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wProwadzenie
Organizacje socjalne odgrywają ważną społeczną rolę - zapewniają pomoc osobom 

potrzebującym dodatkowej opieki. Kraje europejskie przyjęły różne metody i rozwiąza-
nia w tym zakresie.

Sytuacja organizacji socjalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest dość 
podobna. Organizacje te realizują wiele zadań. Pomimo ciężkiej pracy, profesjonalizmu, 
niestrudzonych wysiłków personelu, wciąż zmagają się z niedofinansowaniem, biuro-
kracją, nadmiernie rozbudowaną hierarchią. Państwowym służbom pomocowym bra-
kuje zwykle personelu - liczba zatrudnionych jest zdecydowanie zbyt mała w stosunku 
do liczby osób potrzebujących pomocy oraz zakresu niezbędnych usług.  Samotność, 
izolacja, poczucie wykluczenia i bycia niepotrzebnym innym ludziom to problemy, któ-
rym organizacje socjalne nie są w stanie sprostać.

Większość ludzi chce żyć aktywnie i angażować się społecznie. Kierują nimi różne 
motywacje: chęć zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego lub po-
mocy konkretnej grupie beneficjentów albo określonej organizacji czy instytucji. Osoby 
gotowe poświęcić swoje umiejętności, doświadczenie i czas innym, stanowią nieocenio-
ną wartość dla beneficjentów, organizacji i instytucji a także dla całego społeczeństwa, 
dlatego ich motywacje i inicjatywy powinny być pielęgnowane i wspierane.

Programy wolontariackie realizowane w organizacjach socjalnych pozwalają zaspo-
kajać potrzeby beneficjentów i zapewniać niezbędne im usługi a wolontariuszom dają 
możliwość pomagania innym.

Jeden z przykładów najlepszych praktyk w tej dziedzinie – a zarazem cenna inspiracja 
dla innych instytucji – to Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany M. St. Warszawy 
https://www.opsbielany.waw.pl/. Wiele organizacji wciąż potrzebuje pomocy w planowa-
niu, organizowaniu i prowadzeniu wysokiej jakości szkoleń dla wolontariuszy. Zapewnie-
nie takich szkoleń jest w interesie zarówno beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

Sprawne zarządzanie programami wolontariatu w organizacjach socjalnych służy 
organizacjom, beneficjentom oraz wolontariuszom, wymaga jednak współpracy wszyst-
kich zainteresowanych stron. Dlatego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie nie 
tylko pracowników organizacji, ale także beneficjentów, przedstawicieli społeczności lo-
kalnych i wolontariuszy.

Zwłaszcza na początku należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie szkolenie 
wolontariuszy, zapewniające solidną podstawę do efektywnego działania w wybranej 
organizacji. Bardzo ważny jest również pierwszy kontakt z osobami zainteresowanymi 
wolontariatem. Doświadczenie pokazuje, że konieczne jest odpowiednie przygotowanie 
wszystkich pracowników organizacji. Personel świadomy korzyści płynących z wolonta-
riatu i rozumiejący, że zadania wolontariuszy różnią się od zadań personelu płatnego, 
jest gotów wspierać wolontariuszy. Istotne jest również przekazanie pracownikom wy-
czerpujących informacji na temat obowiązującego prawa. Pracownicy organizacji mogą 
znacząco pomóc w rozwoju programu wolontariatu, jeśli dostrzegą płynące z niego ko-
rzyści i będą wiedzieć, jak wspierać wolontariuszy w działaniu.

Beneficjenci, ze względu na ich bezpośredni kontakt z wolontariuszami, mogą mieć 
znaczący wpływ na działania i motywację ochotników. Mogą wspierać wysiłki wolon-
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tariuszy, gdy rozumieją korzyści wynikające z obecności wolontariuszy w organizacji. 
Ważne, aby wiedzieli w jaki sposób zadania wykonywane przez wolontariuszy różnią się 
od obowiązków płatnego personelu a także znali obowiązujące prawo.

Niezbędne jest również podnoszenie świadomości przedstawicieli społeczności lo-
kalnej na temat wolontariatu w organizacji socjalnej, zarządzania wolontariatem i ko-
rzyści płynących z pracy wolontariuszami. Współpraca z przedstawicielami społeczności 
lokalnej może pomóc w promowaniu działań organizacji socjalnej, rekrutowaniu wolon-
tariuszy i organizowaniu imprez dla beneficjentów.

Bardzo ważne jest, aby zainteresowane strony (personel organizacji, jej beneficjenci 
I przedstawiciele społeczności lokalnej) stworzyły wspólną wizję współpracy z wolonta-
riuszami, będącą solidną podstawą do wdrożenia programu wolontariatu w organizacji.

Dobrze funkcjonujące programy wolontariackie wspierają organizacje socjalne i wy-
wierają ogromny wpływ na życie społeczności lokalnych.

W ramach projektu Erasmus+, tak zwanego SoVol, partnerzy projektu dążą do wzbo-
gacenia kompetencji organizacji socjalnych poprzez zaangażowanie wolontariuszy. Ce-
lem projektu jest zachęcenie organizacji socjalnych do wykorzystania wartości dodanej, 
jaką mogą wnosić wolontariusze. Wydano serię podręczników dla pracowników organi-
zacji socjalnych otwartych na opracowywanie i rozwijanie programów wolontariackich 
służących wszystkim zainteresowanym stronom i społecznościom lokalnym.

