasterz czy
nauczyciel przedmiotowy pracuj¹cy w danej szko-
le, a nawet profesjonalista spoza szko³y.

Innym problemem jest superwizja. Pe³nienie roli
wolontariusza i kontaktowanie siê z osobami z grup
ryzyka oraz dysfunkcjonalnymi, sprawiaj¹, i¿ nastola-
tek wielokrotnie mo¿e do�wiadczaæ trudno�ci i prze¿y-
waæ kryzysy. W zwi¹zku z tym potrzebuje on nie tylko
bezpo�redniego wsparcia i zrozumienia ze strony doro-
s³ego koordynatora, ale równie¿ (w razie potrzeby)
mo¿liwo�ci kontaktu ze specjalist¹ z zakresu kontaktu
pomocnego. Pomoc tak¹ mo¿e mu zapewniæ zarówno
specjalista pracuj¹cy w programie profilaktycznym, jak
i psycholog z o�rodka dzia³aj¹cego poza programem.

Nastêpnym warunkiem koniecznym dla skuteczne-
go dzia³ania programu korzystaj¹cego z pracy wolon-
tariuszy, jest jego ewaluacja. Powinna ona uwzglêd-
niaæ nie tylko aspekt zmian wynikaj¹cych z dzia³ania
programu, ale równie¿ zmiany dokonuj¹ce siê w m³o-
dzie¿owych wolontariuszach (w aspekcie ich planu roz-
woju osobowego). Jej wyniki s¹ bowiem materia³em,
który pozwala eliminowaæ przyczyny niepowodzeñ i
podwy¿szaæ skuteczno�æ dzia³ania zarówno ca³ego pro-
gramu, jak i poszczególnych wolontariuszy.

Jakie niebezpieczeñstwa wi¹¿¹
siê z dzia³aniem m³odzie¿owego
wolontariatu?
Niepodwa¿alne korzy�ci, jakie p³yn¹ z realizacji

programów wolontariatu m³odzie¿owego, nie mog¹
przys³aniaæ niebezpieczeñstw, jakie wi¹¿¹ siê z ich
dzia³aniem. S¹ to: instrumentalne traktowanie wo-
lontariatu m³odzie¿owego przez doros³ych, negatyw-
ne nastawienia rówie�ników, niechêtne postawy pro-
fesjonalistów oraz nieadekwatno�æ celów i zadañ,
jakie stoj¹ przed m³odzie¿owym wolontariatem.

Najwiêkszym zagro¿eniem jest instrumentalne
traktowanie programów i wolontariuszy przez doro-
s³ych. Czêsto obserwujemy zjawisko, kiedy inicjato-
rzy wolontariatu koncentruj¹ siê na kanalizowaniu ak-
tywno�ci nastolatków, wykorzystywaniu jej do reali-
zowania w³asnych celów oraz zrzucaniu z siebie od-
powiedzialno�ci za rozwi¹zywanie problemów m³ode-
go pokolenia (prezentuj¹ wiêc my�lenie typu: co ja
skorzystam na wolontariacie m³odzie¿owym). Tym-
czasem prawid³owa strategia winna wychodziæ od
analizy tego, po co wolontariat potrzebny jest m³o-
dzie¿y (a wiêc my�lenie typu: co nastolatek skorzy-
sta na byciu wolontariuszem).

Drugim niebezpieczeñstwem jest negatywna pre-
sja rówie�nicza, jak¹ mog¹ wywieraæ na wolontariu-
szy i klientów programu profilaktycznego inne nasto-
latki. Jej destrukcyjne znaczenie mo¿e siê uwidoczniæ
zarówno w fazie wdra¿ania programu, jak te¿ jego co-
dziennego dzia³ania:

F w pierwszym przypadku mo¿e ona sprawiaæ,
i¿ organizatorzy programu bêd¹ mieli trudno�ci z
identyfikacj¹ problemów, z jakimi boryka siê m³o-
dzie¿ oraz z pozyskaniem nastolatków do roli wo-
lontariuszy;

F natomiast w fazie codziennego dzia³ania pro-
gramu rówie�niczego negatywna presja mo¿e spra-
wiaæ, i¿ uczniowie nie bêd¹ chcieli korzystaæ z po-
mocy swoich rówie�ników ani uczestniczyæ w orga-
nizowanych przez nich przedsiêwziêciach, za� wo-
lontariusze mog¹ wycofywaæ siê ze swojej dzia³al-
no�ci. Równie niebezpieczne s¹ niechêtne postawy
profesjonalistów. Chodzi tutaj o negatywne posta-
wy doros³ych specjalistów, które równie¿ mog¹ siê
ujawniæ w tych dwóch fazach realizacji programu:

F w fazie wdra¿ania � negatywistyczne posta-
wy doros³ych specjalistów wyrastaj¹ z regu³y z
do�wiadczania przez nich wewnêtrznych konflik-
tów, zwi¹zanych z rozbie¿no�ci¹ miêdzy prezento-
wanym stylem ¿ycia a zachowaniami promowany-
mi przez program, a tak¿e z przekonania, i¿ wspiera-
nie zagro¿onych i dysfunkcjonalnych nastolatków
przez ich rówie�ników jest zadaniem zbyt trudnym
i niebezpiecznym dla osób m³odych i niedojrza³ych;

n z kolei w fazie codziennego dzia³ania � do-
ro�li do�wiadczaj¹cy niepowodzeñ w swoich dzia-
³aniach wychowawczych i profilaktycznych bêd¹
deprecjonowali dzia³anie i osi¹gniêcia nastoletnich
wolontariuszy, czuj¹c zagro¿enie zwi¹zane z ko-
nieczno�ci¹ dostrze¿enia i przyjêcia odpowiedzial-
no�ci za nisk¹ skuteczno�æ swoich dotychczaso-
wych inicjatyw.

Ostatnim z podstawowych zagro¿eñ dla wolon-
tariatu m³odzie¿owego jest nieadekwatno�æ celów
i zadañ stawianych przed nastolatkami, w zesta-
wieniu z ich mo¿liwo�ciami uwarunkowanymi roz-
wojowo. Dzieje siê tak w sytuacji, gdy cele i zada-
nia konstruowane s¹ z perspektywy i do�wiadczeñ
doros³ych twórców programu, a nie z poziomu po-
trzeb i mo¿liwo�ci m³odzie¿y. Wygórowane oczeki-
wania twórców programu, spotêgowane dodatko-
wo idealizmem i niedostatecznym krytycyzmem na-
stoletnich wolontariuszy, staj¹ siê �ród³em osobi-
stych pora¿ek zaanga¿owanej w program m³odzie-
¿y oraz nadaj¹ programowi profilaktycznemu ce-
chy wyra�nie destrukcyjne.

Reasumuj¹c powy¿sze refleksje na temat roli
wolontariatu m³odzie¿owego w profilaktyce nale¿y
stwierdziæ, i¿ konfrontacja w realnym ¿yciu zysków
p³yn¹cych z dzia³ania programów z trudno�ciami,
na jakie one napotykaj¹ i jakie ze sob¹ nios¹, prze-
mawia na korzy�æ promowania tej strategii dzia³añ
profilaktycznych.
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o  Szczegó³owa bibliografia dostêpna jest w
redakcji.


