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Wstêp

Ze wzglêdu na swoj¹ rolê, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jest naturalnym
miejscem spotkañ osób szukaj¹cych pomocy z osobami chc¹cymi pomóc. OPS bardzo
dobrze orientuje siê w specyfice œrodowiska, w którym funkcjonuje, zna jego proble-
my i potrzeby. Anga¿uj¹c wolontariuszy mo¿e na nie lepiej i szybciej reagowaæ, bez
nak³adów finansowych rozszerzaæ zakres œwiadczonych us³ug.

Wolontariusze maj¹ tu szerokie pole do dzia³ania: mog¹ zajmowaæ siê dzieæ-
mi, seniorami, bezrobotnymi, osobami niepe³nosprawnymi. Mog¹ pomagaæ na terenie
oœrodka, w œwietlicach œrodowiskowych,  bezpoœrednio w domach podopiecznych lub
podczas imprez organizowanych przez OPS.

Aby wspó³praca instytucji z wolontariuszami, by³a efektywna i nie sta³a siê
tylko spontanicznym zrywem, ka¿da ze stron musi byæ przygotowana do tej wspó³pracy.
Dlatego w ramach projektu „Wolontariat w Oœrodkach Pomocy Spo³ecznej”,
wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, przygotowal-
iœmy ten podrêcznik, który ma u³atwiæ koordynatorom ds. wolontariatu w OPS reali-
zowanie programu wspó³pracy z wolontariuszami. 

Jego treœæ jest wynikiem wieloletnich doœwiadczeñ Centrum Wolontariatu
zarówno w dziedzinie wolontariatu, jak i wspó³pracy z oœrodkami pomocy
spo³ecznej. W 1997 roku warszawskie Centrum Wolontariatu rozpoczê³o realizacjê
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programu „Wolontariat w Oœrodkach Pomocy Spo³ecznej na Mazowszu”. Na
pocz¹tku do udzia³u w programuie zg³osi³ siê jeden  Oœrodek  z  warszawskiej dziel-
nicy ¯oliborz. W nastêpnych latach do³¹cza³y kolejne, obecnie wspó³pracuje z nami
blisko 50 placówek. W ramach projektu „Europejskiego Funduszu Spo³ecznego”
kolejne 40 oœrodków przesz³o gruntowne szkolenie w zakresie wspó³pracy z ochot-
nikami. Przygotowaliœmy tak¿e 20 ekspertów z ca³ej Polski, którzy bêd¹ wspieraæ
nowe oœrodki w tworzeniu efektywnych zasad wspó³pracy z wolontariuszami. 

W podrêczniku mo¿na znaleŸæ niezbêdne informacje dotycz¹ce ró¿nych
aspektów wolontariatu. Autorzy podzielili siê wiedz¹ i doœwiadczeniami w tych
dziedzinach, którymi zajmuj¹ siê od lat. Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu ³atwiej siê
bêdzie Pañstwu poruszaæ w meandrach przepisów prawnych, tworzyæ lokalne koalicje
na rzecz wolontariatu czy przygotowywaæ kampanie promocyjne na miarê swoich
potrzeb. zasady wspó³pracy z wolontariuszami stan¹ siê oczywiste, poniewa¿
bêdziecie mogli krok po kroku przeœledziæ sposób realizacji programu „Wolontariat
w Oœrodkach Pomocy Spo³ecznej”, poznacie metody wspó³pracy z ochotnikami, 
a tak¿e  przedstawimy jej konkretne przyk³ady.

Po zapoznaniu z podrêcznikiem nie pozostanie ju¿ nic innego, jak wyruszyæ
na poszukiwanie wielkiej przygody z wolontariatem. A kiedy wyda Wam siê, ¿e jest
zbyt trudno lub bêdziecie mieli zwyczajnie doœæ wspó³pracy z wolontariuszami,
siêgnijcie znowu po tê publikacjê – wierzymy, ¿e pozwoli znaleŸæ w³aœciw¹ drogê

Zespó³ redakcyjny
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Przyjazny kr¹g

Pawe³ Jordan
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Wstêp

Kiedy w 1993 roku rozpoczynaliœmy realizacjê projektu Centrum
Wolontariatu przy Biurze Obs³ugi Ruchu Inicjatyw Spo³ecznych BORIS, nie
wiedzieliœmy, czy nasz pomys³ spotka siê z przychylnoœci¹ i aprobat¹ 
w Polsce. Pocz¹tek lat 90. to okres du¿ego bezrobocia, niepewnoœci i przemian
ustrojowych. To czas zmiany, która prowadzi³a do zwiêkszenia roli osobistej
odpowiedzialnoœci i przedsiêbiorczoœci obywateli po wielu latach biernego
funkcjonowania pod skrzyd³ami pañstwa opiekuñczego. Poruszaliœmy siê teraz 
w obszarze budowania zrêbów wolnego rynku, swobody politycznej i obywatel-
skiej, rozkwitu organizacji pozarz¹dowych (przy czym wówczas przeciêtny okres
ich funkcjonowania wynosi³ 1 rok) i strachu przed bezrobociem. W Polsce otwiera³y
siê nowe horyzonty – mo¿liwoœæ stowarzyszania siê, wykazania aktywnoœci¹,
pomys³owoœci¹ i kreatywnoœci¹, szansa zrobienia szybkiej kariery w biznesie. Przy
czym dla wiêkszoœci spo³eczeñstwa przyzwyczajonego do biernoœci i stagnacji taka
sytuacja by³a niezwykle trudna. Nowe realia wymusza³y koniecznoœæ „brania spraw
w swoje rêce”, ale wymaga³o to nag³ej i gruntownej zmiany postawy – z obywatela
„biorcy” na rzecz obywatela aktywnego i samodzielnego. Uda³o siê to jednak tylko
najsilniejszym i najbardziej zaradnym. Wiele osób nie radzi³o sobie w nowej rzeczy-
wistoœci, a ich energia w naturalny sposób koncentrowa³a siê na budowaniu „strategii

Przyjazny kr¹g
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przetrwania”. Dlatego m.in. powsta³a sieæ gminnych oœrodków pomocy spo³ecznej,
które mia³y byæ g³ównym Ÿród³em wsparcia dla osób bezrobotnych i zagubionych,
tworzone by³y pierwsze schroniska dla bezdomnych oraz programy pomocowe dla
najubo¿szych.

W sferze norm spo³ecznych mo¿na by³o zauwa¿yæ charakterystyczne dla
kryzysu objawy dewaluacji starych i pojawiania siê nowych wartoœci. Ponadto pro-
ces zmiany po roku 1989 charakteryzowa³ siê zanikiem wiêzi moralnych bêd¹cym
skutkiem trzech procesów1:
� kryzysu zaufania do innych ludzi i do instytucji, który jest efektem zaburzenia

poczucia bezpieczeñstwa na poziomie egzystencjalnym, wynikaj¹cego z posz-
erzenia sfery niepewnoœci, ryzyka i zagro¿eñ, przebudowy struktur, organizacji 
i regulacji prawnych; 

� kryzysu lojalnoœci bêd¹cego reakcj¹ na powszechnoœæ braku zaufania, wzajemn¹
podejrzliwoœæ oraz cynizm, który prowadzi do kultury manipulacji;

� kryzysu solidarnoœci bêd¹cego efektem odczuwalnego braku poczucia bez-
pieczeñstwa, statusu spo³ecznego i wzrostu konkurencji, który prowadzi do kul-
tury obojêtnoœci.

Przy tym wszystkim pojêcie dzia³alnoœci spo³ecznej Ÿle siê u nas kojarzy³o,
czemu zreszt¹ trudno siê dziwiæ, skoro przez piêædziesi¹t lat PRL-u funkcjonowa³o na
zasadzie absurdalnego systemu obowi¹zkowych prac spo³eczno-u¿ytecznych. By³y
to – wymyœlane przez w³adze lub jej agendy – ró¿nego typu akcje grupowej akty-
wnoœci obywatelskiej na rzecz rozwi¹zania jakiegoœ problemu, np. wyjazd na
wykopki, budowa œwietlicy czy te¿ wspólne sprz¹tanie. K³opot w tym, ¿e uczest-
nictwo w kampaniach inicjowanych przez w³adze nie by³o dobrowolne, co uderza³o
w istotê tego typu aktywnoœci, czyli œwiadomego obywatelskiego zaanga¿owania.
Poniewa¿ by³y to dzia³ania narzucane i mia³y charakter przymusowy, rodzi³y one
mimowolny sprzeciw i niechêæ do w³¹czania siê w tego typu przedsiêwziêcia.
Podejmowane by³y te¿ du¿e ogólnopolskie akcje, jak np. program telewizyjny dla
m³odzie¿y „Niewidzialna rêka”, który mia³ na celu wyrobienie w m³odych ludziach
odruchów prospo³ecznych polegaj¹cych na niesieniu bezinteresownej pomocy
ludziom starszym i niepe³nosprawnym. 

W za³o¿eniu ca³y pomys³ by³ szlachetny, nie odniós³ jednak po¿¹danego
skutku, bo znowu by³o to inicjowane i popierane przez w³adzê, a zatem przeczy³o to
w oczywisty sposób idei bezinteresownej pomocy drugiemu cz³owiekowi.
Szlachetnoœæ i uczynnoœæ musz¹ siê braæ z idei wolnoœci i dobrowolnoœci, a to 
w tym przypadku nie zaistnia³o. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w czasach realnego socjal-
izmu nast¹pi³o wycofanie siê ze sfery publicznej, poniewa¿ nie by³o mo¿liwoœci
dobrowolnego zrzeszania siê i swobodnego dzia³ania obywatelskiego, co w efekcie
prowadzi³o do zamykania siê w krêgu rodziny lub grupy towarzyskiej.

11 P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian spo³ecznych: zaufanie, lojalnoœæ, solidarnoœæ.

[w:] „Studia Socjologiczne”, nr 4 (147) /1997
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Oczywiœcie by³y tak¿e spontaniczne akcje œwiadcz¹ce o ludzkiej wra-
¿liwoœci na los innych. Najczêœciej takie ruchy spo³eczne rodzi³y siê i dzia³a³y przy
koœcio³ach. To w³aœnie Koœció³ w ustroju socjalistycznym dawa³ pewn¹ przestrzeñ
do dzia³añ obywatelskich i solidarnych, wynikaj¹cych z autentycznych potrzeb i co
najwa¿niejsze – ca³kowicie dobrowolnych.

Takie by³o t³o dla tworzenia pierwszego w Polsce Centrum Wolontariatu 
w Warszawie. Bardzo siê baliœmy, ¿e w dobie „walki o chleb”, negatywnych kono-
tacji pracy spo³ecznej oraz kryzysu postaw moralnych nie bêdzie miejsca na bezin-
teresown¹ pracê na rzecz innych.  

Wolontariat, czyli co?

W roku 1993 nie istnia³o jeszcze pojêcie wolontariat ani wolontariusz 
w dzisiejszym rozumieniu. W publikacjach pos³ugiwano siê wówczas terminem
„ochotnik”. Nasza organizacja w sposób œwiadomy rozpoczê³a wiêc tworzenie
nowego pojêcia poprzez proces nadania staremu s³owu nowego znaczenia. Teraz,
gdy wolontariat jest zjawiskiem powszechnym, zapomina siê, ¿e pierwotne znacze-
nie tego s³owa by³o zupe³nie inne. Wed³ug S³ownika wyrazów obcych i zwrotów
obcojêzycznych W³. Kopaliñskiego z 1975 r. wolontariusz to wojskowy, dawniej
ochotnik, praktykant pracuj¹cy bez wynagrodzenia dla nauczenia siê zawodu. 
Z kolei S³ownik jêzyka polskiego PWN z 1995 r. podaje, ¿e wolontariat to bezp³atna
forma sta¿u w szpitalu lekarza zdobywaj¹cego praktykê.    

Dlatego tak wa¿ne by³o dookreœlenie, czym jest wolontariat i co kryje siê
pod tym pojêciem. W roku 1993 w warszawskim Centrum Wolotariatu
utworzyliœmy wiêc nasz¹ definicjê wolontariatu: wolontariat to bezp³atne,
œwiadome, dobrowolne dzia³anie na rzecz innych, wykraczaj¹ce poza wiêzi rodzin-
no-kole¿eñsko-przyjacielskie. Wolontariuszem mo¿e byæ ka¿dy, w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia spo³ecznego, wszêdzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, ale
pamiêtajmy, ¿e nie ka¿dy wolontariusz jest odpowiedni do ka¿dego rodzaju pracy.

Bardzo istotny czynnik wyró¿niaj¹cy w naszym rozumieniu wolonta-
riat to wykroczenie poza wiêzy i relacje przyjacielsko-rodzinne, bo tworzy³o to
przestrzeñ do dzia³añ na rzecz innych, ale nie z poczucia obowi¹zku, lecz 
w wyniku œwiadomego wyboru.

Jako Centrum Wolontariatu braliœmy udzia³ w konsultacjach podczas prac
nad Ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie, która powsta³a 
w 2003 roku – nasze doœwiadczenia mocno wp³ynê³y na kszta³t zapisów
dotycz¹cych wolontariatu i zdefiniowanie terminu wolontariusz. W œwietle ustawy
wolontariuszem jest wiêc osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
œwiadczenia odpowiadaj¹ce œwiadczeniu pracy na zasadach okreœlonych w ustawie.
Co wa¿niejsze, mimo ¿e ustawa ma byæ nowelizowana, to zapisy dotycz¹ce wolon-

Przyjazny kr¹g
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tariatu sprawdzi³y siê w ¿yciu i nie wymagaj¹ ¿adnej zmiany. Szerzej aspekt prawny
zostanie omówiony w dalszej czêœci ksi¹¿ki.

Zazwyczaj trudno wyraŸnie okreœliæ granice pomiêdzy tym, co jest, 
a co nie jest wolontariatem. U¿ywamy tego pojêcia w ró¿nych sytuacjach 
i kontekstach. Czy jednak ka¿da spontaniczna i bezinteresowna dzia³alnoœæ na rzecz
drugiego cz³owieka (np. pomoc w przejœciu przez jezdniê) lub posprz¹tanie wspól-
nej klatki schodowej jest ju¿ dzia³alnoœci¹ wolontariack¹? Otó¿ w tej publikacji
bêdziemy pokazywaæ wolontariat jako zorganizowan¹ instytucjonalnie formê
dzia³añ spo³ecznych. Skupimy siê wiêc na tym, w jaki sposób mo¿na go rozwijaæ
poprzez organizacje i instytucje (w szczególnoœci oœrodki pomocy spo³ecznej) 
w spo³ecznoœciach lokalnych, w odró¿nieniu od innej aktywnoœci obywatelskiej. 
A zatem nasza koncepcja wolontariatu zorganizowanego (lub „profesjonalnego”)
ró¿ni siê od idei spontanicznej aktywnoœci obywatelskiej tym, ¿e w wolontariacie
kluczow¹ rolê przypisuje siê organizacjom i instytucjom, z którymi wolontariusze
wspó³pracuj¹ i maj¹ jak¹œ formê porozumienia. 

Na wielu szkoleniach podejmuje siê kwestiê rozró¿nienia takich pojêæ, jak
aktywny obywatel, spo³ecznik, dzia³acz spo³eczny i wolontariusz. Ludzie czêsto
zastanawiaj¹ siê, czy te pojêcia s¹ to¿same, czy te¿ znacz¹ coœ innego, a jeœli tak, to
na czym w³aœciwie polegaj¹ ró¿nice miêdzy nimi. Postaram siê  wiêc pokrótce
scharakteryzowaæ ich znaczenie i wzajemne zale¿noœci. Dodatkowo chcia³bym
dodaæ okreœlenie konsument, które kontrastuje z tymi pojêciami, wyrastaj¹c z innej
podbudowy aksjologicznej. Przy czym te propozycje to raczej zaproszenie do
dyskusji i przemyœleñ ni¿ tworzenie twardych definicji.
Aktywny obywatel – osoba aktywnie uczestnicz¹ca w ¿yciu spo³ecznym, dzia³aj¹ca
na rzecz dobra publicznego, œwiadomie korzystaj¹ca ze swoich praw i obowi¹zków
jako obywatela danego pañstwa.
Spo³ecznik lub dzia³acz spo³eczny – okreœlenie to przypisuje siê wybitnym
osobowoœciom, które anga¿uj¹ siê w dzia³ania na rzecz innych, przy czym
dopuszczalna jest tu równie¿ formu³a dzia³alnoœci odp³atnej. Mo¿emy wiêc 
z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ, ¿e Janina Ochojska jest wielkim spo³ecznikiem, mimo
¿e za pracê w swojej organizacji otrzymuje wynagrodzenie. 
Wolontariusz – ka¿dy (bez wzglêdu na wiek, p³eæ, wykszta³cenie), kto dobrowol-
nie i bezinteresownie dzia³a na rzecz innych w organizacjach i instytucjach publi-
cznych, poza sfer¹ komercyjn¹.
Konsument – nabywca, u¿ytkownik towarów i us³ug dla celów osobistych, rodzin-
nych, postawa nakierowana na nieustanne zaspakajanie swoich potrzeb i d¹¿¹ca do
uczynienia swojego ¿ycia lepszym i wygodniejszym. 

Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wolontariusz jest jednoczeœnie aktywnym
obywatelem, chocia¿ nale¿y zwróciæ tu uwagê na natê¿enie jego dzia³ania, bo jeœli
taka aktywnoœæ budzi siê w nim raz na kwarta³ czy na pó³ roku, to mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci co do rzeczywistego obywatelskiego zaanga¿owania. Natomiast nie
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ka¿dy aktywny obywatel jest wolontariuszem, bo mo¿e wykazywaæ siê swoj¹ akty-
wnoœci¹ w sposób nieformalny i niezwi¹zany z jak¹œ organizacj¹ lub instytucj¹. 
Z kolei podstawowa ró¿nica pomiêdzy  charakterem dzia³alnoœci wolontariusza 
i spo³ecznika polega na tym, czy otrzymuje on za ni¹ wynagrodzenie.

Natomiast wszystkie wymienione tu typy postaw s¹ w wyraŸnej opozycji do
postawy konsumenta. Oczywiœcie nie chodzi tutaj o konsumenta w powszechnym
rozumieniu, czyli w odniesieniu do ka¿dego cz³owieka jako nabywcy towarów 
i us³ug w normalnym wymiarze, zwi¹zanym z codzienn¹ egzystencj¹. Chodzi raczej
o konsumpcyjny stosunek do ¿ycia, o postawê cz³owieka maksymalnie skoncen-
trowanego na w³asnych potrzebach i wygodzie oraz nieustannie d¹¿¹cego do ich
zaspokojenia. W systemie wartoœci konsumenta pojêcie dobra wspólnego siê nie
pojawia, bo musia³by on poœwiêciæ swój czas i energiê na rzeczy nie zwi¹zane
bezpoœrednio z nim samym i nieprzynosz¹ce mu ¿adnej korzyœci.

Wa¿ne jest te¿ rozró¿nienie pomiêdzy zjawiskiem wolontariatu i samopo-
mocy. Szczególnie dlatego, ¿e w Polsce coraz szerzej rozwijaj¹ siê ró¿ne formy
samopomocy, takie jak grupy samopomocowe i grupy wsparcia albo ruch Banków
Czasu. 
Samopomoc to dzia³ania ludzi poœwiêcone samodzielnemu radzeniu sobie 
z ró¿nego rodzaju problemami, polegaj¹ce na korzystaniu z w³asnych i cudzych
doœwiadczeñ i pomys³owoœci. Centralnym zagadnieniem samopomocy jest w³aœnie
pomaganie. Jak udzielaæ pomocy, jak j¹ uzyskaæ i jak pomóc sobie samemu – to
kluczowe pytania stawiane w grupach samopomocowych2. Jaka jest zatem ró¿nica
pomiêdzy samopomoc¹ a wolontariatem? W zjawisku samopomocy nacisk jest
po³o¿ony na pomoc samemu sobie we wspó³pracy z innymi ludŸmi (w aspekcie
grupowym), natomiast wolontariat polega na pomocy drugiemu cz³owiekowi,
grupie lub jakiemuœ œrodowisku.

Wolontariat, czyli wspólnota w wartoœciach

Dla rozwoju ruchu wolontariackiego niezwykle istotne jest odwo³anie siê do
tradycji spo³ecznikowskiej w Polsce XIX i pocz¹tków XX wieku. Od XIX wieku 
w zakresie pomocy spo³ecznej obserwuje siê wzrost liczby ró¿nych stowarzyszeñ 
i organizacji spo³ecznych oraz nieustanny rozwój ich dzia³alnoœci. Spoœród ró¿nych
towarzystw dzia³aj¹cych na terenie Polski wymieniæ mo¿na np. Warszawskie
Towarzystwo Dobroczynnoœci (za³. 1814 r.), Towarzystwo Przyjació³ Dzieci (za³. 
w 1880 r. na wzór francuskiego Towarzystwa Narodowego Przyjació³ Dzieci) oraz
Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dzieæmi (za³. w 1884 r.). Organizacje
te bazowa³y w ca³oœci na pracy spo³ecznej i filantropii osób prywatnych. Takie

2 Czym jest samopomoc i w jaki sposób to dzia³a (wywiad z Frankiem Riessmanem), 
[w:] Jordan Pawe³ (red), Od pomocy do samopomocy, Warszawa 2003
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osobowoœci, jak Edward Abramowski, Stanis³aw Korni³owicz, Aleksander Kamiñski
czy Helena Radliñska, uczy³y postaw obywatelskiego zaanga¿owania, patriotyzmu 
i odpowiedzialnoœci za innych, szczególnie tych w trudnym po³o¿eniu.

Musimy tu równie¿ odnieœæ siê do pojêcia spo³eczeñstwa obywatelskiego 
z jego naciskiem na podmiotowoœæ obywatela oraz zwróciæ uwagê na kilka zasad 
i wartoœci, w których wolontariat ma swoje Ÿród³a. Spo³eczeñstwo obywatelskie3 to
przestrzeñ dla dzia³añ i pe³nej podmiotowoœci obywateli, ich wspólnot oraz innych
rozmaitych spo³ecznoœci, odpowiedzialnych w³adz publicznych, dobrego pañstwa,
w ca³okszta³cie opartych na uniwersalnych zasadach i wartoœciach. Mo¿na uznaæ, i¿
„spo³eczeñstwo obywatelskie jest przestrzeni¹ dzia³ania instytucji, organizacji, grup
spo³ecznych i jednostek, rozci¹gaj¹c¹ siê pomiêdzy rodzin¹, pañstwem i rynkiem, 
w której ludzie podejmuj¹ woln¹ debatê na temat wartoœci sk³adaj¹cych siê na
wspólne dobro oraz dobrowolnie wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ na rzecz realizacji wspól-
nych interesów.”4

„Spo³eczeñstwem obywatelskim jest spo³eczeñstwo, w którym istniej¹ akty-
wni, myœl¹cy o interesach spo³ecznoœci obywatele, zale¿noœci polityczne oparte na
zasadach równoœci i stosunki spo³eczne polegaj¹ce na zaufaniu i wspó³pracy.”5

Wolontariusz wraz z jego dobrowolnym postanowieniem poœwiêcenia swo-
jego czasu i energii na rzecz wspólnego dobra w³¹cza siê automatycznie w nurt
tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego – jest jego integraln¹ czêœci¹. 

Poœwiêæmy tu chwilê  uwagi wspomnianym wy¿ej podstawowym  zasadom
i wartoœciom, w których wolontariat ma swoje Ÿród³a:
Zasada subsydiarnoœci (pomocniczoœci) kieruje siê has³em: tak ma³o pañstwa, jak
to jest mo¿liwe, tak du¿o pañstwa, jak to jest konieczne. Obowi¹zuje ona na trzech
poziomach:
� w tym, co samodzielnie potrafi uczyniæ osoba lub grupa, spo³eczeñstwo 

i pañstwo nie powinno ich wyrêczaæ; 
� w tym, czego osoba lub grupa nie jest w  stanie sama dokonaæ, winna uzyskaæ ze

strony spo³eczeñstwa pomoc dla samopomocy;
� gdy pomoc dla samopomocy okaza³a siê skuteczna i dany podmiot usamodzielni³

siê, spo³eczeñstwo nie powinno d³u¿ej œwiadczyæ pomocy, bo prowadzi³oby to do
szkodliwego przerostu opieki.

Zatem z tytu³u powszechnie deklarowanej i akceptowanej przez rz¹dy i instytucje
miêdzynarodowe zasady subsydiarnoœci demokratycznie funkcjonuj¹ce pañstwo
powinno wspieraæ organizacje obywatelskie i spo³ecznoœci lokalne w rozwi¹zywa-
niu ich problemów. Oznacza to równie¿, ¿e podmioty publiczne – samorz¹d teryto-
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3 Strategia wspierania rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo
Polityki Spo³ecznej, Warszawa 2005 
4 P. Fr¹czak, M. Rogaczewska, K. Wygnañski, G³os w dyskusji na temat wizji rozwoju spo³eczeñstwa

obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2005
5 Za R. D. Putnamem, Demokracja w dzia³aniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 31
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rialny, rz¹d – winne tworzyæ takie œrodowisko prawne, aby grupy spo³eczne, wspól-
noty lokalne mog³y efektywnie realizowaæ swoje cele. Zasada pomocniczoœci jest
niezwykle wa¿na w promocji i rozwoju wolontariatu, bo zwraca uwagê na oddolny
i dobrowolny charakter pracy wolontariackiej. Wolontariat jest najczêœciej organi-
zowany na poziomie lokalnym, czyli na poziomie lokalnej wspólnoty.
Zasada solidarnoœci jest czêsto uto¿samiana z zasad¹ dobra wspólnego. Akcentuje
rolê osobistej odpowiedzialnoœci za drugiego cz³owieka i za wspólnotê. Opiera siê
na tworzeniu i realizowaniu wspólnego dobra poprzez wzajemn¹ wspó³pracê przy
poszanowaniu godnoœci osoby ludzkiej. Zasada solidarnoœci jest niezwykle wa¿na
w rozwoju wolontariatu, poniewa¿ uczy pokory w pomaganiu bliŸniemu, tworz¹c
przestrzeñ dla normy moralnej, jak¹ jest otwartoœæ, gotowoœæ do pomocy 
i odpowiedzialnoœæ za innych.
Norma wzajemnego zaufania to równie¿ podstawa dla rozwoju samopomocy 
i pomocy bliŸniemu w lokalnych spo³ecznoœciach. Jeœli nie ufamy innym, to trudno
z nimi wspó³pracowaæ i anga¿owaæ siê w dzia³ania na rzecz wspólnego dobra.
Poziom zaufania do innych ludzi jest u nas najni¿szy w Europie. Opiniê, ¿e „ogól-
nie rzecz bior¹c wiêkszoœci ludzi mo¿na ufaæ”, wyra¿a tylko ok. 13% doros³ych
Polaków. Natomiast ok. 80% Polaków uwa¿a, ¿e „w stosunkach z innymi trzeba byæ
bardzo ostro¿nym”. Wolontariat jest pewn¹ odpowiedzi¹ na potrzebê budowania
zaufania spo³ecznego, bo wolontariat to nie tylko dzia³anie, ale te¿ postawa.
Wolontariusze s¹ bardziej otwarci i czêœciej ufaj¹ innym. Z badañ wynika, i¿ jest
wœród nich dwukrotnie wiêksze – ni¿ u pozosta³ych – przekonanie, ¿e inni ludzie
maj¹ zwykle dobre intencje i s¹ uczciwi.

Wolontariat to jednak nie tylko bezinteresowne poœwiêcenie jak 
u œw. Franciszka. To aktywnoœæ, w której ludzie, pomagaj¹c innym, bior¹ równie¿
coœ dla siebie: zdobywaj¹ nowe doœwiadczenia, rozwijaj¹ siê, ³agodz¹ poczucie
samotnoœci, poznaj¹ nowych ludzi. Jest to wzajemna wymiana wartoœci i – co
wa¿niejsze – tworzenie wa¿nych wiêzi spo³ecznych.

Wolontariat w spo³ecznoœci lokalnej

KA¯DA SPO£ECZNOŒÆ TO ¯YWY ORGANIZM PODLEGAJ¥CY CI¥G£YM
ZMIANOM I PRZEKSZTA£CENIOM, KTÓRYCH MOTOREM JEST AKTY-
WNOŒÆ TWORZ¥CYCH J¥ LUDZI

Wolontariat wystêpuje w Polsce we wszystkich obszarach ¿ycia
spo³ecznego. Wolontariusze pracuj¹ w szko³ach, domach dziecka, organiza-
cjach zwi¹zanych z ekologi¹ i kultur¹, a tak¿e w oœrodkach zajmuj¹cych siê osoba-
mi niepe³nosprawnymi, bezdomnymi i chorymi. Rozwój wolontariatu jako masowej
si³y spo³ecznej jest coraz bardziej dynamiczny. Szacuje siê, ¿e w Polsce pracuje
aktualnie ponad 6 mln wolontariuszy. Obserwujemy jednak, ¿e liczba biernych oby-

Przyjazny kr¹g
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wateli jest wci¹¿ du¿a. Ludzie oczekuj¹, ¿e ktoœ za nich coœ za³atwi, coœ zrobi we
wspólnej sprawie, a oni sami nie bêd¹ zmuszeni siê anga¿owaæ. Dlatego istnieje
olbrzymia potrzeba uaktywniania mieszkañców, tworzenia prawdziwych wspólnot
lokalnych. Wspólnot œwiadomych swoich problemów oraz gotowych do wziêcia
odpowiedzialnoœci za ich rozwi¹zanie. 

Nasze ¿ycie stale toczy siê w przestrzeni spo³ecznej, wyznaczanej takimi
pojêciami jak: rodzina, kr¹g przyjació³, szko³a czy zak³ad pracy. To, kim jesteœmy,
zale¿y od wzajemnych relacji. Czêsto okazuje siê, ¿e tym, co ³¹czy nas wszystkich,
jest spo³ecznoœæ lokalna, bêd¹ca najbardziej trwa³ym i uniwersalnym elementem
naszego otoczenia (struktury spo³ecznej), od narodzin po kres ¿ycia. Tak rozumian¹
wiêŸ i miejsce, w którym tradycja spotyka siê ze wspó³czesnoœci¹, zwykliœmy
okreœlaæ mianem „ma³ej ojczyzny”6. Daje ona  poczucie si³y i odpowiedzialnoœci,
przygotowuj¹c i umo¿liwiaj¹c zmianê istniej¹cej rzeczywistoœci. Poczucie wiêzi 
z miejscem zamieszkania stwarza szansê na jego przekszta³cenie, na rozwój w opar-
ciu przede wszystkim o w³asne mo¿liwoœci. 

Wed³ug wyników badañ CBOS7 z 2002 roku,  Polacy pytani, z jakim rodza-
jem wspólnoty zbiorowej najbardziej siê uto¿samiaj¹, najczêœciej wskazuj¹ na swoj¹
ma³¹ ojczyznê. Ponad po³owa respondentów (57%) czuje siê najsilniej zwi¹zana ze
swoim miejscem zamieszkania czy spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Tylko ponad jedna pi¹ta
badanych (22%) na pierwszym miejscu stawia poczucie to¿samoœci narodowej.
Jeszcze mniejszy odsetek (15%) najbardziej czuje siê zwi¹zany z regionem lub krain¹,
gdzie mieszka lub sk¹d pochodzi. Nieliczn¹ grupê (zaledwie 2%) stanowi¹ Polacy,
którzy postrzegaj¹ siebie w jeszcze szerszej perspektywie – przede wszystkim jako
Europejczyków. To badanie pokazuje, ¿e kluczowym punktem odniesienia dla wiêk-
szoœci Polaków jest spo³ecznoœæ lokalna – ich ma³a ojczyzna.

Spo³ecznoœæ lokalna (ang. community) to swoisty uk³ad lokalny sk³adaj¹cy
siê z kilku podstawowych elementów:
� przestrzeni terytorialnej, 
� zamieszkuj¹cych tê przestrzeñ ludzi,
� wspólnych powi¹zañ i zale¿noœci ludzi i instytucji sprawiaj¹cych, ¿e ca³oœæ jest

wewnêtrznie zintegrowana, co umo¿liwia podejmowanie wspólnych dzia³añ na
rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów,

� spo³ecznych interakcji,
� kulturowych i psychospo³ecznych wiêzi ³¹cz¹cych mieszkañców z dan¹ struktur¹

spo³eczno-przestrzenn¹8.
Spo³ecznoœæ lokalna jest przede wszystkim sieci¹ osobistych powi¹zañ,

kontaktów grupowych, tradycji i wzorców zachowañ, które powstaj¹ na konkretnym
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6 W. Theiss, Ma³a ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna [w:] Ma³a ojczyzna. Kultura –

Edukacja –  Rozwój lokalny, red. W. Theiss, Warszawa 2001
7 Z materia³ów konferencyjnych IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarz¹diowych, Warszawa 2005
8 B. Lewenstein, Wspólnota spo³eczna a uczestnictwo lokalne, Warszawa 1999, s. 23-25
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obszarze i w okreœlonej sytuacji spo³eczno-gospodarczej. Gdy mamy do czynienia 
z bogat¹ sieci¹ spo³ecznych interakcji i wiêzi wytworzonych w procesie, który
umo¿liwia osi¹gniecie poczucia wspólnych wartoœci, symboli, tradycji, przy
równoczesnej œwiadomoœci odrêbnoœci i chêci wspó³dzia³ania, mo¿emy mówiæ 
o zaistnieniu wspólnoty lokalnej. To, czy w danej spo³ecznoœci istnieje tradycja 
i norma wzajemnej pomocy i solidarnoœci, ma olbrzymi wp³yw na rozwój wolon-
tariatu.  Podobnie jak to, czy rodzina tworzy wzorce pomocy i otwartoœci na
bliŸniego, czy szko³a tworzy przestrzeñ wychowawcz¹ do spo³ecznej dzia³alnoœci,
czy te¿ istnieje zobojêtnienie i nieczu³oœæ na potrzeby innych i wspólnego dobra.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju wolontariatu maj¹ spo³ecznoœci lokalne,
bo to one stanowi¹ naturalne zaplecze – poprzez ró¿ne organizacje 
i instytucje publiczne – dla dzia³añ wolontariackich. Mo¿e to byæ dobrze dzia³aj¹ca
organizacja pozarz¹dowa, klub osiedlowy, dom kultury czy szko³a, a przede wszys-
tkim centrum wolontariatu. Wolontariat jest swoistym systemem samoorganizacji
obywatelsko-instytucjonalnej. Daje szansê na wyjœcie z domu, na spotkanie we
wspólnej pracy swoich s¹siadów, ludzi ze swojej wsi, osiedla, miasteczka. Bardzo
czêst¹ motywacj¹ do pracy wolontariackiej jest w³aœnie potrzeba kontaktów z inny-
mi, szukania nowych przyjació³, zrobienia czegoœ wa¿nego na rzecz drugiego
cz³owieka i swojej spo³ecznoœci. Poni¿ej przedstawiamy uproszczony schemat
wprowadzania wolontariatu w œrodowisko lokalne.

Rozpoznanie potencja³u spo³ecznoœci9

Ka¿de œrodowisko lokalne ma swój potencja³ do rozwoju wolontariatu.
Czêsto wydaje siê nam, ¿e œwietnie znamy swoje otoczenie. Bez wzglêdu na to, czy
mieszkamy na wielkomiejskim osiedlu, czy w ma³ej, wiejskiej gminie, nie zawsze
wiemy, jakie instytucje czy organizacje istniej¹ na naszym terenie. Nie zastana-
wiamy siê równie¿, kto zamieszkuje nasz¹ spo³ecznoœæ. Dlatego przed rozpoczê-
ciem wprowadzania wolontariatu warto zastanowiæ siê nad kilkoma zagadnieniami: 
� czy w naszej miejscowoœci jest du¿o ludzi potrzebuj¹cych pomocy? 
� czy s¹ potencjalni wolontariusze? 
� czy instytucje s¹ otwarte i gotowe do pracy z wolontariuszami, czy te¿ zjawisko

to jest nieznane i musimy poœwiêciæ du¿o czasu na przekonanie do wolontariatu? 
� czy dzieje siê ju¿ coœ, w co mo¿emy siê w³¹czyæ, czy te¿ musimy wykreowaæ

nowe dzia³ania?
Pierwszym krokiem do rozwoju jest dok³adne poznanie œrodowiska – ludzi,

instytucji i organizacji oraz tradycji dzia³añ spo³ecznych.
� Ludzie – Wa¿ne s¹ dane demograficzne – liczba osób zamieszkuj¹cych nasz

teren dzia³ania, rozk³ad wieku (grupy dominuj¹ce), struktura rodzin, liczba 
bezrobotnych, niepe³nosprawnych i osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej.

Przyjazny kr¹g

9 E. Jasiñska, B. Skrzypczak, Rozpoznanie œrodowiska, Stowarzyszenie CAL, s.10-13
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Musimy siê wiêc na pocz¹tek dowiedzieæ, jakie s¹ œrodowiska szczególnie
potrzebuj¹ce pomocy. Istotna  bêdzie te¿ informacja, gdzie uczy siê wiêkszoœæ
m³odzie¿y i gdzie pracuj¹ doroœli – w miejscu zamieszkania czy poza nim. Fakt
ten bêdzie decydowa³ o mo¿liwoœciach zaanga¿owania ich w dzia³ania spo³eczne.
Powinniœmy tak¿e zdobyæ informacje o osobach aktywnych, które potencjalnie
mog³yby zaanga¿owaæ siê w nasze dzia³ania. Mo¿e oka¿e siê, ¿e s¹ ju¿ na
naszym terenie jacyœ spo³ecznicy, którzy wespr¹ nas rad¹ i energi¹. Musimy siê
tak¿e zorientowaæ, czy w okolicy mieszkaj¹ jakieœ znane osobistoœci – politycy,
dziennikarze, artyœci, którzy mogliby nam pomóc promowaæ wolontariat.  

� Instytucje – Zebranie dok³adnych informacji o instytucjach z terenu naszego
dzia³ania pozwoli nam znaleŸæ sojuszników do rozwoju wolontariatu. Te instytucje
to urzêdy, szko³y, oœrodki zdrowia, organizacje spo³eczne, pozarz¹dowe, religijne
itp. Tworzenie koalicji wokó³ promocji wolontariatu u³atwi nam dotarcie do wszys-
tkich zainteresowanych. Wspó³pracuj¹ce z nami organizacje i instytucje stanowi¹
powa¿ny potencja³ pomys³ów i sprawdzonych rozwi¹zañ, poszerzaj¹ zatem 
w sposób naturalny mo¿liwoœci i zakres ró¿norodnych zadañ dla wolontariuszy.

� Tradycja i doœwiadczenie spo³eczne – Czasem jednak nawet dobra orientacja 
w aktualnej sytuacji miejscowoœci, w której dzia³amy, mo¿e okazaæ siê
niewystarczaj¹ca. Czêsto równie wa¿na okazuje siê miejscowa tradycja 
i przes³anie historii, które na trwa³e zadomowi³o siê nie tylko w zabytkach, ale te¿
w mentalnoœci mieszkañców i w sposobie postrzegania przez nich problemów
wspó³czesnych. Duch miejsca mo¿e nadawaæ nieoczekiwan¹ si³ê naszym
dzia³aniom lub wrêcz przeciwnie – hamowaæ rozwój wolontariatu. Dlatego
wa¿ne jest, aby przyjrzeæ siê spo³ecznoœci pod k¹tem tradycji dzia³añ
spo³ecznych. Czy taka tradycja w ogóle tu istnieje? Czy dostrzegamy jakieœ prze-
jawy aktywnoœci na rzecz wspólnego dobra? Czy mamy na czym siê oprzeæ, do
czego siê odwo³aæ w historii danej spo³ecznoœci lokalnej w zwi¹zku z promocj¹
wolontariatu? Mo¿e s¹ jakieœ lokalne zwyczaje samopomocy s¹siedzkiej, a mo¿e
dzia³a³ tu lub dzia³a jakiœ spo³ecznik, który móg³by s³u¿yæ jako wzór osobowy. 

Warto wiêc zbadaæ pod tym k¹tem potencja³ spo³ecznoœci, jeœli rozpoczy-
namy promowaæ w niej wolontariat lub chcemy rozszerzaæ dzia³alnoœæ ju¿
istniej¹cego. Dobre rozpoznanie ludzi, instytucji oraz kapita³u kulturowego wesprze
nasze dzia³ania i nada im kierunek.

Zale¿nie od tego, w jakiej spo³ecznoœci rozpoczynamy dzia³alnoœæ wolon-
tariack¹, ró¿ne bêdziemy mieli mo¿liwoœci. Mo¿e mieæ na to wp³yw choæby liczba
instytucji na danym terenie oraz umiejêtne pozyskiwanie wolontariuszy i koor-
dynowanie ich dzia³añ. Zanim organizacja rozpocznie rekrutacjê wolontariuszy,
powinna najpierw sama stworzyæ odpowiedni do pracy z nimi klimat oraz ustaliæ, co
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konkretnie mog¹ w danej placówce robiæ. Praktycznie ka¿da organizacja i instytu-
cja publiczna mo¿e korzystaæ z pracy spo³ecznej.

Przyjazny kr¹g

Instytucja / organizacja Zajêcia dla wolontariuszy

Koœció³

� zbiórki pieniêdzy na cele charytatywne
� zbiórki darów i ich wydawanie
� imprezy okolicznoœciowe, np. szop-

ka, jase³ka

Szko³a

� wydawanie posi³ków dzieciom
� spêdzanie wolnego czasu z dzieæmi,

np. zajêcia sportowe
� pomoc w nauce
� organizacja imprez okolicznoœciowych
� prace porz¹dkowo-remontowe

Dom Kultury

� wspó³organizacja koncertów
� pomoc w organizacji teatru integra-

cyjnego
� organizacja wystaw
� organizacja spotkañ okolicznoœciowych
� promocja wolontariatu
� prace administracyjne

Stowarzyszenie na rzecz osób
niepe³nosprawnych

� pomoc osobom niepe³nosprawnym 
w transporcie, prostych ¿yciowych
czynnoœciach, pójœciu na spacer, do
kina, na rehabilitacjê itp.

Szpital

� wieczorek poezji dla chorych
� zbiórka funduszy
� terapia zajêciowa dla dzieci z oddzia-

³ów chirurgii i przewlekle chorych

Poradnia rehabilitacyjna

� pomoc dzieciom niepe³nosprawnym
w dotarciu na zajêcia

� urozmaicanie im czasu wolnego 
� pomoc w opiece nad dzieæmi nie-

pe³nosprawnymi

Muzeum
� pomoc w zmianach ekspozycji
� prace porz¹dkowe
� sezonowi przewodnicy
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Poni¿ej przestawiamy propozycje przyk³adowych prac, jakie wolontariusze
mogliby wykonywaæ w danej instytucji lub organizacji10.

W tym miejscu warto przyjrzeæ siê bli¿ej dwóm instytucjom szczególnie
istotnym dla rozwoju wolontariatu w œrodowisku lokalnym, tzn. Centrum Wolon-
tariatu i Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej.

Centrum Wolontariatu jest placówk¹ nastawion¹ na wspieranie i rozwój
wolontariatu w œrodowisku lokalnym. G³ówne obszary dzia³ania Centrum to:
� Biuro Poœrednictwa Pracy dla wolontariuszy – jest ono sercem dzia³ania

Centrum, umo¿liwia ³¹czenie ludzi chêtnych do pomocy na rzecz innych 
z odpowiednimi organizacjami i instytucjami; 

� Promocja – jest to niezwykle wa¿ny element edukacyjny, pokazuj¹cy, na czym
polega nowe podejœcie do pracy spo³ecznej. Promocja wolontaria tu musi byæ
prowadzona równolegle z prowadzeniem biura.

Centrum Wolontariatu jest motorem rozwoju wolontariatu w spo³ecznoœci lokalnej.
G³ównym zadaniem tej instytucji jest tworzenie i poszerzanie przestrzeni dla
dzia³alnoœci wolontariackiej, tzn. promocja samej idei oraz zachêcanie i przygtowy-
wanie organizacji/ instytucji do zatrudnienia wolontariuszy. To przede wszystkim po
stronie krzystaj¹cych jest realna odpowiedzialnoœæ za powodzenie rozwoju pracy
spo³ecznej w danym œrodowisku. Dlatego Centrum prowadzi kampanie promocyjne
oraz szkolenia dla koordynatorów wolontariatu z konkretnych organizacji/instytucji.
Wa¿nym elementem procesu wdra¿ania wolontariatu jest równie¿ tworzenie progra-
mów pilota¿owych (np. wolontariat w szpitalu, szkole lub oœrodku pomocy spo³ecznej).  

Niezwykle wa¿nym partnerem lokalnym dla Centrum Wolontariatu jest
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Jest to dzia³aj¹ca w ka¿dej gminie instytucja, która
ma zapobiegaæ marginalizacji i wykluczeniu. Taki oœrodek  zazwyczaj ma dobre
rozeznanie w sytuacji osób potrzebuj¹cych w swoim œrodowisku, dlatego powinien
nie tylko œwiadczyæ pomoc materialn¹, lecz równie¿ organizowaæ wsparcie przy
wykorzystaniu potencjanie tkwi¹cych w nim si³. Powinien byæ „mobilizatorem”
lokalnych wiêzów pomocy i samopomocy spo³ecznej. Jedn¹ z form pomocy jest
w³aœnie organizacja wolontariatu w danym œrodowisku. Do pracy w oœrodku mog¹
byæ zaanga¿owani zarówno klienci tego oœrodka, jak równie¿ osoby zupe³nie
niezwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹. Gdy w roku 1996 jako Centrum Wolontariatu 
w Warszawie inicjowaliœmy wspó³pracê z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej na
warszawskim ¯oliborzu, prze³amywaliœmy wspólnie stereotyp, ¿e wolontariat jest
zarezerwowany tylko dla organizacji pozarz¹dowych. Powodzenie programu
„Wolontariat w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej” na ¯oliborzu otworzy³o drogê do
coraz szerszego wykorzystywania wolontariatu w oœrodkach pomocy spo³ecznej 
w Polsce. Trzeba pamiêtaæ, ¿e pocz¹tki tej drogi to poruszanie siê w rzeczywistoœ-
ci, w której nie by³o jeszcze ustawy o wolontariacie ani jakichkolwiek uregulowañ
dotycz¹cych tego pojêcia. Konieczne by³o wypracowanie od podstaw zasad doty-
cz¹cych np. zawierania umowy czy ubezpieczania wolontariuszy. Od roku 2003,
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czyli po wprowadzeniu ustawy reguluj¹cej wolontariat nie ma ju¿ dylematu: „czy
mo¿na to robiæ?”. Powstaje za to pytanie: „jak to robiæ?”.  

Oto kilka najwa¿niejszych funkcji Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
w rozwoju wolontariatu:
� Wolontariat dla ka¿dego – Oœrodki potrafi¹ stworzyæ bardzo szerok¹ ofertê

pracy dla wolontariuszy. Oczywiœcie najczêœciej jest to pomoc indywidualna dla
osób starszych, samotnych, niepe³nosprawnych czy pomoc w odrabianiu lekcji
dla dzieci i m³odzie¿y oraz grupowa w œwietlicach œrodowiskowych lub œrodo-
wiskowych domach samopomocy. Ale s¹ to równie¿ wyj¹tkowe inicjatywy, jak
choæby program „Starszy brat, starsza siostra” w MOPS w Gdañsku, w ramach
którego starsza m³odzie¿ opiekuje siê m³odsz¹, tak¿e w aspekcie edukacyjno-
-wychowawczym.

� Wolontariat bezrobotnych – Bardzo ciekawym zjawiskiem, choæ ma³o wyko-
rzystywanym przez oœrodki, jest zatrudnianie w charakterze wolontariuszy osób
bezrobotnych – klientów pomocy spo³ecznej. Taki eksperyment powiód³ siê 
w MOPS w Radomiu, gdzie w charakterze wolontariuszy przewinê³o siê ponad 400
klientów oœrodka. Mimo ¿e jest to praca niep³atna, ma bardzo pozytywny, czêsto
wrêcz terapeutyczny wp³yw na osoby bezrobotne. Pozwala im wyjœæ z domu,
poœwiêciæ siê po¿ytecznemu zajêciu i poczuæ, ¿e znów s¹ potrzebni. W takim pojê-
ciu nawet namiastka pracy przywraca wiarê we w³asne si³y i mo¿liwoœci.

� Oœrodek jako katalizator rozwoju wolontariatu w œrodowisku – Oœrodek 
w swojej spo³ecznoœci mo¿e te¿ byæ katalizatorem w promocji wolontariatu 
w innych organizacjach i instytucjach, szczególnie w szko³ach. Tak by³o np. na
warszawskiej Bia³o³êce, gdzie OPS wspiera³ tworzenie klubów wolontaiusza 
w szko³ach i wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami co roku obchodzi
dzieñ wolontariusza. OPS mo¿e wiêc staæ siê takim ma³ym Centrum Wolontariatu
w swoim œrodowisku, gdzie bêdzie promowaæ wolontariat i poœredniczyæ 
w rekrutacji wolontariuszy dla innych organizacji czy instytucji.

Organizacja przyjazna wolontariuszom

Poniewa¿ traktujemy wolontariat jako zorganizowan¹ instytucjonalnie
formê dzia³añ spo³ecznych, to dla powodzenia rozwoju pracy spo³ecznej szczegól-
nie istotne jest dobre przygotowanie organizacji oraz instytucji do pracy z wolonta-
riuszami. Konieczne jest stworzenie w spo³ecznoœciach lokalnych sieci organizacji 
i instytucji œwiadomie promuj¹cych wolontariat i potrafi¹cych dobrze wspó³praco-
waæ z wolontariuszami. Po to s¹ m.in. tworzone Centra Wolontariatu i prowadzone
przez nie szkolenia („Jak zdobyæ i zatrzymaæ wolontariusza”) dla koordynatorów
wolontariuszy w organizacjach i instytucjach. 

Aby pokrótce wyjaœniæ, co znaczy dobrze i skutecznie pracowaæ z wolon-
taiuszami, przytoczê pojêcie Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, które podczas
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Miêdzynarodowego Roku Wolontariatu 2001 sformu³owa³a sieæ Centrów
Wolontariatu. 

Oto g³ówne zasady OPW:
� Program wolontariacki jest integraln¹ czêœci¹ organizacji.
� Wolontariusze znaj¹ misjê, cele i dzia³ania organizacji.
� Istnieje koordynator zajmuj¹cy siê wolontariuszami.
� Zakres obowi¹zków poszczególnych wolontariuszy jest jasny. 
� Wolontariusze s¹ przygotowywani do swoich zadañ.
� Personel etatowy jest przygotowany do pracy z wolontariuszami.
� Istnieje atmosfera partnerstwa i ¿yczliwoœci w pracy z  wolontariuszami.
� Wolontariusze maj¹ mo¿liwoœæ rozwoju i samorealizacji.
� Ustalone s¹ normy zachowania wolontariuszy.
� Istnieje system wyra¿ania uznania dla wolontariusza.
� Wolontariusze s¹ ubezpieczeni w ramach swoich obowi¹zków.

Kluczem do sta³ej wspó³pracy z wolontariuszem jest zwi¹zanie go z misj¹
organizacji i jej celami. To w³aœnie waga problemów, które organizacja próbuje
rozwi¹zaæ, wartoœci, które wyznaje, i wyznaczone przez ni¹ cele mobilizuj¹ jej
cz³onków do pracy. W ka¿dej organizacji powinien byæ koordynator, który opiekuje siê
wolontariuszami i czuwa nad przebiegiem ich dzia³añ. To on powinien wprowadzaæ
wolontariuszy do organizacji, zapewniaj¹c podstawowe lub specjalistyczne szkolenie,
jeœli wymaga tego charakter powierzanego im zajêcia. Ka¿dy wolontariusz powinien
mieæ jasny i klarowny zakres obowi¹zków, wiedzieæ dok³adnie, co i jak ma robiæ.
Natomiast, ¿eby wolontariusze chcieli d³u¿ej zagoœciæ w danej instytucji, trzeba
stworzyæ sprzyjaj¹c¹ temu atmosferê. Atmosferê, która opiera siê na zaufaniu, part-
nerstwie i ¿yczliwoœci. Wszystkie te elementy – z wyj¹tkiem wagi problemu, którym
organizacja siê zajmuje – decyduj¹, czy uda siê w niej zatrzymaæ wolontariusza na
d³u¿ej.

Jeœli organizacja myœli o pozyskaniu wolontariuszy, to musi najpierw sama
sobie odpowiedzieæ na kilka pytañ:
� Co jest interesuj¹cego w tym, czym zajmuje siê jako organizacja?
� Dlaczego chce zatrudniæ wolontariuszy?
� Co chcia³aby, aby wolontariusze robili?
� Jakich wartoœci/ umiejêtnoœci oczekuje od wolontariuszy?
� Jak zamierza szukaæ wolontariuszy?
� W jaki sposób bêdzie rekrutowaæ wolontariuszy?
� Jak zamierza zarz¹dzaæ wolontariuszami?

W³aœciwe dopasowanie potrzeb organizacji/instytucji i wolontariusza to
po³owa sukcesu. Organizacja czêsto poszukuje wolontariusza do konkretnego zajêcia o
okreœlonym profilu (p³eæ, wiek, umiejêtnoœci), a wolontariusz poszukuje organizacji,
która bêdzie mu odpowiada³a, w której bêdzie siê dobrze czu³ i realizowa³. Nie nale¿y
zatem decydowaæ siê na przyjêcie wolontariusza, jeœli jego zainteresowania zupe³nie
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odbiegaj¹ od tego, co mo¿emy mu zaoferowaæ. Zazwyczaj rodz¹ siê z tego niepotrzeb-
ne konflikty i nieporozumienia.  

Dlaczego ludzie chc¹ byæ wolontariuszami?

Jak ju¿ powiedzieliœmy, to, czy wolontariusz bêdzie chcia³ pracowaæ
w³aœnie w naszej organizacji, zale¿y od tego, na ile bêdziemy potrafili go
przyci¹gn¹æ, a potem równie¿ zatrzymaæ. Wa¿ne jest te¿ wczeœniejsze ustalenie,
kogo chcemy zaanga¿owaæ i jak¹ ta osoba mo¿e mieæ motywacjê do pracy w naszej
organizacji. Oto g³ówne potrzeby, którymi mog¹ kierowaæ siê ludzie w poszczegól-
nych grupach wiekowych11:
� M³odzie¿ – ma du¿o wolnego czasu, energii i potencja³u, chce zdobywaæ nowe

doœwiadczenia i umiejêtnoœci, rozwijaæ swoje zainteresowania. Poszukuje
nowych kontaktów i znajomoœci, ma potrzebê bycia w grupie. Chce siê w czymœ
sprawdziæ, szuka dla siebie miejsca w ¿yciu, potrzebuje czegoœ, z czym mo¿e siê
uto¿samiaæ. Jest ciekawa tego, co nowe, i otwarta na innych. Zazwyczaj anga¿uje
siê w wolontariat, bo tak robi¹ kole¿anki, koledzy lub rodzice, czêsto tak¿e 
z powodu prze¿yæ osobistych, a czasem po prostu po to, by zyskaæ darmowe
wakacje, wyjazd za granicê itp.

� Osoby w œrednim wieku – chc¹ podzieliæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniami, pod-
nieœæ swoj¹ pozycje zawodow¹ (awans), potrzebuj¹ przebywaæ miêdzy ludŸmi.
Chc¹ siê rozwijaæ, realizowaæ swoje pasje, podtrzymywaæ aktywnoœæ. Pragn¹
czuæ siê potrzebni i docenieni. Czêsto poszukuj¹ zajêcia, które da³oby im poczu-
cie satysfakcji, bo nie spe³niaj¹ siê w pracy zawodowej. Czasem anga¿uj¹ siê 
w wolontariat, by oderwaæ siê od trudnej codziennoœci, zapomnieæ na chwilê 
o problemach osobistych, przezwyciê¿yæ kryzys wieku œredniego lub sp³aciæ
jakiœ moralny d³ug.

11 Wypracowane przez ekspertów pracy z wolontariuszami w ramach projektu „Wolontariat 
w Oœrodkach Pomocy Spo³ecznej”
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� Seniorzy – maj¹ du¿o wolnego czasu, potrzebuj¹ zaistnieæ w œrodowisku, chc¹
dzieliæ siê  umiejêtnoœciami i doœwiadczeniem, potrzebuj¹  zmiany w ¿yciu.
Decyduj¹ siê na wolontariat tak¿e z pobudek religijnych lub dlatego, ¿e chc¹ 
w ten sposób „sp³aciæ d³ug”. Czêsto chc¹ siê sprawdziæ i rozwijaæ swoje pasje,
przed³u¿aj¹c w ten sposób swoj¹ aktywnoœæ zawodow¹, dziêki czemu czuj¹ siê
potrzebni. Potrzebuj¹ kontaktu z innymi i samorealizacji, boj¹ siê izolacji, chc¹
dawaæ dobry przyk³ad.

G³ówne problemy – stereotypy w pracy z wolontariuszami

Zazwyczaj to, co jest dla nas nowe, postrzegamy przede wszystkim przez
pryzmat potencjalnych barier i trudnoœci. Nie inaczej jest w przypadku pracy 
z wolontariuszami. Boimy siê, ¿e sobie nie poradz¹, ¿e bêd¹ dzia³aæ nieprofesjonal-
nie itp. Oto kilka najczêœciej pojawiaj¹cych siê obaw zwi¹zanych z zatrudnianiem
wolontariuszy:
� wolontariusz jest niezale¿ny i nie bêdzie podporz¹dkowywa³ siê zasadom 

w organizacji. – Ludzie czêsto siê boj¹, ¿e wolontariusze nie bêd¹ siê czuli
zobowi¹zani do przestrzegania regu³ panuj¹cych w organizacji. Dlatego na
pocz¹tku wspó³pracy niezwykle wa¿ne jest wprowadzenie wolontariusza 
w œwiat zasad i kultury organizacyjnej danej placówki, ¿eby nie musia³ siê
domyœlaæ i zgadywaæ, czego siê od niego oczekuje. Kontrakt jest obustronny –
wolontariusz mo¿e mieæ wymagania, tak jak organizacja ma wymagania w sto-
sunku do niego. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e jeœli organizacja zarz¹dzana jest 
w sposób autorytarny oraz panuje w niej klimat zastraszenia, to wolontariusze na
pewno tê atmosferê szybko wyczuj¹ i nie bêd¹ chcieli z organizacj¹ siê zwi¹zaæ.
Oni rzeczywiœcie s¹ niezale¿ni i dodatkowo nieobci¹¿eni stosunkiem p³atnej
pracy, nie maj¹ wiêc powodu, by znosiæ takie warunki i siê do czegoœ zmuszaæ.

� wolontariusz jest nieodpowiedzialny i nie bêdzie wywi¹zywa³ siê ze swoich
obowi¹zków. – Taka obawa czêsto towarzyszy organizacjom, w których istnieje
ma³a kultura zaufania do ludzi. Bo wolontariusze to przecie¿ normalni ludzie –
tacy jak pracownicy p³atni. Czêsto problemy zrzucane na karb sumiennoœci
wolontariuszy to tak naprawdê wynik niedoprecyzowanego zakresu obowi¹zków. 

� wolontariusz mo¿e byæ nieuczciwy. – Jeœli mamy takie obawy, to mo¿emy poprosiæ
o referencje i sprawdziæ wolontariusza w grupach czy organizacjach, z którymi by³
lub jest zwi¹zany. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ta obawa mo¿e jednakowo dotyczyæ pra-
cownika p³atnego. Zazwyczaj jednak w tym przypadku czujemy siê bezpieczniej, bo
wychodzimy z za³o¿enia, ¿e w stosunku do pracownika p³atnego mo¿emy
wyci¹gn¹æ konsekwencje. A przecie¿ te konsekwencje to tylko mo¿liwoœæ zwol-
nienia go z pracy. Wszelkie inne przewinienia jednego i drugiego podlegaj¹ pod
Kodeks cywilny.

� wolontariusz to amator, wiêc bêdzie nam tylko przeszkadza³. – Wa¿ne jest dopa-
sowanie umiejêtnoœci i predyspozycji danego wolontariusza do charakteru pracy.
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Czasem konieczne jest dosyæ d³ugie przygotowanie, np. do pracy w hospicjum.
Zazwyczaj nie widzi siê w wolontariuszach ludzi, którzy przecie¿ na co dzieñ s¹
lekarzami, nauczycielami, zdolnymi uczniami, a wiêc wype³niaj¹ jakieœ wa¿ne
spo³ecznie role. Istotny jest równie¿ fakt, ¿e nie wszêdzie w roli wolontariuszy
potrzebni s¹ profesjonaliœci, bo wiele funkcji jest naprawdê doœæ prostych i nie
wymaga specjalistycznej wiedzy.

Tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu12

Jedn¹ z najbardziej skutecznych form propagowania wolontariatu jest
stworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu. Stwarza ono
mo¿liwoœæ po³¹czenia si³, dotarcia do wiêkszej iloœci osób, przekonania lokalnych
decydentów i zdobycia ich przychylnoœci.

Podstaw¹ do stworzenia partnerstwa wokó³ wolontariatu jest analiza
œrodowiska, czyli wskazanie osób i instytucji, które warto pozyskaæ do naszej grupy.
Ju¿ przy analizie potencja³u spo³ecznoœci, a szczególnie jej zasobów instytucjonal-
nych, mo¿emy siê zorientowaæ, kto nam mo¿e pomóc, z kim najlepiej by³oby
wspó³pracowaæ, jakie lokalne autorytety mog³yby nas wesprzeæ, aby wzmocniæ si³ê
naszego oddzia³ywania. W doborze partnerów nie powinniœmy kierowaæ siê oso-
bistymi sympatiami ani zawê¿aæ grona potencjalnych koalicjantów do osób, które
znamy osobiœcie. Warto równie¿ zadbaæ o ich zró¿nicowanie (aby nie by³y to np.
same szko³y), bo im bardziej ró¿ni¹ siê od siebie, tym lepiej – podstawow¹ wartoœ-
ci¹ partnerstwa jest przecie¿ ró¿norodnoœæ partnerów. Przy czym chodzi tu nie tylko
o ró¿norodnoœæ organizacji i instytucji, ale tak¿e ludzi, charakterów, doœwiadczeñ.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e choæ stanowi to w partnerstwie si³ê, zwiêksza mo¿liwoœ-
ci i u³atwia realizacjê wspólnych zadañ, to jednak nie jest ³atwo taki niejednolity
wewnêtrznie zespó³ skonsolidowaæ do wspó³pracy. Dlatego zanim grupa podejmie
jakiekolwiek dzia³ania, jej cz³onkowie musz¹ najpierw po prostu dobrze siê poznaæ,
polubiæ i obdarzyæ zaufaniem. Nie zawsze wystarcz¹ do tego dyskusje wy³¹cznie
merytoryczne – byæ mo¿e osoby te znajd¹ wiêcej wspólnych tematów (a mo¿e po
prostu mniej ró¿nic ideologicznych) w przestrzeni osobistej. W pocz¹tkowej fazie
tworzenia siê grupy partnerskiej nale¿y zatem znaleŸæ odpowiednie proporcje
pomiêdzy relacjami, a zadaniami. Z jednej bowiem strony ludzie musz¹ nabraæ do
siebie zaufania, a z drugiej – postawiæ sobie jakieœ cele do realizacji. Nie bêdzie
skutecznej wspó³pracy bez dobrych relacji, ale relacje z kolei nie powinny prze-
s³oniæ celu partnerstwa, jakim jest rozwój wolontariatu.

Spróbujmy zastanowiæ siê nad korzyœciami wynikaj¹cymi z lokalnego part-
nerstwa na rzecz wolontariatu. S¹ to przede wszystkim:

12 Centrum Aktywnoœci Lokalnej jako metoda rozwoju spo³ecznoœci lokalnej, red. P. Jordan, 
B. Skrzypczak, Warszawa 2002, s. 51-57
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� mo¿liwoœæ wzmocnienia dzia³ania poprzez efekt synergii – ³¹czenia ludzi, czasu,
pieniêdzy i zasobów,

� ³atwoœæ uzyskania poparcia (szczególnie decydentów) w konkretnych zadaniach,
� mo¿liwoœæ zdobycia wiêkszego rozg³osu.

Formy lokalnego partnerstwa

Partnerstwa na rzecz wolontariatu mog¹ przybieraæ ró¿ne formy. Trzy pod-
stawowe formy partnerstwa to sieæ, koordynacja i wspó³praca. Ró¿nice miêdzy nimi
dotycz¹ g³ównie wzajemnego oddzia³ywania organizacji cz³onkowskich, celów 
i dzia³añ oraz wynikaj¹cych z nich umów. Mo¿na je rozpatrywaæ w zale¿noœci od:
� z³o¿onoœci celów – istnieje gradacja z³o¿onoœci celów partnerstwa, pocz¹wszy od

prostej wymiany informacji, a¿ do skomplikowanych zadañ i dzia³añ oraz wspól-
nego rozwi¹zywania problemów;

� natê¿enia powi¹zañ – stopieñ, w jakim organizacje s¹ ze sob¹ zwi¹zane, wyra¿a
siê ich wspólnymi celami, zadaniami, regu³ami decyzyjnymi oraz zaanga¿o-
waniem zasobów w³asnych przez ka¿d¹ z nich;

� formalnoœci umów – zakres formalnoœci pomiêdzy organizacjami cz³onkowskimi
dotyczy regu³ i umów na temat struktur dzia³ania, taktyki oraz procedur.

SIEÆ – Organizacje wspó³pracuj¹ce ze sob¹ na doœæ luŸnych zasadach s¹ nazywane
sieciami. Celem takiego partnerstwa jest g³ównie wymiana informacji. Cz³onkowie
mog¹ przystêpowaæ do niego b¹dŸ rezygnowaæ bez wiêkszych trudnoœci, nie
wywieraj¹c przez to zbytniego wp³ywu na istnienie partnerstwa. Modele procesów
i struktury sieci s¹ nieformalne. Organizacje cz³onkowskie nie rezygnuj¹ prawie 
w ¿adnym stopniu ze swojej autonomii. Podzia³ zasobów odbywa siê w wiêkszoœci
w dziedzinie idei, wiadomoœci, sprawozdañ, komunikatów itd. Trudno czêsto
dostrzec istnienie takiej sieci, gdy¿ mo¿e ono nie wymagaæ ¿adnej oddzielnej
przestrzeni, jak biuro czy budynek. Dana organizacja mo¿e byæ zreszt¹ cz³onkiem
wielu ró¿nych sieci bez wiêkszego zaanga¿owania œrodków. 
KOORDYNACJA – Partnerstwo, w ramach którego organizacje dzia³aj¹ wspólnie
i ³¹cz¹ je bli¿sze zwi¹zki, okreœla siê mianem koordynacji. Obejmuj¹ ona zadania
wykraczaj¹ce poza samo dzielenie siê informacjami. Cz³onkostwo w nich jest
bardziej stabilne, dlatego doœæ du¿e znaczenie dla partnerstwa ma przyst¹pienie do
niego nowej organizacji, podobnie jak rezygnacja któregoœ z cz³onków. Modele pro-
cesów i struktury koordynacji s¹ bardziej sformalizowane, ustnie lub pisemnie. Jeœli
chodzi o zaanga¿owanie œrodków, to od ka¿dego cz³onka oczekuje siê poœwiêcenia
jakiejœ czêœci aktywów: czasu, personelu, funduszy lub urz¹dzeñ. Tego typu part-
nerstwo jest te¿ bardziej zauwa¿alne, gdy¿ jego zadania czy te¿ dzia³ania wymagaj¹
bardziej namacalnych procesów i struktur.
WSPÓ£PRACA – Formê partnerstwa, w którym organizacje cz³onkowskie s¹ ze
sob¹ œciœle powi¹zane, okreœla siê jako wspó³pracê. Cel jest konkretny, czêsto
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Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e s¹ to trzy formy, a nie trzy stopnie partnerstwa.
Wszystko zale¿y od naszych potrzeb i gotowoœci do wybrania jednej z nich.
Partnerstwo jest procesem, a wiêc jest p³ynne i ci¹gle ¿ywe. ¯aden z zaproponowanych
typów nie jest najlepszy ani najgorszy. Ten, który znakomicie sprawdza siê w jednej
sytuacji, wcale nie musi sprawdziæ siê w innej. 

Na pocz¹tku, jak w ka¿dym dzia³aniu, musi pojawiæ siê inicjator lub grupa
inicjatywna, która bêdzie stale dba³a o rozwój partnerstwa. Nastêpnie nale¿y 
w prosty sposób dokonaæ analizy instytucjonalnego potencja³u œrodowiska. Nale¿y tu

z³o¿ony i dalekosiê¿ny. Cz³onkostwo jest bardzo stabilne. Pozyskiwanie i utrata
cz³onków staje siê powa¿nym problemem i mo¿e spowodowaæ istotne zmiany 
w partnerstwie, ³¹cznie z jego fiaskiem. Modele procesów i struktury wspó³pracy
prawie zawsze s¹ wyra¿one na piœmie, niejednokrotnie w formie dokumentów
prawnych. Ka¿da organizacja cz³onkowska oddaje znaczn¹ czêœæ swej autonomii na
rzecz wspó³pracy, a reprezentanci dzia³aj¹cy w partnerstwie otrzymuj¹ du¿¹ w³adzê
podejmowania decyzji. Zaanga¿owanie œrodków na rzecz tej formy partnerstwa
mo¿e byæ bardzo du¿e, zazwyczaj wiêc wymaga dok³adnej analizy, zanim organiza-
cja zdecyduje siê do niego przyst¹piæ. Wspó³praca mo¿e byæ bardzo wyraŸnie
zauwa¿alna w spo³ecznoœci lokalnej lub regionie, niejednokrotnie jest nawet
bardziej widoczna ni¿ samodzielna dzia³alnoœæ którejkolwiek z poszczególnych
organizacji cz³onkowskich. 

Etapy budowania partnerstwa

W procesie tworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu mo¿emy
wyró¿niæ kilka etapów:

ETAPY TWORZENIA PARTNERSTWA LOKALNEGO

WY£ONIENIE SIÊ INICJATORA PARTNERSTWA

POZYSKIWANIE PARTNERÓW DO WSPÓ£PRACY – ETAP NEGOCJACJI

BUDOWANIE SZEROKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU 
WOLONTARIATU

WSPÓLNE PLANOWANIE DZIA£AÑ. TWORZENIE PROJEKTÓW
WOLONTARIACKICH, TWORZENIE KAMPANII INFORMACYJNO–PROMOCYJNEJ

WDRA¯ANIE LOKALNYCH PROJEKTÓW, REALIZACJA KAMPANII

STA£Y MONITORING POSTÊPÓW
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wzi¹æ pod uwagê wszystkie instytucje i organizacje zwi¹zane z rozwojem wolontariatu,
nawet te spoza spo³ecznoœci lokalnej – np. Regionalne Centrum Wolontariatu. 

Kiedy ju¿ zdecydowaliœmy, kto móg³by tworzyæ z nami grupê partnersk¹,
musimy zaprosiæ naszych potencjalnych partnerów na spotkanie. 

W trakcie pierwszych spotkañ powinniœmy doprowadziæ do: 
� wzajemnego poznania siê partnerów,
� ustalenia obowi¹zuj¹cych wartoœci i regu³,
� ustalenia wspólnego planu dzia³ania.