Niniejszy podręcznik jest jedną z pozycji w tej serii.
Poradniki dotyczące wolontariatu można znaleźć na stronie internetowej projektu: 

www.sovol.wordpress.com

cel niniejszego PodręczniKa
Niniejszy „Podręcznik trenera” ma na celu pomoc osobom prowadzącym szkolenia 

uwrażliwiające na rolę wolontariatu w różnych organizacjach socjalnych dla beneficjen-
tów, pracowników organizacji socjalnych, przedstawicieli społeczności lokalnej, intere-
sariuszy. Został zaprojektowany na podstawie naszych doświadczeń z wdrażania pro-
gramów wolontariatu w organizacjach socjalnych.

Należy pamiętać, że niniejszy podręcznik dotyczy wyłącznie zagadnień wolontaria-
tu. Przed szkoleniem warto zapoznać się z pozycją „Jak wprowadzać program wolonta-
riacki w organizacji socjalnej - przewodnik krok po kroku” (publikacja wydana również 
w ramach projektu). Trenerzy i koordynatorzy wolontariatu decydują - w zależności od 
poziomu wiedzy uczestników, ich wykształcenia i statusu oraz charakterystyki samej 
organizacji - o konieczności ewentualnej dalszej edukacji. Prowadząc szkolenia w orga-
nizacji socjalnej należy uwzględnić następujące aspekty:

- Cel, główne działania, usługi, beneficjenci organizacji socjalnej
- Schemat organizacyjny
- Zasady i przepisy organizacji socjalnej
- Prawa związane z obszarem pracy i beneficjentami organizacji socjalnej.
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Poza tym podręcznik przedstawia trenerom strukturę szkolenia (jego przebieg), 
podsuwa dodatkowe pomysły, przydatne narzędzia i metody skutecznego prowadza-
nia sesji szkoleniowych. Przypomina również o konieczności zapewnienia bezpiecznej 
przestrzeni, pozwalającej każdemu uczestnikowi na aktywny udział i wyrażanie własnej 
opinii. Trenerzy powinni dostosowywać układ i metody szkolenia do możliwości i umie-
jętności uczestników, ich poprzednich doświadczeń, liczby osób obecnych na szkoleniu 
oraz charakteru samej organizacji (zwłaszcza jeśli w szkoleniu uczestniczą osoby zatrud-
nione przez tę organizację).

Prowadząc szkolenie trener powinien upewnić się, że uczestnicy mogą swobodnie 
wyrażać swoje poglądy, zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na ważne pytania.

Zaleca się jednak, aby dostosować długość i strukturę szkolenia adekwatnie do do-
świadczeń trenera, ale przede wszystkim do specyfiki organizacji socjalnej i uczestników 
(tj. Ich liczby, ich wcześniejszych doświadczeń, możliwości fizycznych I intelektualnych 
itp.). Możliwości są naprawdę szerokie, od skracania szkolenia, dzielenia go na części 
lub moduły, do stosowania innych od opisanych w podręczniku metod zapewniających 
osiągnięcie założonych rezultatów edukacyjnych.

Jeśli uwrażliwianie nie jest możliwe poprzez przeprowadzenie szkolenia, trener 
może użyć innych sposobów, jak na przykład: przygotować materiały informacyjne dla 
uczestników, wykorzystać regularne spotkania „jeden na jednego”. Uwrażliwianie może 
być dokonane przez członków rodziny, pracowników socjalnych, koordynatora wolon-
tariatu lub opiekuna wolontariuszy.

dla Kogo jest ten PodręczniK
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla osób, które przeprowadzą szkolenie dla 

beneficjentów organizacji socjalnej, jej pracowników oraz przedstawicieli lokalnej spo-
łeczności / zainteresowanych stron. Szkolenie może poprowadzić trener lub osoba do-
świadczona we wprowadzaniu programów wolontariackich w organizacjach socjalnych. 
Podczas tego szkolenia trenerowi powinien towarzyszyć koordynator wolontariatu, któ-
ry będzie w stanie wyjaśnić konkretne kwestie związane z działalnością organizacji.

Trener musi posiadać podstawowe informacje na temat systemu pomocy społecz-
nej. Przygotowując się do warsztatów, powinien poznać organizację, jej beneficjentów 
oraz udzielane im wsparcie.

Bardzo pomocne będzie również doświadczenie trenera w warsztatach dla różnych 
grup wiekowych oraz odbiorców o różnych trudnościach i wyzwaniach. Dzięki takiemu 
doświadczeniu trener będzie mógł lepiej zrozumieć potrzeby i doświadczenia uczestni-
ków warsztatów.

