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Wizytowana organizacja 
 
Muzeum Miejskie w Haugesund 
 
Zaobserwowany problem społeczny 
 
Koniec aktywności zawodowej i przez wiele osób z utęsknieniem wyczekiwana emerytura dla innych może być powodem 
depresji i frustracji. Nie każda osobą rozpoczynająca III etap życia społeczno – zawodowego  (emeryturę) jest w stanie 
poradzić sobie w ich opinii z poczuciem  nieprzydatności, starości, wykluczenia społecznego. Osoby takie często w 
aktywności społecznej, sąsiedzkiej, w wolontariacie znajdują antidotum na depresję i poczucie wyobcowania 
społecznego.  
Dzięki takim zabiegom i podjęciu aktywności wolontariaciej są w stanie podtrzymać poczucie własnej wartości, a co za 
tym idzie dobrą kondycję psychiczną i fizyczną. 
Ciekawym przykładem takiego właśnie podejścia do wspomnianego problem jest wolontariat osób na emeryturze w 
miejscu ich dawnego zatrudnienia. Taką praktykę wolontariatu rozwija Muzeum Miejskie w Haugesund w Norwegii.  
 
Działania podejmowane przez organizację 
 
Muzeum stanęło przed  wyborem takiego modelu w momencie przejścia na emeryturę wieloletniego pracownika tej 
placówki. 
Zdecydowano, że zamiast szukać aktywności w innych placówkach osoba ta może dalej współpracować z muzeum na 
zasadzie wolontariatu. 
Niewątpliwie ogromna zaleta takiego rozwiązania jest fakt, że wolontariuszka znała doskonale placówkę, była na bieżąco 
z jej działalności, doskonale orientowała się w sprawach organizacyjnych jak i „czuła klimat” miejsca w którym 
przepracowała wiele lat. 
Rozpoczynając  nową – starą współpracę określono zakres obowiązków ochotniczki, godziny jej pracy i zakres 
odpowiedzialności. Do głównych zdań wolontariuszki przypisano: spotkania i prowadzenie lekcji historycznych z 
młodzieżą lokalnych szkól i przedszkoli, oprowadzanie wycieczek i prezentacja zbiorów muzealnych zlokalizowanych w 
kilku punktach miasta. 
Takie rozwiązanie ma niewątpliwie zalety szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze: pozwala utrzymać w zespole 
wartościową i bardzo dobrze przygotowaną współpracowniczkę, po drugie nie blokuje miejsca (etatu) dla nowego 
młodego pracownika.  W myśl zasady i wilk syty i owca cała. Ot taki norweski pragmatyzm. 
 
Porównanie z praktykami Polskimi 
 
Wyrwanie się polskiego wolontariatu ze stereotypu pracy wyłącznie na rzecz ubogich, osób niepełnosprawnych i dzieci w 
domach dziecka staje się  faktem. Coraz więcej placówek publicznych działających w sferze kultury, sportu, edukacji 
podejmuje współpracę z wolontariuszami. Przywołana wcześniej praktyka działań i współpracy z ochotnikami jest jeszcze 
nieobecna na polskim rynku wolontariackim. Może to wynikać z różnych powodów: braku pomysłu i dostępu do tego typu 
praktyk i rozwiązań, braku zainteresowania samych pracowników odchodzących na emeryturę aby w taki właśnie sposób 
kontynuować aktywność społeczną, niechęci pracodawcy w obawie, że taki wszystko wiedzący wolontariusz może być 
trudnym wspłółpracownikiem. 
Inny fakt, który może mieć wpływ na obecną sytuację w tym zakresie w naszym kraju (a właściwie brak takiej sytuacji) to 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/


 
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG  

w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

 

 

fakt, że pracodawcy nie myślą w kategoriach społecznej odpowiedzialności  pracodawcy aby osoby, które zbliżają się do 
wieku emerytalnego przygotować poprzez wolontariat do „miękkiego lądowania” na emeryturze i wyposażyć je w 
umiejętności i nawyki wolontariackie pomocne w podjęciu działań społecznych na emeryturze. Instytucje i darczyńcy nie 
finansują także takich „programów profilaktycznych”, a szkoda bo warto czerpać z doświadczenia krajów bardziej 
rozwiniętych w tym zakresie.  Zainteresowanym sugerujemy skierowanie oczu i myśli w kierunku Norwegii, która swoje 
bogactwo zawdzięcza nie tylko złożom gazu i ropy ale również otwartości umysłów ludzi ja zamieszkujących. 
 