Przede wszystkim nale¿y zagwarantowaæ odpowiedni¹ iloœæ czasu na wza-
jemne poznanie siê. Powinno byæ ono tematem przewodnim na kilku pocz¹tkowych
spotkaniach, nie nale¿y sprowadzaæ go tylko do pierwszego spotkania. Trzeba przyk³a-
daæ tak¹ sam¹ wagê do budowania relacji pomiêdzy partnerami, jak i do samych zadañ.
Rozmowy nie s¹ czasem straconym, o ile tylko maj¹ zwi¹zek ze spraw¹, chocia¿ i tego
nie zawsze trzeba tak œciœle przestrzegaæ. Bardzo dobr¹ metod¹ na bli¿sze poznanie siê
partnerów jest organizowanie kolejnych spotkañ w siedzibach ró¿nych organizacji.

Wzajemne poznanie siê uczestników nie powinno ograniczaæ siê jedynie do
prezentacji nazw poszczególnych organizacji cz³onkowskich. Jest to przede wszystkim
wspólne poszukiwanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
� co chcemy promowaæ, realizowaæ? 
� jakie mamy œrodki, aby w³¹czyæ siê w dzia³ania?
� co jest nam potrzebne, aby zrealizowaæ nasze cele?

Na pocz¹tkowych spotkaniach powinniœmy rozmawiaæ wspólnie tak¿e 
o tym, dlaczego tu przyszliœmy, jakie wartoœci zwi¹zane z wolontariatem cenimy
najbardziej, jakie widzimy problemy z udzia³em naszej organizacji w tym partnerst-
wie oraz jakie dostrzegamy dla siebie korzyœci. Pozwoli to od pocz¹tku stworzyæ
pomiêdzy uczestnikami atmosferê otwartoœci i szczeroœci. Jednym z efektów pier-
wszych spotkañ powinno byæ zatem wstêpne ustalenie obowi¹zuj¹cych wartoœci 
i regu³ grupy partnerskiej. Wa¿ne jest równie¿, aby ustaliæ stopieñ zaanga¿owania
poszczególnych cz³onków oraz uzyskaæ od nich deklaracje co do zasobów, które
mog¹ oni zainwestowaæ we wspó³pracê. Przy czym zasoby to nie tylko wk³ad finan-
sowy. Nasi partnerzy mog¹ wnieœæ np.: status prawny, dostêp do wa¿nych informa-
cji, dostêp do wa¿nych ludzi, umiejêtnoœci, pomys³y, odpowiednie cechy osobowoœ-
ciowe, zasoby ludzkie (oddelegowany pracownik), zasoby organizacyjne 
i materialne, czas na spotkania, pracê, dyskusje. Zadbajmy o to, aby wk³ad
poszczególnych cz³onków by³ w miarê równy – niech obowi¹zuje zasada: jeœli nie
masz pieniêdzy, poœwiêæ swój czas. W ten sposób unikniemy podzia³u na organizac-
je uprzywilejowane i mniej wa¿ne. 

Po tym pierwszym etapie, maj¹cym na celu przede wszystkim poznanie siê
cz³onków, rozpoczyna siê ustalenie wspólnego projektu lub stworzenie planu kam-
panii informacyjno-promocyjnej na rzecz wolontariatu (o tym, jak stworzyæ kam-
paniê informacyjn¹, piszemy w dalszej czêœci ksi¹¿ki). Oba te procesy id¹ równole-
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gle, jednak priorytetowym celem pierwszych spotkañ jest zbudowanie wzajemnego
zaufania. Nie nale¿y lekcewa¿yæ tego elementu przy omawianiu wspólnej strategii
dzia³ania. Takie dobre relacje tworzy atmosfera akceptacji i ¿yczliwoœci na spotka-
niach oraz umo¿liwienie uczestnictwa i zaanga¿owania ka¿demu z cz³onków.
Zagro¿eniem dla istnienia koalicji s¹ tzw. trudne osoby, którym z regu³y nic siê nie
podoba. Krytykuj¹ wszelkie pomys³y, torpeduj¹ inicjatywy i komplikuj¹ ustalenia.
Wtedy bardzo du¿o zale¿y od osoby prowadz¹cej i od tego, na ile potrafi ona zneu-
tralizowaæ taki negatywny wp³yw, wydobywaj¹c pozytywne pomys³y innych
uczestników i buduj¹c na nich przysz³oœæ koalicji.

Ju¿ od momentu zawi¹zania partnerstwa, a szczególnie na etapie realizacji
wspólnego projektu szalenie wa¿ne jest nag³oœnienie takiej dzia³alnoœci.
Œrodowisko lokalne musi wiedzieæ, po co dana koalicja zosta³a utworzona, jakie ma
cele i kto w niej uczestniczy. Taka szeroka informacja, otwartoœæ i jawnoœæ dzia³añ
zapobiegnie podejrzeniom o prywatê lub za³atwianie tzw. ciemnych interesów. 
W tym celu warto te¿ stworzyæ jakieœ proste materia³y informacyjne.   

Dodatkowo, aby ludzie pracuj¹cy w ramach partnerstwa nie zniechêcili siê ju¿
na wstêpie, pocz¹tkowe dzia³ania nie mog¹ byæ zbyt skomplikowane i powinny
dawaæ szybkie i widoczne rezultaty. Mo¿e to byæ np. zorganizowanie seminarium na
temat wolontariatu lub wspólne obchody Dnia Wolontariusza. Takie udane przed-
siêwziêcie wzmacnia wiêzy miêdzy uczestnikami oraz zachêca do wspólnego podej-
mowania bardziej skomplikowanych inicjatyw.

Warunki sukcesu

Sukces w du¿ej mierze zale¿y od dobrze przygotowanej osoby oraz wspar-
cia technicznego instytucji. Bez tego tworzenie lokalnych koalicji najczêœciej
koñczy siê pora¿k¹. Szczególnie wa¿ne jest, aby osoba lub grupa, która inicjuje part-
nerstwo, cieszy³a siê powszechnym zaufaniem oraz by³a postrzegana jako dzia³aj¹ca
na rzecz dobra wspólnego. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e kluczem do sukcesu jest
budowanie partnerstwa na trzech wa¿nych fundamentach, a s¹ nimi: dobrowolnoœæ,
równoœæ i zaanga¿owanie partnerów. Te elementy warunkuj¹ tworzenie wzajem-
nego zaufania i umo¿liwiaj¹ rzeczywiste, wspólne promowanie wolontariatu.

Lokalne partnerstwo wokó³ wolontariatu w powiecie 
hrubieszowskim

Takie partnerstwo by³o tworzone w latach 2003-2004 przez Stowarzyszenie
„Przy Granicy” we wspó³pracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie
Hrubieszów przy silnym wsparciu Centrum Wolontariatu w Lublinie. Do Koalicji na
rzecz Wolontariatu  przyst¹pi³o kilkanaœcie instytucji i organizacji z powiatu hrubie-
szowskiego, takich jak szko³y, domy kultury, organizacje pozarz¹dowe i oœrodki pomo-
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cy spo³ecznej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e powsta³ w ten sposób ca³y powiatowy ruch
wolontariacki, szczególnie w szko³ach. W ramach promocji wolontariatu wspólnie
organizowano ró¿nego typu akcje. Jedn¹ z wa¿niejszych by³a:
M£ODZIE¯OWA AKADEMIA WOLONTARIATU – Forum M³odych –
Wolontariat 2004.

Organizatorami Akademii byli: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Lokalnego „Przy Granicy” w Strzy¿owie, Klub Wolontariatu przy Polskim Sto-
warzyszeniu na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym Ko³o w Werbkowicach,
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Hrubieszowie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.
Celem Akademii by³o:
� zapoznanie uczestników forum z ide¹ wolontariatu  i przygotowanie m³odzie¿y

do podjêcia pracy wolontariackiej;
� rozwijanie w uczestnikach wra¿liwoœci oraz otwarcia na potrzeby i problemy

innych;
� inspirowanie m³odzie¿y do aktywnoœci, wspó³dzia³ania w grupie, podejmowania

trafnych decyzji;
� kszta³towanie w³aœciwych postaw, zaradnoœci, aktywnoœci, wytrwa³oœci, ¿yczliwoœci;
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� integracja ró¿nych grup m³odzie¿y;
� zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych w dzia³aniu na rzecz okreœlonej

grupy spo³ecznej (niepe³nosprawni, uzale¿nieni, chorzy, bezdomni, bezrobotni);
� podniesienie œwiadomoœci na temat alkoholizmu oraz jego profilaktyki, rozpoz-

nania, leczenia.
Podczas zimowych ferii w piêciodniowych zajêciach dotycz¹cych ró¿nych

aspektów wolontariatu bra³o udzia³ ponad 120 m³odych osób, które by³y lub chcia³y
byæ wolontariuszami. Poprzez æwiczenia, zabawê, prelekcje m³odzie¿ zastanawia³a
siê, dlaczego we wspó³czesnym œwiecie wolontariat jest wa¿ny, kto to jest wolonta-
riusz i co mog¹ robiæ wolontariusze w swoich lokalnych œrodowiskach. Uk³adane
te¿ by³y plany rozwoju klubów wolontariatu w poszczególnych miejscowoœciach.
Na imprezê przybyli te¿ przedstawiciele lokalnych w³adz, którzy wtopili siê w jej
atmosferê, podnieœli rangê przedsiêwziêcia i tym samym stali siê naturalnymi
sprzymierzeñcami rozwoju wolontariatu w swoich gminach. 

Ponadto w ramach rozwoju wolontariatu w powiecie Hrubieszów
przeprowadzono jeszcze kilka wspólnych akcji, m.in.:
� „Wokó³ Wielkanocnej Nadziei” – przygotowywanie na œwiêta prezentów dla

osób starszych, samotnych, ubogich; 
� Zielone Wakacje – organizowanie z udzia³em wolontariuszy oferty wakacyjnej

dla dzieci ze wsi (w przedsiêwziêciu bra³o udzia³ ok. 700 dzieci);
� Obchody Dnia Osób Niepe³nosprawnych;
� Obchody Dnia Wolontariusza.

Aby mo¿na by³o zacz¹æ budowaæ lokalne partnerstwo na rzecz wolontariatu,
musi pojawiæ siê inicjator, czyli ktoœ, kto da has³o i zachêci innych do wspó³pracy. 
W tym przypadku zaistnia³a bardzo wa¿na wspó³praca pomiêdzy organizacj¹
pozarz¹dow¹, jak¹ jest Stowarzyszenie „Przy Granicy”, oraz instytucj¹ samorz¹dow¹,
czyli Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dodatkowo Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywnoœci Lokalnej i Centrum Wolontariatu z Lublina zorganizowa³y
szkolenia dla przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji (g³ówne zagadnienia to
m.in.: tworzenie lokalnego partnerstwa; czym jest wolontariat i jak go budowaæ na
poziomie lokalnym; dobre przyk³ady dzia³añ wolontariackich oraz pracy metod¹ pro-
jektów). W piêciu gminach zosta³y utworzone grupy inicjatywne do promocji wolon-
tariatu w spo³ecznoœciach lokalnych. Na poziomie powiatu hrubieszowskiego grupy te
utworzy³y szerok¹ Koalicjê na rzecz Wolontariatu. Centrum Wolontariatu z Lublina
zorganizowa³o szerok¹ promocjê w szko³ach. Wydano gazetkê „Wolontariusz”
opisuj¹c¹ dobre przyk³ady dzia³añ ochotniczych, publikowano artyku³y w lokalnej
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prasie, organizowano imprezy okolicznoœciowe, na których nagradzano wolontariuszy.
Dzia³ania te spowodowa³y, ¿e wolontariat zacz¹³ siê pojawiaæ w oœrodkach pomocy
spo³ecznej, organizacjach pozarz¹dowych i szko³ach oraz ¿e sta³ siê bardzo popularny,
szczególnie wœród m³odzie¿y. 

Partnerstwo na poziomie krajowym

Partnerstwo mo¿na tworzyæ nie tylko na poziomie lokalnym, ale równie¿
ogólnopolskim. Dlatego warto wspomnieæ o du¿ym wydarzeniu promocyjnym,
jakim by³ Œwiatowy Rok Wolontariatu ustanowiony w 2001 r. przez Organizacjê
Narodów Zjednoczonych, aby w ten szczególny sposób wyraziæ uznanie dla mi-
lionów wolontariuszy anga¿uj¹cych siê bezinteresownie w pomoc na rzecz innych.
Dla centrów wolontariatu to by³ prze³omowy rok pod wzglêdem jednoczenia na
rzecz rozwoju wolontariatu du¿ych organizacji pozarz¹dowych zarówno œwieckich,
jak i religijnych. Polskie organizacje  w³¹czy³y siê aktywnie w obchody i podjê³y
inicjatywê stworzenia Koalicji Polskich Organizacji Pozarz¹dowych na rzecz
Œwiatowego Roku Wolontariatu 200113. Koalicja regularnie spotyka³a siê w celu
omówienia swoich dzia³añ, stworzono wspólne logo, wydano plakaty, odby³a siê te¿
wspólna konferencja prasowa.

Warto w tym miejscu wymieniæ niektóre inicjatywy podjête w ramach
obchodów Œwiatowego Dnia Wolontariatu: 
� centra wolontariatu skupione w ramach Sieci Centrów Wolontariatu po raz pier-

wszy przygotowa³y ogólnopolski konkurs pt. WOLONTARIAT – NOWE SPO-
JRZENIE  NA PRACÊ  SPO£ECZN¥, który kontynuowany jest do dziœ;

� Caritas  Polska przygotowa³a m.in. cykl publikacji na temat wolontariatu, zorga-
nizowa³a obchody tygodnia mi³osierdzia pod has³em „Oto ja – poœlij mnie”, 
a tak¿e rozwija³a program tworzenia szkolnych kó³ Caritas; 

� Polska Akcja Humanitarna rozwija³a program popularyzacji wolontariatu wœród
m³odzie¿y szkolnej;

� po raz pierwszy zosta³o zorganizowane seminarium promuj¹ce zjawisko wolon-
tariatu biznesu przez Akademiê Rozwoju Filantropii i Centrum Wolontariatu, co
zapocz¹tkowa³o dynamicznie rozwijaj¹cy siê program „Wolontariat w biznesie”
(www.wolontariat.biz.pl);

13 Koalicja Organizacji Pozarz¹dowych na rzecz Œwiatowego Roku Wolontariatu 2001: Polski
Czerwony Krzy¿, Caritas Polska, Centra Wolontariatu, Polska Akcja Humanitarna, Centra Aktywnoœci
Lokalnej, Wspólnota Robocza Zwi¹zków Organizacji Socjalnych, Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych, Fundacja Komunikacji Spo³ecznej,
Federacja Polskich Banków ¯ywnoœci, Sieæ Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych SPLOT,
Stowarzyszenie Innowatorów Spo³ecznych, Zwi¹zek Stowarzyszeñ Biur Porad Obywatelskich,
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
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� po raz pierwszy zosta³o przeprowadzone badanie zjawiska wolontariatu przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Centrum Wolontariatu i firmê SMG/KRC, które od
tamtej pory powtarzane jest co roku; równie¿ zainicjowane przez Stowarzysze-
nie Klon/Jawor i realizowane wspólnie z sieci¹ centrów wolontariatu zosta³o
zamieszczanie og³oszeñ pracy dla wolontariuszy w regionalnych dodatkach do
„Gazety Wyborczej”.

Równie¿ w roku 2001 papie¿ Jan Pawe³ II po raz pierwszy u¿y³ s³ów wolon-
tariat i wolontariusz. Zrobi³ to w swoim liœcie skierowanym do wolontariuszy 
z okazji Œwiatowego Roku Wolontariatu. Bez w¹tpienia nie tylko przyczyni³o siê to
do rozpowszechnienia tego zjawiska w œwiadomoœci Polaków, ale równie¿ – dziêki
s³owom uznania ze strony tak wielkiego autorytetu – doda³o ogromnej rangi moral-
nej rozwojowi wolontariatu. Oto fragment tego listu:

Drodzy Wolontariusze!

Na koñcu tego roku, który Organizacja Narodów Zjednoczonych poœwiêci³a
Wolontariatowi, pragnê z³o¿yæ wam wyrazy serdecznego uznania za nieustanne odd-
anie, z jakim w ka¿dej czêœci œwiata wychodzicie naprzeciw tym, których spotka³o
nieszczêœcie. Czy to pracuj¹c pojedynczo czy zrzeszeni w ró¿nych stowarzyszeniach,
stanowicie dla dzieci, starców, chorych, ludzi w potrzebie, uchodŸców i przeœla-
dowanych promieñ nadziei, który przenika mroki samotnoœci oraz zachêca do
przezwyciê¿enia pokusy przemocy i egoizmu. Co pobudza wolontariusza do
poœwiêcenia swego ¿ycia innym? Przede wszystkim owo wrodzone poruszenie serca,
które sk³ania ka¿d¹ istotê ludzk¹ do pomocy podobnym sobie. Jest to jakby prawo
istnienia. Wolontariusz prze¿ywa radoœæ wykraczaj¹c¹ daleko poza wykonane
dzia³anie, kiedy udaje mu siê bez zap³aty daæ coœ z samego siebie innym. W³aœnie
dlatego wolontariat stanowi szczególny czynnik humanizacji: dziêki ró¿nym formom
solidarnoœci i s³u¿by, które wspiera i konkretyzuje, uwra¿liwia on spo³eczeñstwo na
godnoœæ cz³owieka i na jego ró¿norodne oczekiwania. Dziêki prowadzonej
dzia³alnoœci wolontariat pozwala doœwiadczyæ, ¿e jedynie wtedy, kiedy kocha siê
innych i oddaje siê innym, istota ludzka w pe³ni realizuje sam¹ siebie…

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 33



prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 34



Czas na promocjê

Dorota Pieñkowska

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 35



prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 36



37

Czas na promocjê

Wstêp

Kampanie spo³eczne s¹ najlepszym sposobem przekonywania do nowych idei
oraz do pozyskiwania sojuszników. Kampania promuj¹ca wolontariat ma przede
wszystkim zachêciæ ludzi do pracy wolontariusza. Ma wyzwoliæ w nich potencja³, 
o którym czêsto nie wiedz¹, gdy¿ nie mieli jeszcze okazji siê o nim przekonaæ. 

Ale kampania promuj¹ca wolontariat mo¿e mieæ te¿ znacznie szersze od-
dzia³ywanie: przyczynia siê bowiem do budowania i umacniania pozytywnego wi-
zerunku OPS jako instytucji, przede wszystkim za spraw¹ dostarczania informacji
na temat prowadzonej dzia³alnoœci. Dziêki temu zwiêksza siê mo¿liwoœæ wspó³-
pracy z partnerami zewnêtrznymi (np. organizacjami pozarz¹dowymi, grupami
samopomocowymi itp.), ³atwiej jest o kontakt z mediami, a przez to jest szansa na
zaistnienie w œwiadomoœci lokalnej. 

Zatem wa¿nym zadaniem kampanii promuj¹cej wolontariat jest zmiana
spo³ecznego wizerunku OPS. W polskim spo³eczeñstwie wci¹¿ ¿ywe jest negatywne
wyobra¿enie na temat administracji publicznej jako hermetycznej, nieprzyjaznej
struktury oddzielonej od tzw. zwyk³ych ludzi niewidoczn¹ barier¹. Dobrze prze-
prowadzona kampania, której efektem bêdzie kolejna grupa wolontariuszy
pozyskanych w³aœnie spoœród tych „zwyk³ych ludzi”, ma szansê ten wizerunek
zmieniæ. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej to przecie¿ instytucja, która z definicji ma byæ
blisko ludzi. 
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Kampania – krok po kroku

Warunkiem powodzenia kampanii promocyjnej jest jej dobre zaplanowanie.
Zabieraj¹c siê do pracy, warto pos³u¿yæ siê list¹ dziesiêciu kroków, jakie trzeba
wykonaæ, aby kampania okaza³a siê sukcesem. 

Krok 1. – Przeanalizuj obecny wizerunek oœrodka

Zadaj sobie pytanie, jaka jest obecna sytuacja twojego oœrodka, jak jest
postrzegany w œrodowisku lokalnym i wœród partnerów oraz co wp³ynê³o na ten
obraz. W tym celu mo¿esz siêgn¹æ do wycinków prasowych (jeœli nie s¹ archiwi-
zowane, wiele informacji znajdziesz w internecie). Czy by³y prowadzone jakieœ
dzia³ania informacyjno-promocyjne, a jeœli ju¿, to do kogo by³y kierowane? Czy
powsta³a jakakolwiek pisemna informacja na temat pracy oœrodka? Jakie czynniki
szczególnie wp³ynê³y na funkcjonowanie OPS i jego us³ug w tym roku?

Krok 2. – Okreœl cel

Cel samej kampanii powinien byæ œciœle powi¹zany z celem dzia³alnoœci
OPS. Planuj¹c dzia³ania promocyjne, warto zatem jednoczeœnie myœleæ, jak wp³yn¹
one na wizerunek instytucji. Na pocz¹tek zadaj sobie podstawowe pytania:

Przy formu³owaniu celu zwróæ uwagê na kilka jego po¿¹danych wyz-
naczników, znanych pod nazw¹ AIDA. Chodzi tu o cztery kluczowe etapy kampanii:
� Awareness – zwrócenie uwagi adresatów kampanii na istnienie danej instytucji 

i jej dzia³alnoœæ; 
� Interest – wzbudzenie zainteresowania proponowanymi dzia³aniami oraz sam¹

kampani¹;
� Desire – wzbudzenie chêci w³¹czenia siê do dzia³ania tu i teraz;
� Action – w³¹czenie siê do dzia³ania. 

W naszym przypadku cel móg³by brzmieæ: Budowanie wizerunku OPS jako
instytucji nowoczesnej, oferuj¹cej us³ugi wysokiej jakoœci i odpowiedzialnej
spo³ecznie.

Oczywiœcie celem nadrzêdnym jest pozyskanie wolontariuszy, chcesz
bowiem uœwiadomiæ ludziom, ¿e mog¹ pomagaæ, w³¹czaj¹c siê w ró¿nego rodzaju
dzia³ania oœrodka. Pamiêtaj jednak, by twój cel by³ realny i wymierny. Jeœli na skutek
przeprowadzonej kampanii liczba wolontariuszy bêdzie tak du¿a, ¿e nie bêdziesz 
w stanie ich sensownie „zagospodarowaæ”, czêœæ z nich zapewne odejdzie zniechêcona.
Wówczas zamiast o sukcesie mo¿esz mówiæ o niepowodzeniu, pomimo du¿ego zain-
teresowania kampani¹. 

Po okreœleniu celu zastanów siê, jakie mog¹ byæ potencjalne przeszkody 
w jego osi¹gniêciu. Tu mo¿esz skorzystaæ z analizy SWOT, która pomo¿e ci rozpoz-
naæ  mocne i s³abe strony OPS, a tak¿e czynniki sprzyjaj¹ce i zagra¿aj¹ce twoim
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planom. Pamiêtaj te¿, by cel kampanii wyznaczaæ w taki sposób, abyœ po prze-
prowadzonej kampanii móg³ stosunkowo ³atwo okreœliæ jej powodzenie.

Krok 3. – Wybierz adresata

Ten etap jest niezwykle wa¿ny w ca³ym procesie budowania kampanii, do jej
adresata obierasz bowiem przekaz i œrodki, poprzez które przekaz ten do niego trafi. Tu
nie mo¿e byæ pomy³ki, bo nawet dobrze przemyœlany i przekazany komunikat mo¿e
okazaæ siê nieskuteczny, jeœli zostanie skierowany do niew³aœciwego odbiorcy. 

B³êdem, którego przede wszystkim powinieneœ unikaæ, jest adresowanie
kampanii do wszystkich. Mo¿e mieæ ona wiêcej ni¿  jednego adresata, ale wymaga
to od jej autora ró¿nicowania sposobu i œrodków przekazu. W przypadku kampanii
promuj¹cej wolontariat jest to szczególnie wa¿ne – jej adresat to ca³a spo³ecznoœæ
lokalna, wiêc musisz tê z³o¿on¹ i zró¿nicowan¹ grupê podzieliæ na  poszczególne
podgrupy odbiorców.    

Krok 4. – Sformu³uj przekaz

Po dokonaniu analizy aktualnej sytuacji oœrodka, po okreœleniu celów oraz
priorytetowych grup docelowych kampanii mo¿liwe jest opracowanie przekazu. Na
tym etapie najwa¿niejsza jest odpowiedŸ na pytanie: co powiedzieæ? Poszukaj
takich s³ów, które spowoduj¹, ¿e odbiorca odpowie na twój apel. Tu wa¿ne jest, byœ
przedstawi³ odbiorcy korzyœæ, jak¹ odniesie, w³¹czaj¹c siê w proponowane przez
ciebie dzia³ania.

Nastêpnie zastanów siê, kto powinien to powiedzieæ, aby twój przekaz by³
jak najbardziej wiarygodny i wzbudzi³ zamierzon¹ reakcjê. Mo¿e warto w tym
miejscu oddaæ g³os wolontariuszom, którzy ju¿ w³¹czyli siê w pracê oœrodka? 
A mo¿e uda ci siê namówiæ do wspó³pracy kogoœ, kto w danej spo³ecznoœci cieszy
siê zaufaniem lub popularnoœci¹ – apel takiej osoby na pewno wywo³a du¿e zain-
teresowanie. Zastanów siê te¿, jakie elementy perswazji bêd¹ najlepiej docieraæ do
twoich odbiorców – racjonalne czy emocjonalne.

Krok 5. – Wybierz kana³y dotarcia

Rozpatruj¹c mo¿liwe drogi dotarcia, pamiêtaj o wyborze, którego dokona³eœ
na poprzednim etapie planowania kampanii – wyborze adresata. Wybór ten bowiem
pewne kana³y niemal¿e narzuca, a pewne odsuwa. Jeœli na przyk³ad nastawiasz siê
na pozyskiwanie ludzi m³odych, bêdziesz zapewne próbowa³ dotrzeæ do nich przede
wszystkim poprzez szko³ê, z kolei myœl¹c o osobach starszych, najlepiej zwróciæ siê
do najbli¿szej parafii. 
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W obszarze kana³ów przekazu mo¿liwoœci jest bardzo wiele. Oto nie-
które z nich:

� Materia³y informacyjno-promocyjne: 
� ulotka, broszura, plakat,
� prezentacja multimedialna, np. w programie PowerPoint,
� informacja na stronie internetowej,
� publikacje,
� film, 
� mailing,
� drobne upominki, tzw. gad¿ety. 

� Kontakty bezpoœrednie z adresatami kampanii:
� spotkania informacyjne, 
� seminaria, konferencje,
� grupy dyskusyjne,
� dni otwarte.

� Kontakty z mediami:
� materia³y prasowe dla mediów (ogólnopolskich, lokalnych, bran¿owych),
� wywiady,
� audycje,
� spotkania (konferencje prasowe, briefingi). 

Krok 6. – Ustal harmonogram

Powinieneœ okreœliæ ramy czasowe dla swojej kampanii. Opracowuj¹c jej har-
monogram, oceñ sytuacjê realnie – zazwyczaj jest to zajêcie czasoch³onne, zarówno 
w fazie przygotowañ (musisz przecie¿ przygotowaæ materia³y dla prasy, zamówiæ
gad¿ety itd.), jak i realizacji oraz spodziewanych rezultatów (zmiana postaw nie
nastêpuje z dnia na dzieñ). W omawianym przypadku powinieneœ zaplanowaæ mini-
mum pó³ roku na swoj¹ kampaniê.  

Krok 7. – Okreœl rezultaty

Odpowiedz sobie na pytanie, jakich reakcji oczekujesz od odbiorcy. Pamiêtaj,
¿e rezultaty kampanii musz¹ byæ realne i policzalne. Tylko wówczas jesteœ bowiem 
w stanie okreœliæ, czy twoje za³o¿enia powiod³y siê. Zastanów siê, jakich zachowañ
oczekujesz od odbiorcy i w jakim czasie. 
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Krok 8. – Wyznacz wskaŸniki oceny

To bardzo wa¿ny etap planowania kampanii, choæ bardzo czêsto pomijany
przy ró¿nego typu projektach. Jeœli jednak chcesz wiedzieæ, czy twoje dzia³ania
przynios³y (i w jakim stopniu) za³o¿ony rezultat, musisz wczeœniej okreœliæ czynniki,
które pozwol¹ ci to oceniæ. W kampanii promuj¹cej wolontariat takimi wskaŸnikami
mog¹ byæ np.: frekwencja na organizowanych spotkaniach, liczba artyku³ów w prasie
na temat organizowanych przez OPS dzia³añ czy wreszcie – liczba pozyskanych
wolontariuszy.

Krok 9. – Wyznacz osoby odpowiedzialne

W dobrze zarz¹dzanym projekcie (a kampania promocyjna rz¹dzi siê takimi
samymi prawami jak projekt) role powinny byæ jasno okreœlone. Ju¿ na samym
pocz¹tku wyznacz wiêc osoby odpowiedzialne za poszczególne dzia³ania. Spotykajcie
siê regularnie, aby omówiæ bie¿¹ce sprawy, ewentualne problemy, a tak¿e pod-
sumowywaæ kolejne etapy kampanii. Cykliczne spotkania daj¹ ci szansê na bie¿¹co
reagowaæ na nieprzewidziane k³opoty i komplikacje, mo¿esz te¿ modyfikowaæ
za³o¿ony plan w trakcie trwania projektu. 

Krok 10. – Zaplanuj bud¿et

Dzia³ania PR nale¿¹ do najtañszych z szerokiego spektrum dzia³añ mar-
ketingowych, co nie znaczy jednak, ¿e nic nie kosztuj¹. Planuj¹c bud¿et OPS na nowy
rok, postaraj siê uwzglêdniæ w nim wydatki niezbêdne z punktu widzenia prowadzonej
kampanii. W tym przypadku koszty s¹ stosunkowo niskie – chodzi przede wszystkim 
o wydruk materia³ów, organizacjê spotkañ itp. 

Kontakty z mediami

Media s¹ jednym z podstawowych kana³ów dotarcia – najbardziej uniwer-
salnym dla wszystkich grup adresatów. 

Na media zwyk³o siê czasem narzekaæ, ale bez w¹tpienia warto 
z nimi wspó³pracowaæ. Wspó³praca ta jest mo¿liwa przy spe³nieniu kilku 
podstawowych warunków, które – z punktu widzenia dziennikarza – s¹ niezwykle
istotne. Wa¿ne jest wiêc opracowanie planu pracy z mediami. Jego elementem
powinien byæ m.in. regularny monitoring mediów. 

Jednym z warunków decyduj¹cych o satysfakcjonuj¹cej wspó³pracy 
z mediami jest to, ¿e to Ty jesteœ stron¹ inicjuj¹c¹ kontakt. Czêsto s³yszy siê
narzekania, ¿e dziennikarze zaskakuj¹ swoich rozmówców, oczekuj¹c odpowiedzi
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natychmiast, bez dania szansy na przygotowanie. Mo¿esz to zmieniæ, jeœli sam
bêdziesz zarz¹dzaæ kontaktami z mediami. 

I faza – przygotowania

1. Zrób listê prasow¹

Zorientuj siê, którzy spoœród lokalnych dziennikarzy zajmuj¹ siê tematyk¹
spo³eczn¹. Powinieneœ przy tym wybraæ takie media, które s¹ najlepszym
przekaŸnikiem z punktu widzenia wybranych adresatów. Na tym etapie powinieneœ
ustaliæ, sk¹d twój adresat czerpie informacje na temat, wokó³ którego siê poruszasz,
oraz które media s¹ dla niego wiarygodne. 

2. Opracuj g³ówny przekaz

Przekaz dla mediów musi byæ jasny i spójny. Chc¹c osi¹gn¹æ spójnoœæ,
musisz  wytypowaæ osobê, która bêdzie odpowiedzialna za kontakty z dziennikarza-
mi (pamiêtaj, by osoba ta by³a jak najczêœciej osi¹galna telefonicznie). Dziêki temu
wyborowi unikniesz chaosu komunikacyjnego, jaki powstaje w wyniku funkcjo-
nowania kilku Ÿróde³ informacji. Ale spójnoœæ przede wszystkim dotyczy treœci –
zastanów siê wiêc, jaka jest najwa¿niejsza myœl, któr¹ chcesz przekazaæ. Powinna
siê mieœciæ w dwóch, trzech zdaniach.

3. Przygotuj materia³y prasowe 

Je¿eli w ramach kampanii promocyjnej organizujesz jak¹œ wiêksz¹ imprezê,
np. festyn, konferencjê czy Dzieñ Seniora, warto wówczas pomyœleæ o zaproszeniu
dziennikarzy. Na takie spotkanie powinieneœ przygotowaæ specjalny materia³ dla
prasy, najlepiej w formie komunikatu prasowego. Tego typu materia³ ma œciœle
okreœlon¹ strukturê, której najwa¿niejszym elementem jest news. Istot¹ komunikatu
jest to, ¿e mo¿e on zostaæ opublikowany w niezmienionej postaci, wiêc jego cech¹
musi byæ aktualnoœæ i zwiêz³oœæ. Pamiêtaj, by na koñcu komunikatu podaæ nazwisko
osoby do kontaktu i jej numer telefonu. Osoba ta musi byæ dla dziennikarza
osi¹galna.

Zazwyczaj do komunikatu prasowego (zwanego te¿ informacj¹ prasow¹)
do³¹czasz tzw. background, czyli podstawowe informacje o twojej instytucji. Jest to
miejsce na przedstawienie zakresu i rodzaju œwiadczonej pomocy, liczby
podopiecznych etc. Background mo¿e zawieraæ tak¿e ogóln¹ informacjê na temat
systemu pomocy spo³ecznej w Polsce, ze wskazaniem miejsca twojego œrodka 
w tym systemie. Tego typu tekst jest dla dziennikarza bardzo przydatny, nie bêdzie
on bowiem musia³ szukaæ tych informacji na w³asn¹ rêkê. Dziêki temu nie tylko
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u³atwiasz mu pracê, lecz tak¿e masz pewnoœæ, ¿e opublikowane przez niego infor-
macje nie bêd¹ zawiera³y jakichkolwiek nieœcis³oœci.

II faza – realizacja

1. Nawi¹zanie kontaktu

To jeden z wa¿niejszych momentów w twojej wspó³pracy z dziennikarzem,
bo od tego zale¿y, czy uda ci siê go zainteresowaæ spraw¹ twojego oœrodka.
Oczywiœcie nie mówimy tu o sytuacji, gdy dziennikarz jest twoim znajomym i bard-
zo chêtnie wyœwiadczy ci przys³ugê. Tak by³oby najproœciej, ale nie zawsze jest to
realne. Co wiêc robiæ, gdy nie znasz osobiœcie dziennikarza?

Przede wszystkim pamiêtaj, ¿e jednym z najwiêkszych b³êdów we
wspó³pracy z mediami jest wysy³anie im „suchej” informacji. Nawet jeœli jest ona
przygotowana zgodnie z regu³ami sztuki, to pamiêtaj o tym, ¿e takich informacji
dziennikarz otrzymuje kilka (jeœli nie kilkanaœcie) dziennie. Chodzi wiêc o to, by siê
czymœ wyró¿niæ, przyci¹gn¹æ uwagê i zostaæ zapamiêtanym. 

Tak wiêc zrób pierwszy krok – znajdŸ dziennikarza, który w interesuj¹cej
Ciê redakcji zajmuje siê tematyka spo³eczn¹, zadzwoñ do niego i po prostu przed-
staw sprawê. Najlepiej od razu przejdŸ do konkretów – dziennikarz zazwyczaj jest
osob¹ zabiegan¹ i nie ma czasu na s³uchanie d³ugiego wstêpu. Zainteresuj go swoim
tematem. Wtedy na pewno poprosi ciê o przygotowanie informacji na piœmie. B¹dŸ
na to przygotowany i zrób to jak najszybciej po skoñczonej rozmowie (za dwa dni
dziennikarz mo¿e ju¿ nie pamiêtaæ, o co chodzi³o). Staraj siê jednak doprowadziæ do
spotkania, by móc szerzej zaprezentowaæ swój temat.

Pamiêtaj jednak, ¿e w du¿ych redakcjach zwyk³y dziennikarz nie ma
wp³ywu na to, czy gazeta (radio, telewizja) opublikuje (wyemituje) jego materia³.
Ale w mniejszych miejscowoœciach w redakcjach mediów lokalnych taki problem
raczej nie wystêpuje.

2. Informacje dla mediów

Przygotowuj¹c informacjê dla mediów, najlepiej zapomnij na chwilê, ¿e
jesteœ pracownikiem OPS. Po prostu postaw siê na miejscu redaktora. Zadaj sobie
pytanie: co ludzie chc¹ czytaæ (s³uchaæ, ogl¹daæ)? Pamiêtaj, ¿e tekst na temat pomo-
cy potrzebuj¹cym, zawieraj¹cy suche fakty i ogólne informacje, zapewne nie spot-
ka siê z zainteresowaniem. Dla dziennikarza wa¿na jest konkretna sprawa, historia,
w której centrum jest cz³owiek.
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Oto kilka propozycji, które mo¿esz podsun¹æ mediom:

� portret podopiecznego OPS – jakiej pomocy doœwiadcza ze strony oœrodka 
i wolontariuszy;

� portret wolontariusza, który za poœrednictwem OPS daje swój czas innym;
� najczêstsze problemy w systemie pomocy spo³ecznej na przyk³adzie danej

spo³ecznoœci;
� prezentacja konkretnego, najbardziej „medialnego” projektu zorganizowanie fes-

tynu, aukcji czy obchodów Dnia Wolontariusza);
� prezentacja efektów – jakie zmiany realizacja danego programu wywo³a³a 

w danej spo³ecznoœci, w ¿yciu konkretnego podopiecznego lub w ¿yciu konkret-
nego wolontariusza.

Daj dziennikarzowi mo¿liwoœæ wyboru, przedstawiaj¹c mu kilka propozy-
cji. Kiedy ju¿ siê zdecyduje, umów go na spotkanie z Twoim bohaterem – najlepiej
w miejscu jego dzia³ania, tak ¿eby w razie potrzeby dziennikarz móg³ te¿ zrobiæ
zdjêcia. 

Powy¿sze propozycje bardzo dobrze nadaj¹ siê do zbudowania artyku³u
tematycznego. Takich zestawów pomys³ów powinieneœ mieæ zreszt¹ kilka dla
ró¿nych redakcji – w ten sposób zapewnisz sobie regularnoœæ w pojawianiu siê
informacji na temat twojego oœrodka w wielu mediach, co daje ci szansê na dotarcie
do szerszego krêgu odbiorców. 
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Katarzyna Ko³odziej
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Wstêp

Jednym z filarów nowoczesnego pañstwa niew¹tpliwie powinny byæ orga-
nizacje typu non-profit, które – przy udziale wolontariuszy – wspomagaj¹ dzia³ania
pañstwa w sferze publicznej.   

Warto podkreœliæ, ¿e coraz wiêcej ludzi chce uczestniczyæ w wa¿nych ak-
cjach spo³ecznych i pomagaæ w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Taka akty-
wnoœæ pozwala nie tylko zdobyæ doœwiadczenie zawodowe, ale równie¿ czerpaæ
satysfakcjê z pomagania potrzebuj¹cym. W zwi¹zku z powy¿szym bardzo wa¿ne
jest, aby wolontariusze mogli wykonywaæ œwiadczenia w organizacjach poza-
rz¹dowych, jak równie¿ w organach administracji publicznej. Odpowiedzi¹ na tê
potrzebê by³o wprowadzenie regulacji prawnych dotycz¹cych prowadzenia przez
takie osoby bezinteresownej dzia³alnoœci. Przepisy te umo¿liwi³y wspó³dzia³anie
administracji publicznej z obywatelami przede wszystkim w ramach budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Usankcjonowanie wolontariatu w polskim usta-
wodawstwie nast¹pi³o w momencie wejœcia w ¿ycie przepisów Ustawy z 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.
873 ze zm.), cyt. dalej jako Ustawa o wolontariacie.

Jest to pierwsza ustawa w Polsce, która kompleksowo reguluje status
prawny wolontariusza oraz definiuje to pojêcie. Przed jej uchwaleniem istnia³y
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przepisy dotycz¹ce wolontariuszy, jednak by³y to regulacje cz¹stkowe, nie-
wprowadzaj¹ce definicji ustawowej, brakowa³o te¿ podstawy prawnej do zawiera-
nia umów z wolontariuszem, jak równie¿ okreœlenia przez ustawê formy prawnej
zawieranej z wolontariuszem umowy.  

Jednym z takich przyk³adów jest Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach
opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), która
wprowadzi³a mo¿liwoœæ przyjmowania wolontariuszy w zak³adach opieki zdrowot-
nej, jednak¿e w kwestii szczegó³owego okreœlenia wolontariatu odsy³a³a do roz-
porz¹dzenia, na podstawie którego wolontariusze wykonuj¹cy zawód medyczny
mogliby wykonywaæ œwiadczenia na rzecz potrzebuj¹cych. Rozporz¹dzenie to
nigdy nie zosta³o wydane.  

W chwili obecnej przepisy Ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej odsy³aj¹
do Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie bowiem zmieniona
zosta³a regulacja dotycz¹ca wolontariatu. 

Wolontariuszy dotyczy³a równie¿ Ustawa z 29 listopada 1990 r. 
o pomocy spo³ecznej (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.). 
W 2004 roku zosta³a ona zmieniona. Inspiracj¹ do tych zmian sta³a siê niew¹tpliwie
treœæ Ustawy o wolontariacie. Obecnie obowi¹zuj¹ca Ustawa z 12 marca 2004 r. 
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), zwana dalej jako Ustawa o pomo-
cy spolecznej, w kwestii korzystania z wolontariatu odsy³a do Ustawy o wolontariacie. 

Ponadto art. 81 ust. 9 Ustawy o pomocy spo³ecznej daje mo¿liwoœæ korzysta-
nia z wolontariatu w realizacji opieki i wychowania w placówce opiekuñczo-
wychowawczej. Warunki, jakie wolontariusz musi spe³niæ, aby móc wykonywaæ
œwiadczenia w tego typu placówkach, s¹ szczegó³wo okreœlone w Rozporz¹dzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 paŸdziernika 2007 r. w sprawie placówek
opiekuñczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455). 

Kto mo¿e byæ wolontariuszem

Zgodnie z definicj¹ ustawow¹ wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje œwiadczenia na zasadach okreœlonych w Ustawie 
o wolontariacie (art. 2 ust. 3 ustawy). Wynika z tego, ¿e wolontariuszem mo¿e byæ
ka¿dy, kto spe³nia okreœlone w ustawie wymagania, którymi s¹ posiadanie pe³nej
zdolnoœci do czynnoœci prawnych oraz wymaganych kwalifikacji. W dalszej czêœci
rozdzia³u zostanie szczegó³owo wyjaœnione, co w praktyce oznaczaj¹ te wymagania
(zob. str. 52). 

Warto podkreœliæ, ¿e uprawnienia okreœlonych grup osób (np. bezrobotnych,
niepe³nosprawnych, cudzoziemców), które zosta³y uregulowane w przepisach
szczególnych, nie maj¹ wp³ywu na mo¿liwoœæ podejmowania przez te osoby
dzia³alnoœci wolontariackiej.  
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Zatem wolontariuszami mog¹ byæ bezrobotni. W zwi¹zku z wykonywaniem
przez nich pracy na rzecz wolontariatu nie trac¹ oni zasi³ku dla bezrobotnych.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), cyt. dalej jako Ustawa o pro-
mocji zatrudnienia, wykonywanie przez wolontariuszy œwiadczeñ na zasadach
okreœlonych w Ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie nie
stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, je¿eli wolon-
tariusz przedstawi w³aœciwemu powiatowemu urzêdowi pracy porozumienie z ko-
rzystaj¹cym. Wolontariusz w dalszym ci¹gu jest osob¹ niezatrudnion¹ i nie wy-
konuj¹c¹ pracy zarobkowej oraz jest zdolny i gotowy do podjêcia zatrudnienia 
w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cym w danym zawodzie lub s³u¿bie.
Osoba bezrobotna mo¿e wiêc podpisaæ porozumienie i staæ siê wolontariuszem, bez
utraty uprawnieñ wynikaj¹cych ze statusu bezrobotnego. Z kolei wolontariusz mo¿e
siê zarejestrowaæ jako bezrobotny i korzystaæ z zasi³ku, oczywiœcie jeœli spe³nia
wszystkie warunki wynikaj¹ce z Ustawy o promocji zatrudnienia. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e status wolontariusza nie zwalnia bezrobotnego z obowi¹zków wynikaj¹cych z tej
ustawy. 

Wolontariusza, który jest bezrobotnym, nie mo¿na zwolniæ z ci¹¿¹cych na
nim obowi¹zków, poniewa¿ podlega on takim samym regu³om jak wszyscy bezro-
botni. Zgodnie z art. 33 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia starosta pozbawia sta-
tusu bezrobotnego osobê, która nie stawi³a siê w powiatowym urzêdzie pracy 
w wyznaczonym terminie i nie powiadomi³a w okresie do 5 dni o uzasadnionej przy-
czynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie statusu bezrobotnego nastêpuje na okres
3 miesiêcy od dnia niestawienia siê w powiatowym urzêdzie pracy. Bezrobotny,
który w okresie krótszym ni¿ 30 dni przebywa za granic¹ lub pozostaje w innej sytu-
acji powoduj¹cej brak gotowoœci do podjêcia zatrudnienia, nie traci statusu bezro-
botnego, je¿eli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj¹cej
brak gotowoœci do podjêcia zatrudnienia zawiadomi³ powiatowy urz¹d pracy.
Zasi³ek za ten okres nie przys³uguje.

Równie¿ niepe³nosprawni mog¹ byæ wolontariuszami, pod warunkiem, ¿e
pozwala im na to ich stan zdrowia. Je¿eli osoba poruszaj¹ca siê na wózku inwalidzkim
doskonale radzi sobie z obs³ug¹ komputera i chce jako wolontariusz pomagaæ np. przy
tworzeniu stron internetowych, to mo¿e to robiæ. 

Jak wynika z ustawy, wolontariuszami mog¹ byæ nie tylko polscy obywa-
tele, ale tak¿e cudzoziemcy legalnie przebywaj¹cy w Polsce. Zgodnie z art. 42 ust. 1

Bezrobotny pobieraj¹cy zasi³ek ma obowi¹zek zg³aszania siê do w³aœciwego
powiatowego urzêdu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia
swojej gotowoœci do podjêcia pracy i uzyskania informacji o mo¿liwoœciach
zatrudnienia lub szkolenia (art. 33 ust. 3 Ustawy o promocji zatrudnienia). 
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œwiadczenie wolontariuszy jest œwiadczeniem odpowiadaj¹cym œwiadczeniu pracy,
nie jest natomiast œwiadczeniem pracy lub us³ug. W zwi¹zku z tym cudzoziemiec
nie musi posiadaæ zezwolenia na pracê, aby zostaæ wolontariuszem.  

Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych

W zwi¹zku z tym, ¿e zawierane z wolontariuszem porozumienie jest umow¹
cywilnoprawn¹, osoby je zawieraj¹ce musz¹ mieæ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych.  

Zgodnie z art. 11 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93, ze zm.), cyt. dalej jako Kodeks cywilny albo k.c., pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœ-
ci prawnych nabywa siê z chwil¹ uzyskania pe³noletnoœci. Wynika z tego, ¿e wolonta-
riuszami mog¹ byæ przede wszystkim osoby, które ukoñczy³y 18 lat. Osoby niepe³nolet-
nie natomiast musz¹ uzyskaæ na to zgodê przedstawiciela prawnego (najczêœciej s¹ to
rodzice tych osób). Dlatego uprawnione do zawierania umów z wolontariuszami pod-
mioty, które chc¹ przyj¹æ niepe³noletniego wolontariusza, musz¹ go poprosiæ o przed-
stawienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów i nie ma od tej zasady wyj¹tków.  

Zgoda rodziców na to, ¿eby ich dziecko by³o wolontariuszem, jest konieczna
zawsze, nawet jeœli nie jest zawierana umowa pisemna. Porozumienie podpisuje 
w imieniu dziecka jego opiekun prawny, czyli najczêœciej rodzic, poniewa¿ zgodnie 
z k.c. tylko osoba posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych (czyli maj¹ca
uskoñczone 18 lat) mo¿e byæ stron¹ przed s¹dem i podpisywaæ umowy cywilnoprawne. 

Ponadto, mimo ¿e Ustawa o wolontariacie nie okreœla wyraŸnie wieku
wolontariuszy, nale¿y przyj¹æ, ¿e wolontariusz nie powinien mieæ mniej ni¿ 13 lat.
W sytuacji jednak, gdy uczniowie s¹ wolontariuszami w ramach kó³ka zaintere-
sowañ w szkole i s¹ pod sta³¹ opiek¹ nauczyciela, mog¹ wykonywaæ œwiadczenia 
w ramach zorganizowanych w szkole zajêæ. 

Przyk³ad:
Grupa uczniów z III klasy szko³y podstawowej pod opiek¹ nauczyciela 
w ramach szkolnego Klubu Wolontariusza, przygotowa³a i przedstawi³a jase³ka dla
podopiecznych Dziennego Domu Opieki dzia³aj¹cego przy Miejskim Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej. Dzieci doskonale siê bawi³y.  

Kwalifikacje

Warto podkreœliæ, ¿e ustawa nak³ada na wolontariusza koniecznoœæ posiadania
kwalifikacji i spe³nienia wymagañ odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych
œwiadczeñ, je¿eli obowi¹zek posiadania takich kwalifikacji i spe³niania stosownych
wymagañ wynika z odrêbnych przepisów (art. 43 Ustawy o wolontariacie). Oznacza to,

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 50



51

Na prawo patrz

¿e nie w ka¿dym przypadku chêtny, aby zostaæ wolontariuszem, bêdzie musia³ spe³niaæ
konkretne wymagania. 

Z ustawy wynika, ¿e wolontariusze zajmuj¹cy siê pomoc¹ spo³eczn¹, 
w tym pomoc¹ rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej, ochron¹ zdrowia, jak
równie¿ nauczaniem dzieci i m³odzie¿y powinni posiadaæ takie same kwalifikacje, jak
osoby, które zajmuj¹ siê tymi dziedzinami w ramach wykonywanej pracy zawodowej,
jeœli posiadanie takich wymagañ jest do tego konieczne. Oznacza to, ¿e jeœli w przypad-
ku danej pracy wymaga siê kwalifikacji od pracownika, to takie same musi mieæ
wolontariusz. Jeœli wolontariusz ma na przyk³ad œwiadczyæ pomoc medyczn¹, to musi
posiadaæ kwalifikacje okreœlone w Ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej (tzn. byæ
osob¹ wykonuj¹c¹ zawód medyczny). Wynika to z koniecznoœci zapewnienia bez-
pieczeñstwa wolontariuszowi i osobom, którym pomaga. Takich kwalifikacji nie musi
natomiast mieæ osoba, której zadaniem bêdzie np. czytanie ksi¹¿ek chorym.

Przyk³ad:
Marysia jako osoba niepe³nosprawna jest pod opiek¹ pracownika socjalnego, do
którego obowi¹zków nale¿y m.in. udzielanie jej informacji, wskazówek 
i pomocy w zakresie rozwi¹zywania spraw ¿yciowych, natomiast wolontariusz,
który do niej przychodzi, zabiera j¹ na spacer, czyta ksi¹¿ki, rozmawia z ni¹ 
o swoich zainteresowaniach. Do tej formy dzia³alnoœci nie potrzebuje specjalnych
kwalifikacji, tak jak pracownik socjalny.  

Ponadto w polskim systemie prawnym s¹ regulacje, które nak³adaj¹
dodatkowe warunki na strony porozumienia. Przyk³adem takiej regulacji jest § 24
Rozporz¹dzenia w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych, z którego wynika,
¿e dzia³alnoœæ placówki mo¿e byæ uzupe³niana wykonywaniem przez wolontariuszy
œwiadczeñ odpowiadaj¹cych œwiadczeniu pracy, których celem jest w szczególnoœci:  
� rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem w placówce opiekuñczo-wychowaw-

czej; 
� wsparcie pracy wychowawców przez organizowanie kó³ zainteresowañ 

i rozwijanie indywidualnych zdolnoœci dzieci. 
Zgodnie z rozporz¹dzeniem wolontariuszem w tej placówce mo¿e byæ osoba: 

� pe³noletnia;
� która oœwiadczy, ¿e jest niekarana; 
� poinformowana przez dyrektora placówki opiekuñczo-wychowawczej o specy-

fice pracy wychowawczej i koniecznoœci zachowania tajemnicy w sprawach
dotycz¹cych dzieci znajduj¹cych siê w tej placówce;  

� ubezpieczona przez dyrektora placówki od odpowiedzialnoœci cywilnej za
szkody powsta³e podczas wykonywania œwiadczeñ w placówce;

� która nie by³a karana za przestêpstwo, ani te¿ nie toczy siê przeciwko niej
postêpowanie o przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego;  

� która ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. 
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Wolontariusz wykonuje œwiadczenia odpowiadaj¹ce œwiadczeniu pracy pod
nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy, na pod-
stawie porozumienia, które dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem. Ponadto
na proœbê wolontariusza dyrektor placówki wydaje mu pisemn¹ opiniê o wykony-
waniu œwiadczeñ odpowiadaj¹cych œwiadczeniu pracy na rzecz tej placówki. 

S¹ to regulacje szczególne, które dotycz¹ wykonywanych przez wolonta-
riuszy œwiadczeñ w placówkach opiekuñczo-wychowawczych. Jednak wolontariusz
mo¿e wykonywaæ œwiadczenia nie tylko w tego typu placówkach, ale równie¿
bezpoœrednio w oœrodkach pomocy spo³ecznej. 

Obowi¹zek posiadania kwalifikacji zosta³ wprowadzony z uwagi na charakter
niektórych zadañ powierzonych oœrodkom pomocy spo³ecznej dzia³aj¹cym m.in.
w sferze pomocy spo³ecznej, ochrony zdrowia, dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych.   
Jeœli natomiast wolontariusz mia³by wykonywaæ np. pracê biurow¹ w OPS, to nie
wymaga siê od niego specjalnych kwalifikacji. Nie zawsze wiêc trzeba spe³niaæ
dodatkowe warunki.  

Czy wolontariusz dostaje wynagrodzenie?
Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy o wolontariacie wolontariusz wykonuje œwiadczenia
ochotniczo i bez wynagrodzenia. W zwi¹zku z tym za wykonywane œwiadczenia na
rzecz korzystaj¹cego nie mo¿e otrzymywaæ ¿adnej p³acy. 
Jestem pracownikiem OPS. Czy mogê w tym samym OPS byæ wolontariuszem?
Tak. Ustawa nie zabrania pracownikowi bycia wolontariuszem poza godzinami
pracy w swoim miejscu pracy. Warunkiem jest, aby pracodawca mia³ status korzys-
taj¹cego, czyli spe³nia³ warunki wynikaj¹ce z art. 42 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o wolon-
tariacie i nie prowadzi³ dzia³alnoœci gospodarczej w sferze, w której chce przyj¹æ
wolontariusza.  
Warto jednak pamiêtaæ o zachowaniu czasu na odpoczynek pomiêdzy prac¹
zawodow¹ a dzia³alnoœci¹ w wolontariacie.   
Czy wolontariusz jest pracownikiem? Czy w zwi¹zku z tym wykonywanie œwiad-
czeñ w zakresie wolontariatu bêdzie wliczane do sta¿u pracy?
Wolontariusz nie jest pracownikiem i jego œwiadczenie nie jest wliczane do sta¿u
pracy, poniewa¿ za wykonanie œwiadczenia na rzecz korzystaj¹cego nie pobiera on
wynagrodzenia. Ponadto wykonuje je na podstawie porozumienia, a nie umowy 
o pracê (art. 3 w zw. z art. 42 Ustawy o wolontariacie). Œwiadczenie wolontariusza
nie jest œwiadczeniem pracy. Nie bêdzie równie¿ wp³ywa³o na jego przysz³e
uprawnienia pracownicze, np. na d³ugoœæ przys³uguj¹cego pracownikowi urlopu
wypoczynkowego. Okres wykonywania œwiadczeñ w charakterze wolontariusza nie

Pytania i odpowiedzi
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Gdzie i na jakich zasadach mo¿na wykonywaæ œwiadczenia

Dotychczas wolontariat uto¿samiany by³ jedynie z dzia³aniami na rzecz
organizacji pozarz¹dowych, ruchów spo³ecznych i religijnych. Jednak Ustawa 
o wolontariacie wprowadza tak¿e mo¿liwoœæ anga¿owania wolontariuszy m.in. 
w organach administracji publicznej (np. urz¹d wojewódzki, urz¹d gminy, starostwo
powiatowe, ministerstwo), a tak¿e w jednostkach organizacyjnych podleg³ych
organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy (np. szpital,
muzeum, przedszkole). Z takiej mo¿liwoœci mog¹ równie¿ korzystaæ oœrodki pomo-
cy spo³ecznej.

Katalog podmiotów uprawnionych do zawierania umów z wolontariuszami
zosta³ znacznie rozszerzony. Niew¹tpliwie w dalszej perspektywie bêdzie to mia³o
coraz wiêkszy wp³yw nie tylko na rozwój wolontariatu w Polsce, ale równie¿ na
rozumienie tej szczytnej idei przez spo³eczeñstwo.       

Dziêki umo¿liwieniu dostêpu do urzêdów poprzez bezpoœrednie za-
anga¿owanie w ich dzia³anie wolontariusze mog¹ uczestniczyæ w tworzeniu dialogu
obywatelskiego. 

Katalog korzystaj¹cych

Katalog korzystaj¹cych jest okreœlony w art. 42 Ustawy o wolontariacie.
Podmiotami, które mog¹ korzystaæ z pomocy wolontariuszy, s¹:
� organizacje pozarz¹dowe (nie tylko organizacja po¿ytku publicznego), 

np. stowarzyszenie, fundacja; 
� stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego (organy województwa,

powiatu i gminy), np. starosta, prezydent miasta, burmistrz;
� organy administracji publicznej (instytucje rz¹dowe i samorz¹dowe oraz inne insty-

tucje pañstwowe zajmuj¹ce siê wykonywaniem prawa), np. minister, wojewoda;
� jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub nad-

zorowane przez te organy, np. oœrodki pomocy spo³ecznej, szpitale, biblioteki,
szko³y. Niektóre z tych jednostek mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jednak
– podobnie jak w przypadku organów administracji publicznej – w tej sferze wolon-
tariusze nie bêd¹ mogli wykonywaæ œwiadczeñ;

� koœcielne osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia³aj¹ce na podstawie przepisów
o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w RP, o stosunku Pañstwa do innych
koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci sumienia 
i wyznania (koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe), np. organizacje katolickie, bractwa
prawos³awne. 

ma wp³ywu na uzyskanie prawa do renty lub emerytury oraz na wysokoœæ tych
œwiadczeñ, poniewa¿ nie jest zaliczany do okresów sk³adkowych ani do
niesk³adkowych. 
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Sprawy wagi szczególnej

Szczególnie warta podkreœlenia jest wprowadzona przez ustawê mo¿liwoœæ
wykonywania przez wolontariuszy œwiadczeñ na rzecz organów administracji pu-
blicznej. 

Warto pamiêtaæ, ¿e wolontariusz wykonuje œwiadczenia na rzecz
korzystaj¹cego i nie mo¿e zawrzeæ porozumienia bezpoœrednio z osob¹ fizyczn¹. Taka
pomoc jest mo¿liwa jedynie za poœrednictwem korzystaj¹cego. Zdarza siê jednak, ¿e
specyfika danej instytucji polega na delegowaniu wolontariuszy do pomocy indywidu-
alnej. Nale¿y przyj¹æ, ¿e jeœli korzystaj¹cy spe³nia wymagania okreœlone przepisami
Ustawy o wolontariacie, mo¿e zawrzeæ z wolontariuszem porozumienie dotycz¹ce
zakresu jego œwiadczeñ z uwzglêdnieniem pomocy bezpoœrednio w domach
podopiecznych, którymi wolontariusze siê zajmuj¹. Nale¿y jednak przy takiej formie
aktywnoœci wolontariuszy zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, bowiem korzystaj¹cy (np.
oœrodek pomocy spo³ecznej) odpowiada zarówno za bezpieczeñstwo swoich
podopiecznych, jak i wolontariuszy. Zanim wolontariusz trafi do domu podopiecznego
OPS, dyrektor placówki musi mieæ pewnoœæ, ¿e powierza to zadanie osobie odpo-
wiedzialnej i godnej zaufania. W tym celu warto spisaæ dane wolontariusza z jego
dowodu osobistego, przeprowadziæ wywiad œrodowiskowy w miejscu jego zamieszka-
nia, w pracy lub szkole, poprosiæ go o przedstawienie referencji. Podkreœlenia wymaga
równie¿ fakt, ¿e wolontariusze nie mog¹ zastêpowaæ pracowników socjalnych, 
a jedynie wspomagaæ ich pracê. 

Przyk³ad:
Pani Ania chce pomóc starszej osobie wymagaj¹cej opieki. Zg³asza siê do oœrodka 
i zostaje wolontariuszk¹. Zaczyna regularnie odwiedzaæ starsz¹ kobietê. Rozmawia 
z ni¹, czasem robi zakupy, nie wyrêcza jednak pracownika socjalnego z obowi¹zków,
które do tej pory na nim spoczywa³y. Ma zupe³nie inne zadania – nie jest opiekunem tej
osoby, tylko jej towarzyszem, przyjacielem. 

Mo¿e zdarzyæ siê równie¿, ¿e instytucja, w której dzia³aj¹ wolonta-
riusze, np. szko³a, chce zorganizowaæ razem z oœrodkiem pomocy spo³ecznej przed-
stawienie dla podopiecznych oœrodka przy wspó³udziale szkolnych wolontariuszy.
W takiej sytuacji szko³a (jako korzystaj¹cy) powinna zawrzeæ z oœrodkiem umowê
cywilnoprawn¹ okreœlaj¹c¹ zasady, na jakich wolontariusze bêd¹ zaanga¿owani 
w przedstawienie. Mimo ¿e wolontariusze faktycznie bêd¹ wykonywali œwiadczenie

W celu realizacji dzia³alnoœci charytatywno-opiekuñczej koœcio³y i inne zwi¹zki
wyznaniowe maj¹ prawo zak³adaæ i prowadziæ odpowiednie instytucje, 
np. zak³ady dla osób potrzebuj¹cych opieki, szpitale, ¿³obki. 
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w OPS, w dalszym ci¹gu s¹ wolontariuszami szko³y, poniewa¿ to szko³a zawar³a 
z wolontariuszami porozumienie i ona za nich odpowiada. 

Jestem rolnikiem pobieraj¹cym rentê strukturaln¹. Czy mogê pracowaæ jako
wolontariusz w gospodarstwie u syna, któremu przekaza³em to gospodarstwo? 
Nie mo¿na byæ wolontariuszem u w³aœciciela gospodarstwa, poniewa¿ nie jest on
osob¹ uprawnion¹ do zawierania porozumieñ z wolontariuszem. 
Czy cz³onek stowarzyszenia wykonuj¹cy na jego rzecz jak¹œ pracê nieodp³atnie
(np. bior¹c udzia³ w organizacji imprezy kulturalnej albo pisz¹c artyku³y do
prasy) jest wolontariuszem? Nie ukrywam, ¿e chodzi mi m.in. o mo¿liwoœæ
ubezpieczenia zdrowotnego. 
Nie. Stowarzyszenie opiera swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy spo³ecznej cz³onków (art. 2
ust. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 ze zm.). Wynika z tego, ¿e zarówno jego cz³onkowie, jak 
i cz³onkowie statutowych w³adz oddzia³ów terenowych stowarzyszenia, wykonuj¹
swoje zadania jako pracê spo³eczn¹, stanowi¹c¹ obowi¹zek, który wynika z ich
cz³onkostwa. Natomiast status wolontariusza dotyczy osób, które ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuj¹ œwiadczenia na rzecz korzystaj¹cego (np. stowarzyszenia)
na podstawie porozumienia. Tym samym cz³onków stwarzyszenia nie mo¿na uznaæ
za wolontariuszy w rozumieniu przepisów Ustawy o wolontariacie.    

Pytania i odpowiedzi

Porozumienie z wolontariuszem

Zgodnie z regulacjami ustawowymi stosunek prawny ³¹cz¹cy korzy-
staj¹cego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywil-
noprawnym, a wykonywane przez wolontariusza œwiadczenie na rzecz ko-
rzystaj¹cego jest œwiadczeniem „odpowiadaj¹cym œwiadczeniu pracy”, a nie œwiad-
czeniem pracy. Wynika z tego, ¿e wolontariusz wykonuje œwiadczenie tak, jak pra-
cownik, mimo ¿e nie otrzymuje za nie wynagrodzenia, a przepisy Kodeksu pracy
maj¹ zastosowanie jedynie w zakresie okreœlonym w Ustawie o wolontariacie. Nie
maj¹ w tym przypadku zastosowania przepisy Kodeksu pracy dotycz¹ce
m³odocianych. Zarówno ustawa, jak i Kodeks cywilny nie wprowadzaj¹ szczegól-
nych regulacji w tej kwestii. W zwi¹zku z tym do spraw nieuregulowanych 
w porozumieniu wolontariackim i Ustawie o wolontariacie nale¿y stosowaæ
przepisy Kodeksu cywilnego (za³. 1). Porozumienie z ramienia placówki powinna pod-
pisaæ osoba upowa¿niona do podpisywania umów cywilnoprawnych, czyli dyrektor
placówki.
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Czas trwania porozumienia

Podstaw¹ wykonywania przez wolontariusza œwiadczeñ jest porozumienie
zawierane pomiêdzy wolontariuszem a korzystaj¹cym. Jeœli porozumienie miêdzy
stronami zawierane jest na okres krótszy ni¿ 30 dni (chodzi o 30 dni kalendarzowych,
liczonych od pierwszego dnia, w którym wolontariusz wykona³ dla organizacji œwiad-
czenie), korzystaj¹cy jest zobowi¹zany potwierdziæ na piœmie treœæ porozumienia tylko
wtedy, gdy wolontariusz takiego potwierdzenia za¿¹da. Bezwzglêdny obowi¹zek
sporz¹dzenia porozumienia na piœmie dotyczy sytuacji, gdy œwiadczenie wolontariusza
ma trwaæ przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni. Porozumienie musi zawieraæ postanowienie
o mo¿liwoœci jego rozwi¹zania. Korzystaj¹cy, na ¿¹danie wolontariusza, powinien
tak¿e wydaæ pisemne zaœwiadczenie o wykonaniu przez niego œwiadczeñ, w tym o ich
zakresie.

Ponadto na proœbê wolontariusza korzystaj¹cy mo¿e przed³o¿yæ pisemn¹
opiniê o wykonaniu œwiadczeñ przez wolontariusza. Opinia tym ró¿ni siê od
zaœwiadczenia, ¿e poza potwierdzeniem wykonania konkretnych prac przez wolon-
tariusza, zawiera ocenê jego dzia³añ, charakteru i predyspozycji do wykonywania
prac danego typu. 

Wolontariusz ma inny status ni¿ pracownik, dlatego œwiadczenie wolontariusza
nie bêdzie wp³ywa³o na jego przysz³e uprawnienia pracownicze. Okres ten nie ma
równie¿ wp³ywu na uzyskanie prawa do renty lub emerytury oraz na wysokoœæ tych
œwiadczeñ. Jedyny wyj¹tek stanowi art. 7 pkt 10 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353
ze zm.). Z przepisu tego wynika, ¿e okres dokszta³cania zawodowego lekarzy 
w klinikach akademii medycznych i oddzia³ach instytutów naukowych w charakterze
wolontariusza – w granicach do 1 roku – jest okresem niesk³adkowym.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regula-
cjami prawnymi strony umowy mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swojego uzna-
nia, tak by jego treœæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aœciwoœci stosunku, ustawie ani
zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Jest to wyraz jednej z podstawowych zasad
obowi¹zuj¹cych w prawie zobowi¹zañ, a mianowicie zasady swobody umów. 
W ramach swobody kszta³towania stosunku zobowi¹zaniowego strony mog¹ ustaliæ
treœæ umowy dowolnie, uwzglêdniaj¹c jednak te elementy, które zgodnie z Ustaw¹ 
o wolontariacie musz¹ siê w niej znaleŸæ. Oznacza to, ¿e w umowie musz¹ byæ podane
elementy obligatoryjne, pozosta³e zaœ mo¿na dodawaæ dowolnie w zale¿noœci od
potrzeb obu stron. 

Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnej opinii o wykonaniu œwiadczeñ 
i mo¿e o ni¹ poprosiæ.
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Elementy obligatoryjne w porozumieniu

Z ustawy wynika, ¿e zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza
œwiadczeñ okreœlaj¹ wspólnie w porozumieniu korzystaj¹cy i wolontariusz (za³. 1).
Zakres to dok³adne okreœlenie, jakie obowi¹zki bêdzie mia³ wolontariusz, co faktycznie
bêdzie robi³. Sposób to z kolei ustalenie, jak wolontariusz bêdzie realizowa³ powie-
rzone mu zadania. Normy czasowe powinny byæ okreœlone w systemie godzinowym,
dziennym i miesiêcznym, czyli przez ile godzin danego dnia wolontariusz bêdzie
wykonywa³ œwiadczenia oraz ile to bêdzie dni w miesi¹cu. Dopuszczalne jest tu
równie¿ nieskonkretyzowane okreœlenie, np. dwa razy w tygodniu przez okres trzech
miesiêcy. Warto raz jeszcze podkreœliæ, ¿e ustawowe 30 dni dotyczy dni kalenda-
rzowych, a nie dni faktycznie wykonanego œwiadczenia. Oczywiœcie mo¿e siê zdarzyæ,
¿e z wa¿nych przyczyn wolontariusz bêdzie musia³ przerwaæ realizacjê zawartego
porozumienia – wówczas mo¿e je rozwi¹zaæ zgodnie z treœci¹ porozumienia, w którym
musi siê znaleŸæ postanowienie o mo¿liwoœci jego rozwi¹zania. 

Wa¿ne jest równie¿ okreœlenie w porozumieniu miejsca wykonywania
œwiadczenia. Je¿eli brakuje takiego okreœlenia, przyjmuje siê, ¿e wolontariusz
powinien wykonywaæ œwiadczenia w miejscu, które wynika z charakteru œwiad-
czenia albo w miejscu swojego zamieszkania.