Trener powinien zachęcać uczestników do wyrażania swoich opinii i aktywności pod-
czas szkolenia, a także zwracać uwagę na relacje między uczestnikami. W razie potrzeby 
trener powinien zareagować, aby zapewnić uczestnikom satysfakcję z treningu i pracę  
w bezpiecznej i otwartej atmosferze.
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jaK KorzystaĆ z PodręczniKa (struKtura Pod-
ręczniKa)

Niniejszy podręcznik został przygotowany dla osób już zaznajomionych z zasadami 
zarządzania wolontariatem, opisanymi w publikacji „Jak wprowadzać program wolon-
tariacki w organizacji socjalnej – poradnik krok po korku”. Zaleca się przeczytanie tego 
poradnika przed rozpoczęciem szkolenia. Podręcznik dostępny jest na stronie https://
sovol.wordpress.com/outcomes/

Podręcznik zawiera scenariusz szkolenia i metodologię prowadzenia szkoleń dla 
beneficjentów organizacji socjalnej, jej pracowników oraz przedstawicieli społeczności 
lokalnej. Są to sugestie oparte na doświadczeniu i pracy partnerów SoVol. Używaj ich 
odpowiednio, dostosowując je do specyfiki i potrzeb organizacji socjalnej.

Podręcznik opisuje poszczególne moduły szkolenia. Dla każdego modułu został 
opisany czas jego trwania, stosowane metody oraz materiały niezbędne do jego prze-
prowadzenia. Jeśli, w oparciu o swoje doświadczenie, trener dojdzie do wniosku, że  
w niektórych przypadkach należy użyć innych metod, zachęcamy do ich użycia pamięta-
jąc o celach poszczególnych modułów szkolenia.

Każdy moduł może zostać skrócony w zależności od specyfiki uczestników. Nie 
można jednak pominąć zagadnień związanych z podstawowymi kwestiami dotyczącymi 
wolontariatu, specyfiki wolontariatu w organizacjach socjalnych oraz korzyści ze współ-
pracy z wolontariuszami.

Bardzo ważne jest, aby dać uczestnikom możliwość wspólnej refleksji nad wpły-
wem, jaki mają na efektywną współpracę w zakresie wolontariatu.

Podręcznik przedstawia dwie wersje szkolenia: pełną wersję 4 godzin lekcyjnych 
(180 minut) i krótszą czasie trwania 2,2 godziny (100 minut).

Po krótszej wersji szkolenia mogą odbywać się indywidualne spotkania z uczestni-
kami, podczas których będą udzielane odpowiedzi na pytania.

gruPa docelowa szKolenia
Szkolenie adresowane jest do trzech grup uczestników:
- pracowników organizacji socjalnej,
- beneficjentów i ich rodzin,
- przedstawicieli społeczności lokalnej.

Wszyscy pracownicy i beneficjenci organizacji powinni przejść to szkolenie. Jest to waż-
ne, aby wszyscy, nie tylko ci, którzy będą w bezpośrednim kontakcie z wolontariuszami, byli 
świadomi co wolontariusze wnoszą do organizacji socjalnej i co mogą dać jej beneficjentom. 
Podczas szkolenia dowiedzą się czym jest wolontariat, czym różni się praca wolontariuszy 
od pracy płatnego personelu i jak mogą wspierać wolontariuszy w ich pracy.
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Nasze doświadczenie we wprowadzaniu wolontariuszy do organizacji socjalnych po-
kazuje, że bardzo ważne jest przygotowanie przedstawicieli lokalnej społeczności, w któ-
rej działa dana organizacja. Zarówno organizacje socjalne, jak i ich beneficjenci, na co 
dzień funkcjonują jako członkowie społeczności. Beneficjenci najczęściej spełniają swoje 
podstawowe potrzeby w najbliższym otoczeniu: odwiedzają sklepy, szkoły i ośrodki zdro-
wia, urzędy oraz instytucje zapewniające ich bezpieczeństwo. Czasami z powodu niepeł-
nosprawności dostęp do takich miejsc może być ograniczony. Współpraca z wolontariu-
szami może wyeliminować takie bariery.

Lokalna społeczność jest często źródłem różnych zasobów dla organizacji socjal-
nych. Instytucje I organizacje mają wiedzę, umiejętności i środki finansowe, które mogą 
być przydatne w realizacji programu wolontariackiego. Szkolenie powinno pomóc 
przedstawicielom lokalnej społeczności w odkrywaniu korzyści z programu wolonta-
riackiego w organizacji socjalnej dla całej społeczności.

Każda grupa uczestników może mieć różne doświadczenia dotyczące wolontariatu. 
Spróbuj ich poznać przed szkoleniem.

Pamiętaj także, że przedstawiciele każdej grupy uczestników mogą mieć wątpliwo-
ści i obawy. Podczas każdej sesji treningowej poświęć czas na rozwój, wyrażanie swoich 
obaw, znalezienie rozwiązań i wymianę doświadczeń.

Poniżej znajdują się wskazówki, które należy wykorzystać podczas przygotowywa-
nia i dostarczania uczuć uczulających dla różnych grup.

Pracownicy organizacji socjalnej
Szkolenie należy przygotować w ścisłej współpracy z organizacją socjalną, w któ-

rej zostanie przeprowadzone. Istotne jest, aby dostosować je do specyfiki organizacji. 
Zwłaszcza w przypadku organizacji socjalnej, zatrudniającego ponad 40 pracowników, 
czas trwania szkolenia powinien być dostosowany do harmonogramu pracy i czasu, 
jaki organizacja może przeznaczyć na działania edukacyjne. W niektórych przypadkach 
(np. kiedy pracownicy pracują na zmiany lub wymieniają się opieką nad podopiecznymi) 
trzeba powtórzyć szkolenie kilka razy, aby wszyscy pracownicy mogli wziąć w nim udział.

Pracownicy organizacji socjalnej mogą różnić się pod względem wykształcenia i umie-
jętności komunikacyjnych. Trener powinien dostosować komunikację do kompetencji 
uczestników (nie używać zbyt skomplikowanych pojęć, pytać wprost lub na odwrót - uży-
wać profesjonalnego języka itp.)

W niektórych instytucjach socjalnych, zwłaszcza gdy pracownicy pracują w różnych 
lokalizacjach, nie znają się dobrze lub rzadko mają możliwość współpracy. W takich sy-
tuacjach ważne jest, aby poświęcić trochę czasu szkolenia na wzajemne poznanie się 
uczestników i zbudowanie zespołu.

Pracownicy organizacji socjalnej mogą mieć wątpliwości i obawy dotyczące współ-
pracy z wolontariuszami. Ważne jest, aby dać czas na wyrażenie ich, zadawanie pytań 
i wyjaśnianie wątpliwości. Warto również zachęcić do wspólnej refleksji na temat wpły-
wu, jaki pracownicy organizacji mają na pomyślną współpracę z wolontariuszami

Dla wielu pracowników ważne jest udokumentowanie nabytych umiejętności. Dla-
tego trener może przygotować świadectwa uczestnictwa i przekaż je pracownikom po 
zakończeniu szkolenia.
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Beneficjenci organizacji socjalnej
W zależności od specyfiki organizacji socjalnej, niektórzy beneficjenci mogą potrze-

bować pomocy rodziców lub opiekunów, np. osoby niepełnosprawne, nieletnie. Obec-
ność rodziny lub opiekunów jest szczególnie ważna, gdy kondycja beneficjentów wyma-
ga ich wsparcia lub gdy będą oni mieli częsty kontakt z wolontariuszami.

Są też beneficjenci, o specjalnych potrzebach, którzy powinni poznać treści związa-
ne z obecnością wolontariuszy poprzez osobistym kontakt z koordynatorem lub opie-
kunem wolontariuszy. W przeciwnym razie mogą nie zaakceptować pomocy wolonta-
riusza. Po jakimś czasie nastawienie tych beneficjentów może się zmienić, szczególnie 
gdy zobaczą stałą obecność wolontariuszy w organizacji i ich akceptację przez personel 
i innych beneficjentów.

W przypadku beneficjentów z demencją lub upośledzeniem umysłowym, dobrze 
jest, gdy zaufany pracownik przygotuje ich do współpracy z wolontariuszami. Dla star-
szych beneficjentów zaufanie pełni kluczową rolę, dlatego sugerujemy, aby o obecno-
ści ochotników w organizacji opowiedział im pracownik, koordynator wolontariatu lub 
opiekun wolontariuszy, który ma z nimi codzienny kontakt.

Przedstawiciele społeczności lokalnej
Przedstawiciele społeczności lokalnej, którzy uczestniczą w szkoleniu, mogą się nie 

znać. Ważne jest, aby każdy z uczestników mógł się przedstawić, zaprezentować działa-
nia swojej organizacji. Istotne jest, aby uczestnicy mieli czas na wymianę doświadczeń 
dotyczących współpracy z organizacją socjalną oraz ich działań na rzecz beneficjentów.

Podczas szkolenia trener powinien zapewnić uczestnikom możliwość omówienia 
wspólnych działań na rzecz rozwoju wolontariatu w organizacji socjalnej.

Przygotowanie szKolenia
Właściwe przygotowanie sesji szkoleniowych to klucz do sukcesu.  Na podstawie 

pierwszego wrażenia, pierwszych minut szkolenia, uczestnicy oceniają przygotowanie 
trenera i materiały szkoleniowe. Wszystko powinno więc przebiegać sprawnie już od 
samego początku sesji.

Zadaniem osoby odpowiedzialnej za szkolenie jest opracowanie standardowych 
procedur przygotowania szkolenia, służących zapewnieniu wysokiej jakości.  Liczy się 
każdy szczegół.

Główne kroki w procesie przygotowania obejmują:
• przygotowanie trenera,
• przygotowanie materiałów szkoleniowych,
• przygotowanie przestrzeni szkoleniowej,
• przygotowanie uczestników.
Najbardziej udane sesje szkoleniowe to sesje starannie zaplanowane i przygotowa-

ne w każdym szczególe.
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W ramach przygotowań do szkolenia ważne jest poznanie specyficznych potrzeb 
beneficjentów instytucji. Ich kondycja fizyczna i intelektualna, a także zdolność koncen-
tracji będą determinować wybór metod i czas trwania treningu.

Przygotowanie trenera

Poszczególni trenerzy różnią się kwalifikacjami, doświadczeniem, wiedzą i metodami 
pracy. Jednak nawet ci, którzy doskonale znają temat, muszą przygotowywać się do sesji.

•	Trener powinien posiadać dobrą wiedzę na temat instytucji socjalnej, dla której re-
alizuje szkolenie. Powinien zapoznać się z jej głównymi usługami, personelem za-
angażowanym w program wolontariacki, rodzajami problemów, z którymi się bory-
kają, beneficjentami, ich potrzebami oraz fizycznymi i intelektualnymi wyzwaniami.

•	Trener powinien poznać przestrzeń szkoleniową. Osoba odpowiedzialna w tym 
zakresie powinna być na miejscu wcześniej w dniu szkolenia, aby pomóc w nie-
zbędnych przygotowaniach i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

•	Ważne jest, aby trener dbał o swoją formę. Podczas szkolenia I prezentacji powi-
nien pić wodę w temperaturze pokojowej lub inne napoje niemleczne aby nawil-
żać swoje struny, zapobiegać ich wysychaniu i bólowi gardła.

Przygotowanie Przestrzeni szkoleniowej

Zachęcamy do przeprowadzenia tego szkolenia w siedzibie organizacji socjalnej, 
która rozpoczyna wdrażanie programu wolontariackiego. W ten sposób uczestnicy: 
przedstawiciele społeczności lokalnej, rodziny I opiekunowie beneficjentów będą mieli 
możliwość lepszego poznania placówki, jej pomieszczeń i zasobów, które będą wykorzy-
stywane przez wolontariuszy.

Sala główna i wszystkie obszary wykorzystywane w czasie szkolenia powinny zostać 
wcześniej sprawdzone pod kątem następujących wymagań:

•	Odpowiednie ustawienie krzeseł
•	Ogólna wygoda
•	Dobrze oświetlenie, świeże powietrze
•	Dobra widoczność miejsc w których odbywać się będą prezentacje
•	Dostępność sprzętu (odtwarzacz wideo, monitor, projektory slajdów, tablice typu 

flipchart i inne potrzebne urządzenia).

Kluczowym elementem w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń jest zapewnienie 
właściwego miejsca, w dużej mierze decyduje ono bowiem o wrażeniach ze szkolenia. 
Podczas aranżacji przestrzeni szkoleniowej warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

•	Dostępność odpowiedniego sprzętu i materiałów. Czy mamy odpowiednie złą-
cza i kable, by korzystać z projektora lub podłączyć laptop do większego ekranu? 
Czy jest dostępny przedłużacz? Czy kable zostały zabezpieczone taśmami tak, by 
nikt się nie potknął? Czy jest zapasowa żarówka na wypadek, gdyby ta w projekto-
rze wypaliła się? Czy mamy wszystko, co będzie potrzebne do wykonywania ćwi-
czeń w trakcie szkolenia? Upewnijmy się, czy sprzęt, narzędzia, przybory lub inne 
rekwizyty wykorzystywane w czasie prezentacji działają prawidłowo.
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•	Możliwość dopasowania przestrzeni do pracy grupowej – najlepiej sprawdzają 
się meble, które w razie potrzeby można przesuwać. Pusta ściana lub drzwi mogą 
być przydatne do prezentacji wyników pracy grupowej lub eksponowania pomocy 
wizualnych.

•	Dobra widoczność dla wszystkich. Ważne jest rozmieszczenie pomocy wizu-
alnych. Gdzie będzie zainstalowany projektor, ekran lub tablica typu flipchart? 
Urządzenia takie nie mogą zasłaniać uczestnikom widoku. Z drugiej strony ruch, 
pozycja, działania trenera nie mogą przeszkadzać uczestnikom w pracy podczas 
szkolenia. Ustawienie krzeseł na planie koła zapewni poczucie równości uczest-
ników i zachęci wszystkich do aktywnego udziału w pracy. Dzięki takiej aranżacji 
przestrzeni wszyscy uczestnicy szkolenia będą się przez cały czas widzieć.

•	Dostępność materiałów. Jeśli do robienia notatek lub rysunków używasz tablic 
typu flipchart, upewnij się, czy masz wystarczająco dużo płacht papieru i zapaso-
we markery. Pisz ciemnymi kolorami, aby osoby siedzące z tyłu widziały notatki 
na flipcharcie. Upewnij się, czy masz wystarczająco dużo materiałów do rozdania 
dla uczestników szkolenia. Wskazane jest, aby odpowiednio ustawić tablicę typu 
flipchart a płachty papieru z uwagami i rysunkami zrobionymi podczas szkolenia 
zawiesić na ścianie, aby wszyscy widzieli wyniki pracy. Nie zapomnij więc o odpo-
wiedniej taśmie! Można także robić zdjęcia materiałów i po zakończeniu szkolenia 
przesłać je uczestnikom.

Przygotowanie uczestników

Aby zapewnić jak najbardziej efektywne doświadczenie szkoleniowe, trener powi-
nien przygotować także uczestników. Dotyczy to wszystkich grup uczestników i może 
być przeprowadzone na wiele sposobów.

Warto wysłać, przed spotkaniem, pracownikom organizacji i przedstawicielom społecz-
ności lokalnej cele i agendę spotkania, poinformować ich o korzyściach płynących z uczest-
nictwa w szkoleniu.

Można też przygotować zadania do wykonania przez rozpoczęciem sesji lub przeka-
zać kwestionariusza oceny potrzeb, obejmującego kilka prostych pytań, np.:

•	 Co wiesz na temat czekającego cię szkolenia?
•	 Jak sądzisz, dlaczego to szkolenie jest potrzebne?
•	 Jakie korzyści przyniesie to szkolenie Tobie i instytucji?

Ważne jest, aby przygotować do szkolenia beneficjentów organizacji. Trener powi-
nien poprosić pracowników organizacji, koordynatora wolontariatu lub opiekuna wo-
lontariuszy aby porozmawiali z nimi przed szkoleniem i wyjaśnili:

- cel szkolenia
- plan/agendę szkolenia (czas trwania, poruszane tematy)
- korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Ważne jest, aby podczas szkolenia zwracać uwagę na formę uczestników: poziom 
zaangażowania, koncentracji, zmęczenia itp. Należy zadbać o przerwy potrzebne na od-
świeżenie, odpoczynek. W scenariuszu szkolenia zaplanowane są przerwy, ale można 
dodać jeszcze jedną, jeśli uczestnicy jej potrzebują.
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training Flow For 4 hours training

Scenariusz szkolenia w języku angielskim – https://sovol.wordpress.com/outcomes/

Nazwa mo-
dułu

Prze-
znaczo-
ny czas 
(minuty)

Cele modułu Oczekiwane wyniki 
Po zakończeniu mo-
dułu uczestnicy po-

winni ...

Tematy Metody (licz-
ba I nazwa 
metody, 

która może 
być wyko-
rzystana)

1. Wstęp 25 min - Budowanie mo-
tywacji do uczest-
nictwa i bezpiecz-
nej atmosfery 
podczas szkolenia 

- Rozumieć cele szkolenia 
- Znać agendę szkolenia 

oraz zasady uczestnictwa 
- Wyrazić swoje oczekiwa-

nia I obawy

- Cele szkolenia
- Agenda
- Zasady obo-

wiązujące 
podczas szko-
lenia

1. Ustna pre-
zentacja 
 Przedsta-
wienie się 
uczestników 
- rundka 

2. Wprowadze-
nie do wolon-
tariatu

20 min - Budowanie ro-
zumienia na czym 
polega wolontariat 
 - Zwiększenie 
świadomości pod-
staw prawnych 
wolontariatu
- Pogłębienie zna-
jomości profilu 
demograficznego 
i najczęstszych 
motywacji wolon-
tariuszy

- Rozumieć podstawowe 
zasady wolontariatu 
(dobrowolny, bezpłat-
ny, zorganizowany)  

- Znać  podstawy praw-
ne wolontariatu

- Znać profil demogra-
ficzny i najczęstsze 
motywacje wolonta-
riuszy

- Dane doty-
czące wolon-
tariatu

- Regulacje 
prawne do-
tyczące wo-
lontariatu

- Profil demo-
graficzny wo-
lontariuszy

- Przykłady 
typowych 
motywacji 
wolontariuszy

2. Dyskusja 
facylitowana 
+ prezentacja  
3. Mini-wykład 

3. Wolontariat 
w Organiza-
cjach Socjal-
nych

30 min - Pogłębienie 
rozumienia celu 
włączenia wolon-
tariatu w działania 
Organizacji So-
cjalnej
- Poszerzenie 
świadomości 
głównych ról w 
programie wolon-
tariackim (koor-
dynator wolonta-
riatu, pracownicy, 
wolontariusze)

- Rozumieć w jaki 
sposób wolontariat 
wspiera misje i cele 
Organizacji

- Wiedzieć na czym pole-
ga praca wolontariuszy 
i czym różni się od pra-
cy płatnego personelu

-Znać główne elementy 
programu wolontariac-
kiego i role poszcze-
gólnych osób w jego 
realizacji

- Cele I zna-
czenie wo-
lontariatu w 
Organizacji

- Sposób pro-
wadzenia 
wolontariatu 
w Organiza-
cji (struktura)

- Role, zadania 
I odpowie-
dzialności 
poszczegól-
nych osób 
zaangażowa-
nych w pro-
gram wolon-
tariacki) 

4. Prezenta-
cja + sesja 
pytań i odpo-
wiedzi

PRZERWA 15 min



13

4. Wolontariat 
w organiza-
cjach socjal-
nych – w prak-
tyce
Jeśli wiesz, że 
uczestnicy nie 
będą mogli 
wziąć udziału 
w 180 min 
szkoleniu, 
omiń ten mo-
duł i przejdź do 
modułu 5

80 min - Odkrycie i doce-
nienie tego co 
dobre w dotych-
czasowych dzia-
łaniach

- Tworzenie wizji 
dobrej współpra-
cy z wolontariu-
szami na rzecz 
beneficjentów

- Określenie sposo-
bów realizacji wizji

- Stworzenie planu 
realizacji wybra-
nych pomysłów 

- Mieć nazwane obszary 
satysfakcji

- Mieć określoną wizję 
współpracy z wolonta-
riuszami

- Mieć wybrany pomysł 
działania i plan jego 
realizacji 

- Odkrycie (do-
cenienie tego 
co najlepsze 
w tym co już 
jest)

- Marzenie 
(wyobrażenie 
co może być)

- Projektowa-
nie (określe-
nie co powin-
no być)

- Realizacja 
Przeznaczenia 
(tworzenie co 
będzie)

5.  Dyskusja 
facylitowana – 
Odkrywanie
 6. Praca gru-
powa – Ma-
rzenie
7. Burza mó-
zgów– Projek-
towanie
8. Praca gru-
powa – reali-
zacja przezna-
czenia 

5. Korzyści ze 
współpracy  
z wolontariu-
szami

20 min - Nazwanie korzy-
ści ze współpracy 
z wolontariusza-
mi 

- Widzieć korzyści ze 
współpracy z wolonta-
riuszami 

- Korzyści ze 
współpracy  
z wolontariu-
szami

9. Praca  
w trzech 
grupach 

6. Zakończe-
nie szkolenia

5 min - Podsumowanie 
omawianych 
treści

- Pożegnanie 
uczestników

- Poddać refleksji szko-
lenie

- Podsumowa-
nie omawia-
nych treści

- Indywidual-
na refleksja

10. Rundka 
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ModuŁ 1 wProwadzenie do szKolenia 

1 Prezentacja, przedstawienie się uczestników - Wprowadzenie
Czas 
trwania

25 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Przywitanie uczestników. Przedstawienie się trenera i ko-trenera: koor-
dynatora wolontariatu. Trener przedstawia cele i agendę szkolenia, krót-
ko je wyjaśniając.

Następnie trener prosi każdego z uczestników/uczestniczek, aby krótko 
się przedstawił(a):

- swoje imię I nazwisko
- jak długo: pracuje dla organizacji socjalnej (w przypadku szkolenia dla 

pracowników); współpracuje z daną organizacją socjalną (w przypadku 
szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnej); korzysta ze wpar-
cia lub usług organizacji (w przypadku szkolenia dla  beneficjentów)

- czy zna jakiś wolontariuszy i co się jej/jemu w nich podoba
- jakie ma oczekiwania i obawy dotyczące obecności e organizacji socjalnej

Trener zapisuje na flipcharcie zgłaszane przez uczestników oczekiwania 
i obawy oraz wyjaśnia, że koordynator wolontariatu odniesie się do nich 
w dalszej części szkolenia.

Następnie trener przedstawia propozycję zasad współpracy podczas 
szkolenia:
- skupienie na tematyce szkolenia
- szacunek dla różnorodności zdań
- mówienie pojedynczo, aby móc usłyszeć wypowiedź każdej osoby
- nieużywanie telefonów ani innych urządzeń mobilnych
- punktualność

Czytając każdy punkt, trener wyjaśnia jego znaczenie i pyta, czy uczestni-
cy go akceptują.

Trener pyta uczestników, czy chcą ustanowić dodatkowe zasady,  
a jeśli tak, dołącza do wcześniejszych.

Wszystkie przyjęte zasady stanowią wspólną umowę grupy.
Potrzebne 
materiały

Wypisane na flipcharcie lub slajdzie cele i plan szkolenia
Zasady współpracy podczas szkolenia wypisane na flipcharcie
Pisaki

Źródło/
odniesie-
nie

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2009). 
Behaviour change communication (BCC) for community-based volunteers - 
Trainers manual. Geneva. 
Dostępne na: http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/119200_BCC%20
community%20based%20volunteers%20trainers%20manual_LR.pdf
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ModuŁ 2 wProwadzenie do wolontariatu

2 Dyskusja facylitowana + prezentacja – Wprowadzenie do wolontariatu

Czas 
trwania

10 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Trener prosi uczestników, aby spróbowali jednym zdaniem odpowie-
dzieć na pytanie: „Jak zdefiniował(a)byś wolontariat?”. Odpowiedzi zapi-
suje na flipcharcie, nie komentuje ich.

Jeśli uczestnicy mają trudności z odpowiedzią, trener może zadać dodat-
kowe pytania, takie jak: „Czym różni się praca wolontariusza od pracy 
zarobkowej?” „W jakich obszarach pracują wolontariusze?”

Kiedy uczestnicy udzielili odpowiedzi, trener przedstawia na slajdzie lub 
flipcharcie definicję wolontariatu i krótko komentuje ją, odnosząc się do 
odpowiedzi udzielonych przez uczestników.

Potrzebne 
materiały

Flipchart i pisaki
Definicja wolontariatu wypisana na flipchrcie lub slajdzie

3 Mini-wykład – Podstawy  prawne wolontariatu
Czas 
trwania

10 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Korzystając z prezentacji, trener wyjaśnia podstawy prawne wolontariatu.

Trener kładzie nacisk na wartości, na których opiera się wolontariat, opi-
suje przepisy dotyczące wolontariatu, podkreśla czym różni się wolonta-
riat od płatnej pracy.

Trener przedstawia krótko profil demograficzny wolontariuszy (wiek, 
płeć, wykształcenie itd.), specyfikę i typowe motywacje wolontariuszy za-
angażowanych w działania na rzecz organizacji socjalnych.

W razie potrzeby odpowiada na pytania od uczestników.

Potrzebne 
materiały

Prezentacja PP dotycząca podstaw prawnych wolontariatu
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ModuŁ 3 wolontariat w organizacji socjalnej 

4 Prezentacja + sesja pytań I odpowiedzi – Wolontariat w naszej organizacji

Czas 
trwania

30 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Koordynator wolontariatu przedstawia:
- powody angażowania wolontariuszy w działania organizacji
- cele programu wolontariackiego
- rolę i zadania koordynatora wolontariatu
- różnice między zadaniami i obowiązkami pracowników i wolontariuszy
- główne etapy zarządzania wolontariatem,
- role i zadania osób zaangażowanych w program wolontariacki

Podczas prezentacji i po jej zakończeniu koordynator wolontariatu odpo-
wiada na pytania i koncentruje się na oczekiwaniach i obawach uczestni-
ków wymienionych na początku szkolenia.

Jeśli któryś z uczestników ma konkretne pytania, których nie obejmuje 
prezentacja, menedżer wolontariusza prosi o pozostanie po szkoleniu 
do indywidualnej rozmowy.

Potrzebne 
materiały

Prezentacja PP
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ModuŁ 4 wolontariat w organizacji socjal-
nej – w PraKtyce

UWAGA!
Jeśli wiesz, że uczestnicy nie będą mogli wziąć udziału w 180 min szkoleniu, omiń 
ten moduł i przejdź do modułu 5. Czas przeznaczony na ten moduł trener może też 
przeznaczyć na indywidualne rozmowy I konsultacje po zakończeniu szkolenia.

5 Dyskusja facylitowana  – Odkrywanie (docenianie tego co jest najlepsze)

Czas 
trwania 

20 minut

Opis (pro-
ces krok 
po kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Trener zaprasza uczestników do zastanowienia się:
- W przypadku szkolenia dla beneficjentów: “Co jest najlepsze we współ-

pracy z personelem organizacji? Co czyni tę współpracę tak dobrą?”
- W przypadku szkolenia dla personelu Organizacji: “Co robimy najlepiej? 

Z czego możemy być dumni?” Jeśli niektórzy uczestnicy od niedaw-
na pracują w organizacji i nie mają wielu doświadczeń współpracy 
z innymi pracownikami, trener prosi o wypowiedzenie się ogólnie  
o współpracy.

- W przypadku szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnej: “Co jako 
społeczność robimy najlepiej? Z czego możemy być dumni?”

Trener facylituje dyskusję I zapisuje na flipcharcie otrzymane odpowiedzi.
Po zebraniu wszystkich odpowiedzi pyta uczestników: Jakie macie reflek-
sje po usłyszeniu tego, co zostało powiedziane? Jak się z tym macie?

Potrzebne 
materiały

Flipchart i pisaki
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6 Praca grupowa – marzenie (wyobrażenie co może być)
Czas 
trwania 

20 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Trener rozkłada przed uczestnikami kolorowe zdjęcia/pocztówki.
Każdy z uczestników ma za zadanie wybrać jedno zdjęcie, które najlepiej 
jego zdaniem przedstawia wymarzony obraz:

- W przypadku szkolenia dla beneficjentów: “Jakiego chcemy życia dla nas 
we współpracy z Organizacją, jej pracownikami i wolontariuszmi?”

- W przypadku szkolenia dla personelu Organizacji: “Jakiego chcemy ży-
cia dla naszych beneficjentów?”

- W przypadku szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnej: “Jakie-
go chcemy życia dla beneficjentów Organizacji Socjalnej?”

Trener zachęca uczestników do odwołania się do swoich marzeń, pra-
gnień, wyobrażeń czego chcieliby, gdyby wszystko było możliwe.

Każdy z uczestników wybiera jedno zdjęcie/pocztówkę. Następnie uczest-
nicy dobierają się w zespoły trzy-osobowe i przedstawiają sobie swoje 
marzenia. Na forum każda z trójek przedstawia swoje marzenia podkre-
ślając wspólne elementy.

Trener spisuje na flipcharcie efekty pracy grup.

Potrzebne 
materiały

Kolorowe zdjęcia/pocztówki (przedstawiające różnorodne obraz, ok 20-30 szt.)
Flipchart i pisaki
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7 Burz mózgów – projektowanie (określanie co powinno być)
Czas 
trwania

20 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Trener zaprasza, aby uczestnicy indywidualnie zastanowili się jak dzięki 
współpracy z wolontariuszami można by realizować ich marzenia. Co pra-
cownicy/beneficjenci/ przedstawiciele społeczności lokalnej mogą zrobić?

Na wstępie trener przypomina podstawowe zasady burzy mózgów:
- wszystkie pomysły są ok
- nie oceniamy ich na etapie zgłaszania
- wszystkie pomysły są zapisywane
- można inspirować się pomysłami, które już padły, budować pomysły 

w oparciu o poprzednie
- im więcej pomysłów, tym lepiej

Trener zaprasza wszystkich uczestników do burzy mózgów.

Burza trwa ok 5 min. Trener spisuje wszystkie pomysły.

Po zakończeniu burzy, trener informuje, że za chwilę przejdą do etapu 
oceny i wyboru trzech pomysłów, które zostaną zrealizowane.

Pierwszy etap wyboru polega na odrzuceniu pomysłów, które nie mogą 
być zrealizowane ze względu na ograniczenia prawne lub ze względu na 
to, że pokrywają się z obowiązkami, które wykonują pracownicy w ramach 
etatu. Uczestnicy wspólnie wyszukują takie pomysły i skreślają je.

Drugi etap wyboru polega na wyborze pomysłów spełniających określo-
ne kryteria.

Trener pyta uczestników jakimi kryteriami chcą kierować się przy wybo-
rze. Jeśli uczestnicy potrