
 
Co z wolontariatem w Solcu Kujawskim? 

 
 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 

 

Solec Kujawski, 19 listopada 2014 roku 



 

I. Wolontariat 
 

 Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na 
rzecz innych lub całego społeczeństwa. To praca, która 
wykracza poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

 

 Wolontariusz to ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez 
wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 
pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w 
różnych obszarach społecznych.  







1. Koncepcje rozwoju (pomysły na rozwój) wolontariatu 
wynikają z potrzeb wolontariuszy, potrzeb organizacji i 
instytucji korzystających z wolontariatu oraz z potrzeb tych, 
dla których wolontariat jest realizowany. 

       A więc – sprawdźmy jakie są te potrzeby! 

 

II. Jak wspierać i rozwijać wolontariat? 
 

2. Co z tego, że znamy potrzeby, jeżeli nie wiemy co 
wolontariat daje lokalnej społeczności, czy naprawdę jest 
tej społeczności potrzebny? 

       A więc – zbadajmy co wynika z aktywności wolontariuszy! 



Krok 1. 

Porozmawiajmy z wolontariuszami, potencjalnymi 
wolontariuszami, organizacjami i instytucjami, które korzystają z 
wolontariatu, ale też z odbiorcami wolontariatu. 

 

III. Stwórzmy pomysł na rozwój wolontariatu 
 

Krok 2. 

Podsumujmy wyniki rozmów (badania) i zaprezentujmy lokalnej 
społeczności. 

Krok 3. 

Wybierzmy grupę roboczą spośród zainteresowanych, która 
podejmie się wypracowania pomysłu na rozwój/wspieranie 
wolontariatu 



Krok 4. 

Zaprezentujmy wypracowany pomysł lokalnej społeczności, 
przedyskutujmy jego mocne i słabe strony 

Krok 5. 

Wypracujmy ostateczną wersję pomysłu rozwoju/wspierania 
wolontariatu i ogłośmy ją publicznie 

 

… i działajmy! 



1. Badanie przeprowadzone zostało wśród  

wolontariuszy (47 osób),  

potencjalnych wolontariuszy (237 osób), instytucji publicznych i 
organizacji pozarządowych (18 podmiotów, w tym 10 organizacji 
pozarządowych) oraz  

rodzin korzystających z wolontariatu (35 rodzin). 

 

IV. Co wynika z badań wolontariatu  
w Solcu Kujawskim? 

 

2. Ankiety (papierowe i internetowe) 
i rozmowy (wywiad pogłębiony) 
przeprowadzone między czerwcem 
a wrześniem 2014 roku 



 

1. Potencjalni wolontariusze 

65% 

35% 

19% 

15% 

14% 

14% 

9% 

8% 

2% 

chcę pomóc innym

chcę poznać innych ludzi

chcę robić coś ciekawego

chcę rozwijać sowje zainteresowania

chcę zdobyć doświadczenie (wpisać do CV)

każdy powinien kiedyś spróbować

nudzę się i szukam sposobu na spędzenie wolnego…

moi znajomi są zaangażowani w wolontariat

inne

Dlaczego zastanawiasz się  
nad zaangażowaniem jako wolontariusz? 



45% 

31% 

25% 

20% 18% 

6% 

pomagać
młodszym w

odrabianu
lekcji

organizować
wydarzenia
sportowe

pomagać w
hospicjum

udzielać
korepetycji

opiekować
się osobą

starszą

inne

Co chciałabyś/chciałbyś robić  
jako wolontariusz?  



34% 33% 
30% 29% 

27% 

1% 

przełamywanie
barier

zdobycie
wiedzy na

temat
zachowań i

potrzeb
ludzkich

nabywanie
umiejętności
komunikacji

zaspokajanie
potrzeb bycia
użytecznym

samorealizacja inne

Jakie są według Ciebie  
źródła satysfakcji wolontariuszy?  



29% 

20% 19% 19% 

13% 

raz w miesiącu
kilka godzin

kilka razy w
tygodniu

raz w tygodniu
więcej niż jedną

godzinę

raz w tygodniu
jedną godzinę

raz na dwa
tygodnie kilka

godzin

Ile czasu mógłbyś poświęcić na wolontariat  
w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 



56% 

41% 
38% 

28% 
25% 

1% 

pomoc w
znalezieniu
miejsca do

wykonywania
wolontariatu

opieka osoby
doświadczonej

spotkania z
innymi

wolontariuszami

szkolenie o
obowiązkach i

prawach
wolontariusza

comiesięczne
spotkania
robocze

inne

Jakiej pomocy potrzebujesz  
do wykonywania pracy wolontarystycznej?  



 

2. Wolontariusze (aktywni) 

36% 

23% 

15% 
11% 

9% 

2% 2% 2% 

raz w
miesiącu

kilka godzin

raz na dwa
tygodnie

raz na pół
roku kilka

godzin

raz na
kwartał

kilka godzin

raz w
tygodniu
więcej niż

jedną
godzinę

raz w
tygodniu 1

godzinę

kilka razy w
tygodniu

inne - przed
świętami,

kilka godzin
w tygodniu

Ile czasu poświęcasz/poświęcałeś na wolontariat  
w ciągu roku?  



47% 

30% 

13% 11% 

z więcej niż jedną
instytucją publiczną

(MOPS, szkoła, inne)

z jedną instytucją
publiczną (MOPS,

szkoła, inne)

z więcej niż jedną
organizacją

pozarządową
(stowarzyszenie,

fundacja)

z jedną organizacją
pozarządową

(stowarzyszenie,
fundacja)

Z jakimi i iloma podmiotami 
współpracowałeś/współpracowałaś jako 

wolontariusz?  



43% 

21% 

13% 

13% 

6% 

4% 

4% 

pomoc społeczna

pomoc osobom niepełnosprawnym

szkolny wolontariat

inne (WOŚP, Caritas,….)  

zbiórki charytatywne

edukacja

organizacja/obsługa imprez

W jakim obszarze jesteś aktywna/aktywny  
jako wolontariusz?  



36% 

34% 

26% 

17% 

15% 

11% 

6% 

zła organizacja pracy w instytucji czy
organizacji

brak wsparcia ze strony kolegów

niedocenianie wysiłków wolontariuszy

brak zadowalających rezultatów w pracy

brak możliwości rozwoju

inne

niewykorzystywanie pomocy przez
podopiecznych

Jakiego rodzaju problemy napotykasz w 
wykonywaniu pracy wolontarysttycznej? 



60% 
55% 

49% 

36% 
32% 

4% 

spotkania z
innymi

wolontariuszami

opieka osoby
doświadczonej

szkolenie o
obowiązkach i

prawach
wolontariusza

comiesięczne
spotkania
robocze

pomoc w
znalezieniu
miejsca do

wykonywania
wolontariatu

inne (lepsza
komunikacja)

Jakiej pomocy potrzebujesz  
do wykonania pracy wolontarystycznej? 



 

3. Organizacje i instytucje 

6% 

6% 

17% 

17% 

28% 

56% 

72% 

praca w schroniskach dla zwierząt

inne - badania archeologiczne

pomoc osobom starszym

pomoc osobom niepełnosprawnym

praca przy realizacji projektów

pomoc w organizowaniu imprez…

praca na rzecz dzieci i młodzieży

W jakim obszarze Państwa organizacja korzystała 
lub korzysta z pomocy wolontariuszy? 



83% 

78% 

67% 

61% 

56% 

44% 

44% 

33% 

tworzą dodatkową grupę ludzi zaangażowanych
w misję organizacji/instytucji

mogą wykonywać pracę, która nie jest objęta
etatem

mają nowe pomysły i nie są ograniczeni
strukturą organizacji/instytucji

szerzą misję organizacji/instytucji wśród innych
osób

wprowadzają nowy wymiar do
organizacji/instytucji

zwiększają wiarygodność działań
organizacji/instytucji

poprzez swoją działalność pozyskują również
fundusze na działania organizacji/instytucji

tworzą pewien rodzaj kontroli społecznej w
danej orgnizacji/instytucji, jak i wśród…

Wolontariusze są potrzebni w organizacji ponieważ: 



50% 

33% 

17% 

krótkoterminowo do wydarzeń
jednorazowych

krótkoterminowo na czas
określony

bezterminowo

Na jaki czas chcielibyście Państwo angażować wolontariuszy? 



6% 

17% 

22% 

44% 

61% 

inne - nic nie utrudnia

słaba znajomość przepisów prawa dotyczących
angażowania wolontariuszy

brak odpowiedniej wiedzy o angażowaniu
wolontariuszy

trudności z dotarciem do wolontariuszy i
potencjalnych wolontariuszy

brak koordynacji wolontariatu (np. miejsca,
gdzie można uzyskać informacje o

zainteresowanych podjęciem wolontariatu)

Co utrudnia Państwu angażowanie wolontariuszy 
do działań organizacji/instytucji?  



0% 

39% 

61% 

0% 

bardzo dobra dobra średnia/przeciętna niedostateczna

Czy uważasz, że Twoja znajomość przepisów 
prawnych dotyczących wolontariatu jest…? 



100% 

13% 13% 

38% 

13% 13% 13% 

50% 

38% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

pomoc w odrabianiu lekcji

wyjście na spacer

pomoc w robieniu
zakupów

pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych

pomoc w załatwianiu
spraw lekarskich

wspólna zabawa z dziećmi

pomoc przy nauczaniu
dzieci dobrych nawyków

rozmowa wspierająca z
rodzicem

4. Odbiorcy wolontariatu – rodziny z dziećmi 



4. Odbiorcy wolontariatu – osoby starsze, 
samotne 

80% 

50% 

40% 

70% 

10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

spędzenie razem czasu
(czytanie, rozwiązywanie
krzyżówek, oglądanie zdjęć)

wspólne spacery

pomoc przy robieniu
zakupów

wspólne rozmowy

pomoc przy załatwianiu
spraw związanych z
leczeniem



Dziękuję za uwagę. 