Pytania i odpowiedzi

Czy trzeba pisemnie rozwi¹zywaæ porozumienie? 
Tak, porozumienie najlepiej rozwi¹zaæ pisemnie, chocia¿by dla celów dowodowych. 
W sytuacji, kiedy zaistnieje w¹tpliwoœæ, czy wolontariusz dalej dzia³a w oœrodku,
pisemne rozwi¹zanie umowy spowoduje bezsporne rozstrzygniêcie tej kwestii. 
Jaki jest czas pracy wolontariusza? Czy mo¿na w porozumieniu okreœliæ, ¿e
student bêdzie wykonywaæ us³ugi w czasie wolnym?
W porozumieniu nie trzeba dok³adnie okreœlaæ czasu wykonywania œwiadczeñ przez
wolontariusza (np. zamiast: w œrody i czwartki od 10.00 do 13.00, wystarczy podaæ
tylko: 2 razy w tygodniu po 3 godz.), choæ niew¹tpliwie dok³adne jego sprecyzowanie
jest zdecydowanie korzystniejsze pod wzglêdem organizacyjnym, bowiem u³atwia
egzekwowanie wymiaru ustalonego czasu. Ponadto w sytuacji ubiegania siê o œwiad-
czenia z ZUS du¿o ³atwiej bêdzie udowodniæ, ¿e wolontariusz by³ w OPS w czasie,
kiedy zdarzy³ siê wypadek. Forma ewidencji dla wolonariusza nie zosta³a okreœlona 
w przepisach, mo¿e byæ tu wiêc stosowana taka ewidencja, jak dla okreœlania czasu
pracy pracowników. 
Jak nale¿y dokumentowaæ fakt, ¿e dana osoba jest w OPS wolontariuszem?
Najwa¿niejszym dokumentem jest porozumienie. Na jego mocy wolontariusz
wykonuje œwiadczenia na rzecz korzystaj¹cego. Mo¿na wprowadziæ równie¿
ewidencjê czasu wykonywanych przez wolontariusza œwiadczeñ.  
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Czy trzeba zawieraæ pisemne porozumienie?
Jak wynika z art. 44 ust. 2 i 4 Ustawy o wolontariacie, forma porozumienia jest
uzale¿niona od okresu wykonywania przez wolontariusza œwiadczeñ na rzecz korzys-
taj¹cego. Je¿eli porozumienie miêdzy stronami zawierane jest na okres krótszy ni¿ 30
dni, korzystaj¹cy nie musi potwierdzaæ na piœmie treœci porozumienia, chyba ¿e wolon-
tariusz poprosi o sporz¹dzenie takiego potwierdzenia na piœmie. Obowi¹zek
sporz¹dzenia porozumienia na piœmie powstanie natomiast wtedy, gdy œwiadczenie
wolontariusza bêdzie wykonywane przez okres d³u¿szy ni¿ 30 dni. Na proœbê wolon-
tariusza korzystaj¹cy mo¿e równie¿ przed³o¿yæ pisemn¹ opiniê o wykonywaniu œwiad-
czeñ przez wolontariusza.
Jaki charakter prawny ma porozumienie?
Porozumienie miêdzy korzystaj¹cym a wolontariuszem ma charakter cywilno-
-prawny. Oznacza to, ¿e w sprawach nieuregulowanych Ustaw¹ o wolontariacie zas-
tosowanie maj¹ przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Dlatego strony
mog¹ zawieraæ porozumienie na zasadzie swobody umów, z uwzglêdnieniem tych ele-
mentów, które musz¹ siê znaleŸæ w porozumieniu. Kodeks pracy ma zastosowanie
jedynie w zakresie, w którym nast¹pi³o wyraŸne do niego odes³anie przez przepisy
Ustawy o wolontariacie, czyli art. 45 ust.1 pkt 2 i 3 oraz art. 45 ust. 2 ustawy.
Przepisy te dotycz¹ zapewnienia wolontariuszom bezpiecznych i higienicznych
warunków wykonywania przez nich œwiadczeñ, w tym – w zale¿noœci od rodzaju
œwiadczeñ i zagro¿eñ zwi¹zanych z ich wykonywaniem – odpowiednich œrodków
ochrony indywidualnej oraz zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych i diet. 
Czy zawarcie umowy z wolontariuszem trzeba zg³aszaæ do ZUS, PIP?
Nie trzeba. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e gdy urzêdnik Pañstwowej Inspekcji Pracy
bêdzie przeprowadza³ kontrolê w zakresie przestrzegania prawa pracy 
w placówce, w której oprócz wolontariuszy s¹ równie¿ pracownicy, ma prawo
sprawdziæ, czy w stosunku do wolontariusza s¹ przestrzegane normy Kodeksu pracy
w zakresie BHP oraz zapewnienia mu zwrotu kosztów podró¿y i diet. Natomiast
ZUS powinien zostaæ poinformowany o zawartym porozumieniu tylko w przypad-
ku z³o¿enia wniosku o udzielenie wolontariuszowi œwiadczenia z tytu³u wypadku
przy wykonywaniu œwiadczeñ.   

Obowi¹zki korzystaj¹cego

Na³o¿enie przez ustawodawcê obowi¹zów na korzystaj¹cego mia³o na celu
przede wszystkim ochronê wolontariuszy. Z mocy Ustawy o wolontariacie na korzys-
taj¹cym spoczywaj¹ obowi¹zki wynikaj¹ce z Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), cyt. dalej jako Kodeks pracy albo k.p.,
oraz przede wszystkim z Kodeksu cywilnego. 
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Obowi¹zki wynikaj¹ce z Kodeksu pracy

Ustawa o wolontariacie odwo³uje siê do przepisów Kodeksu pracy jedynie 
w zakresie BHP oraz delegacji. Szczegó³owe obowi¹zki korzystaj¹cego w zakresie bez-
pieczeñstwa i higieny wykonywanych przez wolontariuszy œwiadczeñ powinny byæ
wype³niane przez korzystaj¹cego na zasadach dotycz¹cych pracowników (art. 45 ust. 1
pkt 2 ustawy). Oznacza to, ¿e w zale¿noœci od charakteru wykonywanych przez wolon-
tariusza œwiadczeñ korzystaj¹cy musi stosowaæ siê do zasad ogólnie przyjêtych 
w dzia³alnoœci danego rodzaju. 

Oto kilka podstawowych zasad: 
� przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych; 
� zakaz dopuszczania wolontariusza do wykonywania œwiadczeñ bez dostatecznej

znajomoœci przepisów i zasad BHP w tym zakresie; 
� obowi¹zek potwierdzenia przez wolontariusza zapoznania siê z zasadami BHP

obowi¹zuj¹cymi u korzystaj¹cego. Wystarczy poinformowanie wolontariusza 
o zasadach BHP, wolontariusz nie musi przechodziæ szkolenia BHP takiego, jak
pracownicy (za³.1); 

� zapewnienie odpowiednich œrodków ochrony indywidualnej w zale¿noœci od
rodzaju œwiadczeñ i zagro¿eñ zwi¹zanych z ich wykonywaniem. Ta regulacja
dotyczy wyj¹tkowych sytuacji, kiedy charakter wykonywanych przez wolon-
taiuszy œwiadczeñ stwarza zagro¿enie dla ich ¿ycia i zdrowia, a œrodki takie
otrzymuj¹ równie¿ pracownicy, np. pomoc w OPS w zapobieganiu epidemii,
pomoc przy budowie domu samotnej matki itp. 

Wzór Karty wypadkowej (za³. 6) mo¿na znaleŸæ w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia
powsta³ego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwali-
fikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporz¹dzenia (Dz.U.
Nr 236, poz.1992).

Jak zosta³o wy¿ej powiedziane, w ramach zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków wykonywania przez wolontariusza œwiadczeñ korzys-
taj¹cy ma obowi¹zek zapewniæ mu odpowiednie œrodki ochrony indywidualnej 
w zale¿noœci od rodzaju tych¿e œwiadczeñ i zagro¿eñ zwi¹zanych z ich wykony-
waniem. Obowi¹zek ten powstaje tylko wtedy, gdy zapewnienie takich œrodków jest

Jeœli dojdzie do wypadku z udzia³em wolontariusza przy wykonywaniu przez
niego œwiadczeñ, korzystaj¹cy powinien przede wszystkim:             
� zapewniæ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
� ustaliæ okolicznoœci i przyczyny wypadku oraz zastosowaæ odpowiednie œrod-

ki zapobiegaj¹ce podobnym wypadkom.  
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niezbêdne z uwagi na charakter wykonywanych œwiadczeñ. W tym przypadku nale¿y
przestrzegaæ norm okreœlonych przez korzystaj¹cego w regulaminie pracy zgodnie 
z przepisami Kodeksu pracy. Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie
œrodków ochrony indywidualnej, oraz œrodki ochrony indywidualnej zosta³y okreœlone
w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz.1650 ze zm.). 

Zgodnie z Ustaw¹ o wolontariacie w ramach wykonywanych przez wolon-
tariusza œwiadczeñ korzystaj¹cy musi równie¿ pokrywaæ koszty jego podró¿y
s³u¿bowych i diet na zasadach dotycz¹cych pracowników (art. 45 ust. 1 pkt 3
ustawy). Wolontariusza, który jest delegowany przez korzystaj¹cego w podró¿
s³u¿bow¹, dotycz¹ te same przepisy co pracownika, czyli Kodeks pracy oraz
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. 
w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pra-
cownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery
bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236 poz. 1990
ze zm.). Podró¿ s³u¿bow¹ nale¿y rozliczaæ na druku delegacji. Wa¿ne, aby w dele-
gacji znalaz³a siê data oraz godzina rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoœci s³u¿bowych.
Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy wolontariusz mo¿e (w formie pisemnej, pod rygorem
niewa¿noœci) zwolniæ korzystaj¹cego w ca³oœci lub w czêœci z tego obowi¹zku.        

Ten¿e obowi¹zek korzystaj¹cego nie podlega tym samym rygorom ustawy, co
obowi¹zek wymieniony w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, czyli nie musi byæ dope³niony
na dotycz¹cych pracowników zasadach. W zwi¹zku z powy¿szym mo¿e przybieraæ
ró¿ne formy, w zale¿noœci od mo¿liwoœci korzystaj¹cego. Mo¿e to byæ rozmowa 
z wolontariuszem albo przekazanie mu tych informacji w formie ulotki lub w innej
dostêpnej formie. Dla korzystaj¹cego istotne jest, aby wolontariusz potwierdzi³, ¿e
zosta³ poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeñstwa zwi¹zanym z wykony-
wanymi œwiadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagro¿eniami, a tak¿e o przy
s³uguj¹cych mu prawach i ci¹¿¹cych na nim obowi¹zkach.

Potwierdzenie takie powinno byæ sporz¹dzone na piœmie. Mo¿e siê znaleŸæ np.
w treœci porozumienia jako oœwiadczenie wolontariusza. Mo¿e te¿ byæ napisane osob-
no jako oœwiadczenie o zapoznaniu siê ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeñstwa zwi¹-
zanym z wykonywanymi œwiadczeniami oraz z zasadami ochrony przed zagro¿eniami,
a tak¿e z przys³uguj¹cymi wolontariuszowi prawami i ci¹¿¹cymi na nim obowi¹zkami.
Pisemna forma oœwiadczenia jest wymagana przede wszystkim dla celów dowodo-

Wa¿nym obowi¹zkiem korzystaj¹cego jest informowanie wolontariusza o ryzyku dla
zdrowia i bezpieczeñstwa zwi¹zanym z wykonywanymi œwiadczeniami oraz 
o zasadach ochrony przed zagro¿eniami (art. 45 ust.1 pkt 1 ustawy).
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wych, bowiem w przypadku w¹tpliwoœci, czy wolontariusz zosta³ o wy¿ej wymie-
nionych zasadach poinformowany, korzystaj¹cy ma dokument, który to potwierdza. 

Obowi¹zki wynikaj¹ce z innych ustaw

Wolontariuszowi, który wykonuje œwiadczenia przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30
dni lub na umowê na czas nieokreœlony, korzystaj¹cy zobowi¹zany jest zapewniæ
komercyjne ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Korzystaj¹cy
mo¿e wykupiæ to ubezpieczenie w dowolnym podmiocie, który w swojej ofercie po-
siada ten rodzaj ubezpieczenia. 

Natomiast je¿eli wolontariusz wykonuje œwiadczenie d³u¿ej ni¿ przez 30
dni, wówczas korzystaj¹cy nie ma obowi¹zku wykupienia ubezpieczenia od
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków, gdy¿ w takiej sytuacji wolontariusz od
momentu zawarcia porozumienia podlega zaopatrzeniu z tytu³u wypadku przy
wykonywaniu œwiadczeñ wolontariackich.  

Korzystaj¹cy, na dotycz¹cych pracowników zasadach, mo¿e pokrywaæ tak¿e
inne niezbêdne koszty ponoszone przez wolontariusza w zwi¹zku z wykonywaniem
œwiadczeñ na rzecz korzystaj¹cego (art. 45 ust. 2 ustawy). Jednak aby korzystaj¹cy
móg³ pokryæ takie koszty, musz¹ zostaæ spe³nione ³¹cznie trzy warunki: 
� u korzystaj¹cego bêd¹cego jednoczeœnie pracodawc¹ musz¹ obowi¹zywaæ

przepisy prawa pracy (np. uk³ad zbiorowy pracy, regulamin pracy) okreœlaj¹ce,
jakie koszty s¹ pracownikom zwracane przez pracodawcê;     

� koszty ponoszone przez wolontariusza musz¹ byæ kosztami niezbêdnymi;
� koszty te musz¹ byæ zwi¹zane z wykonywaniem œwiadczeñ na rzecz korzystaj¹cego.

Przy rozpatrywaniu zasadnoœci ponoszenia przez korzystaj¹cego
okreœlonych kosztów zwi¹zanych z wolontariatem, nale¿y przede wszystkim mieæ
na uwadze, ¿e cech¹ nadrzêdn¹ wolontariatu jest jego nieodp³atny charakter.
Korzystaj¹cy mo¿e pokrywaæ tylko te koszty poniesione przez wolontariusza, które
s¹ niezbêdne i zwi¹zane z wykonywaniem œwiadczenia, oraz tylko wtedy, gdy
obowi¹zuj¹ u niego przepisy prawa pracy okreœlaj¹ce, ¿e takie koszty ponoszone
przez pracowników s¹ im zwracane. Wolontariuszowi nie mog¹ bowiem przys³ugi-
waæ wiêksze uprawnienia ni¿ pracownikowi. Tym samym wolontariuszowi mo¿e
przys³ugiwaæ np. rycza³t samochodowy pod warunkiem, ¿e zwrot takich kosztów
jest przewidziany w przepisach wewnêtrznych dotycz¹cych pracowników danego
pracodawcy. Korzystaj¹cy reguluje w porozumieniu zakres, sposób i czas wykony-
wania przez wolontariusza œwiadczeñ, zatem z porozumienia powinien wynikaæ
charakter tych œwiadczeñ (np. ¿e polegaj¹ na jeŸdzie samochodem w celu dostarcza-
nia ¿ywnoœci osobom potrzebuj¹cym).                      

Warto pamiêtaæ, ¿e umowa z wolontariuszem jest umow¹ cywilnoprawn¹,
dlatego na obu stronach porozumienia spoczywaj¹ obowi¹zki wynikaj¹ce z zawartego
porozumienia, a w sprawach nieuregulowanych w umowie – ogólne przepisy k.c. 
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Czy wolontariusz mo¿e zrzec siê zwrotu kosztów podró¿y?
Wolontariusz mo¿e zwolniæ korzystaj¹cego z pokrycia kosztów podró¿y
s³u¿bowych i diet w czêœci lub w ca³oœci, ale wy³¹cznie w formie pisemnej pod
rygorem niewa¿noœci. Tak, jak w przypadku pracowników, zwrot kosztów dla
wolontariusza jest nieopodatkowany.                     
Czy korzystaj¹cy ma obowi¹zek poddawania wolontariuszy badaniom
lekarskim?
Korzystaj¹cy nie ma obowi¹zku poddawania wolontariuszy badaniom lekarskim ani
psychologicznym, jednak mo¿e to zrobiæ szczególnie w sytuacji, kiedy badania te s¹
wymagane z uwagi na charakter wykonywanego przez wolontariusza œwiadczenia. 

Ochrona w sytuacji wypadku

Konkretna procedura postêpowania w sytuacji zaistnienia wypadku podczas
wykonywania œwiadczeñ przez wolontariusza nie zosta³a okreœlona. 

Podstawowym krokiem, który nale¿y uczyniæ w celu uzyskania œwiad-
czenia, jest z³o¿enie w ZUS wniosku o przyznanie œwiadczenia oraz do³¹czenie do
wniosku przede wszystkim nastêpuj¹cych dokumentów:
� karta wypadku,
� oœwiadczenie osoby poszkodowanej,
� zawiadomienie o wypadku,
� zaœwiadczenie lekarskie,
� ksero zwolnienia lekarskiego,
� protokó³ z wyjaœnieniami osoby poszkodowanej,
� protokó³ z zeznaniami œwiadka wypadku,
� protokó³  ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ZUS do wydania decyzji bêdzie potrzebowa³ jeszcze
innych dokumentów. W takiej sytuacji powinien zwróciæ siê do zainteresowanych 
o ich dostarczenie. Najlepiej jeœli w procedurê uzyskiwania œwiadczenia w³¹czy siê
osoba odpowiedzialna u korzystaj¹cego za BHP, czyli inspektor BHP.  

Zgodnie z przepisami Ustawy o wolontariacie wolontariusze podlegaj¹
ochronie z tytu³u wypadków powsta³ych w wyniku wykonywanych przez nich
œwiadczeñ b¹dŸ obowi¹zkowemu ubezpieczeniu komercyjnemu, a tak¿e mog¹ byæ
objêci ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Je¿eli wolontariusz wykonuje œwiadczenie przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30
dni lub na czas nieokreœlony, korzystaj¹cy jest zobowi¹zany zapewniæ mu ubez-
pieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Natomiast, je¿eli wolontariusz
wykonuje œwiadczenia przez czas okreœlony d³u¿szy ni¿ 30 dni, przys³uguje mu
zaopatrzenie z tytu³u wypadku. 

Pytania i odpowiedzi
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Zgodnie z przepisami korzystaj¹cy zobowi¹zany jest zapewnæ wolontariu-
szowi komercyjne ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków bez
wzglêdu na to, czy wolontariusz jest ubezpieczony z innego tytu³u. W tej sytuacji
zarówno maturzyœci, jak i osoby, które nie ukoñczy³y 18 lat, musz¹ mieæ wykupione
komercyjne ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków.  

Œwiadczenia z tytu³u wypadku

Zaopatrzenie z tytu³u wypadków wynika z Ustawy z 30 paŸdziernika 2002 r. 
o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób zawodowych powsta³ych w szczegól-
nych okolicznoœciach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 ze zm.), cyt. dalej jako Ustawa
zaopatrzeniowa. 

Wolontariuszowi, który wykonuje  œwiadczenia przez okres d³u¿szy ni¿ 30
dni, przys³uguje zaopatrzenie z tytu³u wypadku przy wykonywaniu œwiadczeñ na
podstawie art. 2 ust.12 Ustawy zaopatrzeniowej.  

Wypadkiem uzasadniaj¹cym przyznanie wolontariuszowi œwiadczeñ jest
zdarzenie nag³e, wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹, powoduj¹ce uraz lub œmieræ, które
nast¹pi³o przy wykonywaniu przez wolontariusza œwiadczeñ na rzecz korzystaj¹cego.
Dla ustalenia zwi¹zku wypadku z wykonywaniem przez wolontariusza œwiadczeñ
wystarczy stwierdzenie, ¿e wypadek pozostawa³ w zwi¹zku czasowym, miejscowym
lub funkcjonalnym z wykonywanym œwiadczeniem na rzecz korzystaj¹cego. 

Zgodnie z ustaw¹ wolontariuszowi, który utraci³ zdolnoœæ do pracy wskutek
wypadku, przys³uguje renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy, jeœli sta³ siê on niezdolny do
pracy ca³kowicie lub czêœciowo wskutek wypadku. Œwiadczenie to przys³uguje: 
� na sta³e – je¿eli niezdolnoœæ do pracy jest uznana za trwa³¹,
� na okres wskazany w decyzji organu rentowego – je¿eli niezdolnoœæ do pracy jest

okresowa.  
Wolontariuszowi, który dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na

zdrowiu spowodowanego wypadkiem i w jego wyniku sta³ siê ca³kowicie niezdolny
do pracy, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie. 

Ponadto wolontariuszowi przys³uguj¹ œwiadczenia opieki zdrowotnej 
w sytuacji, kiedy nie zosta³ objêty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytu³u, ale
jedynie w zakresie niezbêdnym do leczenia nastêpstw wypadku przy wykonywaniu
œwiadczeñ. 

Wynika z tego, ¿e nawet jeœli korzystaj¹cy nie op³aci za wolonta-
riusza sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, a wolontariusz ulegnie wypadkowi przy
wykonywaniu œwiadczeñ, to bêdzie mia³ prawo do œwiadczeñ zdrowotnych w zakre-
sie niezbêdnym do leczenia nastêpstw tego wypadku.  

Œwiadczenia z zaopatrzenia wypadkowego nie przys³uguj¹ poszkodowane-
mu wolontariuszowi tylko w sytuacji, gdy wypadek nast¹pi³ z jego winy umyœlnej
lub wskutek ra¿¹cego zaniedbania oraz gdy wolontariusz przyczyni³ siê w znacznym
stopniu do spowodowania wypadku, bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, œrodków
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odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych. Stan ten musi byæ udokumentowany
w aktach sprawy przez odpowiednie organy policji lub prokuratury. 

Ponadto cz³onkom rodziny wolontariusza, który zmar³ w wyniku wypadku
przy wykonywaniu œwiadczeñ, przys³uguje zasi³ek pogrzebowy. Mog¹ siê o niego
ubiegaæ równie¿ osoby, które ponios³y koszty pogrzebu wolontariusza zmar³ego
wskutek wypadku przy wykonywaniu œwiadczeñ. 

Procedura przyznawania œwiadczeñ

Œwiadczenia z zaopatrzenia wypadkowego przyznawane s¹ na wniosek
uprawnionego. Wnioski w sprawie przyznania œwiadczeñ sk³ada siê bezpoœrednio 
w organie rentowym lub za poœrednictwem korzystaj¹cego (np. OPS). 

Do wniosku nale¿y przede wszystkim do³¹czyæ: porozumienie 
o wykonywaniu œwiadczeñ, opis zdarzenia, oœwiadczenie osoby poszkodowanej,
zawiadomienie o wypadku, protokó³ z ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku,
zeznania œwiadków, karty informacyjne (np. z pogotowia) oraz kserokopiê zwol-
nienia lekarskiego. 

Niezdolnoœæ do pracy i jej zwi¹zek z wypadkiem oraz rodzaj i stopieñ
uszczerbku na zdrowiu ustala lekarz orzecznik Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
lub komisja lekarska ZUS. Zasady postêpowania s¹ tu takie same jak wobec wszyst-
kich ubezpieczonych. 

Po ocenie okolicznoœci i przyczyn wypadku ZUS wydaje decyzjê w sprawie
œwiadczeñ, a jeœli jest ona pozytywna, to wyp³aca œwiadczenie. Zaopatrzeniowy
charakter tych œwiadczeñ polega na tym, ¿e ich wysokoœæ nie zale¿y od op³acania
sk³adek oraz ¿e w ca³oœci s¹ one finansowane z bud¿etu pañstwa.  

Od decyzji organu rentowego wolontariusz mo¿e odwo³aæ siê do s¹du. Ma
na to miesi¹c od jej dorêczenia. Wnosi siê je za poœrednictwem organu rentowego,
który wyda³ decyzjê. Jeœli by³y wolontariusz jest uprawniony do wiêcej ni¿ jednej
renty, to wyp³aca siê tê wy¿sz¹ albo przez niego wybran¹. Jeœli jest jednoczeœnie
uprawniony do emerytury, to równie¿ musi wybraæ jedno ze œwiadczeñ. 

Pytania i odpowiedzi

Czy nale¿y ubezpieczyæ wolontariusza?
Tak, jeœli wolontariusz wykonuje œwiadczenia u korzystaj¹cego krócej ni¿ przez
okres 30 dni. Jest to ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków 
(w skrócie NNW).   
Czy organizacja pozarz¹dowa musi ubezpieczyæ wolontariusza od nastêpstw
nieszczêœliwych wypadków, nawet jeœli umowa trwa d³u¿ej ni¿ 30 dni?
Nie musi. Wolontariusz wykonuj¹cy œwiadczenie na rzecz korzystaj¹cego przez
okres d³u¿szy ni¿ 30 dni jest objêty tym zaopatrzeniem od momentu zawarcia
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porozumienia z korzystaj¹cym, a korzystaj¹cy nie ma obowi¹zku zapewnienia
wolontariuszowi ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków przez
okres pierwszych 30 dni. Warunkiem jest zawarcie porozumienia na czas okreœlony.
Umowa z wolontariuszem nie powinna byæ zawierana na czas nieokreœlony, poniewa¿
jest to umowa cywilnoprawna, której elementem obligatoryjnym jest minimalne
okreœlenie czasu, na jaki zosta³a zawarta. Jest to równie¿ niezbêdne przy dochodze-
niu roszczeñ ubezpieczeniowych, poniewa¿ d³ugoœæ umowy warunkuje mo¿liwoœæ
ubiegania siê o œwiadczenie z tytu³u wypadku.
Jak wygl¹da kwestia œwiadczeñ w razie wypadku wolontariusza? Czy trzeba
op³acaæ jakieœ sk³adki?
Wolontariuszowi przys³uguj¹ œwiadczenia wypadkowe wynikaj¹ce z Ustawy zaopa-
trzeniowej. Charakter zaopatrzeniowy tego œwiadczenia oznacza, ¿e nie trzeba op³acaæ
¿adnych sk³adek. Dotyczy to jednak tylko tych wolontariuszy, z którymi zawarto
porozumienie na d³u¿ej ni¿ 30 dni. Jeœli zaœ podpisano je na krótszy okres, to korzys-
taj¹cy ma obowi¹zek wykupiæ mu polisê od nieszczêœliwych wypadków u komer-
cyjnego ubezpieczyciela. W praktyce organizacje wol¹ wiêc przyjmowaæ wolonta-
riuszy na d³u¿sze okresy, aby nie ponosiæ dodatkowych kosztów. 
Czy trzeba „komercyjnie” ubezpieczyæ wolontariusza od nastêpstw nieszczêœli-
wych wypadków na pierwsze 30 dni, nawet jeœli umowa trwa d³u¿ej?
Wolontariusz wykonuj¹cy œwiadczenie na rzecz korzystaj¹cego przez okres d³u¿szy
ni¿ 30 dni jest objêty tym zaopatrzeniem od momentu zawarcia porozumienia 
z korzystaj¹cym. Korzystaj¹cy nie ma obowi¹zku zapewnienia mu ubezpieczenia od
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków przez okres pierwszych 30 dni.

Ubezpieczenia nieobowi¹zkowe

Wœród kategorii ubezpieczeñ nieobowi¹zkowych nale¿y wymieniæ przede
wszystkim ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywil-
nej. Bior¹c pod uwagê odpowiedzialnoœæ korzystaj¹cego w stosunku do wolontariusza
oraz do osób trzecich, którym wyrz¹dzi³ on szkodê podczas wykonywania œwiadczenia,
warto pomyœleæ o dodatkowym ubezpieczeniu, mimo ¿e nie jest ono obowi¹zkowe.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ustawa nie obliguje do p³acenia sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, 
a jedynie daje tak¹ mo¿liwoœæ. Korzystaj¹cy mo¿e zg³osiæ wolontariusza do ubez-
pieczenia zdrowotnego pod warunkiem, ¿e nie jest on objêty tym ubezpieczeniem 
z innego tytu³u. W praktyce jednak taka sytuacja zdarza siê rzadko. Nie mo¿na
dobrowolnie ubezpieczyæ zdrowotnie wolontariusza, który jest pracownikiem, stu-
dentem, uczniem, zarejestrowanym bezrobotnym, emerytem czy rencist¹, gdy¿
wszyscy oni podlegaj¹ obowi¹zkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynika to 
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z art. 46 ust. 1 Ustawy o wolontariacie i z art. 68 ust. 2 Ustawy  z 27 sierpnia 2004
r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz.U.
Nr 210, poz. 2135 ze zm.). 

Jeœli korzystaj¹cy zdecyduje siê ubezpieczyæ wolontariusza, to musi op³acaæ za
niego sk³adki w wysokoœci 8,5 proc. minimalnego wynagrodzenia (art. 79 ust. 1 w zw.
z art. 68 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy). W roku 2007 minimalne wynagrodzenie wynosi³o
936 z³, a zatem sk³adka w danym roku powinna wynosiæ 79,56 z³. Kwoty te ulegaj¹
zmianie wraz ze zmian¹ kwoty minimalnego wynagrodzenia, która wynika z Ustawy 
z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200,
poz. 1679 ze zm.). 

Regulacja dotycz¹ca op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne budzi
obawy ze strony korzystaj¹cych. Zupe³nie niepotrzebnie, bowiem ustawa nie obliguje
do op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, a jedynie daje tak¹ mo¿liwoœæ. 

Zg³oszenie do ubezpieczenia nastêpuje z chwil¹ podpisania umowy 
o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, która wymaga zg³oszenia siê
korzystaj¹cego oraz wolontariusza do wojewódzkiego oddzia³u Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Zg³aszaj¹cy siê wype³nia dwa egzemplarze wniosku o objêcie ubez-
pieczeniem. Nastêpnie umowê o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w dwóch
egzemplarzach podpisuj¹: korzystaj¹cy, wolontariusz oraz pracownik NFZ. Druk
wniosku o objêcie ubezpieczeniem zdrowotnym zosta³ do³¹czony do opracowania. 
Do zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne niezbêdne s¹:
� informacja o korzystaj¹cym i jego umocowaniu prawnym do zawierania umów, 
� dokument potwierdzaj¹cy ostatni okres ubezpieczenia wolontariusza.      

Warto równie¿ zabraæ do NFZ porozumienie podpisane miêdzy
korzystaj¹cym a wolontariuszem.  

Umowê z NFZ zawiera siê na czas nieokreœlony. Wolontariusz uzyskuje prawo
do œwiadczeñ z ubezpieczenia zdrowotnego od dnia okreœlonego w umowie 
z Funduszem. Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest egzemplarz umowy wraz 
z dowodem op³acenia sk³adki za ostatni miesi¹c. Umowê mo¿na rozwi¹zaæ pisemnie,
informuj¹c NFZ o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa
rozwi¹¿e siê te¿ (z mocy prawa) po up³ywie miesi¹ca nieop³acania sk³adek. Natomiast
wygaœnie, jeœli wolontariusz uzyska obowi¹zkowe ubezpieczenie zdrowotne.   

Ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej nie jest obowi¹zkowe, chyba ¿e
z przepisów szczególnych, np. dotycz¹cych nauczycieli, taki obowi¹zek wynika.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e charakter porozumienia (umowa cywilnoprawna) oraz specyfika
pracy z dzieæmi, osobami starszymi czy niepe³nosprawnymi wymaga szczególnej
ochrony przed ponoszeniem cywilnoprawnej odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzon¹
szkodê. Warto wykupiæ takie ubezpieczenie tym bardziej, ¿e wolontariusz jest
odpowiedzialny za w³aœciwe wykonanie œwiadczeñ wynikaj¹cych z zawartego porozu-
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Jesteœmy organem administracji pañstwowej. Chcemy przyj¹æ wolonta-
riusza. Czy powinniœmy mu zapewniæ ubezpieczenie zdrowotne? 
Decyzja, czy zapewniæ wolontariuszowi ubezpieczenie zdrowotne, nale¿y do przyj-
muj¹cego go, czyli w tym wypadku do organu administracji pañstwowej. Zasady te
okreœla art. 46 Ustawy o wolontariacie, który wskazuje, ¿e wolontariusz mo¿e podle-
gaæ temu ubezpieczeniu, ale nie musi. Ponadto ubezpieczenie to przys³uguje tylko
wtedy, gdy wolontariusz nie jest ubezpieczony zdrowotnie z innego tytu³u. Jeœli wolon-
tariusz nie ma innych tytu³ów do ubezpieczeñ, to korzystaj¹cy mo¿e go ubezpieczyæ. 
Gdzie szukaæ informacji o dodatkowych ubezpieczeniach, np. od odpo-
wiedzialnoœci cywilnej?
Takimi ubezpieczeniami zajmuj¹ siê komercyjne towarzystwa ubezpieczeniowe
maj¹ce w swojej ofercie ten rodzaj ubezpieczenia. Oferty mo¿na znaleŸæ 
w internecie oraz w prasie. Szczegó³owych informacji najlepiej zasiêgn¹æ
bezpoœrednio u agenta ubezpieczeniowego. 

mienia oraz ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e na skutek w³asnego
dzia³ania. 

Obowi¹zkiem wolontariusza jest zachowanie nale¿ytej starannoœci przy
wykonywaniu zawartych w porozumieniu postanowieñ. Stosownie do treœci art. 471
k.c. wolontariusz zobowi¹zany jest do naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania
b¹dŸ nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania, tj. nie wywi¹zania siê z obowi¹zków
wynikaj¹cych z treœci zawartego porozumienia. Szkodê w przypadku niewykonania
zobowi¹zania wyznacza wartoœæ uszczerbku, który dla drugiej strony wynik³ w skutek
niewykonania zobowi¹zania. Natomiast szkodê w przypadku nienale¿ytego wykonania
zobowi¹zania okreœla wartoœæ dodatkowego uszczerbku, któr¹ druga strona ponios³a,
mimo ¿e zobowi¹zanie zosta³o ostatecznie wykonane zgodnie z treœci¹ zobowi¹zania.
Jednoczeœnie niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania musi byæ
nastêpstwem okolicznoœci, za które wolontariusz odpowiada.

Nie bez powodu jednym z obowi¹zków spoczywaj¹cych na korzystaj¹cym
jest poinformowanie wolontariusza o zasadach dotycz¹cych bezpieczeñstwa i hi-
gieny wykonywanych œwiadczeñ. Jeœli na pocz¹tku korzystaj¹cy poœwiêci wiêcej
czasu wolontariuszowi i dok³adnie wyt³umaczy, w jaki sposób obs³ugiwaæ np. sprzê-
ty biurowe, nie bêdzie mia³ potem k³opotów zwi¹zanych ze z³¹ ich obs³ug¹.
Natomiast w sytuacji, gdy do takich k³opotów jednak dojdzie, wolontariusz nie
bêdzie móg³ siê t³umaczyæ, ¿e nie wiedzia³, jak siê obs³uguje takie urz¹dzenia.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e zgodnie z art. 474 k.c. to korzystaj¹cy odpowiada
wobec œwiadczeniobiorcy za dzia³anie lub zaniechanie wolontariusza, któremu
powierzy³ wykonanie okreœlonego zadania.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e ma³oletni wolontariusz, który nie ukoñczy³ trzynastego
roku ¿ycia, nie ponosi odpowiedzialnoœci za wyrz¹dzon¹ szkodê (art. 426 k.c.).

Pytania i odpowiedzi

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 67



68

W
O

L
O

N
TA

R
IA

T
W

O
P

S

Warto wiedzieæ

Bardzo istotne elementy bezpoœrednio zwi¹zane z zawieraniem przez korzys-
taj¹cych porozumieñ z wolontariuszami, na które nale¿y zwróciæ uwagê, to rozliczanie
wartoœci wykonywanego przez wolontariusza œwiadczenia oraz regulacje dotycz¹ce
ochrony danych osobowych. Warto na ten temat wspomnieæ kilka s³ów.       

Rozliczenie wartoœci wykonanego przez wolontariusza œwiadczenia

Zgodnie z art. 50 Ustawy o wolontariacie wartoœæ œwiadczenia wolonta-
riusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystaj¹cego w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Z powy¿szego wynika, ¿e œwiad-
czenie wolontariusza nie jest umow¹, na mocy której darczyñca zobowi¹zuje siê do
bezp³atnego œwiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego maj¹tku (art.
888 k.c.), a wartoœæ wykonanego przez wolontariusza œwiadczenia nie jest zaliczana
do przychodu podatnika. W zwi¹zku z tym wartoœæ wykonanego przez wolonta-
riusza œwiadczenia nie jest ani jego darowizn¹ na rzecz korzystaj¹cego, ani nie mo¿e
byæ wliczana do przychodu korzystaj¹cego.  

Korzystaj¹cy mo¿e natomiast zaliczyæ jako wk³ad w³asny jednostki
prowadz¹cej placówkê dofinansowywan¹ ze œrodków publicznych koszty pono-
szone przez korzystaj¹cego na rzecz wolontariusza, zwi¹zane z wykonywaniem przez
wolontariusza œwiadczeñ. S¹ to m.in.: koszty ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêœli-
wych wypadków, koszty podró¿y s³u¿bowych i diet oraz koszty informowania wolon-
tariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeñstwa zwi¹zanym z wykonywanymi œwiad-
czeniami oraz o zasadach ochrony przed zagro¿eniami.  

W zwi¹zku z ponoszeniem kosztów zwi¹zanych z wykonywaniem przez
wolontariusza œwiadczeñ, które wynikaj¹ z obowi¹zków na³o¿onych przez ustawê na
korzystaj¹cego, mo¿na je traktowaæ w kategoriach prowadzenia dzia³alnoœci organiza-
cji. Przy rozpatrywaniu zasadnoœci ponoszenia przez korzystaj¹cego okreœlonych
kosztów zwi¹zanych z wolontariatem, nale¿y przede wszystkim mieæ na uwadze, ¿e
cech¹ nadrzêdn¹ wolontariatu jest jego nieodp³atny charakter.  

Korzystaj¹cy mo¿e pokrywaæ tylko te koszty poniesione przez wolontariusza,
które s¹ niezbêdne i zwi¹zane z wykonywaniem œwiadczenia, oraz tylko wtedy, gdy 
u korzystaj¹cego obowi¹zuj¹ przepisy prawa pracy okreœlaj¹ce, ¿e takie koszty pono-
szone przez pracowników s¹ im zwracane. Wolontariuszowi nie mog¹ bowiem
przys³ugiwaæ wiêksze uprawnienia ni¿ pracownikowi. 

Regulacje dotycz¹ce ochrony danych osobowych

Najstarszym aktem prawnym kompleksowo reguluj¹cym zagadnienia
zwi¹zane z ochron¹ danych osobowych jest Konwencja Rady Europy Nr 108 
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z 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem
danych osobowych. Konwencja ta zobowi¹za³a kraje cz³onkowskie do stworzenia usta-
wodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych. Wprowadzenie tej regulacji mia³o
na celu zapewnienie ochrony praw i wolnoœci (na obszarze pañstw cz³onkowskich)
ka¿demu cz³owiekowi, niezale¿nie od obywatelstwa, zamieszkania, pochodzenia 
i wyznania.  Istotne by³o w szczególnoœci respektowanie prawa do poszanowania sfery
osobistej w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.
Konwencja okreœli³a minimalny zakres tych praw i powi¹zanych z nimi obowi¹zków. 

Nastêpstwem wprowadzenia tej¿e konwencji by³o wydanie Dyrektywy Nr
95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 paŸdziernika 1995 r. w sprawie
ochrony osób w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego
przep³ywu tych danych. Dyrektywa ta przyjê³a bardzo szerokie rozumienie pojêcia
danych osobowych oraz przetwarzania danych. Danymi osobowymi okreœli³a
wszystkie informacje odnosz¹ce siê do zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidenty-
fikowania osoby fizycznej. Przetwarzaniem zaœ okreœli³a (i wymieni³a) wszystkie
operacje dokonywane na danych osobowych. Wprowadzi³a katalog minimalnych
praw s³u¿¹cych osobom, których dane s¹ zbierane. Dopuszczalnoœæ przetwarzania
danych zosta³a uzale¿niona od zgody osoby, której te dane dotycz¹. Dane mog¹ byæ
wykorzystywane wy³¹cznie zgodnie z celem, dla którego zosta³y zgromadzone.

Dyrektywa wprowadzi³a obowi¹zek informowania osoby o zasadach
przetwarzania jej danych, przed ich zgromadzeniem. Mo¿e ona sprzeciwiæ siê
przetwarzaniu swoich danych, jeœli tylko posiada uzasadniony powód. Ka¿da osoba,
której dane ju¿ znalaz³y siê w bazie, ma prawo poznaæ zasady ich przetwarzania.
Dyrektywa wprowadzi³a te¿ prawo kontroli danych osobowych przez osobê, której one
dotycz¹, w tym prawo wniesienia sprzeciwu w sprawie ich przetwarzania. Osobie,
która ponios³a szkodê wynikaj¹c¹ z przetwarzania danych niezgodnie z Dyrektyw¹,
przys³uguje odszkodowanie. Poza tym zgodnie z Dyrektyw¹ mo¿liwe jest przekazy-
wanie danych osobowych do krajów trzecich, jeœli kraj docelowy zapewnia odpowied-
ni poziom ochrony.  

W Polsce pierwsze gwarancje ochrony danych osobowych zosta³y wprowad-
zone w art. 47 oraz art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Zagwarantowa³y one obywatelom prawo do prywat-
noœci oraz prawo do ochrony informacji dotycz¹cych tej prywatnoœci. Jednak¿e 
z miêdzynarodowych zobowi¹zañ Polski, zwi¹zanych z akcesj¹ Polski do Unii
Europejskiej, wynik³a koniecznoœæ zapewnienia ochrony danych osobowych takiej,
jak¹ na swoim terytorium zapewniaj¹ pañstwa Unii. Zasady te wprowadzone zosta³y do
polskiego porz¹dku prawnego Ustaw¹ z  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwan¹ dalej Ustaw¹
o ochronie danych osobowych. Natomiast do dnia 1 maja 2004 r., czyli wst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej, do polskiego porz¹dku prawnego przeniesione zosta³y
wszystkie zasady okreœlone w Dyrektywie Nr 95/46/EC.
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Obowi¹zuj¹ce od dnia 30 kwietnia 1998 r. przepisy Ustawy o ochronie danych
osobowych sprecyzowa³y prawa i obowi¹zki zarówno organów oraz instytucji, jak 
i osób prowadz¹cych zbiory danych osobowych, a tak¿e prawa osób, których te dane
dotycz¹. G³ównym celem by³o zagwarantowanie maksymalnej ochrony praw i wolnoœ-
ci ka¿dej osobie fizycznej oraz poszanowania jej ¿ycia prywatnego. Wœród
obowi¹zków dysponentów danych osobowych znajduje siê zabezpieczenie danych
przed udostêpnieniem osobom nieupowa¿nionym, kradzie¿¹, przetwarzaniem z na-
ruszeniem ustawy, zmian¹, utrat¹, uszkodzeniem lub zniszczeniem – czyli takie zorga-
nizowanie postêpowania z danymi osobowymi i u¿ycie takich œrodków technicznych,
aby zapewnia³y one ochronê odpowiedni¹ do zagro¿eñ i kategorii wykorzystywanych
danych. Obowi¹zki dotycz¹ce zabezpieczenia danych okreœlone s¹ w rozdziale 
5 ustawy oraz w Rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia 
i systemy informatyczne s³u¿¹ce do przetwarzania danych osobowych. 

Ustawa w sposób bardzo precyzyjny okreœla zasady udostêpniania danych.
Dane mog¹ byæ udostêpniane (poza tymi, które objête zosta³y szczególn¹ ochron¹)
wy³¹cznie w celu w³¹czenia ich do zbioru, a tak¿e po spe³nieniu jednego z warunków
okreœlonych w art. 23 ust. 1 ustawy. Artyku³ ten mówi, ¿e dane mo¿na wykorzystywaæ
równie¿ w sytuacji, gdy jest to niezbêdne do zrealizowania uprawnienia, do spe³nienia
obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa, do realizacji umowy (oraz gdy osoba,
której dane dotycz¹, jest jej stron¹), dla dobra publicznego, jak równie¿ wtedy, gdy jest
to konieczne do realizacji prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych.
Wystarczaj¹ce jest spe³nienie jednego z powy¿szych warunków, by dane mo¿na by³o
udostêpniæ. W uzasadnieniu osoba lub podmiot zwracaj¹cy siê o dane musi wskazaæ
przepis prawa, który upowa¿nia j¹ do posiadania tych danych, lub wykazaæ potrzebê
ich posiadania. Udostêpnienie danych nie mo¿e w takim przypadku naruszaæ praw 
i wolnoœci osób, których one dotycz¹.  

Szczególnie wa¿ne w OPS s¹ przepisy dotycz¹ce danych ujawniaj¹cych
pochodzenie rasowe i etniczne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne,
przynale¿noœæ wyznaniow¹, partyjn¹ lub zwi¹zkow¹, dane o stanie zdrowia, kodzie
genetycznym, na³ogach lub ¿yciu seksualnym, dane dotycz¹ce karalnoœci, orzeczeñ 
o ukaraniu i mandatów karnych, a tak¿e innych orzeczeñ wydanych w postêpowaniu
s¹dowym lub administracyjnym. Ich przetwarzanie generalnie jest zabronione (wyj¹tki
okreœla art. 27 ust. 2 ww. ustawy). Dane mo¿na udostêpniæ jedynie wtedy, gdy podmiot
zwracaj¹cy siê o nie jest do tego upowa¿niony przez przepisy prawa. Jeœli takich
przepisów nie ma, nie jest mo¿liwe udostêpnienie danych szczególnie chronionych.

Administratorzy danych s¹ zobowi¹zani do informowania o prawie dostêpu do
danych osobowych. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce tej tematyki, jak równie¿
wzory dokumentów s¹ dostêpne na stronie internetowej Generalnego Inspektora
Danych Osobowych: www.giodo.gov.pl. 
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Czy wolontariusze maj¹ prawo przetwarzaæ dane osobowe?
Tak, ale tylko po spe³nieniu okreœlonych warunków. Bardzo wa¿ne jest to, ¿eby wolon-
tariusze, którzy maj¹ dostêp do danych osobowych klientów oœrodka pomocy spo-
³ecznej, byli upowa¿nieni do dostêpu do tych danych i znajdowali siê w ewidencji osób
upowa¿nionych do przetwarzania danych osobowych. Ponadto dobr¹ praktyk¹ jest
umieszczanie w porozumieniu punktu zobowi¹zuj¹cego wolontariusza do: „zachowa-
nia w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, 
a zw³aszcza informacji zwi¹zanych z udostêpnionymi mu danymi osobowymi klientów
oraz informacji, których ujawnienie mog³oby naraziæ na szkodê ich prawnie chroniony
interes”. 
Czy oœrodek pomocy spo³ecznej mo¿e uzale¿niæ wyp³atê zasi³ku od wyra¿enia
zgody na przetwarzanie danych osobowych?
Nie. Zgodnie z  przepisami przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest 
w sytuacji, gdy jest niezbêdne dla zrealizowania uprawnienia lub spe³nienia
obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa. Przetwarzanie danych szczególnie chro-
nionych jest dopuszczalne, je¿eli przepis szczególny innej ustawy zezwala na
przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której one dotycz¹, i stwarza pe³ne
gwarancje ich ochrony. Przes³ankê legalnoœci przetwarzania danych osobowych 
w ramach udzielania œwiadczeñ z zakresu pomocy spo³ecznej stanowi¹ przepisy
Ustawy o pomocy spo³ecznej oraz przepisy aktów wydanych na jej podstawie. 
W zwi¹zku z tym, ¿e podstawê przetwarzania danych osobowych stanowi¹ w tym
przypadku przepisy prawa, ¿¹danie przez oœrodek pomocy spo³ecznej od osoby,
której dane dotycz¹, zgody na ich przetwarzanie jest nie tylko zbêdne, ale wrêcz
nieuprawnione. Ustawa o pomocy spo³ecznej nie uzale¿nia wyp³aty zasi³ku od
wyra¿enia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tym samym OPS nie mo¿e
wymagaæ zgody na przetwarzanie danych osobowych jako warunku koniecznego do
wyp³acenia zasi³ku osobie, której dane te dotycz¹.   
Czy rejestracja zbiorów danych osobowych dotyczy tak¿e zbiorów danych
dotycz¹cych pracowników oraz wolontariuszy?
Nie dotyczy takich zbiorów. Zgodnie z art. 40 Ustawy o ochronie danych osobowych
administrator danych jest zobowi¹zany zg³osiæ zbiór danych do rejestracji Inspektorowi
Ochrony Danych Osobowych, chyba ¿e zachodzi jedna z przes³anek zwalniaj¹cych go
z tego obowi¹zku. W szczególnoœci zwolnienie z obowi¹zku rejestracji, na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczy zbiorów danych osobowych w zwi¹zku z zatrudnie-
niem u administratora danych oraz œwiadczeniem administratorowi danych us³ug na
podstawie umów cywilnoprawnych (np. na podstawie umowy zlecenia, umowy 
o dzie³o czy porozumienia wolontariackiego). 

Pytania i odpowiedzi
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Podsumowanie

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji wolontariatu
stworzy³o dodatkowe mo¿liwoœci zdobycia cennych doœwiadczeñ zawodowych 
w wiêkszym ni¿ do tej pory stopniu i zakresie. Wolontariat, obok pracy okresowej 
i sta¿u, sta³ siê jeszcze jednym sposobem praktycznego sprawdzenia i uzupe³nienia
wiedzy nabytej w szkole. Osi¹gniête t¹ drog¹ umiejêtnoœci niew¹tpliwie u³atwiaj¹
potem m³odzie¿y zdobycie zatrudnienia, a osobom starszym umo¿liwiaj¹ realizacjê
pasji poza sfer¹ pracy. 

Poprzez wolontariat mo¿na realizowaæ swoje marzenia i bardzo wiele siê
nauczyæ. Ka¿dy mo¿e tu znaleŸæ coœ dla siebie. Ludzie samotni znajd¹ przyjació³, 
a ludzie z niskim poczuciem w³asnej wartoœci maj¹ szansê staæ siê autorytetem dla
innych. Do momentu uregulowania kwestii zawierania umów miêdzy wolonta-
riuszem a korzystaj¹cym wiele organizacji zawiera³o z ochotnikami pisemne lub
ustne ustalenia dotycz¹ce ich dzia³alnoœci w organizacji. Z wolontariuszem nie
mo¿na by³o natomiast zawieraæ umowy o pracê ani umowy o dzie³o, poniewa¿ za-
wieranie takich umów wi¹¿e siê z wyp³at¹ wynagrodzenia, a ten element wyklucza³
mo¿liwoœæ traktowania wolontariuszy jako osób bezinteresownie nios¹cych pomoc.
Dopiero wprowadzenie regulacji w tym zakresie rozwi¹za³o problem organizacji
korzystaj¹cych z pomocy wolontariuszy i zalegalizowa³o ich dzia³ania. Jest to
niew¹tpliwie ogromny krok naprzód w budowie spo³eczeñstwa obywatelskiego,
zw³aszcza ¿e wolontariusze mog¹ teraz wykonywaæ œwiadczenia nie tylko w orga-
nizacjach pozarz¹dowych i koœcio³ach, ale równie¿ w administracji publicznej 
i jednostkach jej podleg³ych, takich jak oœrodki pomocy spo³ecznej. 

Bez w¹tpienia warto skorzystaæ z tych mo¿liwoœci i samemu przeko-
naæ siê, jak wiele mo¿na zyskaæ, nios¹c innym bezinteresowne wsparcie.
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Akty prawne szczegó³owo reguluj¹ce œwiadczenia wykonywane przez wolonta-
riuszy:

� Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.);

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U.
z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.);

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jesn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, ze zm.);

� Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U Nr 16, poz. 93, ze zm.);
� Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, ze

zm.);
� Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.);
� Ustawa z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub

chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznoœciach (Dz.U. Nr 199,
poz. 1674 ze zm.);  

� Ustawia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 
z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.);

� Ustawa z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 ze zm.);

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.
z  2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); 

� Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.);

� Rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z 14 lutego 2005 w sprawie
placówek opiekuñczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz. 331);

� Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 
w sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych  (Dz.U. z 2003 r.
Nr 5, poz. 46).
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Przyk³adowe wzory dokumentów:
1. Porozumienie o wykonywaniu œwiadczeñ wolontariackich.
2. Porozumienie o wykonywaniu œwiadczeñ wolontariackich z osob¹ posiadaj¹c¹

ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych.
3. Opinia o wykonywaniu œwiadczeñ przez wolontariusza.
4. Zaœwiadczenie o wykonywaniu œwiadczeñ przez wolontariusza.
5. Wypowiedzenie przez wolontariusza porozumienia o wykonywaniu œwiadczeñ

wolontariackich.
6. Wypowiedzenie przez korzystaj¹cego porozumienia o wykonywaniu œwiadczeñ

wolontariackich.
7. Rozwi¹zanie bez wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu œwiadczeñ

wolontariackich.
8. Wzór karty wypadku.
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Za³¹cznik nr 1

POROZUMIENIE 
O WYKONYWANIU ŒWIADCZEÑ WOLONTARIACKICH1

zawarte w dniu ................... w ................................. pomiêdzy :
........................................................................................................... z siedzib¹ 
w ................................................, KRS nr ................, reprezentowanym przez
.............................................................................................................zwanym dalej
Korzystaj¹cym, 
a 
............................................................. legitymuj¹cym siê dowodem osobistym nr
.............................., PESEL.........................................................., zamieszka³ym
....................................................................................................................................., 
zwanym dalej Wolontariuszem.

Wstêp

Korzystaj¹cy oœwiadcza, ¿e jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art.
42 ust. 1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r.o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) mog¹ byæ wykonywane œwiadczenia przez
wolontariuszy. 
Wolontariusz oœwiadcza, ¿e posiada kwalifikacje niezbêdne do wykonywania
powierzonych ni¿ej czynnoœci.
Maj¹c na wzglêdzie ideê wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezp³atne
wykonywanie czynnoœci, a tak¿e bior¹c pod uwagê charytatywny, pomocniczy 
i uzupe³niaj¹cy charakter wykonywanych przez wolontariuszy œwiadczeñ, Strony
porozumienia uzgadniaj¹, co nastêpuje: 

§ 1

1. Korzystaj¹cy powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz dobrowolnie
podejmuje siê wykonania na rzecz Korzystaj¹cego nastêpuj¹cych czynnoœci:
...................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Czynnoœci, o których mowa wy¿ej bêd¹ wykonywane w obecnoœci2

........................................ w nastêpuj¹cy sposób:.....................................................
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§2

1. Strony Umowy uzgadniaj¹, ¿e czynnoœci okreœlone w § 1 zostan¹ wykonane 
w okresie od ....................... do ....................... .

2. Miejscem wykonywania czynnoœci bêdzie .............................................................

§ 3

Z uwagi na charakter i ideê wolontariatu:
1. Wolontariusz jest obowi¹zany wykonywaæ uzgodnione czynnoœci osobiœcie;
2. Wolontariusz za swoje czynnoœci nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 4

1. Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê zapewniæ Wolontariuszowi bezpieczne i higieni-
czne warunki wykonywania przez niego œwiadczeñ.               

2. Korzystaj¹cy na czas wykonywania  œwiadczeñ przekazuje Wolontariuszowi
nastêpuj¹ce œrodki ochrony indywidualnej: (tylko gdy taki obowi¹zek dotyczy
równie¿ zatrudnionych pracowników) ..................................................................
.................................................................................................................................

§ 53

Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê pokrywaæ niezbêdne koszty ponoszone przez
Wolontariusza, zwi¹zane z wykonywaniem œwiadczeñ na rzecz Korzystaj¹cego 
w nastêpuj¹cy sposób:..................................................................................................
......................................................................................................................................

§64

Korzystaj¹cy ma obowi¹zek ubezpieczyæ wolontariusza od nastêpstw nieszczêœli-
wych wypadków.

§75

Korzystaj¹cy zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie zdrowotne w terminie ........
dni od dnia zawarcia porozumienia.                            

§8
Korzystaj¹cy pokrywa, na dotycz¹cych pracowników zasadach okreœlonych 
w odrêbnych przepisach, koszty podró¿y s³u¿bowych i diet Wolontariusza.
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§ 9

Wolontariusz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyska³
w zwi¹zku z wykonywaniem œwiadczeñ na rzecz Korzystaj¹cego, a które stanowi¹
tajemnicê Korzystaj¹cego. Dotyczy to w szczególnoœci informacji zwi¹zanych z:      
a) .................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................

§ 10

1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze Stron za .......... dniowym
wypowiedzeniem; 

2. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze Stron bez wypowiedzenia 
z wa¿nych przyczyn. 

3. Za wa¿ne przyczyny Strony uznaj¹ w szczególnoœci: 
a) .................................................................................................................................
a) .................................................................................................................................
a) .................................................................................................................................

§ 11

Za wyrz¹dzone szkody Strony odpowiadaj¹ na zasadach okreœlonych w Kodeksie
cywilnym. 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie bêd¹ mia³y
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 13

Wszelkie zmiany Porozumienia bêd¹ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.                                                                      

§ 14

Spory wynik³e ze stosowania umowy rozstrzyga S¹d powszechny w postêpowaniu
cywilnym.                                                                          

Na prawo patrz
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1 Wzór porozumienia (Za³. 1 i 2) przygotowany w oparciu o ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873), dostêpny 
w komentarzu Ministerstwa Polityki Spo³ecznej (2004), Wolontariat w polskim systemie prawnym po
wejœciu w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
2 Postanowienie fakultatywne
3 Postanowienie fakultatywne; na podstawie art. 45 ust 2 ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego
i o wolontariacie 
4 Je¿eli wolontariusz wykonuje œwiadczenie przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni (na podstawie art. 6 ust,
3 ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego i o wolontariacie).
5 Postanowienie fakultatywne; na podstawie art. 46 ust 1 ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego
i o wolontariacie

§ 15

1. Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla
ka¿dej ze Stron;                                  

2. Wolontariusz mo¿e w ka¿dym czasie domagaæ siê wydania przez Korzy-
staj¹cego pisemnego zaœwiadczenia o wykonaniu œwiadczeñ przez
Wolontariusza. Zaœwiadczenie to na wniosek Wolontariusza zawieraæ bêdzie
informacjê o zakresie wykonywanych œwiadczeñ.                                  

Korzystaj¹cy Wolontariusz 

Oœwiadczenie:

Wolontariusz oœwiadcza, ¿e zosta³ poinformowany o ryzyku dla zdrowia 
i bezpieczeñstwa zwi¹zanym z wykonywanymi œwiadczeniami oraz o zasadach
ochrony przed zagro¿eniami, a tak¿e o przys³uguj¹cych Wolontariuszowi prawach 
i ci¹¿¹cych na nim obowi¹zkach.   

Podpis Wolontariusza
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Za³¹cznik nr 2

POROZUMIENIE 
O WYKONYWANIU ŒWIADCZEÑ WOLONTARIACKICH 

Z OSOB¥ POSIADAJAC¥ OGRANICZON¥ ZDOLNOŒÆ DO 
CZYNNOŒCI PRAWNYCH

zawarte w dniu ................... w ................................. pomiêdzy:
OPS...................................z siedzib¹ w........................, reprezentowanym przez
............................................................................................................
zwanym dalej Korzystaj¹cym,
a
(imiê i nazwisko Wolontariusza)..............................................zwanym dalej
Wolontariuszem, reprezentowanym przez (imiê i nazwisko opiekuna
prawnego)........legitymuj¹cym siê dowodem osobistym nr ....................., PESEL
..................................., zamieszka³ym.................................................................
........................................................, zwanym dalej Przedstawicielem ustawowym.   

Wstêp

Korzystaj¹cy oœwiadcza, ¿e jest podmiotem, na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust.
1 Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) mog¹ byæ wykonywane œwiad-
czenia przez wolontariuszy.                
Przedstawiciel ustawowy oœwiadcza, ¿e Wolontariusz posiada kwalifikacje
niezbêdne do wykonywania powierzonych ni¿ej czynnoœci.                

Maj¹c na wzglêdzie ideê wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne,
bezp³atne wykonywanie czynnoœci, a tak¿e bior¹c pod uwagê charytatywny,
pomocniczy i uzupe³niaj¹cy charakter wykonywanych przez wolontariuszy œwiad-
czeñ, Strony porozumienia uzgadniaj¹, co nastêpuje:    

§ 1
1. Korzystaj¹cy powierza wykonanie Wolontariuszowi, a Wolontariusz za zgod¹

Przedstawiciela ustawowego dobrowolnie podejmuje siê wykonania na rzecz
Korzystaj¹cego nastêpuj¹cych czynnoœci:............................................................. 

..................................................................................................................................
2. Czynnoœci, o których mowa wy¿ej, bêd¹ wykonywane w obecnoœci........................

........................................................................ w nastêpuj¹cy sposób:

.................................................................................................................................
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§ 2

1. Strony Umowy uzgadniaj¹, ¿e czynnoœci okreœlone w § 1 zostan¹ wykonane 
w okresie od ....................... do ....................... .                
2. Miejscem wykonywania czynnoœci bêdzie ...................................................

........................................................................................................................

§ 3

Z uwagi na charakter i ideê wolontariatu:                                  
1. Wolontariusz jest obowi¹zany wykonywaæ uzgodnione czynnoœci osobiœcie;         
2. Wolontariusz za swoje czynnoœci nie otrzyma wynagrodzenia.        

§ 4

1. Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê zapewniæ Wolontariuszowi bezpieczne i higien-
iczne warunki wykonywania przez niego œwiadczeñ.                  

2. Korzystaj¹cy na czas wykonywania œwiadczeñ przekazuje Wolontariuszowi
nastêpuj¹ce œrodki ochrony indywidualnej: (tylko gdy taki obowi¹zek  dotyczy
równie¿ zatrudnionych pracowników) ...................................................................
.................................................................................................................................

§ 5

Korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê pokrywaæ niezbêdne koszty ponoszone przez
Wolontariusza, zwi¹zane z wykonywaniem œwiadczeñ na rzecz Korzystaj¹cego 
w nastêpuj¹cy sposób:                         

.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

§ 6

Korzystaj¹cy ma obowi¹zek ubezpieczyæ wolontariusza od nastêpstw nieszczêœli-
wych wypadków. 

§7

Korzystaj¹cy zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie zdrowotne w terminie
................. dni od dnia zawarcia porozumienia.                                   
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§8

Korzystaj¹cy pokrywa, na dotycz¹cych pracowników zasadach okreœlonych 
w odrêbnych przepisach, koszty podró¿y s³u¿bowych i diet Wolontariusza.

§ 9

Wolontariusz zobowi¹zuje siê do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyska³
w zwi¹zku z wykonywaniem œwiadczeñ na rzecz Korzystaj¹cego, a które stanowi¹
tajemnicê Korzystaj¹cego. Dotyczy to w szczególnoœci informacji zwi¹zanych z:      
a) ................................................................................................................................;
b) .................................................................................................................................

§ 10
1. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze Stron za ............. dniowym

wypowiedzeniem;                                  
2. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane przez ka¿d¹ ze Stron bez wypowiedzenia 

z wa¿nych przyczyn.                               
3. Za wa¿ne przyczyny Strony uznaj¹ w szczególnoœci:                             
a) .................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................

§ 11
Za wyrz¹dzone szkody strony odpowiadaj¹ na zasadach okreœlonych 
w Kodeksie cywilnym.                 

§ 12

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie bêd¹ mia³y
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.                  

§ 13

Wszelkie zmiany Porozumienia bêd¹ dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.                                                               

§ 14

Spory wynik³e ze stosowania umowy rozstrzyga S¹d powszechny w postêpowaniu
cywilnym.                                           
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§ 15

1. Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla
ka¿dej ze Stron;                                                   

2. Wolontariusz lub jego Przedstawiciel ustawowy mo¿e w ka¿dym czasie domagaæ
siê wydania przez Korzystaj¹cego pisemnego zaœwiadczenia o wykonaniu œwiad-
czeñ przez Wolontariusza. Zaœwiadczenie to na wniosek Wolontariusza lub jego
Przedstawiciela ustawowego zawieraæ bêdzie informacjê o zakresie wykony-
wanych œwiadczeñ.                          

Korzystaj¹cy Przedstawiciel ustawowy Wolontariusz

Oœwiadczenie:

Przedstawiciel ustawowy potwierdza, ¿e Wolontariusz zosta³ poinfor-
mowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeñstwa zwi¹zanym z wykonywanymi
œwiadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagro¿eniami, a tak¿e o przy-
s³uguj¹cych Wolontariuszowi prawach i ci¹¿¹cych na nim obowi¹zkach.               

Podpis 
Przedstawiciela ustawowego

1 Wzór porozumienia (Za³. 1 i 2) przygotowany w oparciu o ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873), dostêpny 
w komentarzu Ministerstwa Polityki Spo³ecznej (2004), Wolontariat w polskim systemie prawnym po
wejœciu w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
2 Postanowienie fakultatywne
3 Postanowienie fakultatywne; na podstawie art. 45 ust 2 ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego
i o wolontariacie 
4 Je¿eli wolontariusz wykonuje œwiadczenie przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni (na podstawie art. 6 ust,
3 ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego i o wolontariacie).
5 Postanowienie fakultatywne; na podstawie art. 46 ust 1 ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego
i o wolontariacie
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Za³¹cznik nr 3

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej                             .........................., dnia...................

Opinia

Pani ..............................................  w dniach od ................ do .................  r. by³a
wolontariuszk¹ w............................................................ W okresie od .......................
do ......... w ............... pomaga³a przy ................................................., przygo-
towywa³a..............................., pomaga³a przy .................................. oraz pomaga³a
przy......................................... 
Pani ................................................... zapozna³a siê ze struktur¹, zadaniami i funk-
cjonowaniem ............................................................. oraz jego poszczególnych
...................................... jak równie¿ aktami prawnymi, na podstawie których
dzia³a......................................................................................... Podczas wolontariatu
w.........................................., Pani....................................................... wyró¿nia³a siê
rzetelnoœci¹, obowi¹zkowoœci¹ oraz punktualnoœci¹.

Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e Pani ...................... da³a siê poznaæ jako osoba bard-
zo sympatyczna i kole¿eñska. Jej du¿a  kultura  osobista i  komunikatywnoœæ
niezwykle pozytywnie wp³ywa³a na atmosferê pracy. 

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e Pani............................................., dziêki
dobremu przygotowaniu merytorycznemu, du¿ej inteligencji i pracowitoœci bardzo
dobrze wywi¹zywa³a siê ze swych obowi¹zków, a jej wk³ad w pracê
............................................. oceniam bardzo  wysoko.

Podpis
Koordynatora
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Za³¹cznik nr 4

Nazwa korzystaj¹cego ………………, dnia..................  

Zaœwiadczenie 
o wykonywaniu œwiadczeñ wolontariackich przez

……………………………………
na rzecz ………………………………………. 

Niniejsze Zaœwiadczenie jest potwierdzeniem wykonania przez Pana/Pani¹
……...................……………...………………............................, 
ur. ...……….........……………. w ………...……...............………………….., zam.
………......………………………………….., czynnoœci wolontariackich
wynikaj¹cych z zawartego w dniu …........................................... Porozumienia 
o wykonywaniu œwiadczeñ wolontariackich nr …………… .  

(Czêœæ pierwsza: obligatoryjna – informacja, któr¹ korzystaj¹cy musi zamieœciæ 
w zaœwiadczeniu)

1. Pan/i........................................bêd¹c Wolontariuszem w okresie od …....... do
.............. œwiadczy³/a ochotniczo i bez wynagrodzenia w ..................................,
na rzecz ......................................................, œwiadczenia wolontarystyczne. 

(Czêœæ druga: obligatoryjna na wniosek wolontariusza – informacje (opinia
wynikaj¹ca z art.44 ust.3 ustawy) które korzystaj¹cy musi na wniosek wolontariusza
zamieœciæ w zaœwiadczeniu)

2. W zakres wykonywanych œwiadczeñ wchodzi³y nastêpuj¹ce czynnoœci:
� …...........……………………………………............…...................………….......
� ……………………………………………………………............…………..…...
Powy¿sze œwiadczenia zosta³y wykonane w wymiarze ……............……………….

(Czêœæ trzecia: fakultatywna na wniosek wolontariusza – przyk³adowe informacje,
które korzystaj¹cy mo¿e na wniosek wolontariusza zamieœciæ w zaœwiadczeniu)
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3. Pan/i ………............……………….. jako Wolontariusz wykonywa³/a swoje œwiad-
czenia jako uczeñ – nazwa szko³y / student – nazwa uczelni / bezrobotny / osoba
czynna zawodowo.

4. Pan/i wykonywa³a na rzecz korzystaj¹cego, wydaj¹cego niniejsze zaœwiadczenie,
œwiadczenia odpowiadaj¹ce œwiadczeniu pracy:

� na sta³e,
� po raz pierwszy,
� w ramach przeprowadzanej akcji ......................................,
� inne*

5. Wolontariusz wykaza³ siê w trakcie wykonywania œwiadczeñ nastêpuj¹cymi
umiejêtnoœciami i zdolnoœciami: 

� organizacyjne,
� zarz¹dzaj¹ce,
� interpersonalne, komunikacyjne,
� innowacyjne,
� inne *

6. Rozszerzona opinia na temat Wolontariusza: 
……………..........…………………………….............…………………………...

(Czêœæ czwarta: informacja fakultatywna – informacja, któr¹ korzystaj¹cy mo¿e
zamieœciæ w zaœwiadczeniu)

7. Zaœwiadczenie wydaje siê na ¿¹danie Wolontariusza.

Podpis osoby 
upowa¿nionej przez Korzystaj¹cego

* niepotrzebne skreœliæ
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Za³¹cznik nr 5

………………, dnia ……..………
Instytucja

……………………………………

……………………………………

Pan/Pani

……………………………………

Wypowiedzenie przez wolontariusza porozumienia o wykonywaniu œwiadczeñ
wolontariackich

(wzór przygotowany w oparciu o projekt Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego i o wolontariacie oraz wzór porozumienia wykonywania œwiadczeñ

wolontariackich)

§ 1

1. Na podstawie § 10 ust. 1 Porozumienia wykonywania œwiadczeñ wolontariackich
zawartego w dniu …….....….………….............................. roku, wypowiadam
Porozumienie z dniem …….….….……….…… roku.

2. Porozumienie rozwi¹zuje siê z dniem ………....... .

§ 2

1. Na podstawie art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia ............... o dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie ¿¹dam wydania pisemnego zaœwiadczenia 
o wykonaniu œwiadczeñ przez wolontariusza;

2. Wnoszê o udzielenie w zaœwiadczeniu informacji o zakresie wykonywanych
œwiadczeñ oraz o .................................................................. (np. ocenê wykony-
wania œwiadczeñ przez wolontariusza).

podpis Wolontariusza

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 88



89

Na prawo patrz

Za³¹cznik nr 6

………………, dnia ……………

Pan/Pani

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Wypowiedzenie przez Korzystaj¹cego porozumienia o wykonywaniu 
œwiadczeñ wolontariackich

(wzór przygotowany w oparciu o projekt Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego i o wolontariacie oraz wzór porozumienia wykonywania œwiadczeñ

wolontariackich)

Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia wykonywania œwiadczeñ wolonta-
riackich zawartego w dniu ………........….................................roku, wypowiadam
Panu/Pani Porozumienie.
Porozumienie rozwi¹zuje siê z dniem …………………. roku.

podpis Korzystaj¹cego
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Za³¹cznik nr 7

………………, dnia ……………

Pan/Pani
……………………………………

Instytucja
……………………………………
……………………………………

Rozwi¹zanie bez wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu 
œwiadczeñ wolontariackich

(wzór przygotowany w oparciu o projekt Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego i o wolontariacie oraz wzór porozumienia wykonywania œwiadczeñ

wolontariackich)

§ 1

1. Na podstawie § 10 ust. 2 Porozumienia wykonywania œwiadczeñ wolontariackich
zawartego w dniu ....……….…………...................................... roku, rozwi¹zujê
Porozumienie z dniem ………………………… roku.

2. Przyczyn¹ rozwi¹zania Porozumienia jest ............................................................
.....……………………….......……………………………..........…...……....……
…...…........................…………………………......................................................

§ 2

3. Na podstawie art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia ............ o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego i o wolontariacie ¿¹dam wydania pisemnego zaœwiadczenia 
o wykonaniu œwiadczeñ przez wolontariusza.

4. Wnoszê o udzielenie w zaœwiadczeniu informacji o zakresie wykonywanych
œwiadczeñ oraz o .................................................................................... (np. ocenê
wykonywania œwiadczeñ przez wolontariusza).

podpis Wolontariusza
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Za³¹cznik nr 8

Wzór karty wypadku
zaczerpniêty z za³¹cznika do Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej 
z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad oraz trybu uznawania
zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowa-
nia, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporz¹dza-
nia (Dz. U. Nr 237, poz. 2015)

Pieczêæ podmiotu 
sporz¹dzaj¹cego kartê wypadku

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

I. DANE IDENTYFIKACYJNE P£ATNIKA SK£ADEK1

1. Imiê i nazwisko lub nazwa oraz adres p³atnika sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne ................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. NIP ................................................. 3.REGON .....................................................
4. PESEL .........................................................
5. Dokument to¿samoœci (dowód osobisty lub paszport)
......................................................................................................................................

rodzaj dokumentu               seria                          numer

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

1. Imiê i nazwisko poszkodowanego .........................................................................
2. PESEL ............................................ 3.NIP ............................................................
4. Dokument to¿samoœci (dowód osobisty lub paszport)

.................................................................................................................................
rodzaj dokumentu               seria                          numer

5. Data i miejsce urodzenia poszkodowanego ...........................................................
.................................................................................................................................

6. Adres zamieszkania poszkodowanego ...................................................................
...................................................................................................................................

7. Tytu³ ubezpieczenia rentowego/chorobowego*
.................................................................................................................................
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III. INFORMACJE O WYPADKU

1. Data wypadku .......................................................................................................
2. W dniu wypadku poszkodowany:
a) mia³ rozpocz¹æ pracê o godz. .............................
b) zakoñczy³ pracê o godz. ............................
3. Wypadek zdarzy³ siê*:
a) w drodze z domu do pracy – w drodze z pracy do domu
b) w drodze do – z miejsca:
– innego zatrudnienia lub innej dzia³alnoœci stanowi¹cej tytu³ ubezpieczenia

rentowego,
– zwyk³ego wykonywania funkcji lub zadañ zawodowych albo spo³ecznych,
– zwyk³ego spo¿ywania posi³ków,
– odbywania nauki lub studiów.
4. Szczegó³owy opis okolicznoœci, miejsca i przyczyn wypadku:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
5. W sprawie wypadku by³y – nie by³y* podjête czynnoœci przez odpowiednie

organy
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

6. Wypadek spowodowa³ niezdolnoœæ do pracy od ................ do ..................**
Wypadek spowodowa³ zgon....................................................................................

7. Œwiadkowie wypadku:
a) .................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................

imiê i nazwisko                    adres zamieszkania
8. Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy TAK/NIE*
9. Uzasadnienie nieuznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub 

z pracy*:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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IV. POZOSTA£E INFORMACJE

1. Kartê sporz¹dzono w dniu .....................................................................................
.................................................................................................................................
nazwa podmiotu zobowi¹zanego do sporz¹dzenia karty             piecz¹tka
.................................................................................................................................

imiê i nazwisko sporz¹dzaj¹cego, podpis
2. Miejscowoœæ sporz¹dzenia karty ..................................................................
3. Przeszkody i trudnoœci uniemo¿liwiaj¹ce sporz¹dzenie karty wypadku 

w wymaganym terminie 14 dni:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

4. Kartê odebrano w dniu ...........................................................................................

podpis uprawnionego

1 Nie wype³niaj¹ podmioty niebêd¹ce p³atnikami sk³adek na ubezpieczenie rentowe/chorobowe.
* Niepotrzebne skreœliæ.

** Podaæ okres niezdolnoœci objêty zaœwiadczeniem lekarskim, które zosta³o przed³o¿one przed
sporz¹dzeniem karty wypadku. Podmiot sporz¹dzaj¹cy kartê wypadku, niebêd¹cy p³atnikiem sk³adek,
wpisuje okres niezdolnoœci do pracy na podstawie oœwiadczenia poszkodowanego lub cz³onka jego
rodziny.
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Okiem badacza

Wstêp

Zgodnie z Ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
wolontariusz mo¿e wykonywaæ pracê na rzecz ró¿nego rodzaju instytucji – mog¹ to
byæ organizacje pozarz¹dowe, organy administracji publicznej i podleg³e im jednostki
organizacyjne.

Prezentowane w tej czêœci podrêcznika badania dotycz¹ jednak przede
wszystkim wolontariatu rozumianego jako poœwiêcenie czasu na pracê spo³eczn¹ w
organizacjach pozarz¹dowych oraz ruchach spo³ecznych i religijnych (badania
Stowarzyszenia Klon/Jawor i Centrum Wolontariatu z kolejnych lat). Tak wiêc idea
dobrowolnoœci i nieodp³atnoœci pracy s¹ zgodne z definicj¹ zawart¹ w ustawie, jed-
nak grupa instytucji, na rzecz których praca wolontariacka jest œwiadczona, zosta³a
zawê¿ona wy³¹cznie do organizacji pozarz¹dowych oraz ruchów spo³ecznych,
religijnych i politycznych. Wyniki badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor zosta³y
uzupe³nione danymi z badañ CBOS, w których Polacy pytani s¹ nie tylko o pracê
spo³eczn¹ na rzecz organizacji obywatelskich, ale równie¿ o dobrowolne, nie-
odp³atne dzia³ania na rzecz œrodowiska, osiedla, wsi, miasta lub na rzecz osób
potrzebuj¹cych.

Oznacza to, ¿e opisane ni¿ej dane nie dotycz¹ wprost pracy wolontariackiej
na rzecz jednostek organizacyjnych administracji publicznej, w tym oœrodków 
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pomocy spo³ecznej. Wydaje siê jednak, ¿e nie umniejsza to ich wartoœci przy planowa-
niu pracy z wolontariuszami w tego typu placówkach. Wyniki badañ, a tak¿e zdrowy
rozs¹dek  podpowiadaj¹, ¿e Polacy, anga¿uj¹c siê w wolontariat, nie kieruj¹ siê chêci¹
dzia³ania w okreœlonego typu instytucji, lecz potrzeb¹ pomocy innym oraz zamiarem
zdobycia doœwiadczenia.

Ilu jest wolontariuszy?

Jak wynika z badañ Stowarzyszenia Klon/Jawor i Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu1 21,9%, czyli ok. 6,6 mln doros³ych Polaków przynajmniej raz w 2006
roku poœwiêci³o swój czas na bezp³atn¹ pracê na rzecz organizacji lub ruchów
spo³ecznych, religijnych lub politycznych.

Czy to du¿o, czy ma³o? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba znaleŸæ
jakiœ punkt odniesienia. Mo¿e nim byæ poziom aktywnoœci wolontariackiej Polaków
w przesz³oœci, a wiêc wyniki badañ z lat wczeœniejszych (badania te s¹ prowadzone
corocznie od roku 2001). Porównuj¹c dane z kolejnych lat (patrz wykres), nie
sposób nie zauwa¿yæ tendencji wzrostowej, która jednak w 2006 roku – po raz pier-
wszy od 5 lat – zosta³a zatrzymana. 

Nawet jednak bior¹c pod uwagê ten niepokoj¹cy fakt, trzeba podkreœliæ, ¿e
obecna skala aktywnoœci wolontariackiej Polaków jest wci¹¿ ponad dwukrotnie
wiêksza ni¿ jeszcze 5 lat temu.

1 „Wolontariat, Filantropia i 1% – raport z badañ 2006”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu i SMG/KRC A Millward Brown Company 
http://badania.ngo.pl
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Sta³y wzrost popularnoœci wolontariatu w latach 2001-2005 mo¿e œwiad-
czyæ o zmianie nie tylko w sferze zachowañ (wiêcej Polaków anga¿uje siê  w wolon-
tariat), ale te¿ na poziomie œwiadomoœci. Temat organizacji pozarz¹dowych jest
teraz znacznie czêœciej obecny w mediach ni¿ kilka lat temu, wiedza na temat
wolontariatu sta³a siê powszechniejsza, co przek³ada siê na wiêksz¹ sk³onnoœæ do
definiowania swoich dzia³añ jako wolontariatu. Wiêksze zainteresowanie mediów
nie jest jednak jedynym powodem wzrostu popularnoœci idei wolontariatu i liczby
wolontariuszy. W kontekœcie danych dotycz¹cych popularnoœci wolontariatu wœród
osób m³odych mo¿na postawiæ hipotezê, ¿e jest to odpowiedŸ na trudn¹ sytuacjê na
rynku pracy, stwarza bowiem szansê na zdobycie doœwiadczenia zawodowego. 
Z kolei wzrost liczby wolontariuszy wœród osób wykszta³conych i aktywnych
zawodowo, mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e wolontariat staje siê coraz bardziej popu-
larnym sposobem spêdzenia czasu wolnego, zapewniaj¹cym poczucie samorealiza-
cji i satysfakcji osobom, które nie odnajduj¹ ich w pracy zawodowej.

Nale¿y jednak odnotowaæ, ¿e tej tendencji wzrostowej nie potwierdzaj¹ bada-
nia przeprowadzone przez CBOS. Z raportu „Stan spo³eczeñstwa obywatelskiego 
w latach 1998-2006”2 wynika, ¿e odsetek Polaków, którzy w latach 1998-2006
deklarowali, i¿ w ostatnim roku dobrowolnie i nieodp³atnie pracowali na rzecz organi-
zacji obywatelskich, waha³ siê od  21% w roku 2002 do 24% w 1999 oraz 2004 (w roku
2006 wyniós³ 23%).

Podsumowuj¹c – z obydwu Ÿróde³ danych wynika, ¿e pracê spo³eczn¹ na
rzecz organizacji i ruchów spo³ecznych, religijnych lub politycznych podejmuje
(przynajmniej raz w roku) nie wiêcej ni¿ 25% doros³ych Polaków. Dla pe³nego
obrazu mo¿na jeszcze raz odwo³aæ siê do wyników badañ CBOS, na podstawie
których stworzony zosta³ zbiorczy wskaŸnik zaanga¿owania w pracê spo³eczn¹
(uwzglêdniaj¹cy dobrowolne i nieodp³atne dzia³anie na rzecz swojej spo³ecznoœci
lub potrzebuj¹cych oraz dzia³anie w organizacjach obywatelskich). Mierz¹c przy
jego pomocy zaanga¿owanie Polaków, mo¿na stwierdziæ, ¿e osób pracuj¹cych
spo³ecznie jest nieco wiêcej, ni¿ wolontariuszy pracuj¹cych na rzecz organizacji, 
a nawet – ich liczba w ostatnich czterech latach nieco wzros³a. W takim ujêciu, 
a wiêc przy rozszerzeniu definicji wolontariuszy o osoby zaanga¿owane dobrowol-
nie i bezp³atnie w pracê na rzecz w³asnego œrodowiska, koœcio³a, osiedla, wsi, mias-
ta lub osób potrzebuj¹cych (nienale¿¹cych do rodziny czy znajomych), spo-
³ecznikiem jest co trzeci Polak.

Powracaj¹c do pytania, czy to du¿o, czy ma³o, nale¿a³oby najpierw zapytaæ,
jak pod tym wzglêdem wypadamy w porównaniu do innych krajów europejskich.
Nie jest to pytanie ³atwe, poniewa¿ nie mo¿na na nie odpowiedzieæ, po prostu
porównuj¹c wyniki badania „Wolontariat, Filantropia i 1%” z rozmaitymi danymi 
z innych krajów – porównania takie wymagaj¹ bowiem danych zebranych na 

2 „Stan spo³eczeñstwa obywatelskiego w latach 1998-2006”, CBOS 2006
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podstawie podobnej metodologii. Dlatego najlepiej odwo³aæ siê do wyników
miêdzynarodowych badañ porównawczych, takich jak European Social Survey 
z 2004 roku, które by³o przeprowadzone w ponad 20 krajach Europy z u¿yciem tych
samych narzêdzi i wed³ug takich samych regu³. Niestety wniosek jest jednoznaczny –
na tle innych krajów europejskich wypadamy Ÿle. Z danych na temat zaanga¿owania 
w wolontariat w 20 krajach bior¹cych udzia³ w badaniu wynika, ¿e ni¿szy ni¿ w Polsce
lub zbli¿ony odsetek osób wspieraj¹cych swoj¹ prac¹ organizacje i ruchy spo³eczne
odnotowano tylko we W³oszech, Portugalii, Grecji i Hiszpanii. Najwiêcej wolonta-
riuszy zarejestrowano wœród obywateli pañstw skandynawskich – Norwegii, Szwecji,
Finlandii, Danii, a tak¿e w Holandii. Nisk¹ pozycjê Polski potwierdzaj¹ te¿ inne bada-
nia. W wynikach European Value Survey z 2000 roku wœród 32 badanych krajów
Polska znalaz³a  siê na 29 miejscu pod wzglêdem poziomu zaanga¿owania w dzia³ania
lokalnych organizacji wolontariackich.

Komu najchêtniej pomagaj¹ wolontariusze?

Jak wynika z poprzedniego rozdzia³u wolontariat nie jest w Polsce tak popu-
larnym zjawiskiem, jak w innych krajach europejskich, co jednak nie znaczy, ¿e wolon-
tariuszy musi byæ trudno pozyskaæ. Jak wynika z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor
i Centrum Wolontariatu, chêtni do takich dzia³añ Polacy najczêœciej poœwiêcaj¹ swój
czas na rzecz organizacji charytatywnych, nios¹cych pomoc osobom chorym,
najubo¿szym i bezdomnym, a jest to przecie¿ obszar dzia³ania OPS. Dlatego
poszukuj¹c wolontariuszy, warto podkreœlaæ, ¿e bêd¹ oni pracowaæ na rzecz osób
potrzebuj¹cych pomocy, a nie na rzecz OPS.

Z badañ wynika te¿, ¿e na drugim miejscu pod wzglêdem liczby za-
anga¿owanych wolontariuszy sytuuj¹ siê organizacje i inicjatywy o charakterze
religijnym lub wyznaniowym. W ci¹gu ostatniego roku bezp³atnie pracowa³o na ich
rzecz oko³o 3% Polaków. W dalszej kolejnoœci wœród organizacji i grup najczêœciej
wybieranych przez wolontariuszy pojawiaj¹ siê organizacje oœwiatowe i eduka-
cyjne, sportowe, ekologiczne i zajmuj¹ce siê opiek¹ nad zwierzêtami, a tak¿e orga-
nizacje o charakterze ratowniczym, takie jak Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, GOPR czy
WOPR.

Podobne wyniki przynosz¹ badania CBOS. Zgodnie z nimi, w ostatnich
szeœciu latach wolontariusze najczêœciej poœwiêcali swój wolny czas szkolnictwu 
i oœwiacie, zwi¹zkom zawodowym, organizacjom religijnym, sportowym, chary-
tatywnym, a tak¿e ochotniczym organizacjom ratowniczym. Jednak, jak podkreœla
autorka raportu, liczba osób deklaruj¹cych udzia³ w pracy którejkolwiek z tych orga-
nizacji nie przekroczy³a 5,5%.
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Ile czasu wolontariusze poœwiêcaj¹ na dzia³ania spo³eczne?

Badania pokazuj¹, ¿e nie zwiêksza siê tak¿e liczba godzin poœwiêcanych na
tego typu pracê. Wed³ug najnowszych danych œrednio co czwarty wolontariusz
pracuje spo³ecznie nie wiêcej ni¿ przez 5 godzin w roku. Z drugiej strony, co
dziesi¹ty przeznacza rocznie na tego typu dzia³alnoœæ ponad 50 godzin. Niestety,
porównanie tych danych z wynikami uzyskanymi w poprzednich badaniach pozwala
stwierdziæ, ¿e tych najbardziej zaanga¿owanych wolontariuszy jest coraz mniej – osoby
poœwiêcaj¹ce na tak¹ pracê wiêcej ni¿ 50 godzin rocznie jeszcze w roku 2004 stanowi³y
prawie 30% wszystkich wolontariuszy, dziœ zaœ jest ich ju¿ tylko 9,3%. W roku 2005
prawie 60% wolontariuszy deklarowa³o przepracowanie na rzecz innych wiêcej ni¿ 15
godzin rocznie, natomiast wed³ug najnowszych danych jest ich teraz niemal dwukrot-
nie mniej – ok. 33%. Szukaj¹c przyczyn takiego stanu rzeczy, mo¿na wskazaæ na fakt,
¿e respondenci uczestnicz¹cy w ostatniej edycji badania zdecydowanie czêœciej sk³onni
byli unikaæ odpowiedzi na pytanie o skalê ich zaanga¿owania w wolontariat, wybie-
raj¹c odpowiedŸ „trudno powiedzieæ”. Gdyby jednak chcieæ broniæ tezy, ¿e mamy do
czynienia z kryzysem wolontariatu (zarówno na poziomie liczby osób, jak i skali ich
zaanga¿owania), móg³by go t³umaczyæ repertuar dzia³añ, jakie wolontariusze podej-
muj¹ na rzecz organizacji.

Z powy¿szych danych wynika, ¿e wolontariusze czêœciej anga¿uj¹ siê 
w krótkie, doraŸne akcje, a rzadko decyduj¹ siê na d³ugotrwa³¹ i regularn¹ pracê na
rzecz organizacji. Taka sytuacja mo¿e mieæ dwojakie przyczyny. Z jednej strony
mo¿e byæ tak, ¿e wolontariusze ³atwo siê zniechêcaj lub nie maj¹ czasu, ¿eby
bardziej zaanga¿owaæ siê w tego typu pracê. Organizacje i instytucje korzystaj¹ce 
z pomocy wolontariuszy nie maj¹ wiêc mo¿liwoœci zlecania im bardziej 
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skomplikowanych zadañ, gdy¿ wymagaj¹ one zazwyczaj przeszkolenia wolontariuszy,
a na to potrzebny jest czas. Mo¿liwy jest jednak równie¿ drugi scenariusz – byæ mo¿e
to organizacje zak³adaj¹, ¿e wolontariusze nie wytrwaj¹ w organizacji d³ugo, dlatego 
w nich nie inwestuj¹. I jest to samospe³niaj¹ca siê przepowiednia, poniewa¿ wolonta-
riusz, który wykonuje monotonn¹, prost¹ i nieciekaw¹ pracê, ³atwo siê zniechêca 
i odchodzi. Potwierdzenie tej tezy mo¿na znaleŸæ w danych zaprezentowanych w
nastêpnym rozdziale.

Jakie dzia³ania podejmuj¹ wolontariusze?

Okazuje siê, ¿e Polacy wspomagaj¹cy organizacje swoj¹ prac¹ najczêœciej
anga¿uj¹ siê w dzia³ania  zwi¹zane z fundraisingiem, czyli pozyskiwaniem pieniêdzy
na cele charytatywne (zazwyczaj jest to „chodzenie z puszk¹”), a tak¿e prace
porz¹dkowe (w tym bardzo czêsto sprz¹tanie koœcio³a). Czêst¹ form¹ pracy spo³ecznej
jest te¿ ratownictwo (dzia³alnoœæ w OSP czy GOPR) i opieka nad dzieæmi (w pla-
cówkach takich jak domy dziecka, a tak¿e na obozach lub koloniach). Analiza
powodów zaanga¿owania  w  wolontariat  (których  hierarchia  nie  zmieni³a  siê
znacz¹co  w stosunku do 2005 roku), pokazuje spadek znaczenia motywacji, jak¹ jest
potrzeba „bycia miêdzy ludŸmi, nawi¹zywania kontaktów”. Byæ mo¿e wiêc warto siê
zastanowiæ, czy zamiast anga¿owaæ wolontariuszy w prace, które oznaczaj¹ przede
wszystkim kontakt z miot³¹ czy kserokopiark¹, nie nale¿y czêœciej stwarzaæ im
mo¿liwoœci kontaktu z ludŸmi.

Dlaczego Polacy anga¿uj¹ siê w wolontariat?

Zapytani o wa¿ne powody, dla których decyduj¹ siê poœwiêcaæ swój czas,
pracuj¹c na rzecz innych, Polacy najczêœciej odwo³uj¹ siê do swoich moralnych, religi-
jnych i politycznych przekonañ (powód ten w 2006 roku wskaza³o ok. 50% wolonta-
riuszy). Kolejne stosunkowo czêsto deklarowane motywacje to oczekiwanie odwza-
jemnienia pomocy w przysz³oœci (26%), nieumiejêtnoœæ odmówienia pomocy (20%)
oraz przyjemnoœæ i satysfakcja p³yn¹ca z pracy tego typu (20%). Wydaje siê, ¿e w ten
sposób t³umaczy siê dwie trzecie respondentów nieanga¿uj¹cych siê w ¿adn¹ formê
wspierania organizacji. Zastanawiaj¹cy wydaje siê jednak powód, na jaki wskaza³o
15% nieaktywnych spo³ecznie respondentów: Twierdz¹ oni, ¿e nie podjêli takich
dzia³añ, poniewa¿ nie zostali o to poproszeni. Teoretycznie stanowi¹ oni g³ówn¹ 
i zarazem naj³atwiejsz¹ grupê docelow¹ w promocji wolontariatu i pozyskiwaniu
wolontariuszy. 

Pocieszaj¹ce, ¿e tylko 6% spoœród ankietowanych nie anga¿uj¹cych siê 
w dzia³ania na rzecz organizacji twierdzi, ¿e powodem ich biernoœci jest brak zaufania
do inicjatyw spo³ecznych. Jeszcze mniejszy odsetek (nieca³e 2% nieaktywnych
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Polaków) zrazi³ siê do nich, poniewa¿ mia³ w przesz³oœci z³e doœwiadczenia z wolon-
tariatem lub organizacj¹ udzielaj¹c¹ pomocy materialnej. 

Z kolei raport CBOS wskazuje na czynniki zmniejszaj¹ce gotowoœæ do zaan-
ga¿owania w pracê organizacji obywatelskich. Do czynników tych nale¿¹: trudna sytu-
acja ¿yciowa badanych, niskie kwalifikacje zawodowe, brak w³asnych dochodów,
trwale z³y stan zdrowia, bezrobocie oraz wykszta³cenie podstawowe. 

Podsumowanie

Sta³y wzrost popularnoœci wolontariatu w latach 2001-2005 mo¿e œwiad-
czyæ nie tylko o skutecznoœci zwi¹zanej z nim akcji promocyjnej, ale tak¿e o zmia-
nie zachowañ Polaków, ich pogl¹dów i opinii – coraz czêœciej praca spo³eczna
(„obrzydzona” w naszym kraju w czasach PRL-u) jest postrzegana jako coœ pozyty-
wnego, a zaanga¿owanie w wolontariat staje siê powodem do dumy. Z ca³¹ pewnoœ-
ci¹ uczymy siê aktywnoœci i obywatelskoœci, jednak dystans miêdzy Polsk¹ 
a Europ¹ (szczególnie Pó³nocn¹) w dalszym ci¹gu istnieje – wskaŸniki aktywnoœci
spo³ecznej w naszym kraju nale¿¹ do najni¿szych w Europie. Co wiêcej, wyniki
badañ z 2006 roku pokazuj¹, ¿e notowany od 2001 roku szybki wzrost liczby wolon-
tariuszy, ostatnio przyhamowa³. Kolejne badania poka¿¹, czy jest to trwa³a tenden-
cja, ale z ca³¹ pewnoœci¹ minie jeszcze kilkadziesi¹t lat, zanim dogonimy Holandiê,
gdzie w wolontariat anga¿uje siê 43% obywateli. Nie znaczy to jednak, ¿e nie warto
promowaæ wolontariatu. Trzeba tylko wiedzieæ, jak to robiæ, by rzeczywiœcie
przekonaæ ludzi do tego typu dzia³alnoœci. Na koniec raz jeszcze zbierzmy
najwa¿niejsze sprawy, o których nale¿y pamiêtaæ:
1. Polacy, podejmuj¹c pracê wolontarystyczn¹, najczêœciej kieruj¹ siê potrzeb¹

niesienia pomocy innym, czerpania satysfakcji z tego typu pracy oraz zamiarem
zdobycia doœwiadczenia – aby ich znaleŸæ i zatrzymaæ na d³u¿ej, nale¿y na te
potrzeby odpowiedzieæ. Wolontariusz, który wykonuje monotonn¹, prost¹ pracê,
³atwo siê zniechêca.

2. Poszukuj¹c wolontariuszy, warto podkreœlaæ, ¿e bêd¹ oni pracowaæ na rzecz osób
w trudnej sytuacji ¿yciowej (a nie na rzecz organizacji) – to nadaje tej pracy sens
i odpowiada na moraln¹ potrzebê pomocy bliŸniemu. 

3. Wolontariuszami czêœciej zostaj¹ osoby wykszta³cone, dlatego warto ich szukaæ
w œrodowiskach akademickich. Dla studentów wolontariat jest sposobem na trud-
noœci na rynku pracy i szans¹ zdobycia doœwiadczenia zawodowego. Oczywiœcie
nie tylko studenci mog¹ byæ potencjalnymi wolontariuszami – wzrost liczby
wolontariuszy wœród osób wykszta³conych i aktywnych zawodowo mo¿e œwiad-
czyæ o tym, ¿e wolontariat staje siê sposobem spêdzenia czasu wolnego, zapew-
niaj¹cym poczucie samorealizacji i satysfakcji osobom, które nie odnajduj¹ ich 
w pracy zawodowej.
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4. Równie¿ na wsi i w mniejszych miejscowoœciach jest szansa na znalezienie
wolontariuszy, choæ inna powinna byæ wówczas strategia promocyjna oraz grupy,
wœród których próbujemy rekrutowaæ wolontariuszy.

5. A¿ 15% Polaków twierdzi, ¿e nie anga¿uj¹ siê w wolontariat, poniewa¿ nigdy nie
zostali o to poproszeni. Dlatego nie nale¿y siê zra¿aæ niepowodzeniami i wytrwa-
le szukaæ. Na pewno prêdzej czy póŸniej trafimy na tych, których wystarczy
poprosiæ o pomoc, a oni chêtnie poœwiêc¹ czêœæ swojego czasu na rzecz potrze-
buj¹cych.

Aneks

Uzupe³nieniem rozdzia³u Okiem badacza s¹ najnowsze wyniki badañ zrealizowanych
w drugiej po³owie listopada 2007 na losowej, reprezentatywnej próbie 1007 doros³ych
Polaków, przez Stowarzyszenie Klon/Jawor we wspó³pracy z Stowarzyszeniem
Centrum Wolontariatu i firm¹ Millward Brown SMG/KRC. 

Z badania wynika, ¿e w ostatnim roku tylko 14,2% czyli ok. 4,27 mln
doros³ych Polaków poœwiêci³o swój czas na bezp³atn¹ pracê na rzecz innych. 
To niemal 8 punktów procentowych mniej ni¿ w 2006 roku!

Czy oznacza to, ¿e Polacy s¹ coraz mniej aktywni? Czy nasze spo³eczeñst-
wo obywatelskie, zamiast siê rozwijaæ, jest coraz s³absze? 
Odpowiadaj¹c na te pytania nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ. 
� Jest prawd¹, ¿e najnowsze wyniki badañ wolontariatu wpisuj¹ siê w niepokoj¹ce

tendencje odnotowywane w badaniach organizacji pozarz¹dowych – problem braku
osób gotowych bezinteresownie anga¿owaæ siê w dzia³ania odczuwa co druga orga-
nizacja. 

� Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e wolontariat nie jest jedynie pochodn¹ prospo³ecznych
postaw, ale tak¿e obiektywnych uwarunkowañ gospodarczo-strukturalnych wyz-
naczaj¹cych zachowania i strategie ¿yciowe ludzi. Do takich uwarunkowañ,
potencjalnie zwi¹zanych z ostatnimi trendami w rozwoju wolontariatu w Polsce,
nale¿¹ np. poprawiaj¹ca siê sytuacja na rynku pracy czy intensywne procesy
migracyjne. Mo¿e mieæ to szczególne znaczenie w przypadku osób m³odych (a to
one najczêœciej anga¿uj¹ siê w wolontariat), którym ³atwiej obecnie wejœæ na
rynek pracy bez koniecznoœci „zdobywania doœwiadczenia” w ramach wolon-
tariatu. 

Odnotowany w badaniach z 2007 roku spadek poziomu wolontariatu mo¿e te¿,
paradoksalnie, œwiadczyæ o pewnym ugruntowaniu wiedzy Polaków na temat wolon-
tariatu. W poprzednich latach zdarza³o siê, ¿e przekazanie pieniêdzy SMS-em lub od-
danie starych ubrañ do PCK traktowane by³o przez badanych jak wolontariat. W 2007
roku tego typu odpowiedzi, œwiadcz¹cych o s³abym rozumieniu istoty wolontariatu,
by³o znacznie mniej.
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Wstêp

Ten rozdzia³ jest opisem spotkania z osob¹, która przychodzi do twojego
oœrodka i mówi, ¿e chce zostaæ wolontariuszem. Od tego pierwszego momentu,
kiedy zaczynacie rozmawiaæ, poprzez pocz¹tki waszej wspólnej pracy, a¿ do
momentu po¿egnania toczy siê historia rozpisana na konkretne decyzje, sytuacje,
radoœci i problemy. 

W czêœci pocz¹tkowej znajdziesz wskazówki dotycz¹ce pierwszej rozmowy
z wolontariuszem. Dowiesz siê, jak takie spotkanie prowadziæ, jakie tematy
poruszaæ, o co pytaæ, na co zwracaæ uwagê itp. Dziêki temu obie strony wykorzys-
taj¹ ten czas twórczo i efektywnie.

Nastêpnie przeczytasz o tym, jak wa¿ne jest dobranie w³aœciwej osoby do
zadania. Poznasz teorie i narzêdzia, które mo¿esz wykorzystaæ jako pomoc 
w sprecyzowaniu zainteresowañ i preferencji nowego wolontariusza. W ka¿dym oœrod-
ku istnieje ca³a gama zadañ, które mog¹ zostaæ wsparte poprzez zaanga¿owanie wolon-
tariusza. Rozmowa i rozpoznanie potrzeb konkretnego cz³owieka jest jednym z klu-
czowych kroków do osi¹gniêcia wspólnego sukcesu podczas wprowadzania ró¿nych
form wolontariatu w waszym œrodowisku. 

Obszerna czêœæ poni¿szego rozdzia³u poœwiêcona jest zagadnieniu motywacji.
Krótki przegl¹d podstawowych teorii motywacji zachêca do g³êbszego przyjrzenia siê 
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wolontariuszowi – poszerzenia perspektywy o prawid³owoœci, które kieruj¹ zachowa-
niami ludzi. Umieszczenie ich w sytuacjach, z jakimi spotykasz siê na co dzieñ, wspó³-
pracuj¹c z wolontariuszami, pozwoli zrozumieæ sens i cel proponowanych rozwi¹zañ 
i sposobów na podtrzymywanie wolontariackiego entuzjazmu. 

Na zakoñczenie znajdziesz klika propozycji reagowania na sytuacje trudne,
sytuacje konfliktu, które pojawiaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie grupa ludzi ma do wyko-
nania wspólne zadanie. Umiejêtnoœæ wyra¿ania swoich oczekiwañ, konfrontowania
efektów czyichœ dzia³añ z rzeczywistoœci¹ i egzekwowania ustaleñ na pewno nie jest
sztuka ³atw¹ – zw³aszcza w obliczu wspó³pracy opartej na wolontariacie. Uwa¿na
lektura tej czêœci dostarczy ci praktycznej pomocy i wska¿e jedn¹ z wielu dróg
prowadz¹cych do uczciwej i szczerej komunikacji, opartej na obopólnym szacunku.

¯ycz¹c przyjemnej lektury, zachêcam do twórczego korzystania 
z porad i wskazówek zawartych w tym rodziale. Niech stanie siê on dla ciebie
inspiracj¹ do efektywnego dzia³ania. Korzystaj z tych metod, które wydadz¹ ci siê
najbardziej potrzebne i konsekwentnie wcielaj je w ¿ycie – wytrwale i cierpliwie.
Byæ mo¿e w przysz³oœci powstanie zupe³nie nowy rozdzia³ – ci¹g dalszy z³o¿ony 
z Twoich refleksji i zebranych doœwiadczeñ. Tylko dziêki takiej otwartoœci dzielenia
siê „udanym i nieudanym” mo¿emy stale siê uczyæ i sprawiaæ, by rozprzestrzenia³o
siê to, co dobre.

Pierwsza rozmowa z wolontariuszem, diagnoza potrzeb 
i motywacji wolontariusza (teorie komunikacyjne)

W drzwiach pojawia siê Cz³owiek. Rozgl¹da siê niepewnie, nieœmia³o zadaje
pytania, niewiele mówi, du¿o s³ucha. A mo¿e wrêcz przeciwnie – wkracza z roz-
machem, pewnie siada na wskazanym miejscu i zaczyna opowieœæ o tym, jak i dlaczego
chce „pomagaæ œwiatu”. 

Przed tob¹ pozornie ³atwe, a jednak trudne decyzje. Pierwsze wra¿enie 
i kilkanaœcie wspólnych minut, które warto wykorzystaæ jak najlepiej. On przygl¹da siê
teraz Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej, który reprezentujesz, Ty – komuœ, kto szuka
miejsca na realizacjê swoich postanowieñ, wykorzystanie swych mo¿liwoœci i zaspoko-
jenie potrzeb. Oto kilka wskazówek, które mog¹ ci siê przydaæ:

Po pierwsze – zatroszcz siê o miejsce i czas. WyobraŸ sobie, ¿e to d³ugo
oczekiwany goœæ, który pojawi³ siê w progu twojego domu. Stworzenie mi³ej i przy-
jacielskiej atmosfery to kwestia otwartoœci i szacunku, który mo¿esz okazaæ za
pomoc¹ prostych i naturalnych gestów –  wy³¹czony telefon „od za³atwiania spraw”,
herbata, kawa, uœmiech. To tak¿e wybór miejsca, w którym mo¿na spokojnie poroz-
mawiaæ, gdzie nikt nie bêdzie wam przeszkadza³ i gdzie wy nie bêdziecie
przeszkadzaæ nikomu. Przestrzeñ, która bêdzie idealna do wymiany informacji, poz-
nania i okreœlenia obustronnych oczekiwañ, obowi¹zków i praw. Czas jest dziœ
zazwyczaj towarem deficytowym, tym bardziej wiêc darowanie tego czasu drugiej
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osobie jest wyrazem autentycznego zainteresowania. W zabieganej codziennoœci jest
to gest œwiadcz¹cy nie tylko o profesjonalizmie, ale tak¿e o ogólnej ¿yczliwoœci,
która na pewno pozytywnie wp³ynie na klimat tego spotkania. 

Po drugie – przedstaw swój oœrodek. Przedstaw go z perspektywy „swoich
oczu, uszu i serca”. Opowiedz o dzia³alnoœci, któr¹ prowadzicie. Miej w tym celu przy-
gotowanych kilka krótkich, konkretnych zdañ na temat obszarów dzia³alnoœci i zain-
teresowañ waszej placówki. Podkreœl wartoœci, które za tym stoj¹, wyjaœnij, czym
kierujecie siê w swojej pracy. Zaprezentuj misjê, któr¹ wype³niacie. Jaki jest g³ówny
cel, do którego zd¹¿acie jako organizacja, i dlaczego jest to dla was wa¿ne? Dlaczego
w ogóle zaprz¹tacie sobie g³owê tym, by byæ i pracowaæ w tym konkretnym miejscu?
B¹dŸ profesjonalist¹, przygotuj materia³ – prezentacjê, któr¹ bêdziesz móg³ przed-
stawiæ wolontariuszowi. Mo¿esz uczyniæ j¹ „interaktywnym” narzêdziem rozmowy,
która przybli¿y ci perspektywê rozmówcy.

W zale¿noœci od posiadanych mo¿liwoœci tak¹ prezentacjê mo¿esz przygo-
towaæ na komputerze lub w formie –  np. segregatora-wizytówki, reklamy tego, kim
jesteœcie, co robicie, kogo szukacie, jakie macie pomys³y na przysz³oœæ itd. Mo¿e
posiadacie ju¿ gotow¹ publikacjê na ten temat lub ulotki, które pomog¹ zobrazowaæ
twoj¹ opowieœæ. A mo¿e warto w tym miejscu siêgn¹æ do kroniki? Wygl¹d prezen-
tacji zale¿y wy³¹cznie od twojej kreatywnoœci. Zaproœ do jej tworzenia tak¿e obec-
nych wolontariuszy. Ich punkt widzenia i doœwiadczenie to nieoceniona pomoc.
Wa¿ne, aby w krótki i przystêpny sposób zaprezentowaæ to, co najwa¿niejsze.

Na pierwszych paru „stronach” opowiedz o historii oœrodka. Najwa¿niejsze
nie s¹ tutaj daty, choæ warto wspomnieæ, jak d³ugo jesteœcie obecni w lokalnej
spo³ecznoœci. Poka¿ swojemu goœciowi miejsce i rolê oœrodka wœród innych insty-
tucji. Do czego zostaliœcie powo³ani? Jak rozwijaliœcie siê na przestrzeni lat? 

Dalej zamieœæ w kilku punktach opis tego, czym siê zajmujecie. Opisz
konkretne dzia³ania, które podejmujecie, projekty, które prowadzicie, grupy, do
których docieracie. Wymieñ parê ostatnich wydarzeñ, które organizowaliœcie lub 
w których uczestniczyliœcie. Nie bój siê zapytaæ, czy osoba, z któr¹ rozmawiasz, 
o nich s³ysza³a. Jak¹ ma na ten temat opiniê? 

Teraz przedstaw kluczowe osoby, z którymi wolontariusz bêdzie siê styka³.
Wymieniaj¹c ka¿d¹ z nich, zaprezentuj jej zdjêcie, ¿yciowe motto, cechy osobowoœ-
ciowe, zakres odpowiedzialnoœci – wszystko, co d³ugi i szczegó³owy opis (na który
teraz jeszcze nie czas) skróci do niezbêdnego minimum i jednoczeœnie spe³ni swoje
zadanie pierwszego wprowadzenia w wasze œrodowisko. Nic tak nie u³atwia dalszej
wspó³pracy z nowym wolontariuszem jak informacja, kto jest kim. Gdzie i do kogo
mogê siê udaæ po pomoc? Kto jest specjalist¹ w danej dziedzinie? Czego mogê siê
nauczyæ? Kto wprowadzi mnie w pracê? – to nie jedyne pytania, które mog¹ siê ro-
dziæ w g³owie wolontariusza, a które niekoniecznie i nie zawsze zostaj¹ wyartyku³o-
wane. Dok³adna i rzetelna informacja jest w pewnym sensie rodzajem Twojej troski 
i zainteresowania. Lekarz, który przed zabiegiem informuje pacjenta, co dok³adnie
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bêdzie robi³ i jak to bêdzie wygl¹da³o, sprawia, ¿e chory czuje siê nieco pewniej.
Podobnie jest z wiedz¹, któr¹ przekazujesz. Dla jednych staje siê prze³amaniem pier-
wszych lodów, dla innych – ukonkretnieniem swoich oczekiwañ.

Wreszcie na koniec okreœl te obszary, które czekaj¹ na wolontariuszy – do
konkretnych zadañ lub do d³ugoterminowej wspó³pracy. Podaj przyk³ady doty-
chczasowej wspó³pracy z wolontariuszami, tego, co dziêki nim osi¹gnêliœcie itp.
Jeœli dopiero zaczynasz, powiedz o swoich planach i marzeniach w tym wzglêdzie.
Ka¿dy z nas lubi czuæ siê potrzebny, st¹d podkreœlenie, ¿e „czekamy w³aœnie na
ciebie”, mo¿e pomóc nieœmia³ym, przekonaæ niezdecydowanych lub zasiaæ ziarenko
w sercach poszukuj¹cych. 

Jest to te¿ dobra okazja dla ciebie, by podczas przygotowywania siê do tej
prezentacji odœwie¿yæ w pamiêci to, co jest dla ciebie wa¿ne w Tej pracy. W zabieganej
codziennoœci nie zawsze jest na to czas, a nic tak nie poci¹ga innych jak czyjeœ osobiste
doœwiadczenie, zapa³, entuzjazm i zaanga¿owanie widoczne w tym, co robi.

Powy¿sza prezentacja jest dobrym wstêpem do dalszej rozmowy. I tak po trze-
cie – sprecyzuj oczekiwania i wymagania, które stoj¹ przed wolonta-
riuszem. Im dok³adniej omówicie tê kwestiê, tym mniej bêdzie póŸniej nieporozumieñ,
niedomówieñ czy rozczarowañ. Przede wszystkim poinformuj, jak¹ konkretnie pracê
ma do wykonania wolontariusz. Ile czasu trzeba jej poœwiêciæ. Jakie towarzysz¹ jej
trudnoœci. Co przynosi radoœæ i satysfakcjê. Jakie zasady obowi¹zuj¹ ka¿dego pracow-
nika i wolontariusza, który w³¹cza siê w dzia³alnoœæ organizacji. Jakie uprawnienia
otrzymuje wolontariusz, który zdecyduje siê do was przy³¹czyæ. Jak wygl¹da system
wprowadzania nowego wolontariusza (szkolenia, wsparcie itp.). Wa¿ne jest, by
wymieniane przez ciebie oczekiwania sz³y w parze z pokazywaniem korzyœci, jakie
zyska wolontariusz, przy³¹czaj¹c siê do waszego zespo³u. 

Pytañ jest du¿o, dlatego odpowiedzi postaraj siê przygotowaæ krótkie 
i konkretne. Im bardziej bêd¹ precyzyjne, tym ³atwiej bêdzie wam obojgu  ustaliæ
oczekiwania, wyjaœniæ niewiadome. 

Iloœæ przekazywanych na pocz¹tku informacji mo¿e przyt³oczyæ. O ich jakoœ-
ci i wa¿noœci nie œwiadczy wieloœæ przekazywanych przez ciebie s³ów, lecz zawarta 
w twojej wypowiedzi treœæ. Wyra¿enie jej w sposób zwiêz³y i uporz¹dkowany to
zadanie, do którego warto siê przygotowaæ, jeœli nie masz w tym wprawy. 

Szczególnie istotny wydaje siê obszar obowi¹zuj¹cych zasad i ram, 
w których ka¿da ze stron poczuje siê bezpiecznie. To w³aœnie jasne zasady 
i wymagania buduj¹ przestrzeñ, która – z punktu widzenia wolontariusza – 
z nowej, nieznanej, byæ mo¿e budz¹cej lêk (przed pora¿k¹, ocen¹ itp.) staje siê
bardziej przewidywalna i przyjazna. Dla ciebie s¹ to „ramy bezpieczeñstwa”,
swoiste zaplecze do wykorzystania w ka¿dej sytuacji, kiedy zachowanie wolontar-
iusza negatywnie wp³ynie na klimat oœrodka. Wspó³praca to nie tylko pe³ne energii
wspólne dzia³ania, to równie¿ konstruktywne podejœcie do rozwi¹zywania konflik-
tów (naturalnych w ka¿dym zespole). Odwo³anie siê do wczeœniejszych ustaleñ czy
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obowi¹zuj¹cych zasad pomaga spojrzeæ na konflikt z perspektywy poszukiwania
rozwi¹zañ, a nie wzajemnego ¿alu czy z³oœci. Zdanie: W naszym oœrodku ka¿dego pra-
cownika i wolontariusza obowi¹zuje uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach
zespo³u. Do tej pory nie by³eœ na ¿adnym. Co siê dzieje? – jest zaproszeniem do roz-
mowy, a nie sygna³em pretensji, z których nie wynika nic poza wzajemn¹ frustracj¹. 

Pamiêtaj równie¿, ¿e poszukujesz kogoœ do konkretnego zadania, i to
charakter tego zadania determinuje profil osoby, której szukasz. Wa¿ne s¹ chêci 
i dobra wola twojego goœcia, ale wa¿ne s¹ te¿ jego rzeczywiste umiejêtnoœci,
predyspozycje czy wymagania. Wolontariusz zapuka³ do twoich drzwi z potrzeby
serca. Ale niejednokrotnie zapuka³ równie¿ dlatego, ¿e mniej lub bardziej
œwiadomie spodziewa siê ró¿nego rodzaju korzyœci. Ich nazwanie (czyli wyjaœnienie
wolontariuszowi, co ze swojej strony jesteœ w stanie zaoferowaæ, czym jesteœcie 
w stanie siê podzieliæ itp.) to równie¿ wa¿ny element rozmowy. Korzyœci¹ dla
wolontariusza jest mo¿liwoœæ osobistego rozwoju, sposobnoœæ poznania nowych
ludzi, wsparcie w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci, pokonywanie osobistych
oporów, mo¿liwoœæ podzielenia siê swoj¹ wiedz¹ i zdolnoœciami, dawanie wsparcia
innym i wiele, wiele innych. Zastanów siê, co jest tak¹ korzyœci¹ dla wolontariuszy
w twoim oœrodku, i nie zapomnij o tym powiedzieæ swojemu goœciowi. Pomo¿e mu
to uœwiadomiæ sobie, ¿e wolontariat to nie tylko sztuka dawania. 

Pozostañ w tym wszystkim otwarty na jego propozycje, pomys³y, 
z którymi przychodzi. Czasami warto „odwróciæ kolejnoœæ” i pos³uchaæ, co nowego
chce wnieœæ do waszego oœrodka wolontariusz (np. nowy rodzaj zajêæ, organiza-
cyjne rozwi¹zanie dotycz¹ce bie¿¹cych trudnoœci, gotowy mini-projekt, który
potrzebuje waszego wsparcia, by zaistnieæ). Kto wie, mo¿e ju¿ podczas tego pier-
wszego spotkania oboje doœwiadczycie inspiruj¹cego uczucia, podobnego do tego,
jakie rodzi siê w sercu i umyœle podró¿nika, który rusza w ma³o znane obszary. 

Przygotowuj¹c siê do spotkania, pamiêtaj, ¿e nie istniej¹ sztywne regu³y
prowadzenia takiej rozmowy. Nadaj jej formê dialogu – wzajemnego wyjaœniania
w¹tpliwoœci i dookreœlania zobowi¹zañ i warunków. Bycie dobrym s³uchaczem nie
jest ³atwym zadaniem. W jak najlepszym poznaniu wolontariusza i sprecyzowaniu
oczekiwañ pomóc ci mog¹ pytania, parafrazy i klaryfikacje. 

Chc¹c lepiej poznaæ osobê, która siedzi przed Tob¹, mo¿esz zacz¹æ od pytañ
otwartych. Pytania otwarte zaczynaj¹ siê od s³ów „jak?”, „jaki?”, „co?” i pomagaj¹
rozwin¹æ rozmowê. Zachêcaj¹ rozmówcê do przedstawienia siebie b¹dŸ swojego spoj-
rzenia na dane zagadnienie. Poprzez pytania otwarte dajemy rozmówcy szansê, by 
w nieskrêpowany sposób powiedzia³, co jest dla niego najwa¿niejsze, badamy jego
potrzeby, pragnienia, oczekiwania. Podczas pierwszej rozmowy z wolontariuszem
mo¿esz skorzystaæ z nastêpuj¹cego zbioru pytañ:
� Co takiego sprawia, ¿e chcesz byæ wolontariuszem?
� Jakiego miejsca do pracy wolontariusza szukasz? (o jakich celach, misji, wartoœ-

ciach?)
� Jak opisa³byœ siebie?
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� Co lubisz robiæ? Jakie s¹ twoje zainteresowania?
� Co uwa¿asz za swoje najwiêksze atuty i s³aboœci?
� Jak chcia³byœ, aby wygl¹da³a tutaj twoja praca? Co chcia³byœ robiæ? Czym

chcia³byœ siê zajmowaæ?
� Jakie masz oczekiwania?
� Jakiego wsparcia oczekujesz?
� Co u³atwi³oby ci w³¹czenie siê w pracê naszym oœrodku?
� Jak du¿o swojego czasu mo¿esz nam poœwiêciæ? W jakich dniach / godzinach?
� Jakie masz doœwiadczenie? Jakie posiadane przez  ciebie umiejêtnoœci mo¿emy

wykorzystaæ w naszym oœrodku?
� Jak poradzi³byœ sobie w sytuacji…?

Pod koniec rozmowy, na etapie precyzowania wzajemnych zobowi¹zañ, przy-
datne s¹ pytania zamkniête, czyli takie, które ograniczaj¹ odpowiedŸ do s³ów „tak”
lub „nie”, lub wymagaj¹ innej, ale równie¿ konkretnej, precyzyjnej odpowiedzi, np.:
� Kiedy mo¿esz zacz¹æ szkolenie?
� Czy zgadzasz siê na przedstawiony zakres obowi¹zków / norm, którymi kierujemy

siê w naszej pracy?
� Czy mo¿emy siê umówiæ na okres próbny, po którym spotkamy siê ponownie 

i porozmawiamy o obopólnych wra¿eniach?
� Czy wolisz pracê samodzieln¹ czy zespo³ow¹?

Spróbuj rozszerzyæ obie listy o pytania, których tu zabrak³o. Dodaj do nich
takie zagadnienia, które zwi¹zane s¹ ze specyfik¹ wykonywanej przez was pracy 
i wymaganiami, jakie stawiacie zg³aszaj¹cym siê do was wolontariuszom. 

Budowaniu pozytywnego kontaktu podczas rozmowy z wolontariuszem
s³u¿¹ te¿ parafrazy i klaryfikacje – kolejne narzêdzia aktywnego s³uchania. Myœl,
która czêsto pojawia siê w naszej g³owie: „Jest to dla mnie jasne”, nie znaczy
koniecznie, i¿: „Jest to prawda”. Warto wiêc zapytaæ, by potwierdziæ b¹dŸ rozwiaæ
swoje hipotezy i przypuszczenia. Parafraza i klaryfikacja s³u¿¹ w³aœnie takiemu
sprawdzaniu przez nas poprawnego rozumienia intencji wypowiedzi. U¿ywaj¹c ich,
stwarzamy tak¿e drugiej osobie mo¿liwoœæ ewentualnej weryfikacji tego, co po-
wiedzia³a. Mamy w ten sposób mo¿liwoœæ dok³adnego i szczegó³owego nazwania
pojawiaj¹cych siê oczekiwañ i przedstawienia w odpowiedzi naszych propozycji.
Parafraza to powtórzenie w³asnymi s³owami tego, co przed chwil¹ us³yszeliœmy. Jest
ona nasz¹ reakcj¹ na us³yszan¹ wypowiedŸ. Na ogó³ zaczyna siê od s³ów:
Powiedzia³eœ przed chwil¹, ¿e…
Mówi³eœ, ¿e…
Innymi s³owy chodzi ci o to, ¿e…
– po czym nastêpuje odtworzenie zapamiêtanych treœci. Czêsto koñczy siê zwrotem
Czy tak? sprawdzaj¹cym poprawnoœæ rozumienia wypowiedzi, np.:
Przed chwil¹ powiedzia³eœ, ¿e chcesz pomagaæ, robiæ coœ dobrego, a nasz oœrodek
by³ pierwszym miejscem, jakie znalaz³eœ w internecie. Masz te¿ du¿o wolnego czasu,
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który chcia³byœ poœwiêciæ jakiemuœ u¿ytecznemu spo³ecznie zajêciu. Nie jesteœ jed-
nak pewny, czy nadajesz siê na wolontariusza, i nie masz na ten moment sprecy-
zowanych oczekiwañ.

Pamiêtaj o tym, aby korzystaæ z tego narzêdzia tylko wtedy, gdy czegoœ nie
rozumiesz, gdy coœ jest dla ciebie niejasne lub gdy po szczególnie d³ugiej
wypowiedzi drugiej strony zale¿y ci na wyci¹gniêciu i uporz¹dkowaniu
najwa¿niejszych z twojego punktu widzenia w¹tków.
Klaryfikacja – bardzo czêsto stanowi kontynuacjê parafrazy i pe³ni funkcjê pod-
sumowania. Najczêœciej ma formê pytania zamkniêtego, gdy¿ jego celem jest
potwierdzenie lub zaprzeczenie, czy trafnie odczytaliœmy sens wypowiedzi.
Klaryfikacja zaczyna siê od s³ów:
To znaczy, ¿e… 
Czy dobrze ciê zrozumia³em, ¿e ty…?
Czy to znaczy, ¿e…?
Rozumiem, ¿e… 
O ile dobrze Ciê rozumiem, chodzi Ci o…
Nie wiem, czy Ciê dobrze zrozumia³em: chcia³byœ…
Zadaniem klaryfikacji jest okreœlenie, jakie naszym zdaniem s¹ odczucia naszego
rozmówcy, np.: Wygl¹da na to, ¿e bardzo siê martwisz, czy poradzisz sobie z przed-
stawionym zakresem obowi¹zków? lub: Mam wra¿enie, ¿e jesteœ zaskoczony…

Uwieñczeniem pierwszej rozmowy z wolontariuszem jest element wzajem-
nego zobowi¹zania. Warto zakoñczyæ to spotkanie niepisanym „kontraktem”
dotycz¹cym dalszego przebiegu Waszej wspó³pracy. Dobrym pomys³em mo¿e byæ na
przyk³ad ustalenie terminu spotkania z wolontariuszem, który ju¿ dzia³a w waszym
oœrodku i móg³by opowiedzieæ o swoich doœwiadczeniach (zw³aszcza tych
pocz¹tkowych), podzieliæ siê zdobyt¹ wiedz¹, pokazaæ zakres swojej pracy. Jeœli
przysz³y wolontariusz potrzebuje czasu na zastanowienie siê, warto ten czas dok³adnie
okreœliæ i umówiæ siê na telefon. Podobnie, jeœli to wy potrzebujecie czasu. 

Jednak bez wzglêdu na wynik rozmowy bardzo wa¿ne dla obu stron jest
pozostawienie dobrego wra¿enia, nawet jeœli kandydat na wolontariusza nie
odpowiada waszym wymaganiom lub gdy wasz oœrodek finalnie oka¿e siê nie takim
miejscem, jakiego szuka³. Byæ mo¿e spotkacie siê jeszcze kiedy indziej. Byæ mo¿e
sami wska¿ecie inn¹ organizacjê, placówkê, która odpowiada jego zainteresowa-
niom i doœwiadczeniu. 

Na koniec podziêkuj rozmówcy za wspólne spotkanie. Doceñ poœwiêcony
czas. Nie zapomnij, ¿e ¿yczliwa forma twojej odmowy mo¿e staæ siê dla niego swoist¹
motywacj¹ w poszukiwaniu bardziej odpowiedniego miejsca. 
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Dobranie wolontariusza do danego zadania i odwrotnie

Z jednej strony to przede wszystkim potrzeby naszego oœrodka, a nie wolon-
tariusza, decyduj¹ o tym, kogo przyjmujemy. Niew³aœciwie przydzielona rola 
i zwi¹zane z ni¹ zadania spowoduj¹, ¿e zabraknie satysfakcji po ka¿dej ze stron:
wolontariusza, placówki oraz osób, z którymi w ramach swojej pracy bêdzie siê
styka³. Niebezpieczeñstwo „wy³¹cznie dobrych chêci” polega na tym, ¿e osoba,
która poœwiêca swój wolny czas i pracê bez wewnêtrznego przekonania co do sensu
dzia³añ, jakich siê podjê³a, najpewniej nie pozostanie u nas d³ugo. 

Niemniej szukanie kompromisu pomiêdzy zaspokojeniem potrzeb samych
wolontariuszy a tym, czego jako oœrodek oczekujecie i co mo¿ecie wolontariuszom
zaoferowaæ, mo¿e zharmonizowaæ potrzeby i oferty obu stron. W praktyce przecie¿
czêsto zg³aszaj¹ siê do was osoby z konkretn¹ umiejêtnoœci¹ lub sprecyzowanym
pomys³em na to, co i jak chc¹ robiæ, a co do tej pory nie mia³o u was miejsca.
Dlaczego nie zaryzykowaæ udostêpnieniem przestrzeni na taki „eksperyment” –
nawet jeœli macie w zwi¹zku z tym trochê obaw czy w¹tpliwoœci?  

Czêsto zg³aszaj¹ca siê do was osoba sama do koñca nie wie, co chcia³aby
robiæ ani jakie s¹ jej przekonania zwi¹zane z ide¹ wolontariatu. To, ¿e pojawi³a siê
akurat u was bywa dzie³em przypadku (wybór organizacji spoœród wielu innych),
niesprecyzowanej œciœle chêci pomagania potrzebuj¹cym, efektem poszukiwania
po¿ytecznego zajêcia na czas wolny i wielu innych czynników. Motywacj¹ wolon-
tariusza mo¿e byæ chêæ poznania nowych ludzi, pragnienie osi¹gniêcia osobistej
satysfakcji, g³êbokie przekonanie o s³usznoœci dzia³añ spo³ecznych, potrzeba zro-
bienia czegoœ wa¿nego, chêæ sprawdzenia siê itd. 

Jak widaæ, do poœwiêcenia czasu i energii na rzecz oœrodka – mimo braku
korzyœci materialnych – sk³aniaj¹ wolontariuszy ró¿ne motywy. Wyra¿one na poziomie
symbolicznym potrzeby te mo¿emy podzieliæ na:
� towarzyskie / spo³eczne – wolontariusz chce poznaæ nowych ludzi, aktywnie 

i ciekawie spêdziæ czas, zdobyæ pewien status i zyskaæ uznanie b¹dŸ przynale¿eæ
do grupy;

� pragmatyczne – wolontariusz chce pomagaæ ludziom, zrobiæ coœ po¿ytecznego,
zdobyæ pewne umiejêtnoœci i zwiêkszyæ swoje szanse zatrudnienia;

� psychologiczne – wolontariat jest sposobem na okreœlenie swej to¿samoœci,
wyró¿nieniem siê spoœród innych, dzia³aniem w myœl w³asnych szlachetnych
wartoœci, znalezieniem sobie „sposobu na ¿ycie”.

Sukcesem w odpowiedzi na te potrzeby jest ich poznanie i dopasowanie do
potrzeb organizacji. Ju¿ podczas rozmowy wstêpnej, jak wspomniano wy¿ej, warto
pos³ugiwaæ siê jêzykiem korzyœci. W codziennej praktyce wa¿na bêdzie osoba
opiekuna – koordynatora, który stanie siê odpowiedzialny za urzeczywistnienie tych
obietnic i zobowi¹zañ z waszej strony. Jeœli proponowan¹ wolontariuszowi korzyœ-
ci¹ jest mo¿liwoœæ poznania aktywnych metod pracy z grup¹ dzieci, to rola wolon-
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tariusza nie mo¿e sprowadziæ siê tylko i wy³¹cznie do roli „porz¹dkowego” w cza-
sie zajêæ. Koordynator powinien czuwaæ nad tym, by powierzany zakres kompe-
tencji czy odpowiedzialnoœci (przy systemie wzajemnego wsparcia) wzrasta³ wraz 
z up³ywem czasu i nabywania doœwiadczenia przez wolontariusza. W tym wypadku
chodzi o to, by na przyk³ad móg³ on prowadziæ jak¹œ czêœæ zajêæ pod okiem pra-
cownika etatowego, by po zakoñczonych zajêciach móg³ liczyæ na jego uwagi i su-
gestie z tym zwi¹zane. Wolontariusze maj¹ ró¿ne preferencje dotycz¹ce charakteru
pracy, której mog¹ siê podj¹æ. Niektórzy maj¹ wiêksze kwalifikacje czy umiejêtnoœ-
ci i chcieliby wykonywaæ zadania opieraj¹ce siê na czêstych kontaktach z ludŸmi,
inni wol¹ praktyczne, jasno okreœlone czynnoœci. Przekrój mo¿e byæ naprawdê sze-
roki. Poza tym osoba, która na pocz¹tku podejmowa³a siê wy³¹cznie zadañ prostych
i potrzebowa³a du¿ego wsparcia, z czasem mo¿e usamodzielniæ siê na tyle, ¿e sama
stanie siê Ÿród³em i koordynatorem twórczych dzia³añ, wnosz¹cym do oœrodka
zupe³nie now¹ jakoœæ. Sztuka bycia dobrym koordynatorem polega trochê na tym, aby
tak kierowaæ wolontariuszem, by by³ on zadowolony, ¿e jest wolontariuszem.
Koordynator powinien umieæ dostrzegaæ, kiedy wolontariusz potrzebuje rzeczywistego
wsparcia, pomocy w powierzonych zadaniach, rady czy zewnêtrznej opinii, a kiedy
wystarczy dyskretne popieranie podejmowanych i prowadzonych przez niego dzia³añ.

Jedn¹ z najwa¿niejszych i kluczowych umiejêtnoœci, jak¹ powinien posiadaæ
dobry koordynator, jest umiejêtnoœæ dopasowywania w³aœciwej osoby do konkretnego
zadania. To, co jeden wolontariusz wykonuje z pasj¹ i zaanga¿owaniem, dla drugiego
jest raczej zniechêcaj¹cym zadaniem. Nie dla ka¿dego bêdzie nudne np. porz¹dkowanie
dokumentów, nie ka¿dy te¿ w grupie dzieciaków odkryje sens swojego wolontariatu. 
Z pomoc¹ przychodz¹ nam tutaj teorie i narzêdzia wykorzystywane przez doradców
zawodowych. 

Jedn¹ z nich jest Typologiczna Teoria Zachowañ Zawodowych
J. L. Hollanda. Wed³ug niej wybór zawodu, w tym wypadku podejmowanych przez
wolontariusza zadañ, jest wyrazem osobowoœci cz³owieka. Ka¿da jednostka
wybiera bowiem œrodowisko, pracê, która odpowiada jej zainteresowaniom i d¹-
¿eniom. Id¹c dalej – wiêkszoœæ z nas mo¿na zaklasyfikowaæ do jednego z szeœciu
typów osobowoœci, który szuka odpowiadaj¹cych naszym umiejêtnoœciom i predys-
pozycjom dzia³añ. Oto one:
� Typ realistyczny – d¹¿y do rozwi¹zywania konkretnych zadañ, zw³aszcza

wymagaj¹cych si³y fizycznej (np. zadania o charakterze technicznym). Nie posi-
ada kompetencji spo³ecznych. 

� Typ badawczy – skupiony na zadaniach abstrakcyjnych, zorientowany na
rozwi¹zywanie problemów i organizowanie otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Dobrze
siê czuje, zbieraj¹c, analizuj¹c i tworz¹c now¹ wiedzê.

� Typ artystyczny – zorientowany twórczo i nastawiony na przekazywanie wizji
artystycznych. Dobrze siê czuje, tworz¹c coœ nowego i niepowtarzalnego.

� Typ spo³eczny – posiada emocjonalny stosunek do problemów innych ludzi.
Ukierunkowany na niesienie pomocy ludziom z problemami psychicznymi,
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REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) ARTYSTYCZNY (A)

prostolinijny
szczery
uczciwy
przywi¹zuj¹cy wagê do
spraw materialnych
trzeŸwo myœl¹cy
niedbaj¹cy o rozg³os
praktyczny
skromny
stanowczy
zapobiegliwy
sk³onny do kompromisu

analityczny
ostro¿ny
krytyczny
ciekawy
z rezerw¹ podchodzi do
ludzi
metodyczny
niezale¿ny
racjonalny
dok³adny
powœci¹gliwy
precyzyjny

emocjonalny
ekspresyjny
impulsywny
niezale¿ny
intuicyjny
otwarty
wra¿liwy
niepraktyczny
pe³en wyobraŸni
idealistyczny
oryginalny
niedba³y

SPO£ECZNY (S)
PRZEDSIÊBIORCZY

(P)

KONWENCJONALNY
(K)

przyjazny
uprzejmy
cierpliwy
odpowiedzialny
hojny
wspó³pracuj¹cy

ambitny
dominuj¹cy
energiczny
optymistyczny
ryzykuj¹cy
popularny

sumienny
skuteczny
rozwa¿ny
zdyscyplinowany
wytrwa³y
opanowany

duchowymi i spo³ecznymi. Chêtnie wspó³pracuje z innymi, posiada naturaln¹
zdolnoœæ nawi¹zywania kontaktów, przekazywania wiedzy i udzielania pomocy.
Nie interesuje siê abstrakcyjnymi teoriami, lecz dzia³aniem na rzecz innych.

� Typ przedsiêbiorczy – potrafi wywieraæ wp³yw na ludzi, przekonywaæ ich do
swoich racji w ró¿nych sferach. Jest to osoba zorientowana na sukces, o du¿ych
umiejêtnoœciach nawi¹zywania kontaktów.

� Typ konwencjonalny – lubi porz¹dek i bezpieczeñstwo. Rozwi¹zuje problemy
wed³ug ustalonych zasad i procedur. Przejawia zdolnoœci organizacyjne. Unika
zadañ, w których musi wykazywaæ w³asn¹ inicjatywê i kreatywnoœæ.

Dobieranie wolontariusza do zadania bêdzie bardziej trafne, jeœli weŸmiemy
pod uwagê naturalne predyspozycje danej osoby. Zamieszczony poni¿ej kwestionariusz
Typy Osobowoœci Zawodowych wg Hollanda mo¿e pomóc obu stronom w identy-
fikacji ww. typów i staæ siê pocz¹tkiem rozmowy na temat przydzia³u obowi¹zków 
i ustalenia zakresu odpowiedzialnoœci.
Typy Osobowoœci Zawodowych wg Hollanda
(A. Paszkowska-Rogacz 2002, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery
zawodowej)

Zaznacz wszystkie cechy, które pasuj¹ do Ciebie, najlepiej Ciê charak-
teryzuj¹:
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3. Zastanów siê, jakie zawody / prace mo¿esz wykonywaæ, maj¹c taki kod
osobowoœci.

Warto równie¿ wspomnieæ o koncepcji S. A. Fine'a. Wed³ug niej g³ównymi
przedmiotami pracy cz³owieka s¹ dane, rzeczy, ludzie i dlatego ka¿d¹ pracê mo¿na
sprowadziæ do relacji miêdzy nimi. Wynika z tego, ¿e w ka¿dym zawodzie ludzie
wykonuj¹ zadania zwi¹zane z tymi trzema przedmiotami pracy, tylko w niejed-
nakowym zakresie. I tak charakterystyczne dla zawodów zwi¹zanych w szczególnoœci
z danymi s¹ informacje, symbole, s³owa, kody, cyfry, litery oraz myœli.
Wolontariuszom, którzy wykazuj¹ takie preferencje, spokojnie zleciæ mo¿esz zadania 
i czynnoœci polegaj¹ce miêdzy innymi na: 
� koordynowaniu informacji (np. dokonywanie ocen, diagnozowanie, rozpoz-

nawanie potrzeb, podejmowanie decyzji), 
� analizowaniu jej (np. planowanie, wnioskowanie, analiza kosztów itp.), 
� zbieraniu danych (np. zestawianie informacji, porz¹dkowanie, sporz¹dzanie spra-

wozdañ).
Zawody, w których praca polega przede wszystkim na kontaktach 

z ludŸmi, najchêtniej wybieraj¹ osoby komunikatywne i otwarte na innych.
Wolontariusz uzdolniony w tym kierunku mo¿e sprawdziæ siê miêdzy innymi w:
� doradzaniu, negocjowaniu i instruowaniu (np. pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych

problemów, uczenie innych),
� kierowaniu i nadzorowaniu (np. motywowanie innych do dzia³ania, kontrola

wykonania zadañ),
� dostarczaniu rozrywki (np. przygotowywanie koncertów, spektakli, zabaw itp.),

1. Oblicz, ile s³ów najlepiej Ciê opisuj¹cych znalaz³o siê w ka¿dym typie osobowoœci.
2. Do poni¿szych kratek wpisz symbole trzech typów osobowoœci, w których kole-

jno podkreœli³eœ najwiêcej cech, zaczynaj¹c od grupy najliczniejszej. Utworz¹
one kod twojej osobowoœci.

SPO£ECZNY (S)
PRZEDSIÊBIORCZY

(P)

KONWENCJONALNY
(K)

przekonuj¹cy
wnikliwy
rozumiej¹cy innych ludzi
taktowny
pe³en empatii
wielkoduszny

ufny w siebie
zwracaj¹cy na siebie
uwagê
rozmowny
poszukuj¹cy wra¿eñ
pewny siebie
towarzyski

podporz¹dkowuj¹cy siê
praktyczny
rozwa¿ny
kontroluj¹cy siê
oszczêdny 
uk³adny
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� przekonywaniu, zachêcaniu (np. prowadzenie rekrutacji, przedstawianie us³ug 
i wyrobów).

Wreszcie  osoby, których g³ównym przedmiotem zainteresowañ s¹ rzeczy,
zazwyczaj wybieraj¹ prace, którym towarzysz¹ materia³y, surowce, urz¹dzenia 
i narzêdzia. Takim osobom mog¹ szczególnie odpowiadaæ zadania wymagaj¹ce
umiejêtnoœci technicznych, jak np.:
� obs³ugiwanie maszyn i urz¹dzeñ (np. uruchamianie, konserwacja maszyn),
� wykonywanie precyzyjnych operacji (np. monta¿ za pomoc¹ precyzyjnych

narzêdzi),
� instalowanie ustawianie maszyn i urz¹dzeñ (np. dogl¹danie i regulacja maszyn).
Niew¹tpliwie w wielu oœrodkach wolontariusz „z³ota r¹czka” cieszy³by siê du¿ym
powodzeniem. Osoba obdarzona takimi umiejêtnoœciami z pewnoœci¹ nie narze-
ka³aby na brak pracy. 

Praktyczn¹ ilustracj¹ omawianej koncepcji jest kwestionariusz W. Trzeciaka
(G. So³tysiñska, W. Trzeciak 1996, Jak wybieraæ zawód) CZY LUBISZ? Jego
wype³nienie pozwala okreœliæ, jaka grupa zawodów jest najciekawsza z punktu
widzenia wolontariusza.

Podsumowuj¹c, równie wa¿na, jak wstêpne okreœlenie potrzeb oœrodka, jest
pomoc zg³aszaj¹cym siê do was wolontariuszom w okreœleniu ich potrzeb 
i predyspozycji. Zw³aszcza tym niepewnym – pocz¹tkuj¹cym lub zagubionym. Ich
sukces, czyli przydzielenie im odpowiedniego zadania, bêdzie wtedy równie¿ sukce-
sem ca³ego waszego oœrodka. 

Informacja zwrotna. Sposoby informowania wolontariusza, 
jak postrzegamy jego pracê

Wolontariusz staje siê pe³noprawn¹ czêœci¹ oœrodka i tworz¹cego go zespo³u.
Uczestniczy w zebraniach, jest w³¹czany do wspólnej pracy, ma mo¿liwoœæ podej-
mowania decyzji w obszarze, za który odpowiada. Jednoczeœnie, zw³aszcza na
pocz¹tku wspólnej pracy, jest „nowy” – uczy siê, pope³nia b³êdy wynikaj¹ce z nie-
wiedzy, braku doœwiadczenia lub nieznajomoœci obowi¹zuj¹cych regu³, dlatego potrze-
buje wsparcia i motywacji.

Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej to nieoceniona umiejêtnoœæ
skutecznego komunikowania siê z innymi ludŸmi. Informacja dla danej osoby o tym,
co i jak robi  (tak pozytywna, jak i negatywna), przekazana w atmosferze ¿yczliwoœci 
i otwartoœci, oparta na komunikacie typu „JA”, czyli wyra¿anym w pierwszej osobie,
jest jednym z najlepszych i najskuteczniejszych narzêdzi budowania relacji i mody-
fikacji zachowañ. Z perspektywy wolontariusza stanowi konkretn¹ pomoc w procesie
uczenia siê, korygowania b³êdów, a zarazem jest elementem motywuj¹cym, przeja-
wiaj¹cym siê w dostrzeganiu i docenianiu energii, si³ i pomys³ów, które wnosi on do
organizacji. Z perspektywy oœrodka przyjmuj¹cego wolontariusza i obdarzaj¹cego go
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zaufaniem konstruktywna informacja zwrotna s³u¿y rozwi¹zywaniu konfliktów 
i nieporozumieñ w sposób otwarty i uczciwy ju¿ na samym pocz¹tku. Informacja pod-
kreœlaj¹ca pozytywne strony wspó³pracy przynosi radoœæ i zadowolenie ze wzajemnej
kooperacji ka¿demu z was.

Informacja zwrotna s³u¿y temu, aby poinformowaæ drug¹ osobê, jak odbie-
ramy to, co robi lub czego nie robi w ramach swoich obowi¹zków. Mo¿e dotyczyæ
zarówno sytuacji przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Konstruktywna informacja
zwrotna sk³ada siê z trzech elementów:

komunikat wyra¿ony
w pierwszej osobie

wypowiedzenie swoich emocji,
uczuæ, myœli, postaw

opis konkretnych sytu-
acji, zachowañ

JA +   FAKTY +   UCZUCIA

Nie jest ona ani ocen¹, ani porad¹. Wa¿ne jest, aby opisuj¹c zachowanie
wolontariusza, skupiaæ siê na tych aspektach, które mog¹ byæ przez niego popra-
wione. W przypadku sytuacji pozytywnych warto skoncentrowaæ siê na rzeczy-
wistych faktach i prze¿ywanych w zwi¹zku z nimi odczuciach zadowolenia, podzi-
wu, radoœci, zaskoczenia, wdziêcznoœci itd.

Przyk³ady:
Bardzo mi siê podoba³o, jak prowadzi³aœ dzisiaj zajêcia z m³odsz¹ grup¹. By³am
zw³aszcza pod wra¿eniem tego, ¿e potrafi³aœ tak porozmawiaæ z Krzysiem, nawi¹zaæ
z nim kontakt, wci¹gn¹æ do wspó³pracy, by nie przeszkadza³ ci podczas prowadzenia
zajêæ.

Uczestniczy³am dzisiaj w twoich zajêciach z m³odsz¹ grup¹. By³am œwiadkiem, jak
nakrzycza³aœ na Krzysia. Odnios³am wra¿enie, ¿e straci³aœ kontrolê nad swoim
zachowaniem. Proponujê porozmawiaæ o tej sytuacji, o tym, co siê sta³o, ¿e
zareagowa³aœ takim wybuchem, i wspólnie poszukaæ rozwi¹zania na przysz³oœæ.

Czêsto w przyp³ywie ró¿nych trudnych i nieprzyjemnych dla nas uczuæ,
których doœwiadczamy w kontakcie z drug¹ osob¹, zw³aszcza w sytuacjach konflik-
towych czy w wyniku niespe³nionych oczekiwañ, zwracamy siê do niej, u¿ywaj¹c
komunikatów typu: Przestañ, Nie powinieneœ tego robiæ, Nie wolno ci nigdy…,
Jesteœ niekompetentny, Przeszkadzasz mi, Zachowujesz siê jak dziecko, Nie nadajesz
siê do tej pracy itp., czyli komunikatów „TY”. Taka forma zwracania siê do wolon-
tariusza nie informuje go, jakich uczuæ w zwi¹zku z tym doœwiadczamy, i pozostaw-
ia szerokie pole do domys³ów. Komunikaty te zorientowane s¹ na niego i odnosz¹
siê do jego osoby, co powoduje, ¿e mo¿e on odebraæ to jako zagro¿enie czy te¿ atak.
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Komunikaty typu „TY” maj¹ bowiem charakter oceniaj¹cy, a stosowanie ocen oddala
od prób szukania porozumienia. Poza tym takie wypowiedzi wp³ywaj¹ negatywnie na
tworzenie w³asnego wizerunku, szczególnie wtedy, kiedy wizerunek ten jest dopiero
tworzony (np. przez dziecko, na pocz¹tku wspó³pracy w nowym zespole). Z czasem
mo¿e dojœæ do powstania mechanizmu „samospe³niaj¹cego siê proroctwa”, który pole-
ga na tym, ¿e cz³owiek zachowuje siê w sposób zgodny z cudzymi przekonaniami na
w³asny temat i tym samym utwierdza sam siebie w tych przekonaniach.

Kiedy natomiast szczerze i bezpoœrednio komunikujemy drugiej 
osobie, jakich uczuæ w danym momencie doœwiadczamy, wzrasta szansa, ¿e wyka¿e
siê ona zrozumieniem i tym samym powstanie przestrzeñ do wspólnej rozmowy o
w³asnych potrzebach. Znacznie lepiej jest powiedzieæ komuœ, ¿e np. odczuwamy
ból, ni¿ go o spowodowanie tego bólu obwiniaæ. U¿ywanie wypowiedzi typu „JA”
zwi¹zane jest z wiêksz¹ otwartoœci¹ na drugiego cz³owieka, co wymaga nie lada
odwagi. Nadawca takiej szczerej wypowiedzi nara¿a siê bowiem na niebez-
pieczeñstwo, ¿e druga strona pozna go takim, jaki jest naprawdê. Przyznaje siê do
tego, ¿e jest cz³owiekiem, który mo¿e zostaæ zraniony lub wprawiony w za-
k³opotanie, ¿e mo¿e siê czegoœ obawiaæ, czuæ siê rozczarowany czy te¿ zniechêcony.
W ten sposób pokazuje, ¿e on tak¿e doœwiadcza ró¿nych uczuæ i jest gotowy, by 
o nich mówiæ, zachêcaj¹c do szczeroœci i otwartoœci.

Osoby ucz¹ce siê przekazywaæ innym informacje w postaci wypowiedzi „JA”
musz¹ pamiêtaæ, ¿e nikt nie dowiaduje siê chêtnie, i¿ jego zachowanie budzi czyjeœ
niezadowolenie lub jest dla kogoœ przykre, st¹d te¿ czêst¹ reakcj¹ na tego typu
wypowiedzi jest ignorancja. W takich sytuacjach trzeba pamiêtaæ o konsekwencji.
Mo¿na zastosowaæ na przyk³ad taki komunikat: Mówiê ci, co odczuwam, bo to dla mnie
wa¿ne. Nie lubiê byæ ignorowany. Czujê siê okropnie, kiedy po prostu nie zwracasz na
mnie uwagi i nawet nie s³uchasz, co mam ci do powiedzenia. Uwa¿am, ¿e to nie jest
wobec mnie uczciwe.

Na skutecznoœæ przekazywanej informacji zwrotnej wp³ywaj¹ te¿ czynniki
takie, jak odwo³anie bezpoœrednie, natychmiast po sytuacji, która nas interesuje.
Wa¿ne jest skupienie siê na korzyœciach, jak¹ taka informacja mo¿e daæ odbiorcy, 
a nie nam.

Przyk³ad:

WypowiedŸ „TY” WypowiedŸ „JA”

Przeba³agani³aœ ca³y dzieñ i zaniedba-
³aœ swoj¹ pracê. Jak mo¿esz byæ taka
bezmyœlna i nieodpowiedzialna!

Czujê siê zostawiona przez ciebie na
lodzie. Pracowa³am ca³y dzieñ nad przy-
gotowaniem tej uroczystoœci, a teraz
jeszcze muszê sama zatroszczyæ siê o te
serwetki.
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Nagradzanie wolontariusza (teorie motywacyjne)

Badania psychologiczne dowodz¹, ¿e uczymy siê i pracujemy znacznie
efektywniej dziêki pozytywnemu systemowi wzmocnieñ, czyli nagrodzie (np.
pochwa³a werbalna), ni¿ za pomoc¹ negatywnego systemu wzmocnieñ, czyli kar
(np. agresywna krytyka s³owna). Pochwa³a o charakterze pozytywnego wzmoc-
nienia buduje pozytywn¹ motywacjê, której efektem jest twórczoœæ, aktywnoœæ,
trwa³e zaanga¿owanie, wysoki poziom samodzielnoœci oraz dobra wspó³praca. Kto
z nas nie chcia³by mieæ wolontariuszy o takich umiejêtnoœciach? Kszta³towanie ww.
postaw nie jest poza twoim zasiêgiem. Jako osoba odpowiedzialna za wolontariuszy
w oœrodku, wspó³uczestnicz¹ca we wprowadzaniu ich do pracy lub towarzysz¹ca
ich rozwojowi, codziennie masz okazjê do korzystania z tego motywuj¹cego
narzêdzia. Warto w tym miejscu wyjaœniæ kilka mitów. 

Asertywna pochwa³a nie s³u¿y upewnianiu kogoœ, ¿e jest lepszy od innych,
ani uzyskaniu czyjejœ sympatii i nie jest narzêdziem manipulacji. Jej celem jest
zauwa¿enie i docenienie pozytywnego, po¿¹danego przez nas zachowania i uzyskanie
przez to powtarzalnoœci tego zachowania. Skutecznoœæ takiej pochwa³y zale¿y od stop-
nia otwartoœci na ni¹ naszego wolontariusza, nie mniej mo¿emy j¹ zwiêkszyæ poprzez:
� wiarygodnoœæ przekazu,
� przekaz nieoceniaj¹cy,
� przekaz konkretny,
� przekaz adekwatny do sytuacji (najlepiej „tu i teraz”),
– czyli przekaz mieszcz¹cy siê w kategoriach pozytywnej informacji zwrotnej
wyra¿onej w komunikacie typu „JA”. 

Asertywna pochwa³a zawiera dwa komponenty:
� Pozytywne ustosunkowanie – wyra¿enie prze¿ywanych przez nas pozytywnych

uczuæ lub przychylnej postawy (w sposób werbalny lub pozawerbalny), np.
Bardzo podoba mi siê prezentacja, któr¹ przygotowa³eœ dla rodziców na temat
dostêpnych u nas form pomocy pozamaterialnej. 

� Fakt – konkretny opis tego, co budzi nasze pozytywne ustosunkowanie, jednak
bez stawiania oczekiwañ i wymagañ (np. zdanie typu Jest dobrze, ALE... dzia³a
raczej frustruj¹co ni¿ motywuj¹co), oraz –  co równie wa¿ne –  bez porównywa-
nia do innych (np. Jesteœ lepszy od Wieœka), gdy¿ budzi to postawê rywalizacji 
i niszczy wspó³pracê. Np.: Zawar³eœ w tej prezentacji wszystkie rodzaje spotkañ,
jakie proponujemy, nie zapomnia³eœ o niczym. Przedstawi³eœ to wszystko 
w sposób prosty, jasny i konkretny, zrozumia³y dla ka¿dego. 

Zwroty, które mog¹ ci na pocz¹tku pomóc, to:
� Lubiê w tobie…
� Podoba mi siê, gdy ty…
� Podziwiam ciebie za to, ¿e…
� Zaimponowa³eœ mi…
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� Jest mi mi³o,  kiedy ty…
� Jestem bardzo zadowolony, gdy ty…

Wyra¿enie asertywnej pochwa³y jest nagrod¹, któr¹ dysponujemy zawsze –
niezale¿nie od aktualnej sytuacji w oœrodku. Dostrzeganie i docenianie czyjegoœ
poœwiêcenia i zaanga¿owania, choæby by³ to wk³ad najmniejszy lub wyra¿ony 
w najprostszych czynnoœciach, jest jednym z nieocenionych elementów motywowa-
nia. Wolontariusz pojawia siê u ciebie nie po pieni¹dze, to nie dla nich chce siê
podzieliæ swoim czasem i umiejêtnoœciami. Nagrod¹, której oczekuje, jest twoja
uwaga i dobre s³owo za jego sukcesy, pomys³y i wykonane zadania. 

Najefektywniejsze w motywowaniu innych nie s¹ wyszukane i skomp-
likowane „narzêdzia motywacyjne”. Najefektywniejszy jest czas znaleziony na to,
by otwarcie i wprost powiedzieæ komuœ, ¿e to, co robi, jest bardzo wa¿ne i ¿e jest 
w tym dobry. Nie pozwalaj sobie na za³o¿enia, ¿e „przecie¿ on o tym wie” lub ¿e
„na pewno ktoœ ju¿ mu powiedzia³, ¿e jesteœmy z niego zadowoleni”. Zatrzymaj siê
od czasu do czasu, by powiedzieæ wolontariuszowi w³aœnie od siebie, ¿e jesteœ mu
wdziêczny, ¿e gdy przychodzi, widzisz radoœæ na twarzach dzieci, ¿e bez jego pomo-
cy trudno by ci by³o wszystko ogarn¹æ, ¿e pamiêtasz wspólne pocz¹tki i widzisz
ogromne zmiany itd. 

Nagrod¹ mo¿e staæ siê zatem proste s³owo „dziêkujê” oraz przekazywanie
wolontariuszowi wiêcej pozytywnych ni¿ negatywnych uwag o jego pracy. Podobn¹
rolê odegra autentyczny komplement lub pytanie wolontariuszy o ich opinie podczas
spotkañ zespo³u. 

Warto przyjrzeæ siê jeszcze niektórym teoriom dotycz¹cym motywacji.
Samo pojêcie motywacji jest definiowane m.in. jako proces wyboru, jakiego
dokonuj¹ ludzie pomiêdzy ró¿nymi zachowaniami i formami aktywnoœci, aby
urzeczywistniæ cele bêd¹ce wynikiem cenionych przez nich wartoœci. Motywacja
wywo³uje, ukierunkowuje i podtrzymuje te zachowania, które s³u¿¹ osi¹gniêciu
okreœlonego celu. Postrzeganie osi¹gniêcia celów jako u¿ytecznego oraz stwarzanie
mo¿liwoœci, by prawdopodobieñstwo ich realizacji by³o wy¿sze od zera, sprawia, ¿e
proces motywacji jest w ogóle mo¿liwy. Dlatego rozpoznanie celów, jakie stawia
sobie wolontariusz, mo¿e byæ dobrym punktem wyjœcia do zbadania jego
motywacji, gdy¿ to one zmotywuj¹ go póŸniej do dzia³ania. Zadbanie zaœ 
o to, by by³y one mo¿liwe do osi¹gniêcia w ramach naszych potrzeb i oczekiwañ,
jest podstaw¹ dobrej i d³ugotrwa³ej wspó³pracy. Motywacja jest odpowiedzi¹ na
proste pytanie: Dlaczego chcesz to zrobiæ?”. Dopiero póŸniej pojawia siê pytanie:
„Jak to osi¹gn¹æ?”. Wyznaczenie wspólnego celu ju¿ na samym pocz¹tku
wspó³pracy, zadbanie o zgodnoœæ odpowiedzi na to samo pytanie po obu stronach
(tzn. wolontariusza i oœrodka) samo w sobie jest ju¿ motywuj¹ce. Opisane wczeœniej
propozycje i sugestie na pierwsze rozmowy s¹ ju¿ czêœci¹ procesu motywacyjnego.
Dziêki nim wolontariusz od pocz¹tku czuje, ¿e zmierzacie w tym samym kierunku,
¿e znalaz³ tu ludzi, którzy id¹ t¹ sam¹ drog¹, maj¹ podobne idea³y i podobne sprawy
s¹ dla nich wa¿ne, ¿e mo¿e z nimi o tym rozmawiaæ i g³oœno pytaæ: jak? po co? 
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i dlaczego? Stwarzanie wolontariuszowi przestrzeni na takie myœli sprawia, ¿e on
nie tylko przychodzi, ale i zostaje. I jest. A wy czujecie, ¿e bez niego nic nie by³oby
ju¿ tak samo.

Zgodnie z teori¹ wyznaczania celów E. A. Locke'a, dynamikê procesu
motywacji mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
� Wartoœci;
� Emocje i pragnienia;
� Intencje (cele);
� Ukierunkowana uwaga, zmobilizowana energia, upór, rozwój strategii

dzia³ania;
� Dzia³anie;
� Konsekwencje sprzê¿enia zwrotnego lub wzmocnienie.

Oznacza to, ¿e znajomoœæ oczekiwañ i/lub wartoœci wolontariusza, jego
celów i rodzaju nagród, które go wzmacniaj¹, to narzêdzia w budowaniu i ukierunk-
owywaniu jego aktywnoœci w sposób jak najbardziej efektywny i zadowalaj¹cy.
Dlatego od samego pocz¹tku, obok wyznaczania wspólnych celów, warto pytaæ o to,
co jest dla niego wa¿ne, co go najbardziej motywuje. Staraj¹c siê poznaæ jego œwiat
i jego spojrzenie na rzeczywistoœæ, na pewno znajdziesz sposób, by wzmacniaæ jego
zapa³ i zaanga¿owanie.

Cele, do których d¹¿¹ ludzie, mog¹ byæ materialne (np. p³aca) lub niemate-
rialne (np. satysfakcja, mo¿liwoœæ rozwoju, zdobywanie nowych doœwiadczeñ). Wg
J. Reykowskiego cele mo¿na podzieliæ na dwie klasy: 
1. cele dodatnie, czyli takie, do osi¹gniêcia których zmierzamy, 
2. cele ujemne, czyli takie, których staramy siê unikaæ.

Zgodnie z tym  motywuj¹ce dla wolontariusza mo¿e staæ siê zarówno
uzyskanie popularnoœci czy sympatii wœród otoczenia, jak i ucieczka przed samot-
noœci¹ jako cel ujemny. ¯aden z nich nie jest lepszy lub gorszy. Obydwa powoduj¹,
¿e wolontariusz pojawia siê w oœrodku, z ca³ym zasobem swojego doœwiadczenia,
umiejêtnoœci i zalet. I na tym warto budowaæ. 

Innym podejœciem do zrozumienia motywacji, jak¹ kieruj¹ siê ludzie, jest
teoria potrzeb A. Maslowa. Proces motywacyjny ma charakter dynamiczny i wi¹¿e
siê z zaspokojeniem okreœlonej potrzeby, maj¹cej znaczenie emocjonalne dla ¿ycia
i rozwoju cz³owieka. Maslow postawi³ hipotezê, ¿e zachowanie ludzi jest moty-
wowane w³aœnie przez niezaspokojone potrzeby, a ich zaspokojenie powoduje stan
zadowolenia. Ponadto dopiero zaspokojenie potrzeb ni¿szego rzêdu pozwala na
zaspokajanie potrzeb wy¿szego rzêdu. Zaspokojona potrzeba przestaje stanowiæ
Ÿród³o motywacji i jest czynnikiem wywo³uj¹cym now¹ potrzebê. 

Hierarchia potrzeb Maslowa przedstawia siê nastêpuj¹co: 
1. potrzeby fizjologiczne,
2. potrzeba bezpieczeñstwa,
3. potrzeba przynale¿noœci,
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4. potrzeba uznania,
5. potrzeba samorealizacji.

Jak ju¿ kilkakrotnie zosta³o powiedziane, wolontariusze staj¹ przed naszymi
drzwiami z ró¿nych powodów. Jednym z nich mo¿e byæ w³aœnie bardziej lub mniej
uœwiadamiana chêæ zaspokojenia okreœlonych potrzeb, np. potrzeby przynale¿noœci –
poprzez poszukiwanie przyjaŸni, w³¹czenie siê do danej grupy, b¹dŸ potrzeby samore-
alizacji, kiedy to jednostka d¹¿y do pe³niejszego rozwoju swojej osobowoœci.
Stwarzaj¹c wolontariuszowi warunki, w których te potrzeby maj¹ szansê zostaæ
zaspokojone, sprawiacie, ¿e motywuj¹ce staje siê dla niego ju¿ samo bycie poœród was.
Zapewnienie mu poczucia bezpieczeñstwa to z waszej strony kwestia wprowadzenia
jasnych zasad i regu³. Chc¹c daæ mu poczucie przynale¿noœci, musicie z kolei zadbaæ
o efektywn¹ komunikacjê, otwartoœæ i atmosferê niek³amanej ¿yczliwoœci. Uznanie
natomiast zapewni mu pochwa³a, o znaczeniu której mówiliœmy ju¿ wczeœniej. I wresz-
cie potrzeba samorealizacji – zaspokojenie jej wymaga od was trudnej sztuki powierza-
nia wolontariuszowi odpowiedzialnoœci i obdarzania go zaufaniem. Samorealizacjê
zapewnicie mu niekiedy równie¿ poprzez „rzucanie na g³êbok¹ wodê” (ale zawsze 
w obecnoœci „ratownika”), stawianie wyzwañ, np. powierzaj¹c mu organizacjê jednej 
z uroczystoœci w oœrodku. Oczywiœcie we wszystkich tych dzia³aniach najwa¿niejszy
jest… zdrowy rozs¹dek. Wspó³pracuj¹c z dan¹ osob¹, po jakimœ czasie poznasz j¹ na
tyle, ¿e sam bêdziesz potrafi³ np. dobraæ jej odpowiednie wyzwanie. Jak ubranie szyte
na miarê. 

Modyfikacj¹ teorii A. Maslowa jest podejœcie, które prezentuje C. Alderfer.
Wed³ug niego  jednostkê motywuj¹ nastêpuj¹ce potrzeby:
1. potrzeby egzystencji – np. fizjologiczne, materialne, poprawy warunków pracy,
2. potrzeby relacji – np. integracji w zespole, aspiracji,
3. potrzeby wzrostu – np. samorealizacji.

Motywacja do dzia³ania jest tutaj funkcj¹ intensywnoœci potrzeby.
Zaspokojenie potrzeb sprawia, ¿e staj¹ siê one ma³o wa¿ne, z wyj¹tkiem potrzeb
rozwoju i samorealizacji. Te bowiem w miarê zaspokajania nie malej¹, lecz rosn¹.
W pracy z wolontariuszami warto zatem budziæ potrzeby samorealizacji poprzez
powierzanie zadañ i odpowiedzialnoœci, wyznaczanie pewnej przestrzeni wolnoœci,
w której bêd¹ mogli tworzyæ now¹ jakoœæ, poprzez podejmowanie ryzyka. Bêdzie to
mo¿liwe dziêki waszej otwartoœci na ich pomys³y. Przecie¿ ka¿da nowa osoba wnosi
do oœrodka równie¿ œwie¿oœæ spojrzenia, które pomaga pozbyæ siê rutyny. Pamiêtaj,
¿e jednym z najwiêkszych hamulców rozwoju jest myœl: „tutaj jeszcze nigdy tak nie
by³o”. Dlatego warto czasami zaryzykowaæ i otworzyæ siê na zmianê, zrobiæ coœ
wbrew przyzwyczajeniu, wyprzedziæ oczekiwania, spojrzeæ na trudnoœci z innego
punktu widzenia. Wolontariusz obdarzony zaufaniem to wolontariusz zmoty-
wowany do podejmowania nowych wyzwañ. A te – zgodnie z teori¹ C. Alderfera –
podobnie jak apetyt, rosn¹ w miarê jedzenia.
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Warto równie¿ odwo³aæ siê do dwuczynnikowej teorii motywacji 
F. Herzberga. Wed³ug niego zadowolenie b¹dŸ niezadowolenia z wykonywanej pracy
wywo³ane jest przez czynniki zwane motywatorami (ich obecnoœæ wywo³uje za-
dowolenie) i przez czynniki higieny (ich brak wywo³uje niezadowolenie). Moty-
watorami w ujêciu Herzberga s¹:
1. potrzeba osi¹gniêæ – mo¿liwoœæ robienia rzeczy ambitnych i maj¹cych sens,

stawiania sobie celów i obserwowania wyników swojej pracy;
2. zwiêkszenie odpowiedzialnoœci – mo¿liwoœæ wp³ywu na tempo, metody 

i organizacjê wykonywanej pracy, kryteria i  sposób oceny;
3. potrzeba uznania – chêæ i mo¿liwoœæ uzyskania obiektywnej oceny w³asnych

osi¹gniêæ oraz informacji zwrotnych na ich temat;
4. charakter pracy –  mo¿liwoœæ wykonywania zró¿nicowanych zadañ oraz wyko-

rzystania w pe³ni swoich talentów i umiejêtnoœci;
5. potrzeba wzrostu i rozwoju – mo¿liwoœæ ci¹g³ej ewolucji, „dojrzewania”, stawia-

nia sobie wyzwañ.
Praca, która jest dla wolontariusza wa¿na i która stanowi dla niego ci¹g³e

wyzwanie, sprawia, ¿e zaspokaja on swoje potrzeby i jest zmotywowany do dalszego
dzia³ania. Wykonywanie czynnoœci odbieranych jako nudne, nieciekawe i bez
znaczenia powoduje obojêtnoœæ i wycofywanie siê z aktywnoœci. St¹d wa¿n¹ rol¹ koor-
dynatora jest odpowiednie ³¹czenie zajêæ rutynowych oraz odpowiedzialnych w sposób
dostosowany do potrzeb jednostki. Dla ka¿dej osoby te proporcje mog¹ byæ ró¿ne. S¹
przecie¿ tacy, którzy w pe³ni realizuj¹ siê, wykonuj¹c np. prost¹ pracê biurow¹ i to im
wystarcza, ale s¹ i takie osoby, dla których osi¹gniêcie satysfakcji zwi¹zane jest z pod-
jêciem trudnych i odpowiedzialnych zadañ. Zawsze pomocna mo¿e byæ rozmowa 
o tym, czy zajêcia, które oferujemy wolontariuszowi, daj¹ mu mo¿liwoœæ satysfakcji,
czy wzmacniaj¹ organizacjê, rozwijaj¹ zainteresowania itd.

Wróæmy do teorii Herzberga. Jak ju¿ powiedzieliœmy, oprócz motywatorów
wymieni³ on czynniki higieny. S¹ to miêdzy innymi:
� polityka i administracja miejsca pracy – jakoœæ komunikacji, sprawnoœæ organi-

zacyjna, stopieñ zbiurokratyzowania;
� nadzór – umiejêtnoœci i osobowoœæ przywódcy/koordynatora;
� stosunki miêdzyludzkie – jakoœæ relacji w zespole pracowniczym;
� wynagrodzenie – pieni¹dze, inne œwiadczenia;
� warunki pracy – fizyczne œrodowisko pracy.

Same w sobie czynniki higieny nie motywuj¹ ludzi, jednak ich brak jest ele-
mentem demotywuj¹cym. Na przyk³ad zapewnienie wolontariuszowi dobrych warun-
ków pracy, zadbanie o to, by mia³ swoje miejsce pracy (biurko, krzes³o), nie bêdzie
wp³ywa³o na polepszenie wykonywanych przez niego czynnoœci, ale brak takiego
miejsca na pewno wp³ynie na to, czy bêdzie on chcia³ z nami zostaæ. Podobnie dzieje
siê, jeœli chodzi o przep³yw informacji. Sprawnie dzia³aj¹cy system administracji 
i przekazywania informacji jako oczywisty element ka¿dej pracy zapewne nie 
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zmotywuje wolontariusza. Ale jakiekolwiek problemy w tym obszarze dosyæ szybko
zniechêc¹ go do dzia³ania.

Podsumowuj¹c: praca w wolontariacie mo¿e staæ siê rzeczywist¹ szans¹
rozwoju – tak od strony podniesienia zawodowych kwalifikacji (nie tylko dla stu-
dentów), jak i poprzez sam fakt samorealizacji. Czêsto taki rodzaj dzia³alnoœci
pozwala nam zaspokoiæ potrzeby zupe³nie inne od tych zwi¹zanych z nasz¹ prac¹
zawodow¹, kiedy musimy zarabiaæ na ¿ycie. Odpowiada wartoœciom, za którymi
wiêkszoœæ z nas têskni i których szuka, takich jak bezinteresowne niesienie pomo-
cy, prawdziwy kontakt z drugim cz³owiekiem i nadanie sensu swoim dzia³aniom.
Wokó³ nas jest niezliczona liczba osób, które czêœæ swojego czasu gotowe s¹ przez-
naczyæ na dzia³ania zwi¹zane z wolontariatem. I warto odpowiadaæ na ich potrzeby,
bo dziêki temu ka¿da ze stron jest usatysfakcjonowana. 

Zbierzmy zatem omówione wy¿ej zagadnienia w kilka praktycznych
wskazówek. Oto co nale¿y pamiêtaæ przede wszystkim:
� wolontariusz powinien czuæ siê potrzebny – dbaj o realny wymiar zleconej mu

pracy, tzn. rzeczywiœcie wa¿nej do wykonania;
� praca wolontariusza powinna byæ dostrze¿ona i doceniona – poproœ, by 

z uznaniem wyra¿ali siê o niej wszyscy zaanga¿owani w dan¹ sprawê pracowni-
cy oœrodka;

� opracowanie konkretnego zakresu obowi¹zków dla wolontariusza powinno byæ
poprzedzone poznaniem jego potrzeb i preferencji – pytaj, co go interesuje, co
stanowi dla niego wyzwanie i co przyniesie mu satysfakcjê;

� stawiane cele powinny byæ jasno okreœlone i stopniowo powinien wzrastaæ
poziom trudnoœci i z³o¿onoœci zadañ (ku bardziej ambitnym) – œledŸ rozwój
wolontariusza, zapisuj wyniki jego pracy i osi¹gniêcia, przekazuj mu regularnie
swoje uwagi;

� zakres obowi¹zków wolontariusza powinien byæ sformu³owany w postaci
oczekiwanych wyników (efekt koñcowy), a nie tylko jako seria zadañ do wyko-
nania – dziel siê z wolontariuszem odpowiedzialnoœci¹ za wyniki;

� wolontariusz powinien mieæ poczucie wspó³autorstwa w pracy, któr¹
wykonuje – pozwól mu wspó³tworzyæ swój zakres obowi¹zków, zleæ kierowanie
pewnymi zadaniami, zapewnij wsparcie;

� pozwól wolontariuszowi myœleæ twórczo i kreatywnie podchodziæ do swojej
pracy, a nie tylko wykonywaæ polecenia;

� warto zatroszczyæ siê o rozszerzenie zakresu nagród ze s³ów na czyny – ist-
nieje wiele nagród symbolicznych, takich jak spotkania towarzyskie, wyjazdy 
w weekend, zdobywanie nowych umiejêtnoœci, drobne upominki;

� staraj siê eliminowaæ w pracy wolontariusza czynniki powoduj¹ce niezadowole-
nie (np. stresuj¹ce warunki pracy, ha³as, brak dostêpu do kom putera, itp.) i brak
wiêzi z innymi (w wyniku braku czasu na rozmowy w trakcie pracy, brak 
przerw).
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Egzekwowanie ustaleñ

Konflikty s¹ naturalnym elementem towarzysz¹cym ka¿dej grupie czy
zespo³owi. Zdarzaj¹ siê konflikty twórcze, z których rodzi siê nowe spojrzenie na
samych siebie, na drugiego cz³owieka czy dan¹ sytuacjê. Bywaj¹ te¿ jednak konflik-
ty, które odbieraj¹ chêæ do dzia³ania, niszcz¹ relacje lub pozostawiaj¹ nierozwi¹zane
kwestie. W naszej wspó³pracy z wolontariuszami równie¿ pojawi¹ siê sytuacje,
które narusz¹ przyjête wczeœniej ustalenia i stan¹ siê Ÿród³em konfliktu, zw³aszcza
wobec zaniedbywania przejêtych obowi¹zków.

Wspomniane wy¿ej partnerskie traktowanie wszystkich cz³onków zespo³u
(tak pracowników, jak i wolontariuszy) dotyczy tak¿e sytuacji, kiedy mamy im do
przekazania nieprzyjemne czy nawet bolesne uwagi. 

Niezale¿nie od charakteru pracy (p³atna czy oparta na wolontariacie)
przymykanie oczu na ³amanie regu³ nie s³u¿y nikomu. W dodatku mo¿e staæ siê
zaczynem dodatkowych konfliktów w zespole, co na pewno nie wp³ynie na pod-
niesienie jakoœci œwiadczonej przez was pomocy.

Jak w ka¿dej trudnej sytuacji warto zacz¹æ od rozmowy – dialogu opartego na
aktywnym s³uchaniu, poznaniu perspektywy drugiej strony, na pytaniach otwartych,
parafrazach, klaryfikacjach i faktach informacji zwrotnej. Warto przy takiej rozmowie
okazaæ postawê asertywn¹, czyli opart¹ na szacunku do drugiej osoby przy równoczes-
nym zachowaniu prawa do stanowczego przeciwstawiania siê temu, co dzia³a na
szkodê oœrodka. Skorzystanie w tym celu z asertywnej krytyki jest pierwsz¹ „pó³k¹
interwencji”, do wykorzystania tu i teraz. Za jej pomoc¹ mo¿na podj¹æ uczciw¹ 
i otwart¹ próbê uzyskania zmiany zachowania lub postêpowania wolontariusza 
z niew³aœciwego i nieefektywnego na prawid³owe i efektywne, zast¹pienia jego niekon-
struktywnych dzia³añ na konstruktywne, korzystne dla ka¿dej ze stron konfliktu. 

W tym duchu model asertywnego wyra¿ania krytyki przedstawia siê
nastêpuj¹co:
� Fakty –  konkretny opis tego, co siê dzieje lub co siê wydarzy³o i co budzi Twoje

negatywne ustosunkowanie, np. Nie przyszed³eœ dzisiaj na dy¿ur, do którego siê
zobowi¹za³eœ, podczas zajêæ wyrównawczych dla dzieci i nie poinformowa³eœ
mnie o tym.

� Ustosunkowanie negatywne – wyra¿enie prze¿ywanych w zwi¹zku z tym
emocji lub okreœlonej postawy maj¹cej zwi¹zek z zaistnia³ymi faktami, np. Nie
zgadzam siê na takie sytuacje niedotrzymywania wzajemnych ustaleñ.

� Oczekiwanie – zawarcie z wolontariuszem umowy, ¿e dokona on poprawy 
w swoich zachowaniach, które zosta³y poddane krytyce. Mo¿na to zrobiæ 
w formie asertywnej proœby (np. Czy móg³byœ to dla mnie zrobiæ i trzymaæ siê pod-
jêtych ustaleñ?), asertywnego polecenia (np. Proszê, abyœ jutro przyszed³ 
i na przysz³oœæ uprzedza³ mnie telefonicznie o ka¿dej zmianie.) lub pytania moty-
wuj¹cego, maj¹cego na celu wzbudzenie pozytywnej motywacji do samodzielnej 
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i odpowiedzialnej aktywnoœci w celu rozwi¹zania zaistnia³ego problemu (np. Jak¹
widzisz mo¿liwoœæ rozwi¹zania tego problemu? Co zamierzasz zrobiæ w tej sytuacji?
Jakie masz propozycje? Jak mo¿emy umówiæ siê w tej sprawie?).

Istot¹ wyra¿enia asertywnej krytyki nie jest udowadnianie wolonta-
riuszowi winy ani karanie go. Wykorzystanie jej w tym celu jest sprzeczne 
z sam¹ ide¹ zachowañ asertywnych, które s³u¿¹ wywieraniu konstruktywnego
wp³ywu na innych nie za pomoc¹ presji, straszenia czy szanta¿u, lecz przez szczere
i uczciwe komunikaty wyra¿ane wprost. Po¿¹dany skutek mo¿e przynieœæ tylko 
autentyczna ¿yczliwoœæ i szacunek, które wspó³istniej¹ obok nawet najtrudniejszych
s³ów. Dobrze, jeœli negatywne uwagi przekazuje wolontariuszowi osoba, z któr¹ ma
on dobry kontakt lub któr¹ podziwia i szanuje. Jeœli wolontariusz pope³ni b³¹d, nie
rób mu wyrzutów, lecz po prostu wyjaœnij mu sytuacjê i poproœ, aby wyci¹gn¹³
wnioski na przysz³oœæ.

W przypadku braku oczekiwanej zmiany zachowania, powtarzaj¹cych siê
problemów (mimo zastosowania ww. prób szukania rozwi¹zañ) warto skorzystaæ 
z kolejnego obszaru asertywnych zachowañ, jakim jest stawianie granic. Rozwi¹zania
agresywne (np. k³ótnia, pretensje, ocena) mog¹ tylko nasiliæ konflikt (upomniany w
nieprzyjemnym tonie i w formie oceny wolontariusz mo¿e czuæ siê sprowokowany do
podobnej reakcji). Uleg³oœæ zaœ jest milcz¹cym przyzwoleniem na zaistnia³e fakty,
rodzi te¿ narastaj¹ce w nas i w innych uczucie agresji i niesprawiedliwoœci.  

Ca³a istota asertywnoœci w takich sytuacjach kryje siê w stopniowaniu
reakcji, stosowaniu odpowiedniego jêzyka (komunikaty „JA”) oraz wykorzystaniu
zaplecza (do zakoñczenia wspó³pracy w³¹cznie). Dlatego warto pamiêtaæ 
o czteroetapowej procedurze stawiania granic mog¹cej s³u¿yæ nam do egzekwowa-
nia przyjêtych ustaleñ. Oto ona:

1 etap –  Informowanie
Informujesz wolontariusza o tym, jak odbierasz jego zachowanie. Np.:
Nie podoba mi siê, ¿e mimo wczeœniejszych ustaleñ ani razu nie pojawi³eœ siê jeszcze
na naszym wspólnym spotkaniu zespo³u. Tym bardziej, ¿e Pani Krystyna, do której
chodzisz, dzwoni³a kilkakrotnie w Twojej sprawie.

2 etap –  Informowanie zakoñczone wyra¿eniem z³oœci
Jeœli wolontariusz nie zmienia swego zachowania, mimo i¿ zdaje sobie sprawê 
z twojego niezadowolenia –  dajesz wyraz swojemu zniecierpliwieniu oraz bardziej
stanowczo ¿¹dasz zmiany zachowania. Powtarzasz swoje zdanie zawsze, kiedy dana
sytuacja siê powtórzy. Np.:
Czujê siê zirytowana i zlekcewa¿ona tym, ¿e nie odpowiadasz na moje proœby i tele-
fony. Dzwoniê do ciebie od paru dni i proszê, byœ przyszed³ na spotkanie zespo³u. Ty
mówisz, ¿e przyjdziesz, a nastêpnie siê nie pojawiasz. Sytuacja powtarza siê.
Naprawdê zaczyna mnie to z³oœciæ.
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3 etap –  Przywo³ywanie asertywnego zaplecza
Jeœli wolontariusz mimo wszystko dalej nie zmienia swojego zachowania,
powo³ujesz siê na zaplecze. Informujesz go, co masz zamiar uczyniæ, jeœli nadal
bêdzie tak postêpowa³. Zaplecze stanowi zabezpieczenie przed bezradnoœci¹.
U¿ywasz go nie po to, aby ukaraæ drug¹ osobê (groŸba) czy zemœciæ siê na niej, lecz
po to, by broniæ swoich praw. W ca³ej sytuacji rozmowy wa¿na jest twoja otwartoœæ
i stanowczoœæ oraz realne i uzasadnione oczekiwania. Np.:
Jeœli nie przyjdziesz na najbli¿sze spotkanie zespo³u, to chcia³bym siê z tob¹ spotkaæ
osobiœcie i porozmawiaæ o zaistnia³ej sytuacji. Jeœli nie przyjdziesz na to spotkanie,
bêdê rozwa¿aæ zakoñczenie naszej wspó³pracy.

4 etap –  Spe³nienie zapowiedzi z asertywnego zaplecza
Wykorzystujesz zaplecze. Np.:
Umówiliœmy siê na osobiste spotkanie, by porozmawiaæ spokojnie o tym, co siê
dzieje, dlaczego nie przychodzi³eœ na spotkania zespo³u. Nie pojawi³eœ siê jednak.
Kilkakrotnie powtarza³am ci, ¿e jest to dla mnie wa¿ne, ¿e obecnoœæ na tych spotka-
niach jest jedn¹ z podstawowych regu³ obowi¹zuj¹cych ka¿dego cz³onka oœrodka.
Nie uprzedza³eœ mnie, ¿e nie przyjdziesz ani nie informowa³eœ o przyczynach
nieobecnoœci. Taka sytuacja jest dla mnie nie do przyjêcia. Podjê³am decyzjê 
o zakoñczeniu wspó³pracy z tob¹. Chcia³am ci podziêkowaæ za twój wk³ad w ¿ycie
oœrodka...

Wa¿ne, by wybieraæ takie zaplecze, z którego jesteœ w stanie skorzystaæ.
Zakoñczenie wspó³pracy z dan¹ osob¹ to niew¹tpliwie zaplecze najmocniejsze.
Skorzystanie z niego jest efektem roz³o¿onej w czasie sumy negatywnych doœwiad-
czeñ czy nieskutecznoœci podejmowanych interwencji. Warto pamiêtaæ, ¿e istnieje
wiele poœrednich dróg, które warto zastosowaæ jako zaplecze (np. osobiste spotkanie
z kierownikiem oœrodka, zmniejszenie zakresu odpowiedzialnoœci), co byæ mo¿e
skutecznie rozwi¹¿e zaistnia³y problem i stanie siê przestrzeni¹ wzajemnego
porozumienia. 

Skorzystanie z najmocniejszego zaplecza i zakoñczenie wspó³pracy z danym
wolontariuszem na pewno nie jest decyzj¹ ³atw¹. Warto siê do tego przygotowaæ, tak¿e
poprzez stanowcze i konsekwentne informowanie o tym, na co siê nie zgadzasz i co ci
siê nie podoba we wspó³pracy z dan¹ osob¹. Takie stopniowanie w rozwi¹zywaniu kon-
fliktu z wolontariuszem w du¿ym stopniu zapobiega pope³nieniu b³êdu. Natomiast
zatrzymywanie za wszelk¹ cenê osoby, która dezorganizuje pracê ca³ego oœrodka, nie
pomaga ¿adnej ze stron konfliktu i budzi negatywne emocje. 

Podjêcie ostatecznej decyzji o rozstaniu nie jest jeszcze samym rozstaniem.
Postaraj siê, aby po¿egnanie, mimo istniej¹cych zatargów, odby³o siê w atmosferze
¿yczliwoœci, wdziêcznoœci (za te momenty, w których wspó³praca uk³ada³a siê dobrze)
i prawdy (szczere poinformowanie innych, jaki jest powód tej decyzji). Zapobiegnie to
snuciu domys³ów przez pozosta³ych wolontariuszy. 
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Oczywiœcie z wolontariuszem ¿egnacie siê nie tylko z powodu konfliktów
czy niedopasowania. Wolontariusze te¿ po prostu odchodz¹. Studenci – bo koñcz¹
studia, zak³adaj¹ rodziny lub rozpoczynaj¹ swoj¹ pierwsz¹ pracê, co poch³ania ich
czas i energiê. Osoby ju¿ pracuj¹ce – bo zmienia siê ich sytuacja ¿yciowa lub zain-
teresowania. Jeszcze inni – bo zaczyna brakowaæ im czasu, by powierzone zadania
wykonywaæ sumiennie i rzetelnie. Czêsto s¹ to po¿egnania pe³nie ciep³a i obopólnej
wdziêcznoœci. To moment na zatrzymanie, podsumowanie wspólnie spêdzonego
czasu. Chwila wspomnieñ. To, co mo¿esz wtedy zrobiæ, to zupe³nie naturalnie skon-
centrowaæ siê na tym, by –  jak kiedyœ na pocz¹tku – znaleŸæ czas na rozmowê, na
spotkanie, na zorganizowanie wspólnego po¿egnania. Na zapewnienie, ¿e „stary”
wolontariusz jest jak przyjaciel, zawsze mile widziany jako goœæ, ¿e sprawi wam
radoœæ, gdy od czasu do czasu wymienicie siê informacjami, co u was s³ychaæ, co
siê zmieni³o, jak idzie praca itp. Rozstania z wolontariuszami-przyjació³mi mo¿esz
potraktowaæ jak swego rodzaju uroczystoœæ. Mo¿e warto zatroszczyæ siê o jakiœ
po¿egnalny rytua³ – drobny upominek, kolacjê w gronie wspó³pracowników,
wspólne zdjêcie, ciep³y list lub cokolwiek, co stanie siê symbolicznym zwieñcze-
niem wspólnej pracy. Ka¿dy z was da³ to, co mia³ najlepszego, co by³o w nim najlep-
szego, i teraz ka¿dy z was otwiera siê na „nowe” – to przecie¿ samo ¿ycie. Przyjd¹
nowe osoby i nie watro traciæ czasu na rozwa¿ania „co by by³o, gdyby...” lub kon-
centrowaæ siê na tym, jak wiele wysi³ku znowu przed wami. Warto za to, gdy 
w drzwiach pojawia siê Cz³owiek…
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Wstêp

Wolontariat najczêœciej jest kojarzony z dzia³aniem organizacji pozarz¹-
dowych. Osoby pytane, co wiedz¹ na tematu wolontariatu, najczêœciej wymieniaj¹
ochotników zbieraj¹cych pieni¹dze w ramach Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
lub na PCK. Tymczasem coraz czêœciej wolontariusze pojawiaj¹ siê w placówkach pod-
leg³ych organom administracji publicznej, takich jak szpitale, oœrodki pomocy
spo³ecznej, szko³y itp. W 1997 roku Centrum Wolontariatu w Warszawie rozpoczê³o
wspó³pracê z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej na warszawskim ¯oliborzu – pierwsz¹ 
w Polsce placówk¹, która zdecydowa³a siê na w³¹czenie wolontariuszy w dzia³ania na
rzecz swoich klientów. 

Program „Wontariat w OPS na Mazowszu” realizujemy od 1997 roku. Powsta³ on
we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem BORIS i Centrum Wolontariatu, a naszym celem
by³o wykorzystanie potencja³u tkwi¹cego w spo³ecznoœci lokalnej. ¯oliborz zawsze
by³ dzielnic¹, w której du¿o siê dzia³o, ludzie byli bardzo aktywni, powstawa³y tu
pierwsze po roku 1990 rganizacje i st¹d te¿ pomys³, ¿eby wykorzystaæ istniej¹ce tu
mo¿liwoœci. Chcieliœmy tak¿e zmieniæ wizerunek Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który
w powszechnej opinii postrzegany jest jako miejsce, gdzie ludzie przychodz¹ tylko 
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po zasi³ki. Wolontariusze pomogli nam ten wizerunek zmieniæ. Dziêki nim ludzie wie-
dz¹, ¿e OPS to tak¿e praca socjalna, rozmowy z potrzebuj¹cymi, spotkania, wsparcie. 

Agnieszka Jasiñska, OPS Dzielnicy ¯oliborz M.St. Warszawy 

Pomys³ na wprowadzenie wolontariatu w tego rodzaju placówkach wzi¹³ siê 
z przekonania, ¿e oœrodki pomocy spo³ecznej s¹ naturalnym miejscem spotkania osób
potrzebuj¹cych pomocy z tymi, którzy chc¹ jej udzieliæ. Oœrodki maj¹ wiedzê o prob-
lemach i potrzebach mieszkañców, doœwiadczon¹ kadrê i uprawnienia do badania sytu-
acji bytowej osób ubiegaj¹cych siê o wsparcie. S¹ obecne we wszystkich gminach,
dziêki czemu pomoc wolontariuszy mo¿e odbywaæ siê na poziomie lokalnym, w opar-
ciu o potencja³ danej spo³ecznoœci i w odpowiedzi na potrzeby jej cz³onków. 

Zawsze uwiera³ nas brak czasu na pracê socjaln¹. Czêsto nasze dzia³ania
sprowadza³y siê do pracy administracyjnej. Na pierwszym miejscu by³o finansowe
zaopatrzenie rodziny. Nawet jeœli pracownik socjalny dostrzega³ w niej tak¿e potrze-
by innego rodzaju, zazwyczaj nie mia³ fizycznych mo¿liwoœci ich zaspokojenia.
Wolontariat jest dla mnie brakuj¹cym ogniwem, uzupe³nieniem tej luki.

Iwona Broszkiewicz, MOPS Radomsko

Wolontariusze uzupe³niaj¹ dzia³ania oœrodka w zakresie pomocy pozamate-
rialnej. Dziêki ich obecnoœci OPS mo¿e szybciej reagowaæ na potrzeby pod-
opiecznych, obj¹æ wsparciem wiêksz¹ liczbê osób. Mo¿e te¿ proponowaæ nowe
formy us³ug zarówno klientom, jak i mieszkañcom, którzy nie korzystaj¹ ze œwiad-
czeñ oœrodka, a znajduj¹ siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, np. osobom niepe³no-
sprawnym, seniorom.

Wolontariat w OPS jest uzupe³nieniem i rozszerzeniem pracy socjalnej. Daje klien-
tom to, czego my, pracownicy socjalni nie mo¿emy im daæ podczas wype³niania
codziennych obowi¹zków. Dziêki wolontariuszom zarówno my, jak i odbiorcy ich
us³ug, uczymy siê innego stylu ¿ycia.

Beata Kanarska, OPS Dzielnicy Ursynów M.St. Warszawy

Wolontariusz jest te¿ dodatkowym Ÿród³em wiedzy o klientach poprzez
kontakt nie tylko w sytuacji wywiadu, ale na co dzieñ. Mo¿e dostarczaæ wiadomoœ-
ci o realnych potrzebach i problemach klienta, ale te¿ weryfikowaæ nieprawdziwe
informacje podawane pracownikom socjalnym. Obecnoœæ wolontariuszy w oœrodku
sprawia, ¿e staje siê ona placówk¹ integruj¹c¹ spo³ecznoœæ lokaln¹, otwart¹ dla
wszystkich mieszkañców. Zmienia siê równie¿ spo³eczny odbiór jej dzia³alnoœci.
Zazwyczaj ludzie postrzegaj¹ OPS albo jako urz¹d, albo jako miejsce przyznawania
pomocy pieniê¿nej osobom „z marginesu”. To, ¿e wolontariusze mog¹ obserwowaæ
¿ycie mieszkañców z bliska oraz dostrzegaæ i zaspokajaæ potrzeby osób
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znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, powoduje prze³amanie stereotypów 
i zmianê wizerunku pomocy spo³ecznej.

Po raz pierwszy w roku 2004 podjêto dyskusjê (szczególnie z ludŸmi m³odymi) o tym,
jak mo¿na w sposób po¿yteczny wykorzystaæ swój czas i czerpaæ korzyœci z bezin-
teresownej pomocy innym ludziom. Zaczêto uœwiadamiaæ m³odym mieszkañcom
Gminy S³upno, ¿e poprzez zaanga¿owanie w wolontariat maj¹ wp³yw na miejsce, 
w którym ¿yj¹.

Monika Pankowska, GOPS S³upno

Etapy wprowadzania wolontariuszy w dzia³ania OPS

Od momentu podjêcia wspó³pracy Centrum Wolontariatu w Warszawie 
z OPS Dzielnicy ¯oliborz M. St. Warszawy minê³o ju¿ ponad 10 lat. W tym czasie ko-
lejne oœrodki pomocy spo³ecznej rozpoczyna³y wspó³pracê z wolontariuszami. Obecnie
(2008 rok) takich oœrodków jest ponad siedemdziesi¹t. Dzia³aj¹cy w nich wolontariusze
najczêœciej zajmuj¹ siê dzieæmi, pomagaj¹c im w odrabianiu lekcji i organizuj¹c im
czas wolny. Opiekuj¹ siê tak¿e seniorami oraz osobami niepe³nosprawnymi. Pomagaj¹
na terenie oœrodka, w œwietlicach œrodowiskowych, bezpoœrednio w domach pod-
opiecznych, a tak¿e podczas imprez organizowanych przez OPS. Rokrocznie zg³aszaj¹
siê nowe oœrodki chêtne do podjêcia wspó³pracy z wolontariuszami, widz¹ wielk¹
potrzebê w³¹czania ochotników w dzia³ania na rzecz swoich spo³ecznoœci.

Na podstawie wieloletniej wspó³pracy z oœrodkami pomocy spo³ecznej
wyodrêbniliœmy nastêpuj¹ce etapy wprowadzania wolontariatu dzia³ania OPS:
� decyzja oœrodka i wybór koordynatora wolontariatu (zgoda dyrektora na

wdro¿enie programu wolontariackiego w oœrodku; poinformowanie pracowni-
ków oœrodka o planach wspó³pracy z wolontariuszami; wyznaczenie i prze-
szkolenie koordynatora wolontariatu);

� poinformowanie i przygotowanie œrodowiska lokalnego (poinformowanie part-
nerów lokalnych o planach wdro¿enia programu wolontarystycznego i nawi¹zanie 
z nimi wspó³pracy w zakresie wolontariatu; rozeznanie zapotrzebowania na pomoc
wolontariuszy; promocja wolontariatu w œrodowisku lokalnym; poinformowanie
mieszkañców o mo¿liwoœci korzystania z pomocy wolontariuszy);

� opracowanie programu i procedur wewnêtrznych w oœrodku (opracowanie
programu wolontariackiego; okreœlenie i zatwierdzenie bud¿etu; opracowanie
regulaminu pracy wolontariuszy oraz przygotowanie dokumentacji niezbêdnej
przy wspó³pracy z wolontariuszami; wpisanie wolontariatu do regulaminu orga-
nizacyjnego oœrodka lub jako oddzielny program aktywizacji œrodowiska lo-
kalnego; opracowanie projektów wolonatriackich);

� rekrutacja wolontariuszy i wyznaczenie zadañ (zebranie i weryfikacja ofert
pracy dla wolontariuszy; tworzenie bazy klientów; pozyskanie i selekcja 
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wolontariuszy, tworzenie bazy wolontariuszy; przygotowanie wolontariuszy do pra-
cy, powierzenie im konkretnych zadañ; wprowadzenie wolontariuszy w œrodowisko);

� wspó³praca z wolontariuszami (monitoring pracy wolontariuszy; wspieranie ich
dzia³añ; stworzenie systemu nagradzania i motywowania wolontariuszy);

� sta³a wspó³praca koordynatora ze wspó³pracownikami i partnerami lokalnymi.
W dalszej czêœci tego rozdzia³u omówimy szerzej kolejne etapy przygo-

towania do wdro¿enia programu wolontariackiego i samej wspó³pracy OPS-u z wolon-
tariuszami. 

Decyzja oœrodka i wybór koordynatora wolontariatu 

Pierwszym krokiem niezbêdnym do rozpoczêcia wspó³pracy z wolonta-
riuszami jest zgoda dyrekcji oœrodka. W ponad dziesiêcioletniej historii rozwoju wolon-
tariatu w OPS wielokrotnie zdarza³o siê, ¿e to od pracowników pochodzi³ pomys³
w³¹czenia ochotników w dzia³ania oœrodka, ale nigdy nie uda³o siê wprowadziæ go 
w ¿ycie, bo nie by³o zgody i przychylnoœci prze³o¿onych. Dlatego niezmiernie wa¿ne
jest podjêcie przez dyrekcjê decyzji o rozpoczêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do
wprowadzenia wolontariatu i w³¹czenie ich do planu pracy na dany rok.

Wdro¿enie wolontariatu w OPS wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zastosowania zmian 
w dotychczasowym schemacie pracy oœrodka, co dotyczy np. wyodrêbnienia sta-
nowiska koordynatora i jego wynagrodzenia, czy te¿ zmian¹ zakresu zadañ innych
pracowników, zaanga¿owanych w program i wymóg ich realizacji. Takie decyzje,
rzutuj¹ce na pracê ca³ej instytucji w³adna jest podj¹æ tylko dyrekcja. Zatem podjê-
cie przez dyrekcjê oœrodka decyzji o rozpoczêciu dzia³añ zmierzaj¹cych do wpro-
wadzenia wolontariatu jest elementem kluczowym w realizacji programu.

Teodora Karolik, MOPS Radom

Kolejnym krokiem bêdzie poinformowanie o tej decyzji pracowników oœrod-
ka. Wdro¿enie i rozwój wolontariatu w OPS to zawsze praca ca³ego zespo³u. Wszyscy
pracownicy musz¹ wiedzieæ, na czym polega i jak funkcjonuje wolontariat w oœrodku,
w jaki sposób i kiedy bêdzie wprowadzany, jaka bêdzie ich rola w jego rozwijaniu.
Wa¿ne jest te¿, aby mieli œwiadomoœæ, ¿e wolontariusze nie wykonuj¹ zadañ objêtych
polityk¹ etatow¹, a zatem nie bêd¹ stanowiæ ¿adnego zagro¿enia dla ich pozycji
zawodowej. Ochotnicy uzupe³ni¹ pracê personelu p³atnego o to, czego na co dzieñ OPS
nie mo¿e daæ swoim podopiecznym.

Spotkanie z pracownikami, podczas którego dyrektor informuje o planach
wspó³pracy z wolontariuszami, jest te¿ œwietn¹ okazj¹ do wy³onienia koordynatora
wolontariatu – osoby odpowiedzialnej za organizowanie i prowadzenie tej nowej
formy us³ug. Mo¿e byæ to pracownik, który zg³osi siê sam lub zostanie wskazany
przez prze³o¿onych. Praktyka pokazuje, ¿e osoby odgórnie wyznaczone do tej roli,
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mimo pierwotnych obaw i niezadowolenia, ¿e nie by³a to ich samodzielna decyzja,
z czasem bardzo dobrze wchodz¹ w nowe zadania i œwietnie wype³niaj¹ swoje
obowi¹zki. Najczêœciej w oœrodkach, które ju¿ wspó³pracuj¹ z wolontariuszami,
tak¹ funkcjê pe³ni jedna osoba. Polecamy równie¿ rozwi¹zanie, które zastosowali-
œmy w projekcie „Wolontariat w OPS” wspó³finansowanym ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach EFS, szkol¹c po dwóch pracowników z jednego oœrodka.
Dwie osoby przygotowane do roli koordynatora mog¹ siê wzajemnie wspieraæ 
i uzupe³niaæ, a w razie nieobecnoœci zastêpowaæ. 

Cechy i zadania koordynatora wolontariatu

Jakie cechy powinien posiadaæ koordynator? Na pewno musi to byæ osoba
komunikatywna, lubi¹ca kontakty z ludŸmi, dobrze zorientowana w dzia³aniach oœrod-
ka i potrzebach klientów. Dobrze, aby kandydat na koordynatora by³ dobrym organiza-
torem, osob¹ otwart¹ na zmiany i nowe zadania.

Koordynator wolontariatu powinien byæ osob¹ otwart¹, pomys³ow¹, elastyczn¹,
pozytywnie nastawiona do ¿ycia i pe³n¹ wiary w ideê wolontariatu – bez tego siê nie
uda. Musi te¿ mieæ intuicjê do ludzi, widzieæ, kto do czego pasuje, komu jakie przy-
dzieliæ zadanie.

Katarzyna Kulik-Ca³a, OPS Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy

Dobry koordynator powinien byæ empatyczny, otwarty zarówno na potrzeby wolon-
tariuszy, jak i osób, którym maj¹ pomagaæ. Dobrze, aby by³ wyrozumia³y i elasty-
czny, bo ludzie czasem przychodz¹ ze swoja wizj¹ wolontariatu, która mo¿e ró¿niæ
siê od tego, co proponuje oœrodek.

Iwona Broszkiewicz, MOPS Radomsko

Wa¿ne jest to, komu i w jaki sposób powierza siê funkcjê koordynatora ds. wolon-
tariatu. Jeœli jest to osoba, która zosta³a wskazana przez kierownika czy dyrektora,
choæ zupe³nie „nie czuje” tego tematu, tak naprawdê wolontariat mo¿e traktowaæ
po macoszemu. Nie jest to jednak przes¹dzone – mo¿e siê okazaæ, ¿e taka osoba
pomimo swoich wczeœniejszych obaw znakomicie sprawdzi siê w tej roli. Dobre
nastawienie koordynatora i znajomoœæ problematyki spo³ecznej to cechy, które
dobrze rokuj¹. Ponadto wa¿na jest dobra organizacja pracy, zaanga¿owanie oraz
³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów interpersonalnych.

Bo¿ena Marczak, GOPS Stare Babice

Dlaczego warto byæ koordynatorem? Zobaczmy, co mówi¹ o tym doœwiadczeni
koordynatorzy wolontariatu w OPS:
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Praca koordynatora wolontariatu daje mo¿liwoœæ zrobienia kolejnego kroku na swo-
jej drodze zawodowej. Warto siê zaanga¿owaæ i poœwiêciæ jej czas, bo to bez w¹tpie-
nia cenne doœwiadczenie. Jako koordynatorzy s³uchamy innych, pomagamy, ale
równie¿ uczymy siê ró¿norodnych rozwi¹zañ. Praca daje nam du¿o zadowolenia,
wzbogaca relacje. To buduj¹ce, ¿e ma ona dla innych du¿e znaczenie, a do tego
przynosi nam prawdziw¹ satysfakcjê. Gdy czujemy siê komuœ potrzebni, pracuje siê
znacznie lepiej – brzmi to mo¿e banalnie, ale to prawda. Rola koordynatora jest
nie³atwa, musimy bowiem zapewniæ wszystko, co potrzebne, by inni mogli sprawnie
i skutecznie wykonaæ powierzone im zadania. Wdziêcznoœæ i uznanie wynagradzaj¹
nam jednak wszelki trud i ogromnie nas mobilizuj¹.

Monika Pankowska, GOPS S³upno

Bycie koordynatorem wolontariatu daje mi wiarê w ludzi i w to, ¿e w dzisiejszym
œwiecie mo¿na wci¹¿ spotkaæ osoby, które s¹ gotowe poœwiêcaæ siê innym zupe³nie
bezinteresownie.

Beata Kanarska, OPS Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy 

Pe³nienie funkcji koordynatora wolontariatu pozwala mi na codzienny kontakt 
z niezwyk³ymi ludŸmi, jakimi s¹ nasi wolontariusze. S¹ to osoby w ró¿nym wieku, 
o ró¿nych zainteresowaniach i doœwiadczeniach ¿yciowych, otwarte na drugiego
cz³owieka, pe³ne radoœci oraz zapa³u do ¿ycia. Bycie koordynatorem umo¿liwia mi
realizacjê w³asnych pomys³ów, samodzieln¹ organizacjê pracy i zarz¹dzanie cza-
sem. Dziêki wspó³pracy z wolontariuszami nauczy³am siê byæ „uwa¿na na drugiego
cz³owieka”, otwarta na innych i na ich pomys³y. Kontakt z tymi niezwyk³ymi ludŸmi
nadaje sens temu, co robiê.

Anna Rybak, OPS Dzielnicy Wola M. St. Warszawy

Co nale¿y do obowi¹zków koordynatora? Koordynator jest osob¹ dzia³aj¹c¹ 
w ró¿nych obszarach: wspó³pracuje z innymi pracownikami oœrodka, wolonta-
riuszami, odbiorcami us³ug wolontariackich, przedstawicielami spo³ecznoœci lokalnej. 
Oto najwa¿niejsze zadania koordynatora wolontariatu w OPS:
� wspó³praca z pracownikami socjalnymi i partnerami lokalnymi w celu diagno-

zowania potrzeb, do zaspakajania których niezbêdne jest  zaanga¿owanie wolon-
tariuszy,

� przyjmowanie i weryfikacja zadañ dla wolontariuszy, pracowników socjalnych,
wyszukiwanie ofert pracy dla wolontariuszy,

� pozyskiwanie wolontariuszy,
� tworzenie bazy wolontariuszy i odbiorców ich us³ug,
� opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotycz¹cej pracy wolontariuszy,
� wyznaczenie wolontariuszowi konkretnych zadañ, zawarcie umowy,
� przygotowanie wolontariusza do wykonywania zadañ,
� wprowadzenie wolontariusza w œrodowisko,
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� monitorowanie pracy wolontariuszy,
� motywowanie i nagradzanie wolontariuszy,
� sta³a wspó³praca z innymi pracownikami OPS, odbiorcami pracy wolontariuszy 

i partnerami lokalnymi,
� pozyskiwanie dodatkowych Ÿróde³ finansowania dzia³añ zwi¹zanych z wolonta-

riatem,
� promocja wolontariatu w œrodowisku lokalnym.

Zadania te zostan¹ dok³adniej omówione w dalszej czêœci tego rozdzia³u, 
w tym miejscu warto natomiast podkreœliæ ich wieloœæ i z³o¿onoœæ. Planuj¹c zatem
w³¹czenie wolontariatu na sta³e w ofertê oœrodka, nale¿y pomyœleæ o wyodrêbnieniu
stanowiska koordynatora. Praktyka pokazuje, ¿e bardzo trudne jest po³¹czenie pracy
socjalnej w rejonie z rol¹ koordynatora dzia³añ wolontariackich. Rozwi¹zaniem tego
problemu mo¿e byæ stworzenie odrêbnego stanowiska, w ramach którego pracownik
bêdzie zajmowa³ siê tylko wolontariatem, lub takie przeorganizowanie zadañ, aby
osoba odpowiedzialna za wolontariat mia³a na to przeznaczon¹ po³owê swojego
etatu. W oœrodkach, które od lat wspó³pracuj¹ z ochotnikami, stosuje siê oba te
rozwi¹zania. W sytuacji, kiedy obowi¹zki koordynatora stanowi¹ po³owê jego etatu,
w wielu oœrodkach s¹ one ³¹czone z prac¹ w rejonie (ale w znacznie mniejszym stop-
niu ni¿ w przypadku innych pracowników) lub z innymi zadaniami, np. z koor-
dynowaniem projektów finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej. Jednak¿e 
w oœrodkach, gdzie istnieje potrzeba objêcia dzia³aniami wolontariackimi du¿ej licz-
by podopiecznych, bardzo pomocne bêdzie stworzenie samodzielnego stanowiska
koordynatora wolontariatu.

Kolejnym krokiem po wyznaczeniu osoby, która bêdzie pe³ni³a funkcjê koor-
dynatora wolontariatu, jest przygotowanie jej do tej roli. Zajmuje siê tym Centrum
Wolontariatu w Warszawie, które proponuje cykl szkoleñ specjalnie dla oœrodków
pomocy spo³ecznej. W ramach tych szkoleñ osoby przygotowywane do roli koordyna-
tora zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci dotycz¹ce organizacji wolontariatu w OPS,
zwi¹zanych z tym kwestii prawnych, sposobów pozyskiwania wolontariuszy, metod
pracy oraz promocji wolontariatu.

Przyjrzyjmy siê, co mamy… 

Przystêpuj¹c do wprowadzenia wolontariatu, warto przeanalizowaæ sytuacjê
oœrodka, jego zasoby i potencja³. Jest to wa¿ne, by zdaæ sobie sprawê zarówno 
z mo¿liwoœci, jak i ewentualnych braków oraz zagro¿eñ. Najlepiej zacz¹æ od poten-
cja³u placówki. Co jest jej mocn¹ stron¹? Czym dysponuje oœrodek? Jakie ma zaso-
by ludzkie i materialne? Odpowiedzi mog¹ byæ ró¿ne. 

Niezwykle wa¿nym i zarazem podstawowym atutem jest przychylnoœæ
dyrekcji i pozosta³ych pracowników. Nic tak nie pomaga, jak wspólne przekonanie, co
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do s³usznoœci dzia³añ. Koordynator nic nie zdzia³a³by sam. Anga¿owanie wolontariuszy
w dzia³ania oœrodka jest zawsze prac¹ ca³ego zespo³u. 

Ogromn¹ wartoœci¹ jest bez w¹tpienia wiedza wspó³pracowników o œro-
dowisku lokalnym, jego problemach, a przede wszystkim o mo¿liwoœciach ich
rozwi¹zywania. Warto w pe³ni korzystaæ z umiejêtnoœci, jakie pracownicy zdobyli pod-
czas ró¿nych szkoleñ (np. pracy metod¹ Centrum Aktywnoœci Lokalnej). Poza tym
wœród pracowników lub wspó³pracowników oœrodka s¹ zapewne psycholodzy, specja-
liœci od przeciwdzia³ania uzale¿nieniom, przemocy w rodzinie itp. To ich bêdzie mo¿na
poprosiæ o pomoc w przygotowaniu wolontariuszy do pracy z dzieæmi z rodzin pato-
logicznych, to oni mog¹ wesprzeæ wolontariusza w trudnej sytuacji, poprowadziæ
spotkanie z ochotnikami.

Przyjrzyjmy siê tak¿e, jakim zapleczem lokalowym dysponuje oœrodek. Czy
jest w nim miejsce, gdzie koordynator bêdzie móg³ spokojnie rozmawiaæ z  kandy-
datami na wolontariuszy? Czy w oœrodku jest sala, w której bêd¹ mog³y odbywaæ
siê zajêcia dla dzieci lub seniorów z udzia³em wolontariuszy? Takie pomieszczenie
mo¿e te¿ s³u¿yæ do organizacji szkoleñ dla wolontariuszy oraz ich cyklicznych
spotkañ integracyjnych.

Nastêpnie zorientujmy siê, jakie zasoby i mo¿liwoœci oœrodek ma do dys-
pozycji na zewn¹trz. Zacznijmy od pozycji placówki w œrodowisku lokalnym. Warto
przyjrzeæ siê kontaktom, jakie ma OPS z instytucjami, organizacjami dzia³aj¹cymi
w danej spo³ecznoœci. Oœrodek pomocy spo³ecznej jest instytucj¹ powszechnie
znan¹ – najczêœciej bardzo dobrze wspó³pracuje z urzêdami, policj¹, oœrodkiem
zdrowia, organizacjami pozarz¹dowymi, parafi¹. To te¿ otwiera ogromne mo¿li-
woœci, ka¿da z tych instytucji mo¿e bowiem w jakiœ sposób zaanga¿owaæ siê 
w dzia³ania zwi¹zane z wolontariatem. Policjanci mog¹ na przyk³ad pomóc 
w zorganizowaniu pikniku, podczas którego wolontariusze poprowadz¹ zawody
rowerowe dla dzieci z rodzin podopiecznych oœrodka, przeszkoliæ je z przepisów
ruchu drogowego itp. Z kolei Stra¿ Po¿arna dysponuje remiz¹ – mo¿na zorgani-
zowaæ tam obchody Dnia Wolontariusza lub bal karnawa³owy dla osób
niepe³nosprawnych. W oœrodku zdrowia natomiast warto rozwiesiæ plakaty, zo-
stawiæ ulotki promuj¹ce wolontariat w OPS. Pracownicy oœrodka maj¹ te¿ sta³e
kontakty ze szko³ami, znaj¹ ich dyrektorów, pedagogów, co bez w¹tpienia u³atwi
pozyskiwanie m³odzie¿y chêtnej do zaanga¿owania siê w wolontariat. Przydatne
mog¹ te¿ byæ kontakty z radnymi, so³tysami, którzy mog¹ pomóc w promocji
wolontariatu.

Czêsto zdarza siê, ¿e oœrodek wspó³pracuje ju¿ z ró¿nymi organiza-
cjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na terenie gminy. Dziêki takim znajomoœciom
mo¿na rozszerzyæ wspó³pracê na dzia³ania zwi¹zane z wolontariatem. Warto przy tym
skorzystaæ z doœwiadczeñ takich organizacji oraz umiejêtnoœci ich wolontariuszy. 
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Wprowadzaj¹c wolontariat, wykorzystaliœmy potencja³, jaki tkwi³ w naszym œro-
dowisku, pracê ju¿ istniej¹cego stowarzyszenia, partnersk¹ wspó³pracê miêdzy jed-
nostkami samorz¹dowymi. Skorzystaliœmy te¿ z mo¿liwoœci, jakie daje lokal, 
w którym mieœci siê nasz oœrodek.

Monika Pankowska, GOPS S³upno

Pracownicy OPS maj¹ te¿ czêsto dobre osobiste relacje z lokalnymi przed-
siêbiorcami, w³aœcicielami sklepów, hurtowni. Takie znajomoœci mog¹ okazaæ siê przy-
datne, kiedy bêdziemy potrzebowaæ sponsorów organizowanego przy udziale wolon-
tariuszy Dnia Dziecka czy spotkania gwiazdkowego. To w³aœnie od przedstawicieli
lokalnego biznesu mo¿na naj³atwiej pozyskaæ s³odycze, napoje czy te¿ podarunki dla
podopiecznych i wolontariuszy.

Ogromnym zasobem Augustowa jest otaczaj¹c¹ go przyroda. Wykorzystaliœmy go,
organizuj¹c dla dzieci z naszej œwietlicy krajoznawcze wycieczki rowerowe, podczas
których wolontariusz bêd¹cy specjalist¹ ds. leœnictwa poprowadzi³ zajêcia na
œcie¿kach ekologiczno-edukacyjnych, gdzie uczy³ dzieci rozpoznawaæ gatunki drzew.

Wanda Kuœmierska, MOPS Augustów

Taka analiza zasobów, którymi dysponuje oœrodek, oraz mo¿liwoœci, z których
ma szansê skorzystaæ, pokazuje, jak niewiele potrzeba, aby zacz¹æ wspó³pracê z wolon-
tariuszami.

A czego nam brakuje?

Nie zamykajmy te¿ oczu na to, czego oœrodek nie ma i co jeszcze trzeba zro-
biæ. Nie obawiajmy siê niewiedzy na temat wolontariatu – tu s³u¿y pomoc¹ Centrum
Wolontariatu w Warszawie, prowadz¹ce cykl szkoleñ dla koordynatorów, a tak¿e
doœwiadczeni koordynatorzy z innych oœrodków, którzy z pewnoœci¹ chêtnie
podziel¹ siê swoj¹ wiedz¹. 

Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e nie wszyscy pracownicy s¹ przychylni pomys³owi
wspó³pracy z wolontariuszami i podchodz¹ do tego sceptycznie lub wrêcz niechêtnie. 
W takiej sytuacji najlepiej zorganizowaæ spotkanie z pracownikami i wyjaœniæ wszys-
tkie obawy i w¹tpliwoœci dotycz¹ce wolontariatu. Czêsto opór pracowników wynika 
z niewiedzy i b³êdnych wyobra¿eñ, które nie odpowiadaj¹ rzeczywistoœci. Bardzo
wa¿ne jest dok³adne wyjaœnienie, na czym polega rola wolontariuszy, a na czym koor-
dynatora, a tak¿e pokazanie, w jaki sposób bêdzie wprowadzany wolontariat oraz co
bêdzie nale¿a³o do zadañ poszczególnych pracowników. Warto przy tym podkreœliæ
korzyœci, jakie przyniesie oœrodkowi wspó³praca z wolontariuszami. Utrudnieniem
mo¿e te¿ byæ niewiedza pracowników odnoœnie prawa dotycz¹cego wolontariatu –
warto wówczas zorganizowaæ specjalne szkolenie na ten temat. 
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Jeœli zaœ przeszkod¹ s¹ warunki lokalowe, jakimi dysponuje OPS np. nie ma
gdzie zorganizowaæ pomocy lekcyjnej lub spotkañ dla wolontariuszy, koniecznie
trzeba zwróciæ siê do partnerów lokalnych. Z pomoc¹ mog¹ przyjœæ okoliczne
szko³y, œwietlice lub domy kultury.

Realizuj¹c program „Starszy brat, starsza siostra”, na pocz¹tku planowaliœmy spotka-
nia wolontariusza z dzieckiem w domu rodzinnym podopiecznego. Okaza³o siê jednak,
¿e nie wszystkie œrodowiska s¹ na tyle bezpieczne, ¿eby móg³ tam wejœæ i pracowaæ
wolontariusz. Szukaj¹c miejsca, gdzie mog³yby siê takie spotkania odbywaæ, nawi¹za-
liœmy wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi prowadz¹cymi œwietlice. Tak¿e 
niektóre szko³y zgodzi³y siê na wizyty wolontariusza i udostêpni³y mu miejsce na pracê 
z uczniem.

Agnieszka Jasiñska, OPS Dzielnicy ¯oliborz M. St. Warszawy

Czasami powa¿n¹ barierê stanowi¹ trudne relacje z niektórymi instytucjami
czy organizacjami. Problemy z porozumieniem mog¹ wynikaæ z ró¿nych przyczyn.
Mo¿e to kwestia lepszego poznania siê, uœwiadomienia sobie wspólnego celu,
dzia³ania na rzecz tych samych osób? Mo¿e wystarczy odrobina dobrej woli i wza-
jemnego zaanga¿owania w rozwijanie wspó³pracy? Mo¿e warto zawi¹zaæ koalicjê
na rzecz wolontariatu?

Uœwiadomienie sobie wszystkich ograniczeñ, z jakimi spotyka siê OPS, jest
pierwszym krokiem do ich przezwyciê¿enia. Tylko zdaj¹c sobie w pe³ni sprawê,
czego dok³adnie nam brakuje, mo¿emy coœ z tym zrobiæ.

Poinformowanie i przygotowanie œrodowiska lokalnego

PrzejdŸmy teraz do kolejnego etapu wprowadzania wolontariatu 
w dzia³ania OPS. Bêdzie nim poinformowanie partnerów lokalnych o planach
rozpoczêcia dzia³alnoœci wolontariackiej i nawi¹zanie wspó³pracy w tym zakresie.
Partnerzy mog¹ pomóc w promowaniu i organizacji wolontariatu. We wspó³pracy 
z nimi bêdzie mo¿na dobrze zdiagnozowaæ problemy, w rozwi¹zywaniu których
bêd¹ uczestniczyæ wolontariusze.

Warto zorganizowaæ spotkanie potencjalnych partnerów: instytucji i organiza-
cji dzia³aj¹cych na rzecz mieszkañców, oraz placówek, z których bêdzie mo¿na
pozyskiwaæ przysz³ych wolontariuszy. Takie spotkanie mo¿e staæ siê pocz¹tkiem part-
nerstwa na rzecz wolontariatu, okazj¹ do rozeznania oczekiwañ i mo¿liwoœci p³yn¹cych
ze wspó³pracy. Dobrze, aby spotkanie to zakoñczy³o siê konkretnymi ustaleniami,
okreœleniem form wspó³pracy. Wiêcej o tworzeniu partnerstwa przeczytaæ mo¿na 
w rozdziale Przyjazny kr¹g.
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Niezbêdne do wprowadzenia wolontariatu w dzia³ania OPS jest rozeznanie
zapotrzebowania na pomoc wolontariuszy. Warto poznaæ problemy nie tylko klientów
oœrodka, ale te¿ innych mieszkañców bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej. Podsta-
wowym Ÿród³em takiej wiedzy bêd¹ oczywiœcie pracownicy OPS-u. To oni dobrze
znaj¹ swoich podopiecznych i ich sytuacjê oraz wiedz¹, na jakie ich potrzeby oœrodek
nie by³ w stanie odpowiedzieæ w ramach swojej dotychczasowej dzia³alnoœci. Wiele 
w tej kwestii podpowiedzieæ mog¹ równie¿ partnerzy lokalni, czyli przedstawiciele
instytucji lub organizacji dzia³aj¹cych na rzecz osób zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym. Poza tym wa¿nym Ÿród³em informacji s¹ zawsze miejscowi ksiê¿a, którzy
zazwyczaj dobrze znaj¹ starych, chorych, samotnych parafian. Warto te¿ zwróciæ siê
bezpoœrednio do mieszkañców, pytaj¹c, jakie oni widz¹ zadania dla wolontariuszy.

Wszystko rozpoczê³o siê od diagnozy potrzeb i odpowiedzi na pytanie, czy wolonta-
riat jest w gminie w ogóle potrzebny. Zbieraniu informacji pos³u¿y³y ankiety, które
roz³o¿ono w ró¿nych punktach: w sklepach, oœrodku zdrowia, urzêdzie gminy itp.
Dziêki tej akcji dowiedzieliœmy siê, ¿e wolontariusze s¹ bardzo potrzebni do pracy 
z dzieæmi oraz do pomocy osobom starszym. Warto podkreœliæ, ¿e te pocz¹tkowe
dzia³ania nie wymaga³y kosztów, wszystko zrobiliœmy w³asnymi si³ami. 

Bo¿ena Marczak, GOPS Stare Babice

Jak szukaæ wolontariuszy, czyli promocja wolontariatu

Promocji wolontariatu poœwiêcony jest rozdzia³ Czas na promocjê. Tutaj
natomiast skupmy siê na praktycznych jej formach. Przede wszystkim nale¿y siê
zastanowiæ, do kogo chcemy dotrzeæ – czy bêd¹ to potencjalni wolontariusze, czy
odbiorcy ich us³ug? W zale¿noœci od tego, kogo chcemy przekonaæ do wolontariatu,
mo¿emy stosowaæ ró¿ne metody. Koordynator, pracownicy socjalni mog¹ docieraæ
osobiœcie do potencjalnych odbiorców us³ug – jest to bardzo dobra forma promowa-
nia wolontariatu wœród osób korzystaj¹cych z ró¿norodnej pomocy OPS. 

Œwietn¹ form¹ promocji bêd¹ imprezy, np. festyn, podczas którego OPS bêdzie
informowa³ ludzi o wolontariacie. Warto, aby podczas takich imprez byli dobrze
widoczni wolontariusze i sami udzielali zainteresowanym informacji o tym, co robi¹,
jak mo¿na pomagaæ innym. Poza tym na imprezach organizowanych przez OPS, urz¹d
miejski, urz¹d gminy czy organizacje pozarz¹dowe powinien byæ obecny koordynator
z informacj¹ o wolontariacie. 

Na pewno bardzo przydatne bêd¹ plakaty i ulotki. Mog¹ mieæ bardzo prost¹
formê. Wa¿ne, aby zawiera³y jasn¹ informacjê, na czym polega wolontariat w OPS, do
jakich zadañ szukamy ochotników, gdzie, do kogo i w jakich godzinach mog¹ siê
zg³aszaæ osoby zainteresowane tego rodzaju prac¹. Plakaty powinny zostaæ rozwie-
szone w miejscach czêsto odwiedzanych przez ludzi, do których chcemy dotrzeæ, takich
jak urz¹d miejski, oœrodek zdrowia, szko³y i uczelnie, poczta, klub osiedlowy, itp.
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Jak na szerok¹ skalê poszukiwaæ wolontariuszy? Przede wszystkim skon-
taktujmy siê z przedstawicielami lokalnych mediów: redaktorami gazet, rozg³oœni
radiowych czy telewizji regionalnej. Szukaj¹ oni ciekawych informacji o ró¿nych
formach aktywnoœci lokalnej, dlatego na pewno chêtnie opublikuj¹ wiadomoœæ 
o powstaj¹cym w oœrodku wolontariacie i naborze wolontariuszy, byæ mo¿e prze-
prowadz¹ wywiad z koordynatorem, nag³oœni¹, a póŸniej zrelacjonuj¹ organizowane
przez OPS akcje.

Kiedy zaczynamy nowy projekt wolontariacki w oœrodku, staram siê zainteresowaæ
nasz¹ regionaln¹ telewizjê. Gdy np. rozpoczynaliœmy akcjê „Pogotowie lekcyjne” 
w œwietlicach, dziennikarze przyje¿d¿ali na nasze spotkania robocze, potem
towarzyszyli nam w kolejnych etapach i pokazywali w „Kurierze” migawki z tych
wydarzeñ. Sami dowiadywali siê, czy dzieje siê u nas coœ ciekawego, byli te¿ z nami
podczas obchodów Dnia Wolontariusza. Prasa lokalna z kolei bezp³atnie zamieszcza
nasze og³oszenia o naborze wolontariuszy. 

Iwona Broszkiewicz, MOPS Radomsko

Informacjê o poszukiwaniu wolontariuszy warto zamieœciæ te¿ na stronie
internetowej OPS, a tak¿e urzêdu miasta lub gminy. Na stronie internetowej oœrod-
ka najlepiej zrobiæ sta³¹ zak³adkê informuj¹c¹ o formach wolontariatu, dotycz¹cych
go przepisach prawa, ofercie dla zainteresowanych oraz o aktualnie organizowanych
akcjach i realizowanych projektach. 

Z informacj¹ o wolontariacie warto te¿ dotrzeæ do radnych. Jeœli to mo¿liwe,
najlepiej poinformowaæ o tej nowej us³udze œwiadczonej przez OPS na posiedzeniu
Rady Gminy. Mo¿na porozmawiaæ z so³tysem, pójœæ na spotkanie ko³a gospodyñ czy
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie gminy.

Nie mo¿na te¿ zapominaæ o niezwykle wa¿nym i skutecznym miejscu
przekazywania informacji, jakim na wsiach i w ma³ych miastach jest koœció³. Warto
odwiedziæ proboszcza, dok³adnie przedstawiæ mu ideê wolontariatu, opowiedzieæ,
co bêd¹ robiæ wolontariusze w oœrodku i jakie korzyœci mo¿e to przynieœæ mieszkañ-
com. Mo¿na poprosiæ ksiêdza, ¿eby do og³oszeñ parafialnych doda³ informacjê 
o naborze wolontariuszy i systematycznie przypomina³ wiernym o dzia³aniach wo-
lontariatu w OPS. 

Rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ wolontariack¹ w oœrodku, poprosi³am ksiêdza, aby cho-
dz¹c „po kolêdzie”, namawia³ starsze i samotne osoby do skorzystania z pomocy
wolontariusza. Dziêki temu, ¿e propozycja taka wychodzi³a od ksiêdza, starsi ludzie
byli bardziej otwarci na pomoc z zewn¹trz. Ksi¹dz towarzyszy³ nam te¿ podczas
wprowadzania wolontariusza w œrodowisko.

Leokadia Sadowska, MOPR Che³m

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 146



147

Przetarty szlak

Bardzo wa¿nym miejscem, gdzie stale promujemy wolontariat, jest tak¿e
sam oœrodek. W widocznym miejscu przed oœrodkiem i na jego terenie powinna byæ
umieszczona informacja o wolontariacie wraz z nazwiskiem koordynatora i godzi-
nami, w których mo¿na go zastaæ. Najlepiej, aby wszyscy pracownicy dok³adnie
wiedzieli, gdzie, do kogo i kiedy mo¿e zg³osiæ siê osoba zainteresowana wspó³-
prac¹, i potrafili udzieliæ rzetelnej informacji. Pamiêtajmy, ¿e nic tak nie zniechêca,
jak niezorientowany w temacie personel. Sytuacja, w której ¿aden zapytany pra-
cownik oœrodka nie wie, o co chodzi, lub nie potrafi odpowiedzieæ na proste pyta-
nia, niekorzystnie wp³ywa na wizerunek oœrodka: czyni go po prostu ma³o wiary-
godnym i nieprofesjonalnym. Niedopuœæmy do takiej sytuacji! 

Pracownicy OPS s¹ wa¿nym Ÿród³em informacji o dzia³aj¹cym w oœrodku
wolontariacie. Mog¹ je przekazywaæ podczas wizyt w ró¿nych placówkach, spotkañ
z nauczycielami, kuratorami, a tak¿e samymi klientami. Trzeba bowiem pamiêtaæ,
¿e szukaj¹c wolontariuszy, docieramy te¿ do potencjalnych odbiorców ich us³ug.
Wolontariuszy mo¿na przecie¿ rekrutowaæ tak¿e z grona podopiecznych oœrodka.
Wielkie doœwiadczenie w anga¿owaniu w wolontariat klientów oœrodka ma radom-
ski OPS (patrz rozdzia³ Przyk³ady dobrych praktyk).

Opracowanie programu i procedur wewnêtrznych

Kolejnym krokiem wprowadzania wolontariatu w dzia³ania oœrodka bêdzie
opracowanie programu wolontariackiego, przedstawiaj¹cego ogólne cele i kierunki
rozwoju wspó³pracy z ochotnikami. W programie nale¿y wyraŸnie okreœliæ:
� cel, jakiemu ma s³u¿yæ w³¹czenie wolontariatu w dzia³ania placówki,
� g³ówne kierunki rozwoju wolontariatu w oœrodku,
� zakres i formy pracy wolontariuszy,
� zadania koordynatora wolontariatu i innych pracowników OPS.

Program wolonatriacki zawiera ogóln¹ wizjê dzia³añ. Natomiast konkretny-
mi pomys³ami na rozwi¹zanie problemów mieszkañców s¹ projekty wolontariackie.
Opracowanie projektu s³u¿y zaplanowaniu procesu, który ma doprowadziæ do zmi-
any sytuacji, przynieœæ pozytywny skutek i stworzyæ now¹ jakoœæ. W jego stworze-
niu mog¹ pomóc odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
DLACZEGO nale¿y zrealizowaæ projekt? Na jakie problemy spo³eczne
odpowiada?
PO CO zamierzamy realizowaæ projekt? Co chcemy dziêki niemu zmieniæ? 
JAK projekt bêdzie realizowany?
KTO powinien byæ zaanga¿owany w realizacjê projektu?
KIEDY projekt bêdzie realizowany?
ILE projekt bêdzie kosztowa³?
CO siê zmieni po zakoñczeniu projektu?
JAKIE CZYNNIKI mog¹ mieæ wp³yw na rezultat projektu?
JAKIE ryzyko wi¹¿e siê z realizacj¹ projektu?
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Efektem odpowiedzi na powy¿sze pytania bêdzie opracowanie projektu
zawieraj¹cego nastêpuj¹ce elementy:
� charakterystyka problemu, jego opis, analiza, diagnoza,
� okreœlenie celu ogólnego i celów szczegó³owych,
� sprecyzowanie metody dzia³ania, okreœlenie zadañ, które nale¿y wykonaæ,
� okreœlenie zakresu obowi¹zków i ról poszczególnych osób zaanga¿owanych 

w dzia³ania projektowe,
� okreœlenie przewidywanych rezultatów i wskaŸników ich osi¹gniêcia,
� opracowanie harmonogramu dzia³añ i szczegó³owego bud¿etu,
� zaplanowanie form monitoringu i ewaluacji.

Opracowane w ten sposób projekty wolontariackie mog¹ byæ wewnêtrznym
narzêdziem placówki, s³u¿¹cym pracownikom do okreœlenia celów i sposobów ich
osi¹gniêcia, albo – sk³adane do ró¿nych instytucji – mo¿liwoœci¹ pozyskania finan-
sów na realizacjê konkretnych dzia³añ. 

Mamy opracowany program funkcjonowania wolontariatu. Bie¿¹ce dzia³ania
prowadzimy na podstawie opracowywanych rokrocznie projektów. Obecnie reali-
zowane to: „Miêdzypokoleniowa Gdynia” (integracja seniorów i m³odzie¿y), „Zeszyt
dla ucznia” (akcja pozyskiwania wyprawek szkolnych), „Starszy brat, starsza siostra”
(indywidualna pomoc, towarzyszenie  dziecku), „Pogotowie lekcyjne” (korepetycje dla
dzieci maj¹cych trudnoœci w nauce), „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy” (wsparcie dla
dzieci nie uczêszczaj¹cych do przedszkola).

Gabriela Czaplicka, MOPS Gdynia

W oœrodkach, które obecnie wspó³pracuj¹ z wolontariuszami, najczêœciej
realizowane s¹ projekty zwi¹zane z opiek¹ nad dzieæmi klientów OPS. Ochotnicy
pomagaj¹ w odrabianiu lekcji, organizacji ró¿nych form spêdzania czasu wolnego,
wyjazdów, imprez okolicznoœciowych. Wiele projektów adresowanych jest te¿ do
seniorów. Maj¹ one na celu przeciwdzia³anie osamotnieniu osób starszych,
u³atwianie im kontaktów z otoczeniem, organizowanie im czasu wolnego.

Kiedy mamy ju¿ opracowany program i projekt wolonatriacki, musimy
przygotowaæ dokumenty niezbêdne przy wspó³pracy z wolontariuszami. S¹ to:
� regulamin pracy wolontariuszy w OPS okreœlaj¹cy, na jakich zasadach wolonta-

riusz wykonuje swoje zadania w oœrodku, jakie ma prawa i obowi¹zki,z kim 
i w jaki sposób ma wspó³pracowaæ;

� oferta pracy dla wolontariusza wype³niana przez pracownika socjalnego lub
osobê prywatn¹ widz¹c¹ zapotrzebowanie na pomoc ochotnika. Zawiera informa-
cjê, kto, w jakim zakresie i w jakim czasie potrzebuje pomocy wolontariusza,
oraz okreœlenie ewentualnych konkretnych cech i umiejêtnoœci wolontariusza,
jakie s¹ wskazane przy danym typie pracy (np. p³eæ, wiek, wykszta³cenie itp.).
Ofertê tê weryfikuje koordynator i na jej podstawie poszukuje wolontariusza; 
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� kwestionariusz dla wolontariusza wype³niany przez niego podczas pierwszej roz-
mowy. W kwestionariuszu wolontariusz podaje swoje dane, swoje motywacje
oraz informacje o tym, co chcia³by robiæ, jakie ma umiejêtnoœci i mo¿liwoœci
(czasowe, komunikacyjne) pracy. Na podstawie informacji podanych w kwest-
ionariuszu koordynator dobiera wolontariusza do konkretnego zadania;

� porozumienie o wspó³pracy z wolontariuszem – wzór w rozdziale Na prawo patrz;
� porozumienie o wspó³pracy z instytucjami i placówkami, z których przysy³ani s¹

wolontariusze (np. szko³a), lub do których OPS kieruje wolontariuszy (np. szpi-
tal, œwietlica);

� karta pracy wolontariusza, na której potwierdza on swoj¹ obecnoœæ u klienta lub
w placówce;

� karta kontaktu z klientem, na której koordynator lub pracownik socjalny z rejonu
klienta odnotowuje, jakiego rodzaju pomoc zosta³a przydzielona klientowi.
Zapisuje na niej równie¿ wyniki wszystkich wizyt monitoruj¹cych pracê wolon-
tariusza, ewentualne uwagi i dalsze potrzeby klienta; 

� zaœwiadczenie o wykonywanych œwiadczeniach wolontariackich – wzór 
w rozdziale Na prawo patrz.

Zwieñczeniem przygotowañ do wspó³pracy z ochotnikami jest wpisanie
wolontariatu do regulaminu organizacyjnego oœrodka lub wpisanie go jako oddziel-
ny program aktywizacji œrodowiska lokalnego.

Planuj¹c wspó³pracê z wolontariuszami, koniecznie trzeba pamiêtaæ 
o wydatkach. Profesjonalnie zorganizowany wolontariat zawsze ³¹czy siê z kosztami,
jakie musi ponieœæ placówka. Warto je zaplanowaæ, opracowuj¹c roczny preliminarz
wydatków. Powinny znaleŸæ siê w nim nastêpuj¹ce pozycje:
� ubezpieczenie wolontariuszy,
� koszty przejazdu wolontariuszy do podopiecznych,
� koszty organizacji obchodów Dnia Wolontariusza,
� koszt specjalistycznych szkoleñ dla wolontariuszy,
� pensja koordynatora wolontariatu,
� koszt materia³ów biurowych,
� koszt po³¹czeñ telefonicznych i Internetu.

W praktyce wydatki bud¿etowe zwi¹zane z wolontariatem mieszcz¹ siê 
w kwocie od 3 tys. do 12 tys. z³otych w zale¿noœci o wielkoœci oœrodka i liczby wolon-
tariuszy. Najczêœciej kwota ta wynosi oko³o 4 tys. z³otych i obejmuje: ubezpieczenie
wolontariuszy NNW i OC, zwrot kosztów przejazdu, spotkania integracyjne dla wolon-
tariuszy, koszt dyplomów oraz nagród na Dzieñ Wolontariusza. Pozosta³e pozycje, takie
jak pensja koordynatora czy po³¹czenia telefoniczne, pokrywane s¹ ze œrodków
bud¿etowych zwi¹zanych z ustawow¹ dzia³alnoœci¹ oœrodka.

Najczêstszym Ÿród³em finansowania wolontariatu w OPS s¹ œrodki w³asne
oœrodka. Dlatego po opracowaniu preliminarza wydatków na wolontariat, najczêœ-
ciej jest on w³¹czany do projektu bud¿etu oœrodka i (o ile jest taka koniecznoœæ)
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zatwierdzany wraz z bud¿etem uchwa³¹ rady gminy. Inne Ÿród³a wspierania wolon-
tariatu to:
� darowizny od firm lub osób prywatnych. Obie te formy stosowane s¹ bardzo

czêsto przy pozyskiwaniu prezentów, nagród, ¿ywnoœci (napoje, s³odycze) na
imprezy dla wolontariuszy lub z ich udzia³em;

� fundusze pozyskane z Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na
projekty dotycz¹ce profilaktyki uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³ania przemocy, 
w ramach których wykorzystane s¹ dzia³ania zwi¹zane z wolontariatem. Takie
fundusze pozyskuje siê w trybie konkursowym. Oœrodki wspó³pracuj¹ce z wolon-
tariuszami zdobywaj¹ w ten sposób pieni¹dze na szkolenia dla wolontariuszy 
w zakresie komunikacji i metod pracy z dzieæmi z rodzin zagro¿onych alko-
holizmem lub przemoc¹; wycieczki dla takich dzieci z udzia³em wolontariuszy,
czy te¿ na wyjazd wakacyjny dla wolontariuszy pracuj¹cych z dzieæmi po-
chodz¹cymi z rodzin patologicznych, po³¹czony z wyk³adami na temat pracy 
z dzieæmi alkoholików;

� œrodki pozyskane od fundacji dzia³aj¹cych przy du¿ych firmach komercyjnych,
takich jak Citibank, PKO, Commercial Union i in. Informacji na temat tego typu fun-
duszy nale¿y szukaæ na stronach internetowych fundacji;

� projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego ze œrodków Unii
Europejskiej.

Rekrutacja wolontariuszy i wyznaczenie zadañ

Przyjmowanie i weryfikacja ofert pracy dla wolontariuszy

Zanim zaczniemy szukaæ wolontariuszy, konieczne jest przygotowanie dla
nich ofert pracy. Najczêœciej o zapotrzebowaniu na pomoc wolontariusza informuj¹
koordynatora pracownicy socjalni, oni te¿ wype³niaj¹ formularz oferty pracy dla
wolontariusza. Podobnie mog¹ uczyniæ osoby zainteresowane korzystaniem z takiej
pomocy, które zg³aszaj¹ siê do oœrodka indywidualnie. Koordynator dokonuje oceny
i weryfikacji tych zg³oszeñ. Okreœla, czy rzeczywiœcie danej osobie lub rodzinie
potrzebna jest pomoc wolontariusza, czy jest to œrodowisko bezpieczne dla wolon-
tariusza, a tak¿e czy uda siê znaleŸæ wolontariusza do danego zg³oszenia. 

Otrzymuj¹c od pracowników socjalnych karty zg³oszeniowe, staram siê zawsze je wery-
fikowaæ. Odrzucam te, które s¹ niezgodne z zakresem pracy wolontariusza. Nigdy te¿
nie wysy³am wolontariuszy tam, gdzie klient nie jest zainteresowany wspó³prac¹.
Szanujê ka¿dego wolontariusza i jego czas poœwiêcony na pomoc innym. Bêd¹c na jego
miejscu, nigdy nie chcia³abym doœwiadczyæ niechêci ze strony podopiecznego. Na
szczêœcie wiêkszoœæ naszych podopiecznych jest bardzo otwarta na pomoc ze strony
wolontariuszy, poniewa¿ czêsto to w³aœnie wolontariusze s¹ pierwszymi osobami w ich
¿yciu, którzy akceptuj¹ ich takimi, jacy s¹. Kieruj¹c siê natomiast wzglêdami bez-

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 150



151

Przetarty szlak

pieczeñstwa, nigdy nie wysy³am wolontariuszy do osób przejawiaj¹cych zachowania
agresywne, stosuj¹cych jakiekolwiek formê przemocy lub nadu¿ywaj¹cych alkoholu.

Anna Rybak, OPS Dzielnicy Wola M. St. Warszawy

W okreœleniu, kogo i jak dobraæ do danego zadania, przydatne jest opraco-
wanie przez koordynatora Indywidualnego Programu Wolontariackiego. Odpowiedzi
na zawarte w nim pytania pozwol¹ na zaplanowanie kolejnych dzia³añ. Oto one:
� Jaka potrzeba (placówki, klienta) wymaga zaspokojenia?
� Jaki rodzaj prac mia³by wykonywaæ wolontariusz (w jakim czasie, miejscu, 

w jaki sposób)?
� Jakie cechy powinien  posiadaæ wolontariusz (wiek, p³eæ, wykszta³cenie, umie-

jêtnoœci, predyspozycje)?
� Czy  przewidywane  jest przygotowanie wolontariusza do pracy, a jeœli tak, to 

w jakiej formie?
� Jaki rodzaj wsparcia ze strony OPS przewidujemy dla wolontariusza?
� Jakie motywacje powinny kierowaæ wolontariuszem, który móg³by tê pracê wy-

konywaæ?
� Jakie sposoby wynagrodzenia i uznania dla wolontariusza s¹ przewidziane przez

oœrodek?
� Gdzie i jak bêdziemy szukaæ wolontariuszy?

Pozyskiwanie wolontariuszy, czyli gdzie i jak ich szukaæ?

Pierwszym i – zdawa³oby siê – najbardziej naturalnym miejscem pozyski-
wania wolontariuszy s¹ szko³y. Najwiêcej chêtnych jest wœród uczniów liceów 
i gimnazjów. 

W ma³ych miejscowoœciach, takich jak nasza, ma³o jest atrakcji dla m³odzie¿y, trud-
no zorganizowaæ jej czas wolny, zaproponowaæ coœ interesuj¹cego. W wolontariacie
m³odzi ludzie widz¹ mo¿liwoœæ zaspokojenia swojej potrzeby aktywnoœci, spra-
wdzenia siebie.

Katarzyna Babul-¯yra, MOPS Przasnysz

Warto nawi¹zaæ sta³¹ wspó³pracê z dyrektorami szkó³ oraz umówiæ siê na
spotkanie z uczniami, aby wyjaœniæ im ideê wolontariatu. Najczêœciej m³odzie¿ nic
nie wie o dzia³aniach OPS, oœrodek nie kojarzy siê jej z miejscem, gdzie mo¿na 
w jakikolwiek sposób siê realizowaæ.

Jednym z pomys³ów na propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskanie nowych
wolontariuszy by³o przeprowadzenie dwumiesiêcznej kampanii informacyjnej 
w szko³ach ponadgimnazjalnych na terenie Dzielnicy Wola. Pierwszym etapem akcji
by³o wystosowanie do dyrektorów szkó³ pism informuj¹cych o mo¿liwoœci spotkania
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z uczniami danej szko³y i poprowadzenia z nimi zajêæ. Na tê propozycjê odpo-
wiedzia³o wiêkszoœæ szkó³. Kolejnym etapem by³o konkretne, umówione wczeœniej
spotkanie z uczniami danej szko³y, którzy byli zainteresowani podjêciem wspó³pracy
z naszym oœrodkiem. Podczas spotkania zaprezentowa³am realizowane przez nas
programy wolontariackie, formy wspó³pracy oraz mo¿liwoœci nawi¹zania wspó³-
pracy. W ka¿dym spotkaniu uczestniczy³y równie¿ dwie wolontariuszki-studentki,
które maj¹ najwiêksze doœwiadczenie w tego rodzaju pracy. Podczas spotkañ dzieli³y
siê swoim doœwiadczeniem, opowiada³y o tym, co robi¹ i co im daje wolontariat.
Mam wra¿enie, ¿e spotkania te pomog³y m³odzie¿y znacznie lepiej zrozumieæ ideê
wolontariatu, a zainteresowanych jeszcze bardziej zachêci³y do udzia³u w naszych
dzia³aniach. Dziêki przeprowadzeniu tej kampanii pozyskaliœmy wielu nowych
wolontariuszy, którzy z prawdziwym zaanga¿owaniem wykonuj¹ powierzone im
obowi¹zki.

Anna Rybak, OPS Dzielnicy Wola M. St. Warszawy

Je¿eli dyrekcja szko³y oraz m³odzie¿ wyra¿¹ chêæ wspó³pracy, warto pod-
pisaæ porozumienie o wspó³pracy miêdzy oœrodkiem a szko³¹. Na jego podstawie
szko³a mo¿e np. wysy³aæ wolontariuszy na akcje organizowane przez oœrodek, zor-
ganizowaæ u siebie pomoc w nauce dla dzieci z rodzin podopiecznych. To w³aœnie
wspó³praca ze szko³ami czêsto rozwi¹zuje problem braku lokalu, który by³by przez-
naczony na pomoc w odrabianiu lekcji. Wolontariusze po lekcjach zostaj¹ w szkole
i pod opiek¹ nauczyciela pomagaj¹ dzieciom klientów OPS. Jest to wygodne dla
m³odzie¿y i daje mo¿liwoœæ pomocy dzieciom ze œrodowisk, do których nie by³oby
bezpiecznie wysy³aæ wolontariuszy.

Warto pamiêtaæ, ¿e m³odzie¿ mo¿e wspó³pracowaæ z oœrodkiem zarówno
indywidualnie, jak i grupowo. Wolontariusze dzia³aj¹cy pojedynczo mog¹ np.
odwiedzaæ osoby starsze, niepe³nosprawne. Ca³a klasa natomiast mo¿e wspólnie
zorganizowaæ przedstawienie dla podopiecznych oœrodka lub dzieci z pobliskiej
œwietlicy, pomóc w przygotowaniu imprezy z okazji Gwiazdki czy Dnia Dziecka. 

Mówimy tutaj o uczniach gimnazjów i liceów, trzeba jednak dodaæ, ¿e czês-
to równie¿ dzieci ze szko³y podstawowej wyra¿aj¹ chêæ wspó³pracy. Nie ma do tego
przeciwwskazañ, jeœli dzia³aj¹ jako grupa pod opiek¹ nauczyciela. Mog¹ np. zrobiæ
kartki œwi¹teczne dla seniorów albo przygotowaæ jase³ka, które póŸniej wystawi¹ 
w DPS.

Trzeba w tym miejscu przypomnieæ, ¿e wszyscy niepe³noletni wolonta-
riusze musz¹ mieæ pisemn¹ zgodê rodziców. Warto zatem na spotkanie z m³odzie¿¹
zainteresowan¹ wolontariatem przygotowaæ krótk¹ ulotkê informuj¹c¹ rodziców,
czym jest wolontariat, jak bêd¹ zorganizowane zajêcia z udzia³em dziecka i co
bêdzie nale¿a³o do jego obowi¹zków. Ulotka powinna tak¿e zawieraæ informacjê, ¿e
wszystko bêdzie siê odbywa³o pod opiek¹ osoby pe³noletniej oraz ¿e w ramach
wykonywania obowi¹zków dziecko bêdzie ubezpieczone. Do tego nale¿y do³¹czyæ
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adres OPS, nazwisko koordynatora i jego telefon kontaktowy. Takie informacje
pomog¹ od razu rozwiaæ pierwsze obawy rodziców przed podpisaniem zgody na
zaanga¿owanie dziecka w wolontariat.

Nale¿y przy tym równie¿ pamiêtaæ, ¿e ubezpieczenie przys³uguj¹ce dzieciom
i m³odzie¿y w szkole nie obejmuje dzia³añ zwi¹zanych z wolontariatem. Trzeba, zatem
ubezpieczaæ dzieci ka¿dorazowo przy okazji pojedynczych akcji lub podpisaæ z nimi
porozumienie wspó³pracy na ponad 30 dni. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na
znaleŸæ w rozdziale Na prawo patrz.

Kolejn¹ grup¹ bardzo chêtn¹ do dzia³añ wolontariackich s¹ studenci.
Naj³atwiej dotrzeæ do nich przez uczelniane biura karier, zamieszczaj¹c og³oszenie
w gazecie studenckiej. Warto te¿ wywiesiæ na terenie uczelni plakaty informuj¹ce 
o wolontariacie w oœrodku, zostawiæ ulotki z informacj¹ gdzie i do kogo mog¹
zg³aszaæ siê chêtni. Warto odwiedziæ te¿ szko³y pomaturalne. 

Na pocz¹tku paŸdziernika kierujê do rektorów uczelni pisma z proœb¹ o zgodê na
rozwieszanie plakatów na terenie uczelni, rozdawanie ulotek, przeprowadzenie
naboru wolontariuszy. Jeszcze nigdy mi nie odmówiono. Zdarza siê te¿, ¿e jeœli tylko
uzyskam zgodê wyk³adowcy, wchodzê bezpoœrednio na zajêcia, gdzie w kilku zda-
niach informujê zgromadzonych studentów, do jakich prac poszukujê wolontariuszy.
Zainteresowanym zostawiam ulotki. 

Agnieszka Rzepecka, MOPS Katowice

Trzeba równie¿ pamiêtaæ o wolontariuszach-seniorach. Osoby przechodz¹ce
na emeryturê czêsto maj¹ jeszcze bardzo du¿o energii i szukaj¹ miejsca, gdzie bêd¹
mog³y j¹ spo¿ytkowaæ. Koordynator powinien zatem koniecznie odwiedziæ osiedlowe
kluby seniora, zostawiæ plakaty i ulotki w okolicznych przychodniach, gabinetach
lekarskich, a tak¿e w lokalnym oddziale Zwi¹zku Emerytów i Rencistów. Seniorzy
mog¹ odwiedzaæ w domach osoby samotne, niepe³nosprawne, pomagaæ dzieciom 
w lekcjach, a przy okazji s¹ te¿ œwietnymi wolontariuszami dla siebie samych.

Jeœli chodzi o emerytów, oni sami czêsto poszukuj¹ zajêcia dla siebie, chc¹ byæ 
aktywni. Dzia³aj¹ w klubach seniora i w³aœnie tam czêsto siê z nimi spotykamy,
opowiadamy o programie, zapraszamy do udzia³u. Czêsto jest tak, ¿e osoby starsze
korzystaj¹ z pomocy finansowej oœrodka, natomiast œwietnie radz¹ sobie 
z za³atwianiem ró¿nych spraw na poczcie, w urzêdzie itp., a poniewa¿ maj¹ du¿o
czasu, zg³aszaj¹ siê do nas, mówi¹c, ¿e chêtnie siê zrewan¿uj¹ i komuœ pomog¹.

Agnieszka Jasiñska, OPS Dzielnicy ¯oliborz M. St. Warszawy 

M³odzie¿ i seniorzy to najbardziej aktywne grupy wolontariatu, ale trzeba
pamiêtaæ tak¿e o niepracuj¹cych kobietach. Z myœl¹ o nich warto powiesiæ plakat
tak¿e przy placu zabaw dla dzieci, w sklepach, w miejskiej bibliotece i domu kultury.
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Warto te¿ do dzia³añ w ramach wolontariatu pozyskiwaæ osoby, które s¹ specjalis-
tami w swoich dziedzinach lub pasjonatami. Namówi³am do wspó³pracy artystê
plastyka, który prowadzi dla dzieci zajêcia plastyczne, potrafi w niezwykle intere-
suj¹cy sposób przekazaæ wiedzê dotycz¹c¹ malarzy, techniki, barw. Wspó³pracujê
te¿ pani¹ muzykoterapeutk¹, która prowadzi zajêcia muzyczno-rytmiczne, oraz z his-
torykiem, który upowszechnia wiedzê na temat naszego regionu.

Wanda Kuœnierska, MOPS Augustów

Jest jeszcze jedna bardzo wa¿na grupa potencjalnych wolontariuszy – klienci
oœrodka. Wolontariat na rzecz innych podopiecznych (np. osób niepe³nosprawnych,
samotnych) mo¿e byæ form¹ ich aktywizacji, staæ siê dla nich szans¹ wyjœcia z domu,
poczucia siê potrzebnym, docenianym, akceptowanym. 

Ogromne doœwiadczenie w anga¿owaniu w wolontariat samych klientów
oœrodka ma MOPS w Radomiu. Od kilku lat jego pracownicy namawiaj¹ do takiej
formy aktywnoœci swoich podopiecznych rekrutuj¹c spoœród nich ponad 200 wolonta-
riuszy rocznie! Dok³adny opis dzia³añ radomskiego MOPS-u przedstawiamy 
w rozdziale Przyk³ady dobrych praktyk.

Przygotowanie odbiorców œwiadczeñ wolontariackich

Zaczynaj¹c wspó³pracê z wolontariuszami, nale¿y przygotowaæ na to
odbiorów ich us³ug. Wielu podopiecznych oœrodka, szczególnie tych, którzy mieliby
wpuœciæ wolontariuszy do domu, mo¿e mieæ w zwi¹zku z tym wiele obaw 
i w¹tpliwoœci. Kim bêdzie ten cz³owiek? Czy mo¿na mu zaufaæ? Czy jest „spraw-
dzony”? Warto wiêc opowiedzieæ podopiecznemu, jak rekrutowani s¹ wolonta-
riusze, ¿e pochodz¹ ze œrodowisk, które znamy, ¿e s¹ wiarygodni, ¿e przeprowadzi-
liœmy z nimi rozmowê wstêpn¹, ¿e wiele o nich wiemy i znamy ich dane osobowe oraz
¿e nie wysy³amy do domów klientów oœrodka nikogo, w stosunku do kogo mamy
jakiekolwiek podejrzenia. Trzeba te¿ zapewniæ podopiecznego, ¿e przez ca³y czas praca
wolontariusza bêdzie monitorowana. Jeœli podopieczny bêdzie mia³ jakiekolwiek
uwagi lub zastrze¿enia co do osoby wolontariusza lub jego pracy, powinien powiedzieæ
o tym koordynatorowi, pracownikowi socjalnemu lub opiekunce. 

Uwa¿am, ¿e do takiej wspó³pracy niezbêdne jest odpowiednie przygotowanie
zarówno rodziny, jak i samego wolontariusza. Do tej pory pracownicy socjalni
zg³aszali rodziny, w których widzieli zapotrzebowanie na pomoc wolontariusza.
Nastêpnie wraz z wolontariuszem udawa³am siê bezpoœrednio do klienta, jednak
podczas tej pierwszej rozmowy czêsto okazywa³o siê, ¿e rodzina albo nie jest jeszcze
do koñca przekonana do tej formy pomocy, albo inne by³y jej wyobra¿enia co do
funkcjonowania wolontariatu lub na temat samych wolontariuszy. Aby unikn¹æ tego
typu sytuacji, niezrêcznej zarówno dla wolontariusza, który mo¿e poczuæ siê
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niepotrzebny, jak i dla rodziny, która nie jest jeszcze gotowa na jego przyjêcie, staram
siê po otrzymaniu zg³oszenia od pracownika socjalnego sama rozeznaæ potrzeby klien-
tów, poznaæ ich oczekiwania, a tak¿e opowiedzieæ na ich obawy i w¹tpliwoœci. Dopiero
do tak przygotowanej rodziny, która potwierdza gotowoœæ do wspó³pracy, wprowadzam
wolontariusza.

Iwona Broszkiewicz, MOPS Radomsko

Wa¿ne jest te¿, by koordynator wyt³umaczy³ klientowi, na czym ma polegaæ
rola wolontariusza. Je¿eli ju¿ na samym pocz¹tku tego nie wyjaœnimy, mo¿e potem
powstaæ na tym tle wiele nieporozumieñ. Trzeba dok³adnie wyt³umaczyæ
podopiecznemu, ¿e wolontariusz nie zastêpuje pracowników p³atnych – oznacza to,
¿e nie bêdzie wykonywa³ tych samych czynnoœci, co opiekunka. Jest po to, ¿eby
towarzyszyæ swoj¹ obecnoœci¹, wesprzeæ rozmow¹, poczytaæ ksi¹¿kê czy gazetê,
pomóc za³atwiæ sprawê w urzêdzie itp. Na samym pocz¹tku trzeba wiêc jasno
okreœliæ zakres obowi¹zków wolontariusza wobec podopiecznego. W razie jakichœ
problemów, bêdzie mo¿na póŸniej wróciæ do tych ustaleñ. Zdarza siê bowiem, ¿e
podopieczny z czasem stawia wolontariuszowi coraz wiêcej wymagañ. Wolon-
tariusz nie ma œmia³oœci odmówiæ, kiedy zostaje poproszony np. o posprz¹tanie
mieszkania czy umycie okien, a przecie¿ nie na to siê umawia³. W takiej sytuacji
zaczyna siê czuæ wykorzystywany, co skutecznie zniechêca go do dalszej pracy. Aby
zapobiec jego zupe³nej rezygnacji ze wspó³pracy, trzeba koniecznie wróciæ do pier-
wotnych ustaleñ i wyraŸnie przypomnieæ je podopiecznemu. 

Na podstawie zg³oszeñ osób w trudnej sytuacji ¿yciowej, które s¹ zaintere-
sowane pomoc¹ wolontariuszy, dobrze jest stworzyæ bazê odbiorów us³ug wolon-
tariackich. Bêdzie ona nie tylko zbiorem danych tych osób, lecz tak¿e Ÿród³em infor-
macji o tym, jaka pomoc wolontariuszy jest im udzielana i jakie przynosi rezultaty,
oraz miejscem gromadzenia uwag, jakie zg³aszaj¹ koordynatorowi podopieczni.

Zg³aszaj¹ siê pierwsi kandydaci na wolontariuszy… – i co dalej?

Warto ustaliæ sta³e dy¿ury koordynatora w oœrodku, podczas których mogliby
zg³aszaæ siê potencjalni wolontariusze. W czasie takich dy¿urów koordynator mia³by
czas spokojnie porozmawiaæ z osobami, które wyra¿aj¹ chêæ pomagania innym.
Pierwsza rozmowa z wolontariuszem jest bardzo wa¿na, gdy¿ pozwala koordynatorowi
na poznanie motywacji, kwalifikacji danej osoby, przedstawienie jej specyfiki placów-
ki i zadañ, jakie wykonuje wolontariusz. Od przebiegu tej rozmowy zale¿y, czy dojdzie
do kolejnego spotkania i nawi¹zania sta³ej wspó³pracy. Oto kilka przyk³adowych pytañ,
jakie nale¿y zadaæ osobie, która chce zostaæ wolontariuszem:
� Czy wiesz, czym zajmuje siê OPS, kim s¹ nasi klienci, czemu s³u¿y nasza praca

i jaka jest jej specyfika?
� Dlaczego chcia³byœ zostaæ wolontariuszem? Dlaczego w³aœnie w naszej placówce?
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� Jakie masz umiejêtnoœci, doœwiadczenia, zainteresowania, które chcesz wyko-
rzystaæ jako wolontariusz?

� Czy wczeœniej pracowa³eœ ju¿ w charakterze wolontariusza?
� Jakie s¹ twoje oczekiwania zwi¹zane z prac¹ w OPS?
� Ile czasu mo¿esz poœwiêciæ na wolontariat w OPS?
� Czy masz jakieœ ograniczenia (np. czasowe, zdrowotne), jeœli chodzi o anga-

¿owanie siê w wolontariat?
� Czy potrzebujesz jakiegoœ przygotowania do pracy w charakterze wolontariusza?

B¹dŸmy te¿ przygotowani do odpowiedzi na pytania ze strony kandydata: 
� Czym bêdê siê zajmowa³? Co bêdzie nale¿a³o do moich obowi¹zków?
� Jaki jest zakres mojej odpowiedzialnoœci?
� Ile czasu bêdê musia³ poœwiêciæ tej pracy?
� Czy wœród pracowników oœrodka jest ktoœ, kto wspiera wolontariuszy, z kim

mam siê kontaktowaæ?
� Czy i w jaki sposób bêdê przygotowany do zadañ, które zostan¹ mi powierzone?
� Czy ktoœ pomo¿e mi oceniæ moje kompetencje?
� Czy bêdê ubezpieczony?
� Czy i na jakich zasadach bêdzie podpisana ze mn¹ umowa?
� Co mam robiæ, jeœli mi siê coœ nie uda? Na jaki rodzaj wsparcia w mojej pracy

mogê liczyæ?
� Czy bêdê móg³ zrezygnowaæ ze wspó³pracy, kiedy bêdê mia³ mniej czasu lub

bêdê chcia³ robiæ coœ innego?

Te oraz wiele innych pytañ mo¿e paœæ ze strony przysz³ego wolonta-
riusza. Wiêcej na temat komunikacji mo¿na przeczytaæ w rozdziale Spojrzenie 
w g³¹b. W tym miejscu chcemy jedynie podkreœliæ koniecznoœæ poznania oczekiwañ
i motywacji wolontariusza oraz ustaliæ zasady. Dobrze przeprowadzona pierwsza
rozmowa pozwoli nam na poznanie osoby, która chce byæ wolontariuszem, przyjrze-
nie siê, czy nadaje siê do tej roli, a jej samej – na podjêcie decyzji o rozpoczêciu 
z nami wspó³pracy.

Zdarza siê równie¿, ¿e wolontariusz dociera do nas z w³asnym pomys³em,
niepasuj¹cym do naszych dzia³añ. Warto wtedy dopytaæ, jakie motywacje, umiejêt-
noœci, a mo¿e potrzeby wolontariusza stoj¹ za jego propozycj¹. Np. za sugesti¹, by
do standardowej oferty programu wprowadziæ naukê uk³adania ikebany, mo¿e siê
kryæ potrzeba poprowadzenia oryginalnych zajêæ plastycznych, pragnienie dzielenia
siê swoimi rzadko spotykanymi umiejêtnoœciami i wiedz¹, a mo¿e po prostu chêæ
prowadzenia zajêæ dla doros³ych. Mo¿e te¿ okazaæ siê, ¿e przeformu³owuj¹c pomys³
wspólnie z jego autorem, uda siê wpisaæ go w ofertê naszych dzia³añ. 

Czasami te¿ pomys³, który w pierwszej chwili wydaje siê nietypowy, mo¿na
jednak wykorzystaæ. Warto rozejrzeæ siê wœród naszych odbiorców i zastanowiæ, czy
nie by³oby zainteresowanych tak¹ ofert¹. W ten sposób mo¿na stworzyæ zupe³nie
now¹ propozycjê dla naszych klientów, która mo¿e wydaæ siê im ca³kiem interesuj¹ca.
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Koordynator powinien byæ elastyczny i umieæ wykorzystaæ doœwiadczenie 
i wiedzê wolontariuszy. Powinien znaleŸæ miejsce do realizacji projektów, które
pocz¹tkowo wydaj¹ siê nierealne, znaleŸæ ich odbiorców. Kiedyœ przysz³a do mnie
pani, która wykonywa³a masa¿ tajski. Znalaz³am jej miejsce, zorganizowa³am stó³
do masa¿u. Pozyska³am te¿ odbiorców tych niekonwencjonalnych us³ug – byli nimi
podopieczni z oœrodka wsparcia dla osób starszych. Bardzo spodoba³a siê im taka
nowa propozycja.

Katarzyna Kulik-Ca³a, OPS Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy

Z jeszcze inn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia, kiedy przychodzi pe³en zapa³u
ochotnik, ale akurat w tej chwili nie mamy dla niego zadania. Aby nie straciæ wolonta-
riusza, mo¿na go zapytaæ, czy jest gotowy poczekaæ na swoje zadanie. Wa¿ne jest 
w tym momencie jasne zakomunikowanie, ile to oczekiwanie mo¿e potrwaæ. Jeœli
wolontariusz zdecyduje siê czekaæ, mo¿na w tym czasie zapraszaæ go na spotkania
pracuj¹cych ju¿ wolontariuszy, ¿eby pozna³ specyfikê placówki i klientów, i powoli
przygotowywaæ go do przysz³ych zajêæ. 

Zdarza siê jednak czasem, ¿e wolontariusz nie robi dobrego wra¿enia 
i mamy w stosunku do niego ró¿ne obawy. Mo¿emy wówczas poprosiæ go o re-
komendacje z poprzedniego miejsca, gdzie by³ wolontariuszem. Jeœli jest uczniem,
mo¿na zapytaæ o niego nauczycieli, ewentualnie zasiêgn¹æ opinii innych osób, które
mog¹ go znaæ. Z pewnoœci¹ jednak nigdy nie nale¿y wysy³aæ do domu klienta
wolontariusza, który budzi nasze w¹tpliwoœci! Aby sprawdziæ, czy nasze obawy s¹
s³uszne, mo¿na daæ mu zadanie, które bêdzie wykonywa³ w grupie doœwiadczonych
wolontariuszy lub pod opiek¹ pracownika, a nastêpnie dowiedzieæ siê, czy dobrze je
wykona³, sprawdziæ, czy odczucia innych osób wobec niego s¹ podobne.

Czasami pierwsza rozmowa koñczy siê od razu zawarciem umowy 
z wolontariuszem, czasami potrzebna jest mu chwila namys³u lub kolejne spotkanie.
Osobom zdecydowanym najlepiej daæ do wype³nienia kwestionariusz, w którym
podadz¹ swoje dane, opisz¹ umiejêtnoœci i motywacje, okreœl¹ obszar i ramy czasowe,
w których chc¹ dzia³aæ. Zebrane informacje bêd¹ s³u¿y³y stworzeniu bazy wolonta-
riuszy, niezbêdnej do skutecznej komunikacji z pozyskanymi wolontariuszami 
i zarz¹dzania ich prac¹. Bêdzie mo¿na z niej skorzystaæ, poszukuj¹c osób do konkret-
nych zadañ, do których wymagane s¹ okreœlone umiejêtnoœci. W bazie warto te¿ odno-
towywaæ moment rozpoczêcia wspó³pracy, a nastêpnie jej zakoñczenia. Pozwoli to na
sta³e monitorowanie liczby wspó³pracuj¹cych z oœrodkiem wolontariuszy. W za-
le¿noœci od potrzeb i liczby zg³oszeñ baza mo¿e byæ prowadzona w formie „papierowej”
lub elektroicznej. 

Pierwsze spotkanie ma charakter informacyjny. Osoby, które na nie przychodz¹, chc¹
siê dowiedzieæ, na czym dok³adnie polega wolontariat, na czym mia³aby polegaæ ich
praca, czego siê od nich wymaga, gdzie i w jaki sposób mog¹ siê zrealizowaæ.
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Przedstawiam im wiêc œrodowiska, w jakich pracujemy, wymieniam zadania,
których ewentualnie mogliby siê podj¹æ, odpowiadam na pytania. Wrêczaj¹c im
kwestionariusz do wype³nienia w domu, proszê, aby zastanowili siê, w jakim charak-
terze i z kim chcieliby pracowaæ. Podczas drugiego spotkania, kiedy ju¿ wiedz¹, co
dok³adnie chc¹ robiæ, przedstawiam konkretne propozycje. Jeœli im to odpowiada,
wprowadzam w œrodowisko.

Iwona Broszkiewicz, MOPS Radomsko

Osoby pe³ne zapa³u i chêci pomagania docieraj¹ do oœrodka, oczekuj¹c
konkretnych zadañ. Powinniœmy wiêc mieæ przygotowan¹ konkretn¹ propozycjê
okreœlaj¹c¹, jak¹ pracê mia³by wolontariusz wykonywaæ, w jakim przedziale cza-
sowym, jakich oczekujemy od niego umiejêtnoœci i predyspozycji. Tak¹ propozycjê
nale¿y opracowaæ na podstawie wczeœniej omówionych ofert pracy dla wolontariuszy
zg³oszonych przez pracowników socjalnych lub osoby prywatne.

Jakie kwalifikacje powinien mieæ wolontariusz?

To zale¿y, jakie zadanie zamierzamy mu powierzyæ. Np. uczeñ liceum na
pewno ma wystarczaj¹ce kompetencje, aby pomagaæ w odrabianiu lekcji dziecku ze
szko³y podstawowej. Z kolei „kwalifikacje”, jakie powinien posiadaæ wolontariusz
towarzysz¹cy osobie starszej, to zapewne komunikatywnoœæ i ³atwoœæ nawi¹zywa-
nia kontaktu. Choæ zdarza siê, ¿e osoba cicha i spokojna, jest lepiej odbierana przez
seniora ni¿ ktoœ ¿ywio³owy i pe³en energii. 

Prowadzimy grupê wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 
w Klubie Integracji Spo³ecznej „Dziupla”. W takich rodzinach najczêœciej nie ma
dobrego wzorca ojca, mê¿czyzny. Dlatego do tego typu pracy staram siê dobieraæ
wolontariuszy spoœród me¿czyzn. Kiedy pytaj¹, co maj¹ robiæ – odpowiadam, ¿e po
prostu byæ z dzieæmi, rozmawiaæ, spêdziæ z nimi czas.

Piotr Zgódka, GOPS Dêbe Wielkie 

Mo¿na mno¿yæ jeszcze wiele przyk³adów pokazuj¹cych, ¿e wiele jest form
dzia³añ, do których nie musimy wymagaæ od wolontariusza specjalnych kwali-
fikacji. Inaczej bêdzie w przypadku zadañ, do wykonywania których niezbêdna jest
konkretna wiedza lub odpowiednie kwalifikacje. Wtedy zadaniem koordynatora jest
znalezienie wolontariuszy wœród studentów lub absolwentów konkretnych kierun-
ków studiów, lub te¿ osób, które ukoñczy³y specjalistyczne kursy. Mo¿e to dotyczyæ
np. wolontariuszy wyje¿d¿aj¹cych z dzieæmi na kolonie, którzy powinni mieæ
ukoñczony kurs wychowawcy kolonijnego, lub ochotników pracuj¹cych w domach
dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie, gdzie jako wolontariusze prefero-
wani s¹ studenci ostatnich lat psychologii.
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Wyznaczenie wolontariuszowi konkretnych zadañ, zawarcie porozumienia

O tym, jak dobraæ w³aœciwego wolontariusza do danego zadania i odwrotnie,
zosta³o ju¿ dok³adnie powiedziane w rozdziale Spojrzenie w g³¹b. W tym miejscu nato-
miast chcemy zwróciæ uwagê, ¿e wyznaczenie zadania wolontariuszowi musi siê
zawsze odbywaæ w porozumieniu z nim, po dok³adnym wyjaœnieniu, na czym ma ono
polegaæ, w jakim czasie i w jaki sposób ma byæ wykonywane. Zwieñczeniem wspól-
nych ustaleñ jest zawarcie ustnego lub pisemnego porozumienia (wiêcej w rozdziale 
Na prawo patrz).

W przypadku planowanej d³u¿szej wspó³pracy warto umówiæ siê na okres
próbny, podczas którego koordynator bêdzie móg³ siê zorientowaæ, jak wolontariusz
daje sobie radê z powierzonymi obowi¹zkami, a wolontariusz z kolei upewni siê,
czy rzeczywiœcie jest to zadanie dla niego. Wskazane jest te¿, by nie zaczynaæ od
trudnych, ambitnych zadañ. Lepiej na pocz¹tek powierzyæ wolontariuszowi
wykonywanie prostszych czynnoœci, daæ mu czas na poznanie swoich nowych
obowi¹zków. Nie wysy³ajmy nowego wolontariusza do trudnych klientów, znajdŸmy
œrodowiska, gdzie na pewno zostanie dobrze przyjêty. Wolontariusz, który szybko
zauwa¿y, ¿e jego dzia³ania przynosz¹ rezultaty, bêdzie zadowolony i zmotywowany
do dalszej pracy. 

Jak przygotowaæ wolontariusza do powierzonego mu zadania?

Przygotowanie wolontariusza do wykonywania zadañ powinno obejmowaæ
trzy elementy:
1. przygotowanie wynikaj¹ce z obowi¹zków, jakie nak³ada Ustawa o dzia³alnoœci

po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
2. ustalenie zasad komunikacji i wspó³pracy,
3. przygotowanie do wykonywania konkretnego zadania.

Zacznijmy od przygotowania wynikaj¹cego z obowi¹zków, jakie nak³ada
Ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Dok³adnie wymagania
te opisane s¹ w rozdziale Na prawo patrz, przypomnijmy jednak trzy podstawowe
obowi¹zki, których musimy dope³niæ, rozpoczynaj¹c wspó³pracê z wolontariuszem.
S¹ to:
� poinformowanie o bezpiecznych i higienicznych warunkach wykonywania

œwiadczeñ,
� poinformowanie o prawach i obowi¹zkach wolontariusza,
� zawarcie z nim umowy.

Poinformowanie wolontariusza o bezpiecznych i higienicznych warunkach
wykonywania œwiadczeñ nie oznacza, ¿e mamy przeprowadziæ szkolenie BHP, takie
jak dla pracowników etatowych. Wa¿ne jest, aby przekazaæ wolontariuszowi wszystkie
informacje, które s¹ mu niezbêdne do bezpiecznego wykonywania zadañ. 
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Chc¹c uchroniæ wolontariuszy przed trudnymi sytuacjami, wspólnie z pani¹ inspek-
tor BHP z oœrodka rozmawia³yœmy o specyfice pracy wolontariuszy i niebez-
pieczeñstwach, które mog¹ ich spotkaæ zarówno na terenie placówki, jak i w domu
klienta. Wzoruj¹c siê na instrukcjach stanowiskowych BHP dla pracowników soc-
jalnych, opracowa³yœmy „Instrukcjê stanowiskow¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy
wolontariusza”. S¹ w niej zawarte zasady ogólne, prawa i obowi¹zki wolontariusza.
Zapisa³yœmy to, czego nie wolno mu robiæ (np. paliæ tytoniu i piæ alkoholu przy
podopiecznym, u¿ywaæ w stosunku do niego przemocy fizycznej). Opisa³yœmy te¿
zasady zachowania ostro¿noœci, np. w drodze do klienta lub kiedy wolontariusz mo¿e
spotkaæ siê z ewentualn¹ agresj¹ ze strony klienta. Instrukcjê tê przedstawiam
wolontariuszowi, kiedy zawieram z nim porozumienie o wspó³pracy. Musi siê z ni¹
zapoznaæ i podpisaæ zobowi¹zanie, ¿e bêdzie przestrzega³ zawartych w niej ustaleñ.

Katarzyna Kulik-Ca³a, OPS Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy

Je¿eli wolontariusz wykonuje zadania na terenie placówki, trzeba mu
pokazaæ, gdzie znajduj¹ siê wyjœcia ewakuacyjne, gaœnice, oraz ewentualnie
wskazaæ urz¹dzenia, przy obs³udze których wolontariusz musi zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ. Jeœli specyfika jego pracy bêdzie wymaga³a specjalnej odzie¿y ochron-
nej (np. jednorazowych rêkawiczek, obuwia ochronnego), placówka ma obowi¹zek
zapewnienia mu takiej ochrony i poinformowania o obowi¹zku jej noszenia.

Zgodnie z Ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
placówka musi poinformowaæ wolontariusza o nale¿nych mu prawach i ci¹¿¹cych
na nim obowi¹zkach oraz zapewniæ dostêpnoœæ tych informacji. Prawa i obowi¹zki
wolontariusza zosta³y dok³adnie opisane w rozdziale Prawo dotycz¹ce wolontariatu.
Tutaj warto pos³u¿yæ siê opracowanym dla placówki regulaminem pracy wolonta-
riuszy, wspominanym wczeœniej przy omawianiu dokumentów niezbêdnych w przy-
padku wspó³pracy z ochotnikami. Regulamin ten nale¿y przedstawiæ wolontariu-
szowi podczas zawierania z nim umowy oraz umieœciæ w ogólnodostêpnym miejscu,
np. tablicy og³oszeñ o dzia³aniach wolonatriackich w oœrodku.

Rozpoczynaj¹c wspó³pracê z wolontariuszem, musimy okreœliæ przy-
dzielone mu zadanie oraz podaæ miejsce i czas jego wykonywania. Ustalenia te
zostaj¹ zawarte w ustnej lub pisemnej umowie. Przypominamy, ¿e umowê z wolon-
tariuszem musimy zawrzeæ na piœmie, je¿eli wspó³praca z nim ma trwaæ d³u¿ej ni¿
przez 30 dni (patrz rozdzia³ Na prawo patrz). Przypominamy, ¿e w przypadku
wolontariusza nieletniego niezbêdna jest zgoda rodziców na wykonywanie przez
niego œwiadczeñ, a umowê o wspó³pracy podpisuje jego opiekun prawny.

Spisuj¹c umowê z wolontariuszem, nale¿y te¿ okreœliæ, na jakich zasadach
mo¿e byæ ona rozwi¹zana. Oprócz wynikaj¹cych z ustawy koniecznych elementów,
umowa mo¿e te¿ zawieraæ ustalenia wynikaj¹ce ze specyfiki placówki. Warto te¿, aby
wraz z umow¹ wolontariusz podpisa³ oœwiadczenie, ¿e zosta³ poinformowany na temat
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bezpieczeñstwa i higieny warunków pracy oraz o nale¿nych mu prawach i ci¹¿¹cych na
nim obowi¹zkach. 

Nowy ochotnik na pocz¹tku zapoznaje siê z regulaminem pracy wolontariuszy 
w naszym oœrodku oraz z zakresem swoich praw i obowi¹zków. Podpisuje oœwiadcze-
nie, ¿e pozna³ zasady dotycz¹ce BHP, regulamin, swoje prawa i obowi¹zki oraz ¿e
bêdzie przestrzega³ przepisów o ochronie danych osobowych.

Beata Kanarska, OPS Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy

Kolejnym bardzo wa¿nym elementem przygotowania wolontariusza do
wykonywania przydzielonego mu zadania jest ustalenie z nim zasad komunikacji.
Rozpoczynaj¹c wspó³pracê, nale¿y ustaliæ:
� z kim ma siê kontaktowaæ wolontariusz w bie¿¹cych sprawach, 
� komu ma sygnalizowaæ zaistnienie problemu,
� kogo mo¿e siê poradziæ, aby lepiej wykonaæ swoje zadanie,
� do kogo mo¿e siê zwróciæ, jeœli napotka trudnoœci w wykonywanej pracy,
� od kogo i jakie wsparcie mo¿e uzyskaæ.

Bardzo wa¿ne jest przy tym, aby wolontariusz by³ œwiadomy w jakich godzi-
nach mo¿e kontaktowaæ siê z koordynatorem, z kim oprócz koordynatora mo¿e roz-
mawiaæ o ewentualnych trudnoœciach lub niepokoj¹cych go sygna³ach. Wa¿ne, aby
wiedzia³, ¿e mo¿e liczyæ na wsparcie oraz ¿e jeœli nie daje sobie rady, mo¿e zwróciæ siê
o pomoc, zmianê podopiecznego lub zadania. 

Nale¿y te¿ poinformowaæ wolontariusza, ¿e jego praca bêdzie monitorowana
przez koordynatora. Nie chodzi tu jednak o kontrolowanie wolontariusza, tylko 
o zbieranie informacji od klienta, pracownika socjalnego z danego rejonu lub opiekun-
ki, aby jak najlepiej zorganizowaæ jego pracê i unikn¹æ trudnych sytuacji.

Kolejnym elementem rozpoczêcia wspó³pracy z wolontariuszem jest przy-
gotowanie go do wykonywania konkretnego zadania. Wolontariusz powinien
dok³adnie wiedzieæ, na czym polega jego zadanie, jakie s¹ w stosunku do niego
wymagania i oczekiwania, komu podczas wykonywania pracy bêdzie podlega³,
jakie zwyczaje panuj¹ w danej placówce. 

Wa¿ne jest te¿, aby wolontariusz pozna³ specyfikê klientów, z którymi
bêdzie pracowa³. Chodzi tu g³ównie o ich ograniczenia wynikaj¹ce ze stanu
zdrowia, niepe³nosprawnoœci, sytuacji ¿yciowej, œrodowiska, z którego pochodz¹.
Koordynator mo¿e sam udzieliæ tych informacji, poprosiæ o to pracownika socjal-
nego z danego rejonu lub innego pracownika dobrze znaj¹cego osobê, której ma
pomagaæ wolontariusz. 

W niektórych sytuacjach wolontariuszowi nie wystarcz¹ tylko informacje na
temat podopiecznego, lecz potrzebna jest równie¿ bardziej specjalistyczna wiedza. Na
przyk³ad do pracy z dzieæmi pochodz¹cymi z rodzin, w których stosowana jest prze-
moc, wolontariuszowi mo¿e byæ potrzebne odpowiednie przygotowanie, aby lepiej
rozumia³ zachowania swoich podopiecznych, ich braki i potrzeby oraz umia³
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odpowiednio z nimi postêpowaæ. Warto zatem zorganizowaæ spotkanie-szkolenie 
z psychologiem. Mo¿e to byæ pracownik oœrodka, jeœli akurat posiada takie wy-
kszta³cenie, a mo¿e pedagog lub psycholog ze wspó³pracuj¹cej z OPS placówki. Do
przeprowadzenia tego typu spotkañ-szkoleñ mo¿na te¿ wykorzystaæ innych wolonta-
riuszy, np. studenta ostatnich lat psychologii lub pedagogiki. 

Wprowadzenie w œrodowisko

Je¿eli wolontariusz wysy³any jest bezpoœrednio do domu klienta, zawsze
powinien byæ tam wprowadzony przez koordynatora wolontariatu lub pracownika soc-
jalnego z danego rejonu. Wprowadzenie wolontariusza jest – oprócz przedstawienia go
osobie, której ma pomagaæ – okazj¹ do wspólnego ustalenia terminów i zasad.
Koniecznie trzeba przypomnieæ klientowi, ¿e wolontariusz nie bêdzie wykonywa³ prac,
które nale¿¹ do personelu p³atnego, np. objête s¹ us³ugami opiekuñczymi. Najlepiej
podczas pierwszego spotkania dok³adnie ustaliæ, co konkretnie bêdzie nale¿a³o do
obowi¹zków ochotnika. Trzeba równie¿ poinformowaæ, ¿e jego praca bêdzie monitoro-
wana – koordynator bêdzie kontaktowa³ siê zarówno z klientem, jak i wolontariuszem. 

Zawsze wprowadzam wolontariusza do domu rodziny, w której bêdzie pomaga³,
razem z pracownikiem socjalnym z danego rejonu. Podczas tej wizyty wolontariusz
poznaje osoby, do których bêdzie przychodzi³, ustala dni i godziny wizyt oraz uzgad-
nia, co dok³adnie bêdzie robi³.

Beata Kanarska, OPS Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy

Umowê z wolontariuszem spisujê dopiero po pierwszej wspólnej wizycie 
w domu klienta. Wtedy ustalamy wymiar i zakres pracy, po czym wszystkie ustalenia
zapisujemy w porozumieniu o wspó³pracy. W razie potrzeby wolontariusz mo¿e
potem odwo³aæ siê do tych ustaleñ.

Agnieszk Jasiñska, OPS Dzielnicy ¯oliborz M. St. Warszawy 

Je¿eli natomiast wolontariusz po raz pierwszy idzie do placówki, 
w której ma pomagaæ (np. do œwietlicy lub domu dziennego pobytu), nie zawsze musi
mu towarzyszyæ koordynator. Oczywiœcie mówimy tu o placówkach znajduj¹cych siê
w strukturze OPS albo takich, z którymi oœrodek wspó³pracuje. Zanim koordynator
skieruje do nich wolontariusza, musi ustaliæ z ich pracownikami, na jakich zasadach
bêdzie on tam funkcjonowa³, czym bêdzie siê zajmowa³, do kogo z pracowników ma
siê zg³osiæ, kto wprowadzi go w specyfikê pracy. Po takich ustaleniach wystarczy, ¿e
koordynator jedynie poinformuje personel placówki o tym, kiedy wolontariusz siê 
w niej zjawi. 
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Wspó³praca z wolontariuszami

Stworzenie systemu nagradzania i motywowania wolontariuszy

Wolontariusz powinien byæ za swoj¹ pracê nagradzany, musi bowiem wie-
dzieæ, ¿e doceniamy jego zaanga¿owanie, poœwiecony czas i umiejêtnoœci. Warto
zatem od pocz¹tku wspó³pracy z wolontariuszami stosowaæ ró¿ne sposoby
wyra¿ania uznania i wdziêcznoœci za ich pracê. Œwietn¹ okazj¹ do takich podziê-
kowañ jest obchodzony 5 grudnia Œwiatowy Dzieñ Wolontariusza. Warto zorgani-
zowaæ uroczystoœæ z okazji tego œwiêta. Mo¿e to byæ spotkanie z dyrekcj¹ i pra-
cownikami po³¹czone z wrêczeniem nagród, przedstawienie przygotowane przez
podopiecznych czy choæby wspólne wyjœcie wolontariuszy do kina lub na pizzê. 

Rokrocznie organizujemy w oœrodku Dzieñ Wolontariusza, podczas którego zamie-
niamy siê rolami – to wolontariusze s¹ najwa¿niejszymi osobami, a my – pracowni-
cy socjalni – goœcimy ich i organizujemy poczêstunek. W mi³ej atmosferze mówimy
im, jak istotne i wa¿ne jest to, co robi¹, dziêkujemy za trud i przekazujemy informa-
cje dotycz¹ce podejmowanych dzia³añ.

Gabriela Czaplicka, MOPS Gdynia

Podczas jednego z cyklicznych spotkañ wolontariusze zadecydowali, ¿e w ramach
obchodów Dnia Wolontariusza chcieliby pojechaæ do Warszawy i pójœæ do teatru.
Wspólnie ustaliliœmy wiêc, kiedy i na jakie przedstawienie siê wybior¹, po czym 
z pieniêdzy przeznaczonych w bud¿ecie oœrodka na obchody Dnia Wolontariusza
kupi³am bilety. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, dlatego potem co roku powtarza-
liœmy ten pomys³. Wolontariusze bardzo ceni¹ sobie ten sposób wynagradzania im
ca³orocznej pracy.

Bo¿ena Marczak, GOPS Stare Babice

W zale¿noœci od mo¿liwoœci oœrodka warto przygotowaæ dla wolontariuszy
ró¿ne nagrody rzeczowe. Mog¹ to byæ prace wykonane przez podopiecznych, gad¿ety
pozyskane od sponsorów, specjalnie na tê okazjê przygotowane statuetki albo kubki,
koszulki czy znaczki pami¹tkowe, na których umieszczony bêdzie napis lub logo. 

Na Dzieñ Wolontariusza rodzice, których dzieci korzystaj¹ z pomocy wolontariuszy,
przygotowuj¹ przedstawienie teatralne. Grupa taneczna, w której s¹ te¿ dzieci
korzystaj¹ce z pomocy w nauce, przygotowuje wystêp. S¹ te¿ drobne upominki dla
wolontariuszy i poczêstunek.

Agnieszka Rzepecka, MOPS Katowice
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Wspó³pracujemy przede wszystkim z m³odzie¿¹, dlatego dostosowujemy siê do rytmu
szkolnego. Przasnysk¹ Galê Wolontariatu organizujemy w kwietniu. Zale¿y nam na
tym, ¿eby zd¹¿yæ podziêkowaæ maturzystom, którzy najczêœciej po ukoñczeniu szko³y
œredniej wyje¿d¿aj¹ z naszego miasta. Podczas Gali nagradzamy wolontariuszy 
z najd³u¿szym sta¿em  oraz tych odchodz¹cych, a tak¿e og³aszamy wyniki konkursu
na najlepszego wolontariusza.

Katarzyna Babul-¯yra, MOPS Przasnysz

Oczywiœcie 5 grudnia nie jest jedyn¹ okazj¹, kiedy mo¿na nagradzaæ wolon-
tariuszy. Niezwykle wa¿ne jest, aby stosowaæ ró¿ne formy nagradzania i dobieraæ je
do konkretnej osoby. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e to, co jest nagrod¹ dla jednych,
mo¿e okazaæ siê nieodpowiednie dla innych.

Oto przyk³adowe formy nagradzania wolontariuszy:
� nag³aœnianie dobrych dzia³añ i osi¹gniêæ,
� umieszczanie w lokalnych mediach informacji o pracy wolontariuszy,
� listy pochwalne do szko³y, pracodawcy,
� stworzenie systemu symbolicznych odznak, 
� zapraszanie dyrekcji i w³adz lokalnych na spotkanie z wolontariuszami,
� organizowanie regularnych spotkañ wolontariuszy, s³u¿¹cych integracji i wy-

mianie doœwiadczeñ,
� zorganizowanie wyjazdu weekendowego lub wakacyjnego,
� organizowanie wspólnych wyjœæ do kina, na pizzê, krêgle,
� wysy³anie wolontariuszy na wa¿ne dla nich szkolenia,
� zapraszanie wolontariuszy na zebrania zespo³u pracowników,
� w³¹czanie wolontariusza w planowanie nowych dzia³añ,
� przydzielanie wolontariuszowi coraz bardziej samodzielnych i odpowiedzialnych

zadañ.

Raz w miesi¹cu organizujê spotkania wszystkich wolontariuszy. Przychodz¹, by
dowiedzieæ siê, jak pracuj¹ inni, w jakich rodzinach, z jakimi problemami siê spo-
tykaj¹. Stanowi¹ dla siebie grupê wsparcia. Przys³uchuj¹c siê ich rozmowom, widzê,
jaki rodzaj wsparcia z mojej strony jako koordynatora mo¿e byæ dla nich wa¿ny.
Niektórym wolontariuszom potrzebne s¹ indywidualne spotkania, innym szkolenia.
Do tej pory organizowa³am je sama, w tym roku mamy zapewnione fundusze z oœrod-
ka na ich zorganizowanie z udzia³em profesjonalistów z ró¿nych dziedzin.

Iwona Broszkiewicz, MOPS Radomsko

Oprócz ró¿nych sposobów nagradzania wolontariuszy, które mo¿emy
stosowaæ raz na jakiœ czas, warto na co dzieñ pamiêtaæ o:
� serdecznym „dziêkujê” po wykonaniu zadania,
� uœmiechu i ¿yczliwoœci,
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� przekazaniu s³ów wdziêcznoœci od klienta czy od pracowników, którzy dostrze-
gaj¹ zmiany zachodz¹ce dziêki pracy wolontariusza,

� pochwa³ach udzielanych przed prze³o¿onymi i personelem placówki,
� wys³aniu ¿yczeñ  imieninowych i urodzinowych,
� okazywaniu zainteresowania wa¿nymi dla wolontariusza sprawami (takimi jak

klasówki, egzaminy itp.),
� wspieraniu wolontariusza w trudnych dla niego chwilach,
� rezerwowaniu czasu na spokojn¹ rozmowê z wolontariuszem,
� zapraszaniu do spêdzania przerw wspólnie z pracownikami,
� zapewnieniu posi³ku w oœrodku,
� d¹¿eniu do partnerskich relacji pomiêdzy pracownikami i wolontariuszami.

Pomys³ów jest o wiele wiêcej, warto tworzyæ w³asne, adekwatne do potrzeb wolon-
tariusza i mo¿liwoœci placówki.

Monitorowanie i ewaluacja pracy wolontariuszy

Co mo¿e daæ monitorowanie pracy wolontariuszy? Czy jest ono potrzebne?
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim dostarcza wiedzy, czy wolontariusz wy-
wi¹zuje siê z ustaleñ zawartych w porozumieniu, czy wszystko przebiega zgodnie 
z planem, czy osi¹gane s¹ cele, które by³y zak³adane. Monitoring pracy wolonta-
riuszy pozwala na bie¿¹ce reagowanie na ewentualne problemy dotycz¹ce zarówno
samego wolontariusza, jak i klienta. Pozwala zauwa¿yæ k³opoty we wczesnym ich
stadium i zareagowaæ, zanim powstanie trudny do rozwi¹zania problem. Pozwala
równie¿ obserwowaæ dynamikê zjawisk, np. wiedzieæ, ilu wolontariuszy jest
potrzebnych do pomocy w lekcjach w kolejnych miesi¹cach roku szkolnego, ile
dzieci z tej pomocy korzysta i jak czêsto. Systematycznie zbieraj¹c dane i moni-
toruj¹c pracê wolontariuszy, mo¿na lepiej odpowiadaæ na potrzeby œrodowiska, le-
piej planowaæ i organizowaæ pracê wolontariuszy, a tak¿e w razie potrzeby kory-
gowaæ te plany.

Na czym polega taki monitoring? Podstawow¹ jego form¹ jest prowadzenie
ewidencji pracy wolontariuszy. Ochotnicy pracuj¹cy w placówkach podpisuj¹ tam listê
obecnoœci, potwierdzaj¹c w ten sposób czas pracy i wykonywane zadania. Dla wolon-
tariuszy, którzy odwiedzaj¹ podopiecznych w ich domach, warto opracowaæ formularz
zwany „Kart¹ pracy wolontariusza”, na której klient bêdzie potwierdza³ jego obecnoœæ.
Rol¹ koordynatora jest raz na jakiœ czas sprawdzaæ listê lub „Kartê pracy wolonta-
riusza”, obserwowaæ, czy obecnoœci wolontariusza zgadzaj¹ siê z ustaleniami, czy
zdarza siê i jak czêsto, ¿e wolontariusz nie wywi¹zuje siê z umowy. Systematyczna
ewidencja pracy przyda siê równie¿, kiedy poprosi on o zaœwiadczenie o wykonywanej
pracy. £atwo bêdzie wówczas okreœliæ, ile godzin rzeczywiœcie przepracowa³.

Koordynator powinien tak¿e regularnie kontaktowaæ siê z klientem, zbie-
raj¹c informacje o tym, jak wolontariusz wywi¹zuje siê z zobowi¹zañ, czy klient jest
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zadowolony z jego pracy, czy powstaj¹ jakieœ trudnoœci, a jeœli tak, to jakiego typu,
oraz czy jest coœ, co nale¿a³oby zmieniæ, usprawniæ. Wnioski p³yn¹ce z takich
rozmów warto spisywaæ na „Karcie kontaktu z klientem”. Pozwala to na spojrzenie
w d³u¿szej perspektywie czasu, czy pomoc wolontariusza przynosi rezultaty, czy
pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z ni¹ problemy i jak s¹ rozwi¹zywane. 

Prowadzimy analizê ocen uczniów korzystaj¹cych z pomocy wolontariuszy.
Sprawdzamy, czy poprawili siê z przedmiotów, z których dostaj¹ pomoc. Rozma-
wiamy z dzieckiem i pytamy, czy potrzebna jest mu pomoc tak¿e z innego przedmio-
tu. Jeœli tak, przydzielamy dodatkowego wolontariusza.

Agnieszka Rzepecka, MOPS Katowice

Wa¿nym Ÿród³em informacji s¹ równie¿ pracownicy oœrodka kontaktuj¹cy siê
z klientem, który korzysta z pomocy wolontariusza. Dobrze, aby przekazali oni koor-
dynatorowi swoje obserwacje oraz wra¿enia, jak ich zdaniem obecnoœæ i dzia³ania
wolontariusza wp³ywaj¹ na klienta. 

Niezbêdne s¹ równie¿ regularne kontakty koordynatora z samym wolonta-
riuszem, zebranie jego opinii o tym, jak przebiega wykonywanie pracy, czy jest on
zadowolony z tego, co robi, jakie napotyka trudnoœci, co jego zdaniem mo¿na by
zmieniæ, usprawniæ. W niektórych oœrodkach raz na kwarta³ przeprowadzana jest
ocena pracy wolontariusza, której dokonuje siê na podstawie zebranych obserwacji
i wniosków p³yn¹cych z rozmów z klientem, pracownikami i samym wolonta-
riuszem. 

Wa¿ne jest tak¿e monitorowanie efektów pracy wolontariuszy. Niezbêdny jest
kontakt koordynatora z osobami, które mog¹ dostrzec zmiany zachodz¹ce na skutek
dzia³añ wolontariusza. Mog¹ to byæ nauczyciele dzieci korzystaj¹cych z pomocy lek-
cyjnej, którzy dostarcz¹ informacji o postêpach uczniów w nauce. Mo¿e to byæ pra-
cownik placówki, do której uczêszcza klient obserwuj¹cy wp³yw wolontariusza na jego
samopoczucie. W wielu oœrodkach ka¿dy klient korzystaj¹cy z pomocy wolontariusza
posiada „Kartê klienta”, w której koordynator zapisuje, kiedy i z jakiej pomocy wolon-
tariusza klient skorzysta³. 

Kolejn¹ form¹ monitoringu jest systematyczne omawianie przebiegu
dzia³añ zwi¹zanych z wolontariatem w oœrodku na zebraniach pracowników OPS 
i na spotkaniach wolontariuszy. Analiza zebranych informacji pozwoli na ocenê pro-
gramu, stwierdzenie czy dziêki wolontariuszom osi¹gane s¹ zamierzone cele, czy
poszczególne dzia³ania zosta³y optymalnie zaplanowane, czy i w jaki sposób mo¿na
udoskonaliæ realizacjê programu. 

Sporz¹dzam sprawozdania pó³roczne i roczne, i zawsze przed Dniem Wolontariusza
sprawdzam, ilu mamy wolontariuszy, ilu przyby³o nam nowych ochotników, a ile osób
zawiesi³o pracê oraz ilu jest wœród nich chêtnych do poszczególnych zadañ. Analizujê,
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jak te liczby zmieniaj¹ siê na przestrzeniu lat. Po analizie 2006 r. okaza³o siê, ¿e by³o
bardzo ma³o osób chêtnych do pracy na rzecz osób starszych, niesprawnych, samot-
nych. Aby zmieniæ tê sytuacjê zorganizowa³am szkolenia dla 36 osób, przygotowuj¹ce
do pracy z osobami starszymi.

Agnieszka Jasiñska, OPS Dzielnicy ¯oliborz M. St. Warszawy

Sta³a wspó³praca koordynatora ze wspó³pracownikami 
i partnerami lokalnymi

Rozpoczynaj¹c wspó³pracê z wolontariuszami, koniecznie trzeba ustaliæ
dobry plan dzia³añ i podzia³ obowi¹zków. Na pocz¹tku warto poruszaæ siê ma³ymi,
ale dobrze zaplanowanymi krokami, stale obserwuj¹c i udoskonalaj¹c prowadzone
dzia³ania. 

Ze swojego doœwiadczenia pracy w wiejskim oœrodku wiem, ¿e maj¹c nawet jednego
czy dwóch ochotników, mo¿na ju¿ mówiæ, ¿e w OPS realizowany jest wolontariat.
Zaczynaj¹c wspó³pracê z wolontariuszami, nie warto od razu stawiaæ na iloœæ,
wa¿ne, ¿eby zacz¹æ, aby ju¿ coœ zaczê³o siê dziaæ. Namawiam te¿, ¿eby siê nie
zniechêcaæ, ale ca³y czas uparcie i konsekwentnie czyniæ kroki, aby pozyskaæ kolej-
nych wolontariuszy.

Piotr Zgódka, GOPS Dêbe Wielkie

Proces pozyskiwania wolontariuszy nigdy nie jest zakoñczony. Ci¹gle ktoœ
odchodzi, przychodz¹ nastêpne osoby, pojawiaj¹ siê nowe potrzeby, nowe pomys³y
dzia³añ. Wymaga to sta³ej wspó³pracy zarówno pracowników oœrodka, jak i part-
nerów lokalnych. 

Wprowadzanie wolontariatu jest zawsze prac¹ ca³ego zespo³u. Nawet
najlepszemu koordynatorowi nic siê nie uda bez wsparcia dyrekcji i wspó³pracow-
ników. Niezbêdny jest udzia³ pracowników oœrodka na wszystkich etapach organi-
zowania wspó³pracy z ochotnikami, zaczynaj¹c od diagnozy potrzeb klientów,
poprzez wyszukiwanie i namawianie osób na przyjêcie wolontariuszy, promocjê
wolontariatu i monitoring pracy wolontariuszy. Niezbêdna jest wymiana informacji
pomiêdzy koordynatorem a wspó³pracownikami. Praktyka pokazuje, ¿e w oœrodkach
anga¿uj¹cych ochotników sprawy zwi¹zane z wolontariatem omawiane s¹ zazwyczaj
na cyklicznych zebraniach zespo³u lub te¿ koordynator w wyznaczonym czasie
pozostaje do dyspozycji innych pracowników socjalnych. 

Aby uda³o siê wprowadziæ wolontariat w oœrodku, niezbêdny jest zapa³ koordynato-
ra, dobra wola dyrekcji, a wœród pracowników chêæ zmiany, wzbogacenia form
pomocy, które proponuje oœrodek.

Leokadia Sadowska, MOPR Che³m
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Aby wolontariusze dobrze siê czuli, chêtnie i d³ugo pracowali w oœrodku,
musi staæ siê on placówk¹ przyjazn¹ wolontariuszowi. Ochotnicy powinni czuæ siê
czêœci¹ zespo³u, mieæ poczucie sensu swoich dzia³añ, widzieæ, ¿e s¹ szanowani,
doceniani i nagradzani za swoje zaanga¿owanie. Dlatego podziêkowanie za pracê
powinno byæ wyra¿ane nie tylko przez koordynatora, ale te¿ przez pracowników
socjalnych, którzy s¹ w bezpoœrednim kontakcie z odbiorcami us³ug. 

Niewiele siê te¿ uda zdzia³aæ bez wspó³pracy z partnerami lokalnymi. Mo¿e
ona przejawiaæ siê we wspólnej diagnozie potrzeb, promocji wolontariatu, pozyski-
waniu zarówno wolontariuszy, jak i odbiorców ich pracy, monitorowaniu dzia³añ.
Dobr¹ praktyk¹ jest zbudowanie koalicji na rzecz wolontariatu. Wspólnymi si³ami
mo¿na pe³niej wykorzystaæ potencja³ œrodowiska lokalnego i zrobiæ wiele dobrego
na rzecz mieszkañców.

OPS mo¿e pozyskiwaæ wolontariuszy tylko na swoje potrzeby albo staæ siê
lokalnym centrum wolontariatu – miejscem poœrednictwa miêdzy lokalnymi instytuc-
jami a ochotnikami. Pierwsza sytuacja jest klasycznym, opisywanym w tym
podrêczniku przyk³adem anga¿owania wolontariuszy w dzia³alnoœæ oœrodka. Wobec
du¿ej liczby zadañ, przed jakimi staj¹ obecnie oœrodki pomocy spo³ecznej, wspó³praca
z wolontariuszami wydaje siê z jednej strony najszybszym sposobem reagowania na
potrzeby osób w trudnej sytuacji ¿yciowej, z drugiej zaœ wymagaj¹cym relatywnie
niewielkich kosztów. Istotne jest te¿, ¿e zaanga¿owanie wolontariuszy pokazuje
osobom korzystaj¹cym z ich pomocy, ¿e mo¿na byæ aktywnym, otwartym na problemy
i potrzeby innych.

Wspó³praca OPS-u z ochotnikami ugruntowuje jego pozycjê w œrodowisku
lokalnym. Oœrodek, który dobrze wywi¹zuje siê z tej funkcji, w naturalny sposób
staje siê potencjalnym lokalnym centrum wolontariatu. Po jakimœ czasie mo¿e
okazaæ siê, ¿e inne instytucje dzia³aj¹ce w spo³ecznoœci lokalnej bêd¹ kierowa³y siê
do OPS z proœb¹ o wolontariuszy. Mo¿e te¿ staæ siê tak, ¿e liczba osób chêtnych, by
zostaæ wolontariuszami w OPS, przewy¿sza mo¿liwoœci organizacyjne oœrodka. 
W takiej sytuacji, aby nie zmarnowaæ ich zapa³u, oœrodek powinien kierowaæ je do
innych placówek czy organizacji, które bêd¹ w stanie wykorzystaæ ten potencja³. 

Us³ysza³am kiedyœ takie zdanie: „Rekiny, ¿eby ¿yæ, musz¹ stale p³yn¹æ do przodu”. To
stwierdzenie mo¿na w pewnym sensie odnieœæ tak¿e do cz³owieka. Zasad¹ ¿ycia ludzi
jest rozwój, który czêsto daje równie¿ mo¿liwoœæ realizowania w³asnych d¹¿eñ. Nie
wszystko trzeba zrobiæ dzisiaj, od razu, jednak w kolejnych dniach powinniœmy
próbowaæ stawiaæ kolejne kroki. Tylko sami jesteœmy w stanie oceniæ, czy mo¿emy
sobie pozwoliæ na podjêcie czegoœ nowego, czy jeszcze nie. Budowanie wolontariatu
w OPS i jego koordynacja daje nam pewnoœæ, ¿e staæ nas na sukces. Silna wiara 
w powodzenie mo¿e zdzia³aæ cuda. Silna wiara w powodzenie przypomina ruchliw¹
ulicê du¿ego miasta, przez któr¹ przechodzimy z g³ow¹ w górze.

Monika Pankowska, GOPS S³upno
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1. Nazwa programu 

„Uœmiech Kingi”

2. Nazwa i adres instytucji realizuj¹cej program

Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie w Che³mie, 
ul. Kolejowa 8
22-100 Che³m

3. Data rozpoczêcia programu 

Luty 2007 roku. 

4. Obszar, na którym program jest realizowany 

Program realizowany jest na terenie miasta Che³ma. 

5. Dziedzina programu 

� pomoc osobom niepe³nosprawnym w opiece nad dzieæmi,
� pomoc w nauce,
� organizacja czasu wolnego dzieci, 
� rozwijanie zainteresowañ u dzieci, 
� organizowanie spotkañ okolicznoœciowych. 

6. Historia programu 

Program powsta³ z inicjatywy pracownika socjalnego dziêki wspó³pracy 
z koordynatorem ds. wolontariatu oraz w wyniku prowadzonej w œrodowisku
lokalnym pracy socjalnej. 

7. Zak³adane cele programu
� Pomoc rodzinie niepe³nosprawnej w opiece nad dzieæmi poprzez:

� pomoc w czynnoœciach zwi¹zanych z pielêgnacj¹ i higien¹ dzieci, 
� pomoc w zapewnieniu dzieciom w³aœciwej opieki medycznej (wizyty u le-

karza rodzinnego), 
� zwiêkszenie zaanga¿owania rodziców w ¿ycie rodzinne oraz ich kompetencji

w wype³nianiu ról spo³ecznych. 
� Organizacja czasu wolnego poprzez :

� zapewnienie dzieciom mo¿liwoœci spêdzenia czasu pod opiek¹ wolontariusza
(np. wspólne wyjœcia na spacer, na plac zabaw), 
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� organizowanie zabaw i gier zrêcznoœciowych, 
� wspólne czytanie ksi¹¿eczek dla dzieci, malowanie, rysowanie,
� organizowanie imprez okolicznoœciowych (np. urodziny, imieniny, miko³ajki,

uroczystoœci choinkowe). 
� Pomoc w nauce na poziomie szko³y podstawowej poprzez:

� regularny kontakt wolontariusza z wychowawc¹ i pedagogiem szkolnym 
w celu zebrania informacji dotycz¹cych zachowania i osi¹gniêæ dydakty-
cznych dziecka, 

� analiza ocen cz¹stkowych i podejmowanie na bie¿¹co dzia³añ zaradczych
(specjalna pomoc w nauce z okreœlonego przedmiotu w celu uzupe³nienia
ewentualnych braków lub zaleg³oœci), 

� monitorowanie frekwencji ucznia, 
� zapewnienie potrzebnych materia³ów i przyborów szkolnych.  

8 Sposb realizacji programu

Program jest realizowany przez Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie we
wspó³pracy z Medycznym Studium Zawodowym w Che³mie. 
Etapy realizacji: 

� przygotowanie rodziny do przyjêcia wolontariuszy i okreœlenie zadañ, 
� rekrutacja wolontariuszy – wspó³praca z koordynatorem do spraw wolo-

tariatu w Medycznym Studium Zawodowym w Che³mie, 
� szkolenie wolontariuszy, 
� wprowadzanie wolontariuszy  w œrodowisko, 
� wspieranie wolontariuszy, 
� comiesiêczne spotkania z wolontariuszem podnosz¹ce jego kwalifikacje (wy-

miana informacji, planowanie pracy, monitoring pracy, ocena efektów). 

9. Rezultaty programu 

� wzrost poczucia w³asnej wartoœci u dziecka i rodziców, 
� poprawa wyników szkolnych, 
� motywacja do poszukiwania i kszta³towania w³asnych zainteresowañ, 
� zdobycie wiedzy maj¹cej wp³yw na wypracowanie prawid³owych wzorców

zachowañ, 
� poznanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasu wolnego, 
� zmiana postawy rodziców z biernej na aktywn¹ w zakresie troski o w³asne dzieci. 

10. Organizacje / instytucje, które s¹ /by³y zaanga¿owane w realizacjê programu

Przy realizacji programu wspó³pracowano w ramach zawartego porozu-
mienia z Medycznym Studium Zawodowym w Che³mie. 
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11. Koszt programu 

Program finansowany jest ze œrodków Miejskiego Oœrodka Pomocy
Rodzinie oraz przy wsparciu ze strony sponsorów.

12. Co zadecydowa³o o powodzeniu programu 

� dobre przygotowanie rodzin na wdro¿enie programu, 
� w³aœciwy dobór wolontariuszy, 
� regularny monitoring i kontakt ze œrodowiskiem, 
� sta³a wspó³praca koordynatora z opiekunem wolontariuszy.

13. Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu 

W pocz¹tkowym okresie najwiêkszym problemem by³ brak zgody ze strony
rodziców na wprowadzenie programu. Taka nieufna postawa by³a wynikiem
niezrozumienia celu i charakteru programu oraz obawy przed ingerencj¹ osób trze-
cich w wychowanie dzieci. W oferowanej pomocy rodzice paradoksalnie widzieli
zagro¿enie – w ich przeœwiadczeniu mia³aby ona œwiadczyæ o tym, ¿e nie radz¹
sobie z wykonywaniem codziennych obowi¹zków wobec dzieci, co mo¿e
skutkowaæ ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich. Na szczêœcie
dziêki akcji uœwiadamiaj¹cej uda³o siê z czasem przekonaæ rodziny do programu 
i do otwarcia siê na pomoc wolontariuszy.

14. Gdzie mo¿na znaleŸæ dodatkowe informacje o programie lub kto mo¿e ich
udzieliæ 

Dodatkowe informacje mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej oœrodka
www.moprchelm.i365.pl lub zasiêgn¹æ ich bezpoœrednio u koordynatora programu:
Leokadia Sadowska, tel. (82) 564 22 50.
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1. Nazwa programu

Dzielnicowy Program Przeciwdzia³ania Niedostosowaniu Spo³ecznemu Dzieci 
i M³odzie¿y „Szansa”  

2. Nazwa i adres instytucji realizuj¹cej program

� Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Katowicach – Terenowy Punkt  Pomocy
Spo³ecznej nr 10, Katowice, ul. Krakowska 138 

� Gimnazjum nr 13, Katowice, ul. Brynicy 7 

3. Data rozpoczêcia programu

Marzec 2000 roku 

4. Obszar, na którym program jest realizowany 

Program jest realizowany w jednej z dzielnic Katowic – w Szopienicach.

5. Dziedzina programu

� pomoc w nauce,
� organizacja czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y, 
� rozwijanie zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y,
� praca socjalna. 

6. Historia programu 

Program powsta³ w wyniku wspó³pracy pedagoga z Gimnazjum nr 13 i pra-
cownika socjalnego Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Katowicach. Jest
odpowiedzi¹ na potrzeby i problemy zaobserwowane w œrodowisku lokalnym.

7. Zak³adane cele programu
� zapobieganie niepowodzeniom szkolnym dzieci i m³odzie¿y poprzez:

� zapewnienie dodatkowej pomocy w nauce na poziomie szko³y podstawowej,
gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalnej, udzielanej przez studentów-wolon-
tariuszy,

� monitorowanie obowi¹zku szkolnego dzieci i m³odzie¿y objêtej programem, 
� zapewnienie materia³ów i przyborów szkolnych,
� kontakt z wychowawcami i pedagogami w szko³ach, do których uczêszczaj¹

objête programem dzieci i m³odzie¿,
� bie¿¹ca analiza ocen cz¹stkowych dostarczanych przez rodziców uczniów, 
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� podejmowanie dzia³añ zaradczych w przypadku s³abych ocen z okreœlonego
przedmiotu (np. wyznaczenie do pracy z dzieckiem kolejnego wolonta-
riusza),

� pisanie rekomendacji uczniowi kontynuuj¹cemu udzia³ w programie na
poziomie œrednim, maj¹cej na celu objêcie go w nowej szkole wzmo¿on¹
prac¹ wychowawcz¹.

� Organizacja czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y:
� umo¿liwianie udzia³u w pozalekcyjnych zajêciach rozwijaj¹cych zaintere-

sowania dzieci i m³odzie¿y, 
� dostosowywanie oferty zajêæ do potrzeb dzieci i m³odzie¿y,
� zapewnianie kontaktu uczniów z ró¿nymi instytucjami kulturalnymi (kina,

teatry, Centrum Scenografii, Muzeum Œl¹skie), 
� organizowanie spotkañ z ciekawymi ludŸmi,
� odwiedzanie ciekawych miejsc (np. wizyta w rozg³oœni radiowej, w studiu

telewizyjnym, w szkole policji), 
� organizowanie atrakcyjnych wycieczek (m.in. wyjazd na œciankê wspinacz-

kow¹ na AWF, a tak¿e ró¿nego rodzaju wyprawy i rajdy), 
� zapewnianie mo¿liwoœci spêdzania czasu wolnego z wolontariuszem (np.

wspólne spacery, zabawy, kino, pizzeria, lody itp.),
� organizowanie imprez okolicznoœciowych (np. spotkania gwiazdkowe, Dzieñ

Dziecka itd.).
� Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci objêtych pro-

gramem:
� wzmo¿ona praca socjalna z rodzicami, 
� prowadzenie zajêæ edukacyjnych dla rodziców „Daj szansê swojemu dziec-

ku” ,
� organizowanie spotkañ z rodzicami, 
� okreœlanie z rodzicami zakresu wspó³pracy, 
� zapraszanie i w³¹czanie rodziców w organizacjê imprez realizowanych 

w ramach programu (np. ognisko, jase³ka). 
� Uwra¿liwianie œrodowiska lokalnego na problemy dzieci i ich rodzin:

� wykorzystywanie bazy i zaplecza œrodowiska lokalnego (zajêcia odbywaj¹
siê w Szkole Podstawowej nr 44, w Gimnazjum nr 13, w Terenowym Punkcie
Pomocy Spo³ecznej nr 10, w Miejskim Domu Kultury w Szopienicach), 

� pozyskiwanie w œrodowisku lokalnym ludzi do pomocy w realizacji programu,
� propagowanie idei programu œrodowiskowego realizuj¹cego zadania na rzecz

dzieci i ich rodzin w mieœcie (np. prezentacja projektu podczas sesji Rady
Miasta, zapraszanie radnych na imprezy organizowane w ramach programu,
artyku³y w prasie ogólnopolskiej i lokalnej).
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8. Sposób realizacji programu 

Program jest realizowany przez dwie instytucje, tj. Gimnazjum nr 13 i MOPS,
poniewa¿ autorami programu s¹ pracownicy ka¿dej z nich. W zwi¹zku z tym jest
dwóch koordynatorów programu: pedagog szkolny i pracownik socjalny. Takie
rozwi¹zanie pozwala na dzia³anie kompleksowe – pedagog szkolny zajmuje siê zada-
niami zwi¹zanymi bezpoœrednio z prac¹ z dzieckiem pod k¹tem problemów szkolnych,
natomiast pracownik socjalny prowadzi pracê z rodzin¹ dziecka. Dziêki wspólnym
dzia³aniom i sta³ej wymianie informacji udaje siê uzyskaæ wiêksze efekty w pracy 
z dzieckiem i jego rodzin¹ oraz stworzyæ szerok¹ ofertê pomocy dla ca³ej rodziny. 

Etapy realizacji:
� organizowanie bezp³atnej indywidualnej pomocy w nauce: 

� co roku w programie pracuje œrednio 140 wolontariuszy z ró¿nych uczelni,
którzy indywidualnie pomagaj¹ dzieciom w nauce, a tak¿e pomagaj¹ przy
realizacji programu.  

� rozwijanie indywidualnych zainteresowañ uczniów poprzez zapewnianie im
ró¿norodnych zajêæ:
� zajêcia teatralne (grupa m³odzieowa oraz grupa ³¹czona rodziców i dzieci),
� zajêcia taneczne (4 grupy),
� zajêcia plastyczne,
� zajêcia rekreacyjno-sportowe; 

� organizowanie zajêæ o charakterze ogólnorozwojowym (zajêcia te co roku dos-
tosowywane s¹ do potrzeb i zainteresowañ uczestników): 
� grupa „MO¯NA INACZEJ” dla dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 44,
� grupa „NASZA GRUPA” dla m³odzie¿y gimnazjalnej,
� grupa „BAWIMY SIÊ I UCZYMY” dla dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 44

z udzia³em rodziców,
� grupa „JAK REALIZOWAÆ SWOJE MARZENIA” dla m³odzie¿y gimnaz-

jalnej;
� organizowanie spotkañ z ciekawymi ludŸmi oraz zapoznawanie z oœrodkami kul-

tury; 
� organizowanie grupowych wycieczek oraz indywidualnych wyjœæ uczniów 

z wolontariuszami do kina, pizzerii, stadniny koni oraz w inne atrakcyjne miejsca;
� zapewnianie co roku najbardziej aktywnym rodzinom 5-dniowego wyjazdu do

Ma³ego Cichego na Zlot Rodzin Abstynenckich organizowany przez TrzeŸwoœ-
ciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne. Rodzice i dzieci maj¹ okazjê
wspólnie spêdziæ majowy weekend w mi³ej atmosferze. 
Koszty zwi¹zane z wyjazdem rodzin pokrywa Urz¹d Miasta Katowice i Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej; 

� przygotowanie w sierpniu 2007 roku wyjazdu dla grupy m³odzie¿y wraz z opieku-
nami na Festiwal Twórczoœci Abstynenckiej w Olsztynie organizowany przez
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TrzeŸwoœciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne. Koszty wyjazdu zosta³y
pokryte ze œrodków przyznanych na realizacjê programu.

Realizuj¹c program skierowany do dzieci i m³odzie¿y, zak³adamy, ¿e
powinien on obejmowaæ ca³¹ rodzinê, st¹d wiele dzia³añ dotyczy te¿ pracy z rodzi-
cami (rozszerzona praca socjalna, zajêcia grupowe dla rodziców, wyjazdyrodzinne,
zajêcia, w których uczestnicz¹ dzieci z rodzicami, teatr, który tworz¹ rodzice).
Ponadto uaktywniamy œrodowisko lokalne na potrzeby dzieci i m³odzie¿y. 

9. Rezultaty programu

� wzrost poczucia w³asnej wartoœci u dzieci i m³odzie¿y;
� mo¿liwoœæ poprawy ocen i doœwiadczenia sukcesów szkolnych;
� ukoñczenie przez uczniów gimnazjum i dostanie siê do szko³y œredniej;
� udzia³ dzieci i m³odzie¿y oraz doros³ych w zajêciach o charakterze ogólnorozwo-

jowym,  które ucz¹ pozytywnych wzorców zachowañ;
� w³¹czenie siê wielu firm i instytucji do realizacji programu poprzez udzielanie

konkretnego wsparcia (np. zni¿ki na ceny biletów do kina, zaproszenia do restau-
racji Pizza Hut, bezp³atne wejœcia do kina lub teatru, indywidualna pomoc dla
niektórych uczniów w zale¿noœci od potrzeb);

� stworzenie systemu pozyskiwania wolontariuszy i pracy z nimi;
� zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego poprzez umo¿liwienie udzia³u 

w ró¿nych formach zajêæ; 
� promowanie trzeŸwego stylu ¿ycia zarówno wœród dzieci i m³odzie¿y, jak 

i wœród doros³ych poprzez organizowanie spotkañ o charakterze edukacyjnym
oraz wyjazdów rodzinnych; 

� zmiana postawy rodziców z biernej na aktywn¹ i w³¹czanie siê ich w pomoc przy
realizacji programu. 

W wyniku nawi¹zanej przez nas wspó³pracy utworzone zosta³y w dzielnicy:
� przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Kawiarenka M³odzie¿owa, która obec-

nie dzia³a samodzielnie pod nazw¹ „EKIPA”;
� przy Oœrodku Interwencji Kryzysowej powsta³a – grupa terapeutyczna dla

m³odzie¿y pochodz¹cej z rodzin alkoholowych.
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10. Organizacje/instytucje, które s¹/by³y zaanga¿owane w realizacjê programu 

W ramach Programu „Szansa” wspó³pracuje z nami bardzo wiele instytucji 
i firm prywatnych, dlatego nie sposób wymieniæ wszystkich. Podajemy wiêc te
najwa¿niejsze, których wspó³praca zwi¹zana jest z wolontariatem:
� Uniwersytet Œl¹ski – pomoc w naborze wolontariuszy, zorganizowanie spotkania

gwiazdkowego dla 17 dzieci objêtych programem wraz z rodzicami – ufun-
dowanie nagród i prezentów. Gotowoœæ do dalszej wspó³pracy w tym zakresie;

� Akademia Ekonomiczna – pomoc w naborze wolontariuszy, zorganizowanie
przez studentów z inicjatywy jednej z naszych wolontariuszek imprezy bom-
bkowej podczas, której zosta³a przeprowadzona aukcja bombek, uzyskany
dochód zosta³ przeznaczony na potrzeby dzieci i m³odzie¿y znajduj¹cej siê 
w trudnej sytuacji finansowej;

� Duszpasterstwa Akademickie – pomoc w naborze wolontariuszy; 
� Centrum Wolontariatu w Katowicach – pomoc w naborze wolontariuszy;
� Szko³a Podstawowa nr 44 – udostêpnianie sal na zajêcia wolontariusza 

z dzieckiem;
� „Dziennik Zachodni” – artyku³y o wolontariacie;
� ING Bank Œl¹ski – przyst¹pienie do programu „Wolontariat biznesu” Pracownik

Banku – jedna z naszych wolontariuszek napisa³a projekt na konkurs og³oszony
przez Bank. Projekt dotyczy³ stworzenia pracowni do nauki jêzyka angielskiego
dla uczestników programu „Szansa” i uczniów Gimnazjum. Wolontariuszka wy-
gra³a w konkursie;

� Pizza Hut – obni¿enie kosztów zaproszeñ do restauracji dla wolontariuszy 
z dzieæmi;

� Kino – umo¿liwienie bezp³atnego wejœcia do kina dzieciom i wolontariuszom
oraz obni¿enie kosztów przy zakupie zaproszeñ;

� Firmy prywatne – przekazywanie darów na rzecz uczestników programu lub
zmniejszenie kosztów wykonania us³ug np. obni¿enie kosztów wydrukowania
plakatów do naboru wolontariuszy.

11. Koszt programu 

W roku 2002 program „Szansa” zosta³ w³¹czony do Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i od tej pory jest nieprzer-
wanie finansowany przez Urz¹d Miasta Katowice. W ramach dotacji finansowani s¹
opiekunowie wolontariuszy, koordynatorzy oraz osoby prowadz¹ce zajêcia z dzieæ-
mi m³odzie¿¹ i rodzicami. Z tego samego funduszu pokrywane s¹ wydatki zwi¹zane
z organizacj¹ imprez (np. Dnia Wolontariusza), z wype³nieniem dzieciom czasu
wolnego (kino, teatr, pizza, lody, wycieczki itp.), a tak¿e koszty telefonów, ulotek,
artyku³ów biurowych, pomocy naukowych oraz biletów na dojazd dla wolonta-
riuszy. Wk³ad w³asny MOPS to: pomieszczenia, w których odbywaj¹ siê rozmowy
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z wolontariuszami, etat pracownika oœrodka – koordynatora wolontariatu oraz
udostêpnienie sprzêtu biurowego.

Wk³ad w³asny gimnazjum: pomieszczenia, w których odbywaj¹ siê zajêcia.

12. Co zadecydowa³o o powodzeniu programu

Nasz program realizuj¹ pasjonaci. Jest to jeden z czynników decyduj¹cych 
o powodzeniu programu. Kolejnym czynnikiem odgrywaj¹cym wa¿n¹ rolê jest
zaplecze finansowe – dodatkowe œrodki przyznane na realizacjê poszczególnych zadañ,
a tak¿e zaplecze instytucji, które s¹ realizatorami programu. Ponadto sukces programu
w ogromnej mierze zawdziêczamy wolontariuszom, którzy pomagaj¹ nam nieustannie
w sprawach organizacyjnych (s¹ to te¿ prace biurowe). Bez pomocy wolontariuszy
podjêcie wielu dzia³añ by³oby niemo¿liwe. Dziêki ich zaanga¿owaniu dzieci nie tylko
otrzymuj¹ regularn¹ pomoc w nauce, ale maj¹ równie¿ ciekawie zagospodarowany
czas wolny. 

13. Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu 

Trudnoœci¹ by³o ³¹czenie pracy pracownika socjalnego (przyznawanie œwiadczeñ) 
z realizacj¹ programu i organizacj¹ wolontariatu. 

14. Gdzie mo¿na znaleŸæ dodatkowe informacje o programie lub kto mo¿e ich
udzieliæ

Wszystkie dok³adne informacje dotycz¹ce realizacji programu zamieszczamy na
bie¿¹co na stronie internetowej prowadzonej przez naszego wolontariusza, do której
odwiedzania bardzo serdecznie zapraszamy: 
www.szansaszopienice.prv.pl

Autorki Programu i koordynatorki:
p. Beata Laska – pedagog Gimnazjum 13 w Katowicach,
p. Agnieszka Rzepecka – pracownik  socjalny MOPS w Katowicach

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 179



180

W
O

L
O

N
TA

R
IA

T
W

O
P

S

1. Nazwa programu

Wspó³praca oœrodka pomocy spo³ecznej ze szko³ami oraz innymi instytucjami
dzia³aj¹cymi w œrodowisku lokalnym ma³ych miast (do 20 tys. mieszkañców) i gmin
na przyk³adzie wolontariatu w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Przasnyszu.

2. Nazwa i adres instytucji realizuj¹cej program

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przasnyszu
06-300 Przasnysz
ul. Œw. Stanis³awa Kostki 5

3. Data rozpoczêcia programu

Jesieñ 2002 roku.

4. Obszar, na którym program jest realizowany

Przasnysz jest 18-tysiêcznym miastem Pó³nocnego Mazowsza. Rosn¹ca 
z roku na rok liczba wolontariuszy (od kilkunastu w 2002 roku do ponad stu w roku
ubieg³ym) œwiadczy o popularnoœci programu wolontariackiego i jego dobrej orga-
nizacji. Chocia¿ pocz¹tkowo program by³ skierowany tylko do mieszkañców
Przasnysza, zdarza siê, ¿e wolontariusze pracuj¹ tak¿e w gminach oœciennych. Nasi
wolontariusze pochodz¹ z ca³ego powiatu przasnyskiego.

5. Dziedzina programu 

Dzia³ania wolontariackie podejmujemy w nastêpuj¹cych dziedzinach:
pomoc w nauce dzieciom i m³odzie¿y szkolnej,
� wspieranie osób chorych, starszych, samotnych i niepe³nosprawnych,
� opieka nad ma³ymi dzieæmi oraz niepe³nosprawnymi,
� pomoc w kwestowaniu,
� dorywcza pomoc przy organizacji imprez, np. wigilii dla doros³ych osób

niepe³nosprawnych, uroczystoœci choinkowych dla dzieci niepe³nosprawnych,
akcji prozdrowotnych na terenie miasta, itp.

Beneficjenci ostateczni naszego programu, to
� osoby starsze, chore i samotne,
� osoby niepe³nosprawne (zarówno dzieci jak i doroœli),
� dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, maj¹ce problemy w nauce, proble-

my z koncentracj¹, aklimatyzacj¹ w œrodowisku rówieœniczym itp.
� ludzie samotni i chorzy.
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6. Historia programu 

Strukturê wolontariatu w Przasnyszu tworzyliœmy w oparciu o dzia³alnoœæ
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Dlaczego? Organizacja wolontariatu przy
OPS w ma³ych miastach i gminach jest zasadna i korzystna z wielu powodów:
� OPS posiada najlepsze dane na temat sytuacji osób potrzebuj¹cych pomocy,
� w przypadku pomocy indywidualnej œwiadczonej przez wolontariuszy w domach

podopiecznych pracownik socjalny jest najbardziej kompetentn¹ i odpowiedni¹
osob¹, która mo¿e wprowadziæ wolontariusza w œrodowisko pracy,

� OPS jest instytucj¹, która mo¿e zatrudniæ koordynatora wolontariatu, bez
powierzania dodatkowych obowi¹zków pracownikom,

� w realizacji zadañ statutowych OPS czêsto korzysta z pomocy pedagogów szkol-
nych i na odwrót; podobnie wspó³pracuje z innymi instytucjami i organizacjami
– istnieje ju¿ wiêc osnowa, na której mo¿na budowaæ sieæ wolontariatu,

� organizacja wolontariatu poza szko³ami w ma³ych miejscowoœciach jest bar-
dziej korzystna, gdy¿ sprzyja zdrowej rywalizacji.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Przasnyszu sta³ siê swoistym cen-
trum wolontariatu w œrodowisku lokalnym. Koordynator wolontariatu zatrudniony
w MOPS zajmuje siê ca³¹ dokumentacj¹ zwi¹zan¹ z prowadzeniem wolontariatu
oraz organizacj¹ bazy danych, odci¹¿aj¹c w ten sposób szko³y i inne wspó³pracuj¹ce
instytucje. W przypadku instytucji zatrudniaj¹cych naszych wolontariuszy kierow-
nik MOPS podpisuje z dyrektorem danej instytucji pisemne porozumienie o wy-
konywaniu œwiadczeñ wolontariackich, na mocy którego zawierane s¹ póŸniej
porozumienia pomiêdzy wolontaiuszem a oœrodkiem pomocy spo³ecznej.

Inspiratorem i wspó³autorem programu jest kierownik MOPS w Przasnyszu,
pani Joanna Cieœlik. Nawi¹za³a ona kontakty z innymi oœrodkami pomocy spo³ecznej
prowadz¹cymi ju¿ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z wolontariatem i zmotywowa³a swoich pra-
cowników, aby podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do wprowadzenia programu w ¿ycie.

7. Zak³adane cele programu

G³ównym celem programu jest realizacja misji Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej, czyli umo¿liwienie osobom i rodzinom z terenu miasta Prza-
snysza przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych, w których nie s¹ oni w stanie
sami sobie poradziæ, wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo¿liwoœci i uprawnienia.
Cele szczegó³owe to:
� poszerzenie oferty MOPS,
� uwra¿liwienie spo³ecznoœci lokalnej na problemy innych ludzi oraz wzbudzenie

jej aktywnoœci w zakresie niesienia pomocy potrzebuj¹cym, 
� kszta³towanie postaw prospo³ecznych,
� wywo³ywanie inicjatyw wolontariackich,
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� zaspokojenie potrzeb osób starszych, chorych, niepe³nosprawnych i samotnych 
z terenu miasta, 

� pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, maj¹cym problemy w na-
uce, problemy z koncentracj¹ lub aklimatyzacj¹ w œrodowisku rówieœniczym,

� pomoc m³odzie¿y szkolnej oraz doros³ym, którzy chc¹ aktywnie zaanga¿owaæ siê
w wolontariat,

� integracja spo³ecznoœci lokalnej.

8. Sposób realizacji programu 

Etapy wdra¿ania programu: 
� zorganizowanie grupy wolontariuszy wœród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjal-

nych, która ju¿ wspó³pracowa³a z MOPS przy organizacji imprez w Œro-
dowiskowym Domu Samopomocy istniej¹cym w strukturze MOPS,

� promocja programu oraz pozyskiwanie nowych wolontariuszy poprzez prasê
lokaln¹ i szko³y,

� ustalenie grupy osób potrzebuj¹cych, do których w pierwszej kolejnoœci mieli
dotrzeæ wolontariusze,

� nawi¹zanie wspó³pracy z instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie miasta, które
mog³y przyjmowaæ wolontariuszy do pracy,

� powo³anie wœród pedagogów szkolnych koordynatorów, którzy mieliby dzia³aæ
na terenie szkó³,

� przeszkolenie koordynatorów w Centrum Wolontariatu w Warszawie, 
� zorganizowanie spotkania wszystkich pracowników MOPS w celu stworzenia

atmosfery ¿yczliwoœci sprzyjaj¹cej dobrej wspó³pracy,
� utworzenie w MOPS ”centrum wolontariatu”, które skupia dzia³ania wolonta-

riackie ca³ego miasta,
� monitorowanie i ewaluacja programu.

Pierwszy, bardzo istotny krok to diagnoza potrzeb. Z danych zebranych od pra-
cowników socjalnych, z urzêdu pracy, z urzêdu stanu cywilnego, od pedagogów szkó³
oraz przedstawicieli instytucji funkcjonuj¹cych w naszym œrodowisku, których
zadaniem jest ró¿nego rodzaju pomoc dla ludnoœci, wynika³o jasno, ¿e w Przasnyszu
istnieje zapotrzebowanie na wolontariat. Kolejny krok, a jednoczeœnie warunek sukce-
su, to zaproszenie na spotkanie dyrektorów szkó³, pedagogów oraz dyrektorów insty-
tucji i przedstawicieli organizacji, które mog³yby zatrudniæ naszych wolontariuszy. 
Cele tego spotkania to przede wszystkim:
� przybli¿enie uczestnikom idei wolontariatu, zapoznanie z „Programem wolon-

tariackim w MOPS w Przasnyszu” oraz jego ocena,
� przedstawienie propozycji konkretnych zadañ w ramach realizacji projektu,

których poszczególne osoby lub instytucje musia³yby siê podj¹æ,
� wys³uchanie uwag i pomys³ów wszystkich zainteresowanych,
� bli¿sze wzajemne poznanie siê potencjalnych wspó³organizatorów (w ma³ych

miastach i gminach wiêkszoœæ takich osób zna siê przynajmniej z widzenia),
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� stworzenie atmosfery akceptacji programu wolontariackiego dla wszystkich
wdra¿aj¹cych go instytucji,

� zintegrowanie osób, które chc¹ dobrowolnie pomagaæ organizacji socjalnej.
Zdecydowana wiêkszoœæ naszych wolontariuszy to uczniowie szkó³ ponad-

gimnazjalnych. Oczywiœcie ka¿dy, kto chce pomagaæ innym, mo¿e do³¹czyæ do
grona wolontariuszy. S¹ wœród nich osoby bezrobotne, studenci, emeryci, jak rów-
nie¿ osoby pracuj¹ce, np. nauczyciele czy ¿o³nierze. 

Pozyskiwaniem wolontariuszy w szko³ach zajmuj¹ siê przede wszystkim
pedagodzy szkolni. Bardzo aktywni s¹ równie¿ nauczyciele ubiegaj¹cy siê o kolejny
stopieñ awansu zawodowego. Trzeba do nich dotrzeæ i odpowiednio zmotywowaæ. 
W ka¿dej ze szkó³ nale¿y znaleŸæ przynajmniej jedn¹ osobê, która dobrowolnie zechce
zostaæ w niej koordynatorem wolontariatu, gdy¿ nowych wolontariuszy najlepiej
pozyskuje siê przez bezpoœrednie kontakty. 

Do zadañ szkolnego koordynatora nale¿y:
� szerzenie idei wolontariatu w szkole,
� promocja wolontariatu na terenie szko³y w czasie „dni otwartych” (broszury

informacyjne, foldery, plakaty) i innych uroczystoœci szkolnych,
� rozmowa z kandydatem na wolontariusza i wype³nienie kwestionariusza 
� umówienie spotkania z koordynatorem MOPS,
� bie¿¹cy kontakt z pracuj¹cymi wolontariuszami i przekazywanie koordynatorowi

MOPS ewentualnych uwag dotycz¹cych ich pracy,
� wspomaganie wolontariuszy i przeprowadzanie z nimi superwizji,
� ewaluacja realizowanego programu.

Materia³y promocyjne koordynator szkolny otrzymuje z oœrodka pomocy
spo³ecznej.

M³odzie¿ bardzo chêtnie anga¿uje siê w dzia³ania wolontariackie. Spora
czêœæ uczniów kojarzy szko³ê wy³¹cznie z nauk¹ i stresem i zazwyczaj nie chce
nawi¹zywaæ kontaktów pozaszkolnych przez nauczycieli. Dlatego nale¿y im
stworzyæ inne mo¿liwoœci. Najlepiej na plakatach informacyjnych podaæ bezpoœred-
ni kontakt do koordynatora oœrodka pomocy spo³ecznej. Mamy wolontariuszy,
którzy prosz¹ o anonimowoœæ i nie chc¹ byæ w ¿aden sposób nagradzani za swoj¹
pracê, ich wolê trzeba bezwzglêdnie uszanowaæ.

Najwiêcej ochotników do tego rodzaju pracy zg³asza siê na pocz¹tku roku
szkolnego oraz bezpoœrednio po wiêkszych akcjach, w których uczestnicz¹ wolon-
tariusze. Dlatego szczególnie dbamy o public relations. Rozg³os medialny przy
ka¿dej mo¿liwej okazji z wykorzystaniem lokalnej prasy i radia przynosi wymierne
efekty w postaci nowych zg³oszeñ do pracy. Najlepsz¹ reklam¹ instytucji jest dobrze
pracuj¹cy wolontariusz.

Szczególnie wa¿na jest systematyczna kontrola pracy wolontariusza oraz
odpowiednia motywacja. Kontrolowaæ mo¿na w ró¿ny sposób. Najlepszy efekt
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przynosi rozmowa z podopiecznym wolontariusza lub – w przypadku gdy pod-
opiecznym jest osoba nieletnia – z jej rodzicami. Nie nale¿y jednak ukrywaæ faktu tego
typu kontroli przed wolontariuszem, a wrêcz przeciwnie. Najczêœciej osoby korzys-
taj¹ce z pomocy wolontariuszy s¹ im bardzo wdziêczne i ciep³o siê o nich wy-
powiadaj¹. Dla wolontariusza stanowi to dodatkow¹ motywacjê do pracy. Bardzo
wa¿nym zadaniem koordynatora jest tak¿e wyraŸne okreœlenie indywidualnej
motywacji ka¿dego wolontariusza oraz subiektywnego celu, jaki wi¹¿e siê z jego zaan-
ga¿owaniem.

W przypadku uczniów zaanga¿owanych w wolontariat bardzo dobrym ele-
mentem motywacyjnym przynosz¹cym pozytywne efekty s¹ listy pochwalne na koniec
roku szkolnego. Dobrze jest pozyskaæ œrodki w celu zakupienia choæby niewielkich
nagród ksi¹¿kowych dla wszystkich wolontariuszy. Uroczystoœæ zakoñczenia roku
szkolnego, w trakcie której dyrektor oœrodka pomocy spo³ecznej dziêkuje za wspó³-
pracê dyrekcji szko³y i radzie pedagogicznej oraz wrêcza dyplomy wolontariuszom,
jest efektowna i motywuj¹ca.

Przygotowujemy równie¿ specjalne pisma z imiennym wyszczególnieniem
zaanga¿owanych we wspó³pracê nauczycieli oraz wolontariuszy. Pisma te przekazy-
wane s¹ na rêce dyrektorów szkó³ na dwa tygodnie przed zakoñczeniem roku szkol-
nego. Musz¹ one dotrzeæ przed terminem klasyfikacyjnych rad pedagogicznych,
poniewa¿ praca w wolontariacie wp³ywa na ocenê z zachowania oraz powinna
zostaæ odnotowana na œwiadectwie szkolnym jako szczególne osi¹gniêcie ucznia.  

9. Rezultaty programu 

W wyniku doœwiadczeñ zdobytych w czasie realizacji programu mo¿emy 
z pe³nym przekonaniem stwierdziæ, ¿e warto podejmowaæ prace zwi¹zane z organiza-
cj¹ wolontariatu, nawet gdyby mia³y s³u¿yæ niewielkiej grupie odbiorców. 
W dzisiejszym konsumpcyjnym œwiecie wolontariat stanowi zdrow¹ przeciwwagê.
Wielu ludzi, szczególnie m³odych, chwyta siê go jak ostatniej deski ratunku. Chocia¿
mówi¹c o beneficjentach ostatecznych programu wolontariackiego, mamy zazwyczaj
na myœli osoby, którym niesiona jest pomoc, to s¹ nimi równie¿ m³odzi wolontariusze.
Niejednokrotnie wywodz¹ siê oni z rodzin patologicznych i ubogich, które znajduj¹ siê
pod opiek¹ oœrodków pomocy spo³ecznej. Poszukuj¹ dla siebie miejsca w ¿yciu,
nowych wyzwañ i poczucia, ¿e robi¹ coœ naprawdê wa¿nego. Nabieraj¹ dziêki temu
wiary we w³asne mo¿liwoœci oraz pewnoœci siebie. Zdobywaj¹ przy tym doœwiadcze-
nie, które przyda im siê w póŸniejszej pracy zawodowej. W ten sposób ka¿da ze stron
zyskuje dziêki wolontariatowi coœ wa¿nego. 

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 184



185

Dobre praktyki

10. Organizacje/instytucje, które s¹/by³y zaanga¿owane w realizacjê programu 
� Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. mjra H. Sucharskiego w Przasnyszu
� Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. KEN w Przasnyszu
� Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Przasnyszu
� Spo³eczne Gimnazjum Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu
� Medyczne Studium Zawodowe w Przasnyszu
� Szko³a Podstawowa nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Przasnyszu
� Szko³a Podstawowa nr 2 im. H.Sienkiewicza w Przasnyszu
� Dom Zgromadzenia SS Mi³osierdzia Œw. Wincentego a Paulo w Przasnyszu
� Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i M³odzie¿y „AGA” w Prza-

snyszu
� Œrodowiskowy Dom Samopomocy
� Klub Garnizonowy
� Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Przasnyszu
� Zarz¹d Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej w Przasnyszu
� Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przasnyszu
� Miejskie Przedszkole nr 1 w Przasnyszu
� Miejskie Przedszkole nr 2 w Przasnyszu
� Szpital Powiatowy im. Wojciecha Oczki w Przasnyszu
� Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu

11. Koszt programu 

Koszty administracyjno-biurowe zwi¹zane z realizacj¹ programu ponosi
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Nagrody i dyplomy dla wolontariuszy i wspó³-
pracuj¹cych instytucji pozyskujemy od sponsorów. Dotychczas byli to: Burmistrz
Miasta Przasnysza, Starosta Powiatu Przasnyskiego, Miejska Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz osoby prywatne.

12. Co zadecydowa³o o powodzeniu programu 

Wdra¿aj¹c nasz program, trafiliœmy w zupe³nie niezagospodarowan¹ niszê
rynkow¹. Wolontariat sta³ siê p³aszczyzn¹ wspó³pracy wielu osób i instytucji 
z terenu miasta i ca³ego powiatu.

Spraw¹ niezwykle istotn¹, wp³ywaj¹c¹ na d³ugoœæ i efekty pracy wiêkszoœci
wolontariuszy s¹ ró¿norodne sposoby ich nagradzania. Ka¿dy cz³owiek, zw³aszcza
m³ody, chce byæ doceniany i chwalony. W systemie nagród mog¹ znaleŸæ siê np.:
� spotkania noworoczne,
� wspólne wigilie,
� wycieczki,
� spotkania z udzia³em w³adz miasta i powiatu,
� podziêkowania i zaœwiadczenia pisemne o pracy wolontariackiej,
� seminaria,
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� szkolenia,
� spotkania z okazji Dnia Wolontariusza,
� coroczny konkurs „Wolontariusz Roku”.

Istotne s¹ te¿ cykliczne spotkania koordynatora oœrodka pomocy spo³ecznej
oraz koordynatorów szkolnych z wolontariuszami, aby na bie¿¹co œledziæ ich pracê
i w porê wychwyciæ ewentualne problemy. Poza tym, aby wolontariusze mogli iden-
tyfikowaæ siê z oœrodkiem, powinni znaæ jego pracowników, specyfikê pracy i rozu-
mieæ jego misjê.

Dziêkowaæ nale¿y równie¿ wszystkim instytucjom i organizacjom, które
wspólnie z oœrodkiem pomocy spo³ecznej realizuj¹ program wolontarystyczny.
Chocia¿ ciê¿ar organizacji wolontariatu spoczywa na Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej, nie sprostalibyœmy na tak¹ skalê nowym zadaniom bez udzia³u insty-
tucji wdra¿aj¹cych nasz program. Szczególnie istotn¹ spraw¹ jest u³o¿enie w³aœci-
wych relacji pomiêdzy wszystkimi wspó³pracuj¹cymi oraz okreœlenie kompetencji 
i zadañ poszczególnych osób. Wykorzystujemy wszelkie mo¿liwe okazje, by po-
dziêkowaæ oraz podkreœliæ rangê i zas³ugi ka¿dej instytucji z osobna. Prowadzenie
wolontariatu wi¹¿e siê przecie¿ z dodatkowymi zadaniami i dodatkowym czasem
pracy. Jest to zajêcie ca³kowicie dobrowolne, wymagaj¹ce osobistego zaanga¿owa-
nia. Koordynatorzy instytucjonalni to te¿ swojego rodzaju wolontariusze. 

Przez piêcioletni okres naszych dzia³añ wolontariat wpisa³ siê w krajobraz
naszego miasta. Kojarzony jest z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej i sta-
nowi wraz z nim integraln¹ ca³oœæ.

13. Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu 

M³odzi wolontariusze, wybieraj¹c podopiecznego, najchêtniej sk³aniaj¹ siê do
pracy z osobami starszymi. Uto¿samiaj¹ ich ze swoj¹ babci¹ lub dziadkiem i tak chc¹
ich traktowaæ. Czêsto póŸniej przychodzi rozczarowanie, gdy¿ zgorzknia³y, dotkniêty
wieloletni¹ samotnoœci¹ starszy cz³owiek stwarza bariery nie do pokonania. 

Najtrudniej namówiæ m³odzie¿ do opieki nad osob¹ niepe³nosprawn¹,
szczególnie doros³¹. Obawa przed innoœci¹, nowymi, nieznanymi sytuacjami oraz
nieprzewidywalnym zachowaniem, odbiegaj¹cym czêsto od zachowañ spo³ecznie
uznawanych za „normalne” – parali¿uje wolontariusza. Dlatego w takich sytuacjach
proponujemy pocz¹tkowo pracê z podopiecznymi Œrodowiskowego Domu
Samopomocy, po której wielu wolontariuszy decyduje siê na pracê indywidualn¹ 
w domach osób niepe³nosprawnych umys³owo. Natomiast o wiele ³atwiej pozyskaæ
wolontariusza do pracy z niepe³nosprawnym dzieckiem. W tym wypadku trzeba jed-
nak zwróciæ szczególn¹ uwagê na odpowiedzialnoœæ i systematycznoœæ w wykony-
waniu obowi¹zków. Jeœli do takiego zadania zosta³ dobrany w³aœciwy wolontariusz,
praca przynosi mu wiele radoœci i satysfakcji, a niepe³nosprawnemu dziecku i jego
opiekunom przywraca wiarê w ludzi.
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Du¿a grupa naszych wolontariuszy ze szkó³ ponadgimnazjalnych pomaga 
w nauce m³odszym kolegom. Musi tu byæ jednak spe³niony warunek: od wolontariusza
wymaga siê ocen co najmniej dobrych, a tak¿e odpowiednich predyspozycji osobowoœ-
ciowych. W przypadku wolontariuszy-uczniów koordynator szkolny ma zatem jeszcze
jedno zadanie do spe³nienia – bie¿¹c¹ kontrolê ich ocen, zachowania i frekwencji. Jeœli
bowiem wolontariusz sam nie potrafi sprostaæ swoim obowi¹zkom, ma to bardzo
negatywny wp³yw na spo³eczny odbiór dzia³añ wolontariackich.

Istotnym dzia³aniem w przypadku pracy indywidualnej w domach
podopiecznych, o którym trzeba bezwzglêdnie pamiêtaæ, jest nadzór nad rela-
cjami pomiêdzy wolontariuszem a podopiecznym i jego opiekunami. Nie zaszkodzi
te¿ od czasu do czasu przypomnieæ, ¿e wolontariusz nie jest p³atnym pracownikiem,
którego mo¿na wykorzystaæ wedle w³asnych chêci. Zdarza siê, szczególnie w przy-
padku œwiadczenia korepetycji czy przy opiece nad niepe³nosprawnymi dzieæmi, ¿e
opiekunowie próbuj¹ wykorzystaæ wolontariusza ponad miarê. Zadaniem koordyna-
tora i pracowników socjalnych jest czuwanie, aby proces ten przebiega³ prawid³owo 
i bez ¿adnych nadu¿yæ.

14. Gdzie mo¿na znaleŸæ dodatkowe informacje o programie lub kto mo¿e ich
udzieliæ 

Informacji o programie mog¹ udzieliæ nastêpuj¹ce osoby:
p. Joanna Cieœlik – kierownik MOPS w Przasnyszu
p. Anna Beata Juklaniuk – koordynator wolontariatu
tel. 0-29 752 28 83, 0-29 756 45 93
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15. Informacje dodatkowe

Struktura wolontariatu w MOPS w Przasnyszu
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1. Nazwa programu

Klub Wolontariusza „Przyjaciele” utworzony w ramach realizacji programu Centrum
Aktywnoœci Lokalnej CAL w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Radomiu

2. Nazwa i adres instytucji realizuj¹cej program

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radomiu

3. Data rozpoczêcia programu

Lipiec 2000 roku

4. Obszar, na którym program jest realizowany 

Miasto Radom

5. Dziedzina programu 

Wolontariusze zrzeszeni w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” funk-
cjonuj¹cym w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Radomiu œwiadcz¹ na rzecz
mieszkañców Radomia ró¿norodn¹ pomoc, której rodzaj zale¿y od ich umiejêtnoœ-
ci, mo¿liwoœci, predyspozycji i oczekiwañ. Oto najwa¿niejsze inicjatywy z udzia-
³em wolontariuszy:
� pomoc na rzecz indywidualnych osób oraz rodzin (m.in.: pomoc dzieciom 

w odrabianiu lekcji; opieka nad dzieckiem, równie¿ niepe³nosprawnym, stymu-
lowanie jego rozwoju; rozmowy, spacery z samotnymi ludŸmi; pomoc w za³atwian-
iu spraw urzêdowych; wykonywanie drobnych prac domowych);

� przeprowadzanie dzieci przez ulice w ramach programu „Miko³aje” realizowanego
do marca 2006 (obecnie tê formê pomocy wolontariusze œwiadcz¹ w niewielkim
wymiarze – po zakoñczeniu prac spo³ecznie u¿ytecznych);

� pomoc w prowadzeniu œwietlic, ognisk, zajêæ wyrównawczych, punktów infor-
macyjnych; 

� realizacja programu „Sport dla Jasia i Ma³gosi” trwaj¹cego do IV 2005;
� udzia³ w prowadzeniu grup samopomocowych; 
� udzia³ w dzia³ania na rzecz spo³ecznoœci lokalnej (m.in. pomoc w organizacji fes-

tynów i imprez rekreacyjnych, anga¿owanie mieszkañców do dzia³ania na rzecz
poprawy wizerunku osiedla, pedagogizacja rodziców; 

� prace artystyczne na potrzeby MOPS (plakaty, banery, tablice informacyjne,
stroiki œwi¹teczne, dekoracje wykorzystywane na miejskich festynach, do upiêk-
szania œwietlic itp.);

� pomoc powodzianom w gminie Solec w 2001 roku.
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6. Historia programu 

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Radomiu od 1999 roku nie dysponuje
adekwatnymi do potrzeb œrodkami finansowymi na œwiadczenie bie¿¹cej pomocy
materialnej1, w zwi¹zku z czym nie realizuje ustawowego zadania, polegaj¹cego na
umo¿liwieniu bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoœci cz³owieka rodzi-
nom korzystaj¹cym z pomocy. Z³o¿onoœæ problemów spo³ecznych, z jakimi borykaj¹
siê osoby i rodziny korzystaj¹ce z pomocy oœrodka wymaga jednak nie tylko udziela-
nia pomocy materialnej, ale i podejmowania dzia³añ, maj¹cych na celu zapobieganie
marginalizacji licznych grup mieszkañców. Stosowanie przez pracowników socjalnych
jedynie metody pracy z indywidualnym przypadkiem okaza³o siê nieadekwatne do ist-
niej¹cych potrzeb. Powsta³o zagro¿enie, ¿e oœrodek straci mo¿liwoœæ spo³ecznego dia-
logu i pozwoli na wykluczenie du¿ych grup mieszkañców.

W tej sytuacji w styczniu 2000 roku MOPS przyst¹pi³ do wdra¿ania programu
Centrum Aktywnoœci Lokalnej. Program ten zosta³ zainicjowany w 1997 roku przez
Stowarzyszenie BORIS. Jest on praktyczn¹ realizacj¹ dwóch klasycznych metod pracy
socjalnej: grupowej i œrodowiskowej. Podstaw¹  programu CAL jest ca³oœciowe
postrzeganie œrodowiska lokalnego, pe³na rejestracja jego deficytów oraz przyjêcie
kompleksowego i komplementarnego systemu dzia³añ, maj¹cych na celu pe³ny rozwój
spo³ecznoœci, a nie tylko doraŸn¹ aktywnoœæ w formie ratownictwa i usuwania
zagro¿eñ2. 

Podstawowe cele programu CAL to aktywizowanie spo³ecznoœci lokalnych
do samodzielnego rozwi¹zywania lokalnych problemów w oparciu o istniej¹ce 
w danej spo³ecznoœci zasoby ludzkie i instytucjonalne, tworzenie poczucia przy-
nale¿noœci do lokalnej grupy i swojego miejsca zamieszkania, uruchamianie
zbiorowych strategii w pomaganiu sobie nawzajem. 

Dzia³alnoœæ MOPS w ramach realizacji tego programu polega na pobudza-
niu, wzmacnianiu i animowaniu poszczególnych osób, grup i spo³ecznoœci
lokalnych oraz œcis³a wspó³praca z instytucjami i organizacjami w zakresie w³¹cza-
nia siê w rozwi¹zywanie problemów lokalnych. Zadaniem Oœrodka jest diagno-
zowanie tych¿e problemów, rozpoznawanie i wykorzystywanie lokalnych zasobów,
inicjowanie lokalnej aktywnoœci oraz wspó³praca i koordynacja zaplanowanych 
i realizowanych dzia³añ. Wszystko to ma na celu pobudzenie inicjatyw obywa-
telskich, zachêcanie do tworzenia ruchów samopomocowych, budowanie natural-

1 B. B¹bska, M. Gêbska, K. B³êdowski, Nowe inicjatywy œrodowiskowe oœrodków pomocy spo³ecznej i

pracowników socjalnych, [w]: Pomoc spo³eczna. Od klientyzmu do partycypacji, red. E. Leœ. Oficyna
Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2002/2003, s. 263-264
2 B B¹bska, Samopomoc w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej pracuj¹cym metod¹ Centrum Aktywnoœci

Lokalnej, [w]: Od pomocy do samopomocy, Centrum Wspierania Aktywnoœci Lokalnej CAL,
Warszawa 2003, s. 95
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nych wiêzi w ramach pomocy s¹siedzkiej i wolontariatu, uczenie samodzielnoœci 
i odpowiedzialnoœci za lokalne problemy. Praca metod¹ CAL oznacza budowanie
spo³eczeñstwa obywatelskiego poprzez tworzenie wspólnoty samorz¹dowej
mieszkañców3.

Wype³niaj¹c standardy programu CAL, a równoczeœnie wychodz¹c naprzeciw
potrzebom mieszkañców miasta, w lipcu 2000 roku w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Radomiu utworzono Klub Wolontariusza „Przyjaciele”4.

W pocz¹tkowej fazie do Klubu zg³aszali siê chêtni do œwiadczenia pomocy
na rzecz innych, niezale¿nie od statusu. Mimo to, w 20-osobowej grupce wolonta-
riuszy œwiêtuj¹cych pierwszy Dzieñ Wolontariusza w grudniu 2000 roku zdecy-
dowan¹ przewagê stanowi³y osoby bezrobotne. 

Jednym z istotnych warunków wspó³pracy z wolontariuszami jest organi-
zowanie spotkañ grupowych, maj¹cych na celu m.in.: integracjê, krótkie szkolenia,
wymianê doœwiadczeñ oraz wzajemne wsparcie w wykonywanej pracy. Spotkania te,
organizowane co miesi¹c przez koordynatora pozwoli³y stwierdziæ, ¿e wolontariusze
stanowi¹ dla siebie grupê wsparcia, s¹ zaprzyjaŸnieni i maj¹ do siebie zaufanie.
Okaza³o siê te¿, ¿e dzia³anie na rzecz innych potrzebuj¹cych wp³ywa bardzo korzyst-
nie na zrzeszone w Klubie osoby bezrobotne: dziêki temu czuj¹ siê potrzebne, staj¹ siê
bardziej otwarte i aktywne, bardziej dbaj¹ te¿ o wygl¹d zewnêtrzny, co skutecznie
wp³ywa na poprawê samooceny.

W wyniku tych obserwacji uczestniczki szkolenia CAL podjê³y decyzjê 
o sprofilowaniu dzia³alnoœci Klubu, tj. o anga¿owaniu w wolontariat osób bezrobot-
nych i d³ugotrwale bezrobotnych – klientów MOPS. Przyjêto, ¿e wspó³pracuj¹cy 
w wyszukiwaniu zapotrzebowania na us³ugi wolontarystyczne pracownicy socjalni,
rozszerz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, prowadzon¹ w zakresie pracy socjalnej o motywo-
wanie osób bezrobotnych i d³ugotrwale bezrobotnych do anga¿owania siê w dzia-
³ania wolontariackie.

Z perspektywy kilku lat wspó³pracy z wolontariuszami mo¿na stwierdziæ,
¿e pomys³ na szerzenie idei wolontariatu wœród bezrobotnych przerós³ oczekiwania
Oœrodka. W okresie: od roku 2000 do 2005 Klub zrzesza³ ponad 480 wolontariuszy
(jest to ³¹czna liczba wszystkich wolontariuszy, którzy w tych latach przez jakiœ czas
byli cz³onkami Klubu). 

Dane te ulegaj¹ ci¹g³ym zmianom, poniewa¿ jedn¹ z cech wolontariatu jest
p³ynnoœæ kadr. Czêsto zdarza siê, ¿e wolontariusz po wykonaniu okreœlonego zada-
nia odchodzi. Jeszcze inni rezygnuj¹ po szkoleniu, przed podjêciem jakiejkolwiek
pracy. Jest jednak grupa osób, która przynale¿y do Klubu od pocz¹tku jego istnienia. 

3 B. B¹bska, M. Gêbska, K. B³êdowski, Nowe inicjatywy œrodowiskowe oœrodków pomocy spo³ecznej i

pracowników socjalnych. [w]: Pomoc spo³eczna. Od klientyzmu do partycypacji, red. E. Leœ. Oficyna
Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2002/2003, s. 266
4 B. B¹bska, M. Gêbska, K. B³êdowski, Nowe inicjatywy … op.cit. s. 279
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W 2006 roku w Klubie zarejestrowanych by³o 180 wolontariuszy: (œrednia
wieku 40 lat), z czego trzy czwarte to osoby bezrobotne, czêsto d³ugotrwale,
g³ównie klienci Oœrodka, którym praca na rzecz innych pozwoli³a odzyskaæ wiarê 
w siebie oraz poczucie w³asnej wartoœci5.

Maj¹c na uwadze wielkoœæ miasta, rosn¹ce zapotrzebowanie na us³ugi
wolontarystyczne oraz liczbê wolontariuszy, z koñcem 2003 roku zadecydowano 
o podzieleniu Klubu na 10 lokalnych miniklubów, usytuowanych w ka¿dym 
z dziesiêciu Zespo³ów Pracy Socjalnej w Radomiu.
Powody, dla których zdecydowano siê na takie rozstrzygniêcie to:
� wzglêdy czasowe – anga¿uj¹c wolontariusza do dzia³añ w pobli¿u miejsca

zamieszkania mo¿na zaoszczêdziæ jego cenny czas, który musia³by on traciæ  na
dojazdy do klienta w odleg³ej czêœci miasta;

� wzglêdy oszczêdnoœciowe – utrzymanie ca³ego Klubu w siedzibie oœrodka i pod
zarz¹dem jednego koordynatora kosztowa³o ponad 600 z³ miesiêcznie, z czego
gros nak³adów finansowych przeznaczano na zakup biletów MPK dla wolontar-
iuszy œwiadcz¹cych pomoc w ró¿nych czêœciach miasta. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
oœrodek od chwili uruchomienia Klubu nie dysponowa³ specjalnymi œrodkami na
ten cel, tak wiêc koszty utrzymania Klubu obci¹¿a³y bie¿¹cy bud¿et oœrodka lub
zmusza³y koordynatora do nieustannego szukania sponsorów.

Uznano ponadto, ¿e pracownicy socjalni w ramach prowadzonych
obowi¹zkowo dzia³añ œrodowiskowych powinni wspó³pracowaæ z mieszkañcami
swoich spo³ecznoœci lokalnych w zakresie prowadzonej pracy socjalnej – tak 
w zakresie wdra¿ania ich do wolontariatu, jak i w zakresie wyszukiwania osób
potrzebuj¹cych pomocy wolontarystycznej6.

Od 2004 roku dzia³ania wolontariackie poszczególnych Zespo³ach Pracy
Socjalnej zlecono dziesiêciu rejonowym koordynatorom – pracownikom socjalnym
w poszczególnych zespo³ach, którzy zadania wolontariatu prowadzili równolegle 
z prac¹ na okreœlonym odcinku. 

Zadaniem rejonowych koordynatorów by³o poszukiwanie kandydatów na
wolontariuszy i odbiorców ich pracy, wdra¿anie wolontariuszy do okreœlonej pracy
i monitoring ich dzia³alnoœci. Z kolei do koordynatora w siedzibie MOPS nale¿a³o
spinanie ca³oœci prowadzonych dzia³añ, czyli szkolenia i spotkania kandydatów na
wolontariuszy, jak i na rejonowych koordynatorów; ubezpieczenia wolontariuszy,
monitoring dzia³añ w poszczególnych Zespo³ach oraz organizowanie uroczystoœci,
m.in. z okazji Dnia Wolontariusza. Natomiast od maja 2005 roku wszystkie zadania
przejêli rejonowi koordynatorzy wolontariatu.

Warto zaznaczyæ, ¿e w 2005 roku Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Radomiu zosta³ uznany za organizacjê przyjazn¹ wolontariuszom. To wyró¿nienie,

5 Sprawozdanie z dzia³alnoœci MOPS w Radomiu w roku 2006, oprac.: Zespó³ ds. Strategii 
i Doradztwa Metodycznego, Radom 2006, s. 30
6 Tam¿e
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które po raz pierwszy Ogólnopolska Sieæ Centrów Wolontariatu przyzna³a insty-
tucjom i organizacjom pozarz¹dowym w Polsce. 

Programy d³ugofalowe, realizowane przez Oœrodek z udzia³em wolontariuszy to:
� „Bezpieczne przejœcie do szko³y – Miko³aje” – celem tego programu jest zwiêk-

szenie bezpieczeñstwa dzieci w drodze do szko³y, poprzez przeprowadzanie ich
przez ulice na najbardziej ruchliwych przejœciach dla pieszych w okolicach szkó³.
Program ten by³ realizowany przez wolontariuszy od wrzeœnia 2001 roku do
marca 2006 roku. Obecnie realizowany jest przez osoby zatrudnione w ramach
prac spo³ecznie – u¿ytecznych, przy doraŸnym wsparciu wolontariuszy. 

� „Sport dla Jasia i Ma³gosi” – program ten by³ realizowany od listopada 2001 roku
do kwietnia 2005 roku. Jego celem by³o zwiêkszenie oferty atrakcyjnego spêdzania
czasu wolnego w okresie jesienno – zimowym dla dzieci i m³odzie¿y poprzez orga-
nizowanie pozalekcyjnych zajêæ sportowych w salach gimnastycznych radomskich
szkó³. Nad organizacj¹ zajêæ i bezpieczeñstwem uczestników czuwali nauczyciele,
zaanga¿owani w ten program w charakterze wolontariuszy. Ze wzglêdu na specyfikê
programu, wolontariuszy tych nie uwzglêdniano w statystyce Klubu Wolontariusza
„Przyjaciele”. 

7. Zak³adane cele programu

� aktywizacja osób bezrobotnych i d³ugotrwale bezrobotnych – klientów oœrodka,
wydobywanie tkwi¹cego w nich potencja³u oraz anga¿owania ich w wolontariat
w celu zapobiegania ich wykluczeniu spo³ecznemu;

� zabezpieczenie potrzeb mieszkañców miasta, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej
(w spo³eczeñstwie panuje pogl¹d, i¿ z pomocy spo³ecznej korzystaj¹ wy³¹cznie
osoby i rodziny o niskim statusie materialnym. Wolontariat przyczyni³ siê do
prze³amania tego stereotypu);

� rozszerzenie oferty Oœrodka o us³ugi wolontarystyczne.

8. Sposób realizacji programu (prosimy o opisanie g³ównych etapów, form,
metod realizacji, podjêtych dzia³añ)

Przyst¹pienie MOPS w Radomiu do realizacji programu CAL odby³o siê za
przyzwoleniem w³adz miasta i zgodnie z decyzj¹ dyrektora instytucji, co by³o nieod-
zowne z uwagi na koniecznoœæ wprowadzenia znacz¹cych zmian, wynikaj¹cych 
z charakteru programu. By³a to zarazem zgoda na utworzenie Klubu Wolontariusza 
i powo³anie koordynatora wolontariatu. Przygotowuj¹c siê do jego uruchomienia
dwóch pracowników Oœrodka, uczestnicz¹cych w szkoleniu dotycz¹cym programu
CAL, przeszkoli³o z zakresu idei wolontariatu ponad 100-osobow¹ kadrê pracowników
socjalnych, zatrudnionych w Dziale Pracy Socjalnej. Zasadnicze informacje na temat
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funkcjonowania i za³o¿eñ wolontariatu przekazano równie¿ kierownikom poszczegól-
nych dzia³ów Oœrodka.

Nastêpnie przeprowadzono analizê zapotrzebowania na us³ugi wolonta-
riackie wœród mieszkañców miasta za poœrednictwem pracowników socjalnych oraz
koordynatorów opiekunek domowych, zatrudnionych w Dziale Us³ug Opiekuñ-
czych. Rezultatem tej analizy by³o zg³oszenie zapotrzebowania na pomoc kilkunas-
tu wolontariuszy. 

Pracownicy MOPS rozpoczêli równie¿ promocjê idei wolontariatu wœród
instytucji wspó³pracuj¹cych z Oœrodkiem. Przygotowano te¿ dokumentacjê. Równo-
legle poczyniono rozeznanie wœród radomskich towarzystw ubezpieczeniowych, doty-
cz¹ce ubezpieczenia grupowego NNW dla 20 wolontariuszy. Zawarta polisa ubez-
pieczeniowa pozwoli³a na bezpieczne uruchomienie Klubu Wolontariusza.

9. Rezultaty programu 

Wymierne rezultaty prowadzonych dzia³añ to:
� utworzenie w MOPS Klubu Wolontariusza „Przyjaciele”, zrzeszaj¹cego osoby

bezrobotne i d³ugotrwale bezrobotne, bêd¹ce klientami oœrodka;
� powstanie kó³ wolontariatu w ka¿dym z dziesiêciu Zespo³ów Pracy Socjalnej;
� uaktywnienie grupy d³ugotrwale bezrobotnych klientów oœrodka, z których czêœæ

trafi³a na rynek pracy;
� rozszerzenie oferty us³ug, œwiadczonych przez oœrodek na rzecz mieszkañców miasta.

Dotychczasowe doœwiadczenia we wspó³pracy z wolontariuszami, zrzeszony-
mi w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” pokazuj¹, ¿e dziêki anga¿owaniu w wolon-
tariat osób bezrobotnych ka¿dy czerpie jakieœ korzyœci.
� Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Radomiu funkcjonowanie Klubu

pozwoli³o na rozszerzenie zakresu œwiadczonych us³ug o dzia³ania wolontaria-
ckie, które:
� pozwalaj¹ skorzystaæ z tej formy pomocy wszystkim potrzebuj¹cym mieszkañ-

com miasta, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej;
� przyczyniaj¹ siê do zmiany wizerunku oœrodka, prze³amuj¹c stereotyp, ¿e

pomoc spo³eczna zajmuje siê g³ównie rozdawnictwem pieniêdzy i ¿e jest
skierowana do ludzi z marginesu.

� Pracownikom socjalnym wspó³praca z wolontariuszami przynosi korzyœci 
w postaci partnerskich dzia³añ lokalnych:
� wolontariusze wspieraj¹ realizowane przez nich dzia³ania œrodowiskowe m.in.

poprzez pomoc w prowadzeniu œwietlic czy grup samopomocowych, organi-
zowaniu czasu wolnego tak dla dzieci i m³odzie¿y, jak i dla seniorów, organi-
zowaniu festynów lokalnych, itp.;

� zaanga¿owanie  bezrobotnych  klientów  oœrodka  w pomoc  na rzecz  innych
ludzi zwiêksza aktywnoœæ tych¿e bezrobotnych, dziêki czemu staj¹ siê oni
partnerami w dzia³aniach prowadzonych na rzecz poprawy ich w³asnej sytuacji;
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� dzia³alnoœæ wolontariuszy w miejscu ich zamieszkania przyczynia siê do
tworzenia bardziej trwa³ych wiêzi miêdzyludzkich i lokalnej solidarnoœci.

� Osobom potrzebuj¹cym dzia³anie wolontariatu umo¿liwi³o korzystaniem 
z pomocy ¿yczliwych osób we wskazanym przez nich czasie i zakresie.

� Bezrobotnych klientów oœrodka zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Klubu Wolonta-
riusza chroni przed spo³eczn¹ izolacj¹:
� pozwala im w³¹czyæ siê w niesienie pomocy potrzebuj¹cym;
� wyzwala chêæ prze³amywania w sobie barier spo³ecznych, wytworzonych 

w czasie d³ugotrwa³ego bezrobocia;
� pobudza w nich aktywnoœæ do dzia³ania na rzecz zmiany w³asnej sytuacji;
� daje poczucie bycia potrzebnym drugiemu cz³owiekowi i satysfakcjê ze

œwiadczonej pomocy;
� pozwala odbudowaæ poczucie w³asnej wartoœci;
� zapewnia sta³y kontakt z osobami spoza w³asnej rodziny – wolontariuszami i od-

biorcami, dziêki czemu zwiêksza siê grono znajomych z krêgów pozapomcowych;
� daje wsparcie ze strony innych wolontariuszy;
� przywraca umiejêtnoœæ uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i wype³niania ról

spo³ecznych.

Nale¿y mieæ na uwadze, i¿ „praca osoby bezrobotnej w charakterze wolon-
tariusza mo¿e byæ lekarstwem na niekorzystne zjawiska towarzysz¹ce bezrobociu
(psychologiczne i spo³eczne). Mo¿e ona pomóc uzyskaæ wsparcie równie¿ osobie
pracuj¹cej dla innych. Czasami zetkniêcie siê z nieszczêœciami innych ludzi pozwala
na stwierdzenie, ¿e nasza sytuacja nie jest a¿ tak tragiczna, jak wydawa³o siê nam
wczeœniej. Wolontariusz uczy siê tego, ¿e to on w³asnym dzia³aniem mo¿e wp³ywaæ
na swoj¹ sytuacjê i nie wolno pogr¹¿aæ siê w beznadziejnoœci i biernoœci, nawet gdy
sytuacja jest trudna”7.

Ponadto aktywnoœæ wolontarystyczna jest jednym ze sprawdzonych
sposobów zdobywania doœwiadczeñ ¿yciowych i umiejêtnoœci zawodowych, co
uzasadnia anga¿owanie w dzia³ania wolontariackie bezrobotnej m³odzie¿y, dla
której „wolontariat mo¿e byæ dobr¹ metod¹ zdobycia doœwiadczenia zawodowego
oraz przyczyniæ siê do uzyskania trwa³ego zatrudnienia”8. 

Wolontariusze powinni zatem spe³niaæ swe obowi¹zki ze œwiadomoœci¹, ¿e
czyni¹ to, bo wierz¹ w potrzebê sprawiedliwoœci spo³ecznej, godnoœæ ludzk¹ 
i w³asn¹ integralnoœæ, oraz z przekonaniem, „¿e te motywy dzia³ania s¹ dla nich
bardziej wa¿kie ni¿ konsumpcyjne nagrody materialne”.9..

7 M. Konopacki, Wolontariat jako szansa i nadzieja, [w]: Pomoc spo³eczna. Teoria i praktyka. Praca
socjalna tom II, red. K. Marzec-Holka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 536
8 M. Szylko-Skoczny, Polityka spo³eczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. Instytut
Polityki Spo³ecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 250
9 A. Podgórecki, Wolontariat … op. cit. s.32
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10. Organizacje/instytucje, które s¹/by³y zaanga¿owane w realizacjê programu

Wk³ad w dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Klubu  „Przyjaciele” maj¹:
� PZU S.A. – od pocz¹tku funkcjonowania Klubu wspiera jego dzia³ania zapewnia-

j¹æ mu promocyjne ceny zawieranych polis ubezpieczeniowych, jak równie¿
okresowy sponsoring w tym zakresie;

� placówki kulturalne – stanowi¹ bazê organizowanych uroczystoœci z udzia³em
wolontariuszy, a ponadto dyrekcja tych placówek przygotowuje oprawê artysty-
czn¹ uroczystoœci.

� Zespó³ Szkó³ Muzycznych w Radomiu – z okazji Miêdzynarodowego Dnia
Wolontariusza zorganizowa³ wspania³y koncert instrumentalny jako po-
dziêkowanie za trud wolontariuszy.

Instytucje i organizacje, które wspiera³y dzia³alnoœæ Klubu w realizacji
poszczególnych programów:
„Bezpieczne przejœcie do szko³y – MIKO£AJE” 
� Wydzia³ Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzib¹ 

w Radomiu, który zapewnia³ szkolenia wolontariuszom, uczestnicz¹cym 
w programie;

� PZU ¯ycie, które zakupi³o 20 kompletów strojów ochronnych na potrzeby pro-
gramu;

� Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Dro-
gowych „Bezpieczne d³onie”, które w ramach w³asnego projektu, przeszkoli³o
grupê „Miko³ajów” w zakresie: bezpieczeñstwa i zasad ruchu drogowego,
udzielania pierwszej pomocy oraz obs³ugi komputera. Sponsorowa³o tak¿e bilety
sieciowe dla uczestników programu we wczeœniejszej edycji;

� Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”, które zakupi³o czêœæ ciep³ej odzie¿y
roboczej i obuwia dla wolontariuszy, uczestnicz¹cych w programie;

� Urz¹d Miejski w Radomiu, który przeznaczy³ œrodki finansowe na zakup
pami¹tkowych zegarków dla „Miko³ajów” w jednej z edycji programu.

„Sport dla Jasia i Magosi” 
� Placówki edukacyjne, w których odbywa³y siê zajêcia sportowe, jak równie¿

przygotowany przez szko³y program artystyczny z okazji otwarcia i zakoñczenia
poszczególnych edycji programu; 

� Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, która co roku
przeznacza³a znacz¹ce œrodki finansowe na zakup sprzêtu sportowego dla uczest-
nicz¹cych w programie szkó³;

� Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, w którym organizowano rozgrywki
fina³owe oraz uroczyste zakoñczenia ka¿dej edycji programu.

Wszystkie ww. instytucje wspiera³y dzia³alnoœæ Klubu Wolontariusza 
w ramach obowi¹zków statutowych.
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11. Koszt programu 

Dzia³alnoœæ Klubu Wolontariusza „Przyjaciele” jest prowadzona w ramach
dzia³añ statutowych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 

Koordynatorami wolontariatu s¹ etatowi pracownicy oœrodka, maj¹cy do
dyspozycji zaplecze techniczne i biurowe: biurka, komputery, telefony, faksy, ksero-
kopiarki. Ponadto w ka¿dym Zespole Pracy Socjalnej jest wyposa¿ona w podsta-
wowy sprzêt sala spotkañ.

Ubezpieczenie wolontariuszy (NNW i OC) finansowane jest z funduszy przez-
naczonych na utrzymanie oœrodka przy wsparciu ze strony PZU S.A.

Bilety autobusowe dla wolontariuszy w pocz¹tkowym okresie (tzn. przed
podzia³em Klubu) finansowane by³y z funduszy przeznaczonych na utrzymanie oœrod-
ka, jak równie¿ z dobrowolnych sk³adek pracowników. Warto zaznaczyæ, ¿e jednora-
zowo kwotê 50 z³ na ten cel przeznaczy³ niepe³nosprawny rencista, korzystaj¹cy 
z pomocy wolontariuszy. Obecnie nie ma koniecznoœci zakupu biletów na tak du¿¹
skalê poniewa¿ wolontariusze anga¿owani s¹ do pomocy œwiadczonej w pobli¿u swo-
jego miejsca zamieszkania.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pracownicy socjalni pe³ni¹cy funkcje koordynatorów
wolontariatu w poszczególnych Zespo³ach Pracy Socjalnej realizuj¹ poza tym stan-
dardowe zadania, wynikaj¹ce z zakresów czynnoœci, tj. realizuj¹ wszystkie metody
pracy socjalnej w powierzonych odcinkach pracy: z indywidualnym przypadkiem, 
z grupami i spo³ecznoœciami, podobnie jak pozostali pracownicy w zespo³ach.

12. Co zadecydowa³o o powodzeniu programu 

O uruchomieniu programu wolontariackiego w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Radomiu, a tak¿e o jego realizacji i powodzeniu zadecydowa³o:
� przyst¹pienie Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej do uczestnictwa w pro-

gramie CAL;
� przeszkolenie przez Stowarzyszenie BORIS dwóch pracowników oœrodka 

z zakresu realizacji  programu CAL, co umo¿liwi³o m.in. szerzenie idei wolon-
tariatu wœród pracowników i klientów oœrodka;

� wpisanie programu CAL w politykê oœrodka zobowi¹zanie do wype³niania stan-
dardów CAL w ca³oœci, m.in. poprzez utworzenie w MOPS Klubu Wolontariusza; 

� specyfika pracy socjalnej – wiara w potencja³ ka¿dego cz³owieka;
� wiara w ludzi i w powodzenie programu;
� du¿e zaanga¿owanie za strony pewnej grupy pracowników i wolontariuszy;
� pojawienie siê pozytywnych zmian (otwartoœæ, aktywnoœæ, zaanga¿owanie) 

w postawie wolontariuszy wywodz¹cych siê spoœród bezrobotnych klientów
oœrodka;

� partnerska wspó³praca z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi.
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13. Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu 

Trudnoœci, które pojawi³y siê w trakcie funkcjonowania Klubu Wolonta-
riusza „Przyjaciele” w ramach programu „Wolontariat w OPS” zwi¹zane s¹ z kilko-
ma czynnikami:
� wielkoœci¹ miasta, co mia³o wp³yw na:

� ograniczenie czasu pracy wolontariuszy z uwagi na koniecznoœæ poœwiêcenia
znacznej jego iloœci na dojazdy do klienta i powrót do domu; 

� zwiêkszenie wydatków na zakup biletów autobusowych dla wolontariuszy;
� trudnoœci w monitorowaniu dzia³añ wolontariuszy przez jedn¹ osobê wraz 

z nap³ywem wolontariuszy i odbiorców zamieszkuj¹cych w ró¿nych dzielni-
cach miasta;

� mo¿liwoœæ pog³êbiania siê izolacji spo³ecznej wolontariuszy, œwiadcz¹cych
pomoc daleko od w³asnego miejsca zamieszkania i od swojej spo³ecznoœci
lokalnej.

� specyfik¹ grupy, z której wywodz¹ siê wolontariusze:
� niewielu bezrobotnych klientów oœrodka wykazuje samoistne zainteresowanie

œwiadczeniem bezp³atnej pomocy na rzecz potrzebuj¹cych; 
� zmotywowanie kandydata na wolontariusza z tej grupy to d³ugotrwa³y proces,

co nierzadko zniechêca  pracowników socjalnych, nastawionych niejednokrot-
nie na szybki efekt;

� brak wiary w potencja³ osób bezrobotnych, tak ze strony samych bezrobot-
nych, co wynika z psychologicznych skutków d³ugotrwa³ego bezrobocia i mar-
ginalizacji, jak równie¿ niejednokrotnie ze strony pracowników socjalnych.

� brakiem sta³ych œrodków na organizacjê spotkañ, na drobne upominki dla wolon-
tariuszy, stanowi¹ce podziêkowanie za œwiadczon¹ pracê, jak równie¿ na organi-
zacjê specjalistycznych szkoleñ.

14. Gdzie mo¿na znaleŸæ dodatkowe informacje o programie lub kto mo¿e ich
udzieliæ

Informacje ogólne o Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” mo¿na znaleŸæ na stronie
internetowej www.mops.radom.pl (MOPS jako CAL)

Informacji szczegó³owych udzielaj¹:
Teodora Karolik – ekspert ds. wolontariatu w OPS  
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 4 
26–600 Radom, ul. Krasickiego 1 tel. 0-48 360 94 87, 604 271 091
oraz koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych ZPrS.:
Danuta Trybu³ – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 1, 
Radom, ul. Struga 57a; tel. 0-48 364 44 49;

Sylwia Skrok – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 2; 
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Radom, ul. Staszica 25, tel. 0-48 360 24 75;

Ma³gorzata Chmiel – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 3,
Radom, ul. Staszica 25, tel. 0-48 360 25 31;

Bo¿ena Odzimek – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 4,
Radom, ul. Krasickiego 1, tel. 0-48 360 94 87;

Magdalena Kwietniewska – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 5, 
Radom, ul. Królowej Jadwigi 15, tel. 0-48 333 04 58;

El¿bieta Zwierz – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 6, 
Radom, ul. Œniadeckich 1, tel. 0-48 364 38 17;

Alicja Biel – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 7,
Radom, ul. Jod³owa 2, tel. 0-48 360 02 88;

Krystyna Æwikliñska – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 8, 
Radom, ul. Klonowicza 10/12, tel. 0-48 360 86 92;

Alicja Jakubowska – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 9, 
Radom, ul. Luboñskiego 2, tel. 0-48 360 02 66;

Krystyna Wilk – Zespó³ Pracy Socjalnej Nr 10, 
Radom, ul. Krasickiego 1, tel. 0-48 360 85 40.
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1. Nazwa programu

„Wiem – Widzê – Reagujê” – profilaktyka narkomanii wœród dzieci m³odzie¿y
poprzez aktywn¹ formê wypoczynku

2. Nazwa i adres instytucji realizuj¹cej program

Stowarzyszenie na rzecz Spo³ecznoœci Lokalnej w S³upnie
ul. Miszewska 8a
09-472 S³upno
we wspó³pracy z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w S³upnie
ul. Warszawska 26a
09-472 S³upno 

3. Data rozpoczêcia programu

23 lipca – 11 sierpnia 2007 roku

4. Obszar, na którym program jest realizowany 

Gmina S³upno, woj. mazowieckie, powiat p³ocki

5. Dziedzina programu 

Wakacyjne zajêcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z terenów wiej-
skich zorganizowane w celu zapobiegania i przeciwdzia³ania narkomanii

6. Historia programu

Pomys³ powsta³ w maju 2007 roku z chwil¹ zaistnienia mo¿liwoœci zdoby-
cia funduszy przez Stowarzyszenie na rzecz Spo³ecznoœci Lokalnej w ramach
og³oszonego konkursu przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego –
Departament Zdrowia i Polityki Spo³ecznej. Inicjatorkami projektu by³y Monika
Pankowska oraz Beata Grommunt pracuj¹ce na co dzieñ w Gminnym Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w S³upnie.

7 . Zak³adane cele programu

� ograniczenie zjawiska narkomanii wœród m³odzie¿y i dzieci;
� zwiêkszenie œwiadomoœci w zakresie negatywnych skutków zwi¹zanych 

z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych;
� promocja zdrowego stylu ¿ycia poprzez aktywne formy wypoczynku;
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� aktywizacja dzieci i m³odzie¿y podczas wakacyjnego wypoczynku;
� rozbudzenie zainteresowañ oraz popularyzowanie ciekawych sposobów spêdza-

nia czasu wolnego;
� nauka poprzez aktywny wypoczynek;
� zmniejszenie ryzyka wyst¹pienia problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem sub-

stancji psychoaktywnych;
� zorganizowanie grup, w których realizowany bêdzie program profilaktyczny 

w œwietlicach œrodowiskowych;
� dzia³ania profilaktyczne maj¹ce na celu ograniczenie szkód zdrowotnych.

8. Sposób realizacji programu 

Od 1 lipca 2007 roku prowadzone by³y zapisy na wakacyjne zajêcia profi-
laktyczne dla dzieci i m³odzie¿y z miejscowoœci Rydzyno, Miros³aw, Wykowo,
S³upno, Bielino, Œwiêcieniec, Borowiczki-Pieñki. Zajêcia te zosta³y zorganizowane
w trzech siedmiodniowych turach, z których ka¿da obejmowa³a grupê czterdzieœ-
ciorga dzieci. Wszystkie dzieci uczestniczy³y w tym samym programie zgodnie 
z harmonogramem dzia³añ. 

Codzienne zajêcia profilaktyczne po³¹czone zosta³y z aktywnym wy-
poczynkiem. Zajêcia prowadzili pedagodzy z pomoc¹ profilaktyka oraz wolontariuszy.
Zatrudniony profilaktyk pomóg³ w przygotowaniu szczegó³owego zakresu dzia³añ 
(w tym materia³ów do pracy), a tak¿e by³ do dyspozycji dzieci, rodziców i opiekunów
przez ca³y okres trwania projektu. W prowadzeniu zajêæ uczestniczyli równie¿ pra-
cownicy Gminnej Biblioteki Publicznej, a tak¿e instruktorzy terapii zajêciowej Œro-
dowiskowego Domu Samopomocy w S³upnie, dzia³aj¹cego w strukturze Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Nad ca³oœci¹ czuwa³o dwóch koordynatorów. Zajêcia
prowadzone by³y przede wszystkim metod¹ aktywn¹, anga¿uj¹c¹ jak najwiêksz¹ liczbê
odbiorców projektu. 

Zajêcia trwa³y w godzinach 9.00-16.00 przez 5 dni + 3-dniowy biwak
ca³odobowy. W programie zaplanowano i zrealizowano:
� ognisko na polanie œw. Huberta (zajêcia integracyjne, zajêcia z zakresu profilak-

tyki narkomanii, gry i zabawy);
� wyjazd do P³ocka (Monar, basen i posi³ek w restauracji McDonald’s);
� zajêcia w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w S³upnie (zajêcia w pracowni

artystycznej i stolarskiej pod nadzorem terapeutów zajêciowych); 
� spotkanie w bibliotece gminnej – stworzenie ulotki informacyjnej „NARKOTYKI –

NIE BIORÊ”; 
� zajêcia z wolontariuszem z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
� wyjazd do skansenu w Sierpcu (zwiedzanie, ognisko, zajêcia warsztatowe pt.

„LEN – OD ZIARENKA DO NITKI”);
� zajêcia w œwietlicach (wykonywanie prac plastycznych);
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� og³oszenie konkursu „M£ODY REPORTER” – przygotowywanie przez dzieci
sprawozdania, reporta¿u z wakacyjnych zajêæ;

� przygotowanie ulotek informacyjnych dla mieszkañców gminy przez dzieci
uczestnicz¹ce w zajêciach;

� zajêcia pod has³em „WARTO ZOSTAÆ WOLONTARIUSZEM” prowadzone
przez wolontariuszy;

� wyjazd na biwak profilaktyczny (zajêcia z harcerzami, dyskoteki, zajêcia profi-
laktyczne, ognisko, biegi prze³ajowe, zawody sportowe).

9. Rezultaty programu

� promocja zdrowego stylu ¿ycia wœród dzieci i m³odzie¿y poprzez aktywn¹ formê
wypoczynku; 

� zwiêkszenie œwiadomoœci na temat mechanizmów wchodzenia w uzale¿nienie
oraz negatywnych skutków za¿ywania substancji psychoaktywnch;

� aktualizacja problemów zwi¹zanych z narkomani¹;
� kszta³towanie postawy asertywnej;
� integracja i aktywizacja instytucji i organizacji w celu zapobiegania narkomanii;
� rozbudzanie wœród m³odzie¿y wra¿liwoœci, zrozumienia i empatii, kszta³towanie

postaw prospo³ecznych;
� zorganizowanie grup w œwietlicach œrodowiskowych, w których realizowany by³

program profilaktyczny;
� rozbudzanie zainteresowañ oraz popularyzacja ciekawych i bezpiecznych

sposobów spêdzania czasu wolnego;
� zaanga¿owanie œrodków przekazu w dzia³ania profilaktyczne;
� w ramach konkursu „M£ODY REPORTER” dzieci uczestnicz¹ce w projekcie

przygotowa³y w³asne sprawozdania z zajêæ – zwyciêzca otrzyma³ odtwarzacz
MP3, a jego praca ukaza³a siê w lokalnej gazecie;

� na podstawie wszystkich zajêæ wakacyjnych zosta³ napisany artyku³ promuj¹cy ideê
projektu, dostêpny  dla wszystkich mieszkañców gminy S³upno;

� przygotowanie przez uczestników zajêæ elementów akcji antynarkotykowej,
takich jak ulotki, plakaty oraz broszury informacyjne dotycz¹ce substancji psy-
choaktywnych i ostrzegaj¹ce przed narkotykami (podczas spacerów wszystkie
plakaty zosta³y rozwieszone w okolicznych miejscowoœciach, a ulotki by³y
bezpoœrednio wrêczane mieszkañcom);

� nauka poprzez aktywny wypoczynek;
� zmniejszenie ryzyka pojawienia siê problemów zwi¹zanych z u¿ywaniem sub-

stancji psychoaktywnych.

10. Organizacje/instytucje, które s¹/by³y zaanga¿owane w realizacjê programu 

� Stowarzyszenie na rzecz Spo³ecznoœci Lokalnej:  
� zatrudnienie profilaktyka;
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� zakup nagród dla dzieci;
� zakup materia³ów warsztatowych;
� organizacja i sfinansowanie pobytu dla 120 dzieci na 3-dniowym biwaku 

w Gorzewie wraz z wy¿ywieniem, atrakcjami, zajêciami.
� Urz¹d Gminy – Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych:

� zatrudnienie pedagogów;
� ufundowanie biletów wstêpu na basen;
� sfinansowanie pobytu w restauracji McDonald’s;
� pokrycie kosztów codziennego wy¿ywienia;
� op³ata autokarów;
� sfinansowanie pobytu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

� Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej (œwietlice œrodowiskowe, Œrodowiskowy
Dom Samopomocy):  
� kserokopie materia³ów edukacyjnych;
� u¿yczenie pomieszczeñ i pracowni terapii zajêciowej;
� pomoc terapeutów zajêciowych podczas warsztatów; 
� zapewnienie zaplecza technicznego i biurowego.

� Wolontariat przy Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej:  
� zaanga¿owanie dziesiêciorga aktywnych wolontariuszy;
� opieka dodatkowa nad grup¹ 120 dzieci;
� pomoc podczas realizacji zajêæ;
� przeprowadzenie warsztatów pod has³em „WARTO ZOSTAÆ WOLONTA-

RIUSZEM”; 
� przeprowadzenie warsztatów zwi¹zanych z udzielaniem pierwszej pomocy

(wolontariusze z dru¿yny medycznej);
� przygotowywanie z dzieæmi ulotek nt. profilaktyki narkomanii;
� pomoc w czasie 3-dniowego biwaku.

� Gminna Biblioteka Publiczna: 
� u¿yczenie pomieszczenia i komputerów;
� wybranie i udostêpnienie publikacji poœwiêconych narkomanii. 

11. Koszt programu

Koszty pokryte z dotacji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego
(Departament Zdrowia i Polityki Spo³ecznej)

� 13 060,00 z³ – 55,15%
Koszty pokryte ze œrodków innych (Urz¹d Gminy, Gminna Komisja Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych, sponsorzy)

� 10 618,98 z³ – 44,85%
(w tym wp³aty i op³aty adresatów zadania 432,00 z³)
Zaplecze techniczne i biurowe: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
Ogó³em: 23 678,98 z³ – 100%
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12. Co zadecydowa³o o powodzeniu programu

Pozytywne przyjêcie programu przez Radnych Gminy S³upno. Chêæ wspó³pracy
dyrektorów oraz kierowników jednostek, które przy³¹czy³y siê do realizacji programu. 

13. Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu 

W czasie realizacji programu nie odnotowano zanacz¹cych trudnoœci.

14. Gdzie mo¿na znaleŸæ dodatkowe informacje o programie lub kto mo¿e ich
udzieliæ 

Monika Pankowska – Stowarzyszenie na rzecz Spo³ecznoœci Lokalnej w S³upnie,
tel. 0-24 261 29 42.

prawo.qxd  03-01-2010  8:35 PM  Page 204



205

Dobre praktyki

1. Nazwa programu 

Wolontariat w OPS Bielany

2. Nazwa i adres instytucji realizuj¹cej program

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82
01-824 Warszawa

3. Data rozpoczêcia programu

Wrzesieñ 2000 roku

4. Obszar, na którym program jest realizowany

Dzielnica Bielany miasta sto³ecznego Warszawy

5. Dziedzina programu

� Praca z klientem indywidualnym, w tym:
� pracê z osobami starszymi i niepe³nosprawnymi (rozmowy wspieraj¹ce, orga-

nizacja czasu wolnego);
� pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹ (indywidualna pomoc w nauce)

� Praca z grup¹  w placówkach OPS, w tym:
� praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi (Œrodowiskowe Domy

Samopomocy) 
� praca z osobami starszymi (Œrodowiskowe Oœrodki Wsparcia dla Osób

Starszych) 
� praca z osobami bezrobotnymi (Klub Pracy w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej)

� Praca krótkoterminowa, w tym:
� pomoc przy organizacji imprez okolicznoœciowych, akcji, festynów, targów pracy.

6. Historia programu

Œrodowiskowe Domy Samopomocy OPS Bielany powsta³y pod koniec 2000
roku. W tym samym czasie powsta³ program wolontariat w OPS Bielany. Po informa-
cjach w prasie na temat placówek zaczê³y zg³aszaæ siê osoby zainteresowane wolonta-
riatem. Ze wzglêdu na specyfikê pracy (szczególnie z osobami upoœledzonymi umy-
s³owo), wolontariusze stanowili istotne wsparcie przy realizacji programu rehabili-
tacji placówki.
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7. Zak³adane cele programu

Celem programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin niewydolnych
wychowawczo (g³ownie dzieci i m³odzie¿y), pomoc osobom niepe³nosprawnym 
i starszym w trudnej sytuacji ¿yciowej oraz zwiêkszenie aktywnoœci lokalnej.

8. Sposób realizacji programu

Œrodowiskowy Dom Samopomocy nr 1 udziela wsparcia osobom z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ i schorzeniami wspó³istniej¹cymi, takimi jak epilep-
sja, mózgowe pora¿enie dzieciêce, zespó³ Downa, autyzm, wady wzroku.

Celem ŒDS jest rehabilitacja osobista i spo³eczna uczestników, integracja
oraz usprawnianie komunikacji pomiêdzy uczestnikami poprzez specjalistyczne
formy terapii dostosowane indywidualnie. Wa¿nym aspektem jest prze³amywanie
izolacji osób z upoœledzeniem umys³owymi i ich wzajemna integracja.

Do podstawowych form zajêæ, którymi s¹ objêci wszyscy uczestnicy, nale¿¹: 
� terapia zajêciowa (w pracowniach rêkodzielniczej, plastycznej i kulinarnej),
� rehabilitacja ruchowa,
� rehabilitacja indywidualna, 
� zajêcia z zakresu promocji zdrowia, 
� trening higieniczny,
� zajêcia stolarskie, 
� aerobik,
� zajêcia turystyczne,
� zajêcia plastyczne.

Wszystkie wymienione formy zajêæ realizowane s¹ przy wspó³udziale
wolontariuszy. Liczba wolontariuszy w ró¿nych okresach realizacji programu wy-
nosi od 5 do 10 osób w ci¹gu roku.

Pierwsze spotkania wolontariuszy z podopiecznymi polegaj¹ przede wszys-
tkim na wspólnym poznaniu siê i zaakceptowaniu siebie nawzajem, co jest szczególnie
wa¿ne w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj proces adaptacyjny jest
nieco d³u¿szy. Na kolejnym etapie wolontariusze otrzymuj¹ ju¿ konkretne zadania do
wykonywania. Czêsto jest to wspó³prowadzenie zajêæ b¹dŸ nawet samodzielne
prowadzenie zajêæ, takich jak np. lekcje haftu, zajêcia plastyczne, zajêcia z zakresu
rehabilitacji ruchowej (masa¿ klasyczny, aerobik), a tak¿e opieka indywidualna nad
uczestnikami podczas corocznych letnich wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych. 

Na takie turnusy wolontariusze wyje¿d¿aj¹ z podopiecznymi ju¿ od kilku
lat. Wolontariusze przygotowani s¹ do takich zadañ poprzez szkolenie meryto-
ryczne. G³ównym za³o¿eniem wyjazdu jest przede wszystkim rekreacja, wy-
poczynek oraz integracja osób niepe³nosprawnych w naturalnych formach akty-
wnoœci, jak równie¿ przygotowanie osób upoœledzonych umys³owo do zwiêkszenia
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zakresu zaradnoœci i samodzielnoœci ¿yciowej. Podczas turnusów wolontariusze
pe³ni¹ funkcjê indywidualnych opiekunów, co jest konieczne z uwagi na poziom
upoœledzenia podopiecznych, a tak¿e ze wzglêdu na ich dysfunkcje fizyczne.
Pomagaj¹ w czynnoœciach opiekuñczych, ale nie wyrêczaj¹. Ka¿dy z wolontariuszy
otrzymuje zakres czynnoœci i obowi¹zków na czas wyjazdu. 
Oto najwa¿niejsze z nich:
� opieka indywidualna nad jedn¹ osob¹ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹;
� pomoc osobie niepe³nosprawnej w codziennych czynnoœciach adekwatnie do jej

potrzeb i mo¿liwoœci;
� uczestnictwo we wszelkich formach zajêæ przewidzianych w programie.

Dziêki pracy podczas takich wyjazdów wolontariusze zyskuj¹ ró¿norodne
korzyœci. Przede wszystkim zaœ:
� zdobywaj¹ b¹dŸ poszerzaj¹ wiedzê na temat specyfiki funkcjonowania oraz pracy

z doros³ymi osobami upoœledzonymi umys³owo;
� weryfikuj¹ teoretyczn¹ wiedzê zdobyt¹ na studiach i konfrontuj¹ j¹ z praktyk¹;
� po zakoñczonym turnusie uzyskuj¹ zaœwiadczenia, opinie i referencje.

Wolontariusze nie pokrywaj¹ ¿adnych kosztów zwi¹zanych z wyjazdem.

By u³atwiæ ochotnikom pracê podczas turnusów rehabilitacyjnych, opra-
cowano „Praktyczne wskazówki dla wolontariuszy”. Oto kilka z nich:
� „Traktuj osoby niepe³nosprawne tak, jak chcia³byœ, ¿eby traktowano Ciebie.”
� „B¹dŸ otwarty na troski, smutki i radoœci osób niepe³nosprawnych, z którymi

przebywasz.”
� „Jeœli czegoœ nie wiesz, pytaj. Im wiêcej pytañ, tym wiêksza bêdzie twoja wiedza

dotycz¹ca specyfiki funkcjonowania osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Potraktuj turnus jako œwietn¹ okazje do wzbogacenia swojej wiedzy i umiejêtnoœ-
ci z tego zakresu.”

� „Rozmawiaj o problemach. O wszystkich niepokoj¹cych Ciê sprawach
dotycz¹cych uczestników turnusu informuj kadrê merytoryczn¹ (wychowawcê).”

� „Nie obiecuj, jeœli nie bêdziesz móg³ zrealizowaæ obietnicy. Z niepe³nosprawnoœ-
ci¹ intelektualn¹ œciœle zwi¹zana jest niezwyk³a ufnoœæ osoby chorej, dlatego
bardzo ³atwo j¹ zraniæ.”

� „Ka¿dy ma prawo do b³êdów, równie¿ Ty. Powiedz, jeœli sobie z czymœ nie
radzisz.”

Œrodowiskowy Dom Samopomocy nr 2 dzia³a z myœl¹ o osobach chorych psy-
chicznie w stanie remisji, tj. po ust¹pieniu ostrej fazy choroby. Wœród jego pod-
opiecznych dominuj¹cym rozpoznaniem jest schizofrenia paranoidalna.
Celem dzia³alnoœci ŒDS i zarazem programu rehabilitacyjnego jest:
� wszechstronne wsparcie dla osób chorych psychicznie,
� pomoc w powrocie do prawid³owego funkcjonowania,
� utrzymanie chorego w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
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� pomoc w przywróceniu sprawnoœci umo¿liwiaj¹cej samodzielne zaspokajanie
swoich potrzeb,

� poprawa wzajemnych relacji interpersonalnych, a tak¿e umiejêtnoœci komu-
nikowania siê,

� przeciwdzia³anie izolacji spo³ecznej,
� zapobieganie marginalizacji i stygmatyzacji,
� rozwijanie zainteresowañ, 
� motywowanie do aktywnego spêdzania wolnego czasu.

Placówka realizuje swoje cele poprzez: 
� terapiê zajêciow¹, 
� treningi umiejêtnoœci spo³ecznych,
� zajêcia rozwijaj¹ce aktywnoœæ i ekspresjê twórcz¹ (muzykoterapia, gimnastyka,

zajêcia teatralne), 
� organizacje imprez okolicznoœciowych oraz zajêæ w œrodowisku otwartym, 
� zajêcia edukacyjne (np. komputerowe),
� zajêcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym,
� pracê socjaln¹.

Wolontariusze pracuj¹cy w placówce wspó³uczestnicz¹ w realizacji
prowadzonego w niej programu rehabilitacyjnego. Najczêœciej s¹ to studentki psy-
chologii, które zdobywaj¹ w ten sposób doœwiadczenie w kontakcie z osobami
chorymi psychicznie, a tak¿e nabywaj¹ umiejêtnoœci prowadzenia terapii zajêciowej
i spo³ecznej (dodatkowo jedna z wolontariuszek organizuje koncerty kameralne gry
na skrzypcach). W ten sposób wspó³pracuje do 5 osób rocznie. 

9. Rezultaty programu

Dzia³alnoœæ wolontariacka w OPS Bielany na sta³e wpisa³a siê w ¿ycie
dzielnicy. Wiele organizacji czy instytucji traktuje OPS jako Ÿród³o informacji 
o wolontariacie czy mo¿liwoœci pozyskania wolontariuszy. W miarê mo¿liwoœci
staramy siê zaspokajaæ te potrzeby.

Liczba osób bior¹cych udzia³ w realizacji programu wolontariackiego w la-
tach 2000-2006 wynosi³a od 30 do 164. Oko³o 30 % wybra³o pracê w Œrodo-
wiskowych Domach Samopomocy. 

Nale¿y dodaæ, i¿ praca ta jest wa¿nym uzupe³nieniem wachlarza us³ug dostêp-
nych dla klientów OPS i mieszkañców dzielnicy Bielany. Pomoc ze strony wolonta-
riuszy to g³ównie us³ugi wspieraj¹ce, pozwalaj¹ce na w³aœciwe zaspokojenie potrzeb,
b¹dŸ nietypowe, które wychodz¹ poza standardow¹ ofertê placówek OPS (np. masa¿
klasyczny, zio³olecznictwo, bioenergoterapia). Zatrudnienie wolontariuszy pozwala na
zwiêkszenie dostêpnoœci do tych us³ug przy jednoczesnym elastycznym dostosowaniu
siê do pracy wolontariusza (zapewnienie odpowiedniego miejsca, wyposa¿enia, mate-
ria³ów, itp).
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Siedmioletni okres realizacji programu „Wolontariat w OPS Bielany”
pozwala stwierdziæ, ¿e jest to jedna ze skutecznych form aktywizacji spo³ecznoœci
lokalnej. Anga¿uj¹c wolontariuszy, zwiêkszyliœmy zakres oferowanych us³ug,
których nie mo¿na kupiæ (ludzka serdecznoœæ, dobroæ, poœwiêcenie). Prze³amujemy
tak¿e stereotyp, ¿e pomoc spo³eczna to tylko „rozdawanie pieniêdzy”. Udzia³
wolontariuszy staje siê coraz powszechniejszym elementem w systemie pomocy
spo³ecznej w Warszawie. Wolontariusze tworz¹ now¹ grupê ludzi zaanga¿owanych
w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych, maj¹ równie¿ œwie¿e spojrzenie na
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ. Dzia³aj¹ jako wa¿ne uzupe³nienie i wsparcie dzia³añ
pracowników socjalnych i s³u¿b spo³ecznych. Przez tych siedem lat mieliœmy przy-
jemnoœæ wspó³pracowaæ ze wspania³ymi ludŸmi, którzy chêtnie poœwiêcali innym
swój czas i umiejêtnoœci. Wielu wolontariuszy zdoby³o w ten sposób nowe doœwiad-
czenie i odby³o bezp³atny sta¿ potwierdzony zaœwiadczeniem.

10. Organizacje/instytucje, które s¹/by³y zaanga¿owane w realizacjê programu

� Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
� Akademia Wychowania Fizycznego
� Akademia Pedagogiki Specjalnej

11. Koszt programu

Koszt jednego roku dzia³ania program:
� Ubezpieczenie 100 wolontariuszy ok. 2000 z³
� Spotkania rocznie 500 z³ 
� Koszt pobytu na turnusie 7 wolontariuszy 7000 z³ 
� Bilety MZK 400 z³ 

12. Co zdecydowa³o o powodzeniu programu

Kieruj¹c wolontariuszy do placówek OPS, staramy siê wykorzystywaæ ich
umiejêtnoœci i predyspozycje oraz zdobyte doœwiadczenia, jednoczeœnie daj¹c im
mo¿liwoœæ wyboru formy pracy (np. indywidualnie lub z grup¹). Wielokrotnie
kandydaci zg³aszaj¹cy siê do tego rodzaju pracy nie bardzo wiedz¹, co mogliby
robiæ ani z jak¹ grup¹ chcieliby pracowaæ. Rol¹ koordynatora jest w³aœnie wydoby-
cie potencja³u wolontariusza i skierowanie go do odpowiedniej pracy. Nale¿y tu
przede wszystkim wzi¹æ pod uwagê jego wiedzê, zdobyte kwalifikacje, umiejêtnoœ-
ci i cechy osobowoœciowe. Wolontariusze czêœciej decyduj¹ siê na pracê 
w placówkach OPS, gdzie obecny jest personel, gdy¿ dziêki temu czuj¹ siê bez-
pieczniej, mog¹ liczyæ na wsparcie i radê oraz zdobyæ doœwiadczenie potrzebne im
w przysz³ej pracy. Nale¿y równie¿ dodaæ, i¿ wolontariusze pracuj¹cy w oœrodkach
wsparcia szczególnie z niepe³nosprawnymi prze³amuj¹ stereotypy i bariery
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emocjonalno-spo³eczne wynikaj¹ce z lêku przed kontaktem z osobami upoœledzony-
mi umys³owo i chorymi psychicznie.

W dzia³alnoœci wolontariuszy du¿¹ rolê odgrywaj¹ wzajemne zale¿noœci i wy-
miana korzyœci. Wolontariusz liczy siê z kosztami, które ponosi (czas, wysi³ek), ale te¿
wie, ile mo¿e zyskaæ (przyjaŸñ, satysfakcjê, zdobycie nowych umiejêtnoœci). Czuje siê
spe³niony, jeœli widzi obustronne korzyœci, jednak jego w³asnym zyskiem staje siê czyjœ
uœmiech, wdziêcznoœæ, ulga w cierpieniu. Daje to ogromn¹ satysfakcje, uczucie,
którego – jak twierdz¹ sami wolontariusze – w ¿adnej innej sytuacji nie mo¿na
doœwiadczyæ. 

Istniej¹ jednak sytuacje, kiedy wolontariusz nie mo¿e liczyæ na okazanie
wdziêcznoœci ze strony podopiecznego, zw³aszcza gdy jest nim osoba g³êboko
upoœledzona czy autystyczna. Wtedy rola ta nale¿y do personelu placówki. Wolon-
tariusz powinien stale czuæ, ¿e jego praca jest wa¿na, potrzebna i w pe³ni doceniana.

Oto formy wsparcia, na których opiera siê wspó³praca z wolontariuszami: 
� indywidualna: 

� pierwszy kontakt z wolontariuszem – okreœlenie jego motywacji i predyspozy-
cji do dzia³añ wolontariackich.

� dzia³ania informacyjno-edukacyjne dotycz¹ce pracy z podopiecznym:  
� wprowadzenie wolontariusza do placówki; 
� konsultacje na temat bie¿¹cej pracy i napotykanych trudnoœci; 
� koordynowanie pracy wolontariuszy poprzez wspó³pracê z kierownikami i pra-

cownikami placówek (w tym udzielanie informacji dotycz¹cych funkcjonowa-
nia wolontariusza w placówce).

� grupowa: 
� comiesiêczne spotkania wolontariuszy;
� æwiczenia warsztatowe maj¹ce na celu zwiêkszenie umiejêtnoœci interpersonal-

nych, takich jak empatia, asertywnoœæ, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
umiejêtnoœæ s³uchania itp., wspomagaj¹cych dzia³ania wolontariackie;

� udzia³ wolontariuszy w zebraniach z personelem placówki b¹dŸ z pracow-
nikiem socjalnym;

� udzia³ w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje i organizacje
pozarz¹dowe. 

13. Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu

W przypadku Œrodowiskowego Domu Samopomocy nr 1 dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce trudnoœci: 
Gdy jest zbyt du¿o osób chêtnych do pracy w ŒDS, napotykamy na techniczne trud-
noœci wynikaj¹ce, nie ze z³ej woli personelu, ale ze wzglêdu na specyfikê
funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie pozwalaj¹ na udzia³
zbyt wielu wolontariuszy.
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Dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi ka¿da nowa osoba, w jakiœ sposób
zaburza istniej¹cy porz¹dek. Osoby te potrzebuj¹ wiêcej czasu, aby kogoœ zaakcep-
towaæ. Zbyt du¿a liczba wolontariuszy nie jest wiêc wskazana w tego typu
placówkach. Personel ŒDS kieruje siê w tym przypadku przede wszystkim dobrem
pacjenta.

Kolejn¹ napotykan¹ trudnoœci¹ mo¿e byæ brak predyspozycji do pracy 
z osob¹ z zaburzeniami psychicznymi. Wolontariusze chc¹ pracowaæ z takimi
osobami, ale w realnej sytuacji nie radz¹ sobie z nimi.

14. Gdzie mo¿na znaleŸæ dodatkowe informacje o programie lub kto mo¿e ich
udzieliæ

Informacji o programie udziela: 
Katarzyna Kulik-Ca³a, koordynator wolontariatu OPS Bielany
tel. 0-22 834 58 22, 022 834 73 22.

15. Informacje dodatkowe

Wszystkie dodatkowe informacje na temat programu mo¿na znaleŸæ na stronie interne-
towej: www.opsbielany.waw.pl
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1. Nazwa programu

„Seniorzy – seniorom” – wolontariat seniorów w ramach programów „Wolontariat
w OPS” oraz „AS, Aktywizacja Seniorów”

2. Nazwa i adres instytucji realizuj¹cej program

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy ¯oliborz  m.st. Warszawy 
ul. Dembiñskiego 3 
01–644 Warszawa

3. Data rozpoczêcia programu

Program AS realizowany jest od roku 1999, natomiast wolontariusze w ramach tego
programu rozpoczêli dzia³alnoœæ w 2000 roku.

4. Obszar, na którym program jest realizowany 

Dzielnica ¯oliborz m.st. Warszawy

5. Dziedzina programu 

Pomoc osobom starszym i ich aktywizacja 

6. Historia programu 

¯oliborz jest jedn¹ z najmniejszych dzielnic Warszawy. Ta czêœæ stolicy ma
bogate tradycje spo³ecznikowskie, tak¿e teraz jej mieszkañcy przejawiaj¹ du¿¹ akty-
wnoœæ spo³eczn¹. Dzielnica ta nie jest wolna od problemów spo³ecznych, a czêœæ 
z nich wynika z wyj¹tkowo niekorzystnej sytuacji demograficznej: prawie 30%
mieszkañców ¯oliborza stanowi¹ osoby starsze. Powoduje to koniecznoœæ sta³ego
poszukiwania coraz bardziej skutecznych sposobów rozwi¹zywania problemów
ludzi starych oraz ograniczenia rozmiarów i skutków tych problemów.

Pracownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej na ¯oliborzu, przekonani 
o koniecznoœci aktywizacji i reintegracji ludzi starszych ze spo³eczeñstwem, podjêli
dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie mo¿liwoœci uczestnictwa seniorów w ¿yciu
spo³ecznym. W tym celu nawi¹zano wspó³pracê z Fundacj¹ „Samaritanus”, która
udostêpni³a autorski program pod nazw¹ „AS” – Aktywizacja Seniorów.
Proponowany program uwzglêdnia³ aktywizacjê, integracjê, przeciwdzia³anie
osamotnieniu poprzez stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych powstawanie wiêzi,
grup wspólnotowych i samopomocowych wœród seniorów. Miejscami takich dzia³añ s¹
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m.in. Kluby Seniora. Inne proponowane nowatorskie formy programu, takie jak ka-
wiarenki informacyjne oraz zespo³y doradców, przyczyniaj¹ siê do rozwoju ruchu
wolontariackiego, wzajemnej pomocy i wymiany informacji oraz nawi¹zania sto-
sunków towarzyskich.

7. Zak³adane cele programu

G³ównym celem programu AS jest aktywizacja seniorów. Chodzi o dotarcie
do osób starszych ¿yj¹cych w izolacji spo³ecznej i umo¿liwienie im integracji ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹, poprzez pobudzenie inicjatywy wzajemnej pomocy,
wywo³anie poczucia solidarnoœci z innymi ludŸmi oraz upowszechnienie wœród
seniorów idei wolontariatu.  

8. Sposób realizacji programu 

Oto dzia³ania realizowane w ramach programu: 
� Kawiarenka Informacyjna dla Seniorów korzysta z bazy lokalowej Dziennego

Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Popie³uszki 16. Grupê wolontariuszy
prowadz¹cych Kawiarenkê tworzy 12 osób bêd¹cych na emeryturze, ale akty-
wnie w³¹czaj¹cych siê w realizacjê programu. Wiêkszoœæ tych osób wspó³pracu-
je z naszym oœrodkiem od marca 2000 roku, czyli od momentu utworzenia
Kawiarenki, kilka osób do³¹czy³o ju¿ w trakcie jej funkcjonowania. Praca wolon-
tariuszy w Kawiarence Informacyjnej nadzorowana i koordynowana jest przez
specjalistê ds. wolontariatu z OPS i kierownika Dziennego Domu Pomocy
Spo³ecznej. Wolontariusze uk³adaj¹ grafik dy¿urów i sami pilnuj¹ terminów.
Kawiarenka czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11.00-16.00. Jej
dzia³alnoœæ nie przynosi dochodu – osoby korzystaj¹ce z jej us³ug mog¹ ewentu-
alnie wrzuciæ coœ do skarbonki na wsparcie zakupu kawy i herbaty. Zadaniem
Kawiarenki jest integrowanie najstarszych mieszkañców dzielnicy ¯oliborz,
stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych spotkaniom, rozmowom czy przejrzeniu
prasy, a tak¿e udzielanie seniorom informacji o mo¿liwoœci uzyskania odpowied-
niej pomocy, przekazywanie ulotek z serii „Poznaj Swoje Prawa”, informowanie
o imprezach organizowanych dla seniorów na ¯oliborzu, s³u¿enie rad¹, rozmow¹
i wsparciem. Praca wolontariuszy przy realizacji tego zadania wi¹¿e siê nie tylko
z obs³ug¹ goœci Kawiarenki, ale równie¿ z dba³oœci¹ o jej pomieszczenie.
Wolontariusze otwieraj¹ salê, przygotowuj¹ kawê, herbatê, obs³uguj¹ goœci, dbaj¹
o porz¹dek.

� Punkt pomiaru ciœnienia dzia³a w lokalu Klubu Seniora „Promyk” przy ul.
Promyka 5. Prowadzony jest przez wolontariuszkê – emerytowan¹ po³o¿n¹ 
z wieloletnim doœwiadczeniem w s³u¿bie zdrowia. Wolontariuszka dy¿uruje raz
w tygodniu i bezp³atnie mierzy ciœnienie starszym mieszkañcom osiedla, na
którym znajduje siê Klub (ciœnieniomierz zosta³ przekazany przez sponsora –
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poblisk¹ aptekê). Wolontariuszka zainicjowa³a prowadzenie indywidualnych
kontrolek wyników pomiaru ciœnienia. Podczas ka¿dego dy¿uru zg³asza siê œred-
nio 25-30 osób. Nadzór dzia³alnoœci punktu i wparcie dla wolontariuszki zapew-
nia specjalista ds. wolontariatu OPS.

� Zespó³ Aktywnego Doradztwa prowadzony jest przez dwóch wolonta-
riuszy-prawników. Dy¿uruj¹ oni raz w tygodniu w lokalu Dziennego Domu
Pomocy Spo³ecznej przy ul. Popie³uszki 16. Ich zadaniem jest udzielanie
bezp³atnych porad prawnych najstarszym mieszkañcom ¯oliborza. Pierwszy 
z wolontariuszy (emerytowany adwokat) udziela porad w zakresie prawa
cywilnego. Zg³aszaj¹ce siê do niego osoby prosz¹ zwykle o pomoc w napisaniu
podania do urzêdu, radz¹ siê w sprawie sporz¹dzenia testamentu, aktu darowizny
itp. Drugi z wolontariuszy (radca prawny z wieloletnim doœwiadczeniem 
w spó³dzielniach mieszkaniowych, obecnie na emeryturze) udziela porad z zakre-
su prawa mieszkaniowego, spó³dzielczego, itp. Przede wszystkim pomaga
unikn¹æ eksmisji, rozwi¹zaæ problemy zad³u¿enia czynszowego, podpowiada, jak
staraæ siê o dodatek mieszkaniowy, jak domagaæ siê odszkodowania za zalanie
mieszkania lub te¿ jakie kroki poczyniæ, by przekazaæ swoje mieszkanie rodzinie.
Takie bezp³atne porady prawne ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem wœród
seniorów. Wielu z nich dotychczas nie staæ by³o na wizytê u prawnika, borykali
siê wiêc sami ze swoimi problemami lub szukali pomocy u pracowników socjal-
nych. Œrednio na ka¿dym dy¿urze Zespo³u Aktywnego Doradztwa z porad
prawnych korzysta od 2 do 5 osób. Praca wolontariuszy nadzorowana i koor-
dynowana jest przez specjalistê ds. wolontariatu z OPS i kierownika Dziennego
Domu Pomocy Spo³ecznej.

9. Rezultaty programu 

� Korzyœci dla najstarszych mieszkañców ¯oliborza: 
� wszyscy korzystaj¹cy z pomocy wolontariuszy maj¹  mo¿liwoœæ regularnych

kontaktów z innymi ludŸmi, okazjê do spokojnych rozmów, wymiany dobrych
rad i doœwiadczeñ, co pozwala uciec przed samotnoœci¹ i bardzo pozytywnie
wp³ywa na samopoczucie psychiczne; 

� osoby korzystaj¹ce z Kawiarenki Informacyjnej dla Seniorów maj¹ okazjê do
integracji z innymi osobami starszymi, mo¿liwoœæ uzyskania informacji o lo-
kalnej ofercie pomocy czy sposobach aktywnego spêdzania czasu wolnego,
mo¿liwoœæ spêdzenia czasu w towarzystwie innych osób starszych w bezp³atnej
kawiarni (wizyta w lokalu komercyjnym jest najczêœciej zbyt droga dla przeciêt-
nego emeryta czy rencisty), co motywuje do wychodzenia z domu i do dba³oœci 
o swój wygl¹d zewnêtrzny;

� osoby korzystaj¹ce z us³ug Punktu Pomiaru Ciœnienia maj¹ mo¿liwoœæ re-
gularnej kontroli stanu zdrowia, co pozwala na unikanie sytuacji kryzysowych
(czêsto zakup ciœnieniomierza przekracza mo¿liwoœci finansowe emerytów 
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i rencistów, a przychodnia lekarska znajduje siê daleko od osiedla objêtego
dzia³aniem Punktu, przez co regularne wizyty w niej stanowi¹ dla osób
starszych bardzo du¿e obci¹¿enie);

� osoby korzystaj¹ce z pomocy Zespo³u Aktywnego Doradztwa dla seniorów
maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania bezp³atnej i ³atwo dostêpnej porady prawnej oraz
zyskuj¹ poczucie bezpieczeñstwa dziêki œwiadomoœci, ¿e w razie k³opotów
mog¹ liczyæ na pomoc prawnika.

� Korzyœci dla wolontariuszy-seniorów:
� mo¿liwoœæ regularnych kontaktów z innymi, co bardzo pozytywnie wp³ywa na

samopoczucie psychiczne i pomniejsza skutki doskwieraj¹cej samotnoœci,
� mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa w rozwi¹zywaniu problemów miesz-

kañców dzielnicy,
� wykorzystywanie w³asnej wiedzy i doœwiadczeñ w pomaganiu innym, 
� poczucie bycia potrzebnym pomimo zaprzestania aktywnoœci zawodowej,
� mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ podczas spotkañ w Klubie Wolontariusza,
� szansa sprawdzenia siê w nowej roli spo³ecznej,
� mo¿liwoœæ poznania nowych, interesuj¹cych ludzi i zawarcia nowych przyjaŸni,
� udzia³ w spotkaniach szkoleniowych dla wolontariuszy,
� udzia³ w spotkaniach okolicznoœciowych dla wolontariuszy (Dzieñ Wolonta-

riusza, spotkania wigilijne, œniadanie wielkanocne).
� Korzyœci dla œrodowiska lokalnego:

� zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa najstarszych mieszkañców dzielnicy 
w zakresie  ich problemów i potrzeb,

� zwiêkszenie mo¿liwoœci udzia³u seniorów w ¿yciu swojej spo³ecznoœci,
� zmiana postaw spo³ecznych wobec ludzi starych,
� zwiêkszenie liczby osób starszych zaanga¿owanych w rozwi¹zywanie lo-

kalnych problemów spo³ecznych.
� Korzyœci dla Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy ¯oliborz m.st. Warszawy:

� rozszerzenie mo¿liwoœci zaspokajania potrzeb najstarszych mieszkañców ¯oli-
borza o pracê wolontariack¹, 

� zwiêkszenie aktywnoœci osób starszych, co poprawia ich funkcjonowanie 
w œrodowisku lokalnym, a przez to opóŸnia koniecznoœæ objêcia ich pomoc¹
us³ugow¹ czy stacjonarn¹.

10. Organizacje/instytucje, które s¹/by³y zaanga¿owane w realizacjê programu 

Program jest realizowany samodzielnie przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy ¯oliborz, natomiast uruchomienie programów odbywa³o siê we
wspó³pracy z panterami zewnêtrznymi: Program „Wolontariat w OPS” we
wspó³pracy ze Stowarzyszeniami  BORIS i Centrum Wolontariatu, a Program „AS”
we wspó³pracy z Fundacj¹ „Samaritanus”.
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11. Koszt programu 

Koszt realizacji programu ujêty jest w bud¿ecie zarezerwowanym na reali-
zacjê programu „Wolontariat w OPS”. S¹ to g³ownie koszty promocji programu,
spotkañ okolicznoœciowych dla wolontariuszy, nagród, dyplomów, itp. Czêœæ
kosztów pokrywana jest ze œrodków przeznaczonych na realizacjê programu „AS”.
Œrodki na realizacjê tych programów pochodz¹ z dochodów w³asnych OPS.
Dzia³alnoœæ wolontariuszy-seniorów odbywa siê w lokalach, którymi dysponuje
oœrodek. Kawiarenka dzia³a w ramach prowadzonego przez oœrodek Dziennego
Domu Pomocy Spo³ecznej. Tak¿e w lokalu DDPS maj¹ swoje dy¿ury doradcy, wiêc
nie ponosimy ¿adnych kosztów dodatkowych. Wolontariuszka prowadz¹ca Punkt
Pomiaru Ciœnienia dy¿uruje w lokalu, w którym dzia³a Klub Seniora „Promyk”.
Lokal ten, bêd¹cy siedzib¹ Klubu Osiedlowego, jest u¿yczany nieodp³atnie przez
Warszawsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ „¯oliborz Centralny” w ramach porozu-
mienia z OPS. Oœrodek dziêki temu nie ponosi znacz¹cych kosztów dzia³alnoœci
Punktu Pomiaru Ciœnienia. Pierwszy ciœnieniomierz zosta³ podarowany przez po-
blisk¹ aptekê, kolejny zosta³ zakupiony w ramach œrodków w³asnych OPS (apteka
sprowadzi³a go dla nas i sprzeda³a po cenie hurtowej).

12. Co zadecydowa³o o powodzeniu programu 

Decyduj¹c¹ rolê w uruchomieniu i realizacji programu mia³a sytuacja
demograficzna dzielnicy oraz du¿a aktywnoœæ osób starszych uczestnicz¹cych 
w zajêciach Klubów Seniora i Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej. 

13. Podstawowe trudnoœci zwi¹zane z realizacj¹ programu 

Jedynym problemem, jaki mieliœmy przy realizacji programu by³o po-
zyskanie wolontariuszy do grupy doradców. Uda³o nam siê pozyskaæ prawników.
Myœleliœmy równie¿ o psychologu, dietetyku – ale seniorów z tak¹ specjalizacj¹ nie
uda³o nam siê znaleŸæ. 

14. Gdzie mo¿na znaleŸæ dodatkowe informacje o programie lub kto mo¿e ich
udzieliæ 

Inne informacje dotycz¹ce realizacji programów „Wolontariat w OPS” 
i Programu „AS – Aktywizacja Seniorów” mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej na ¯oliborzu: www.ops-zoliborz.waw.pl lub u specjalisty
ds. wolontariatu pod numerem telefonu: 0-22 833 15 21 (w. 115).
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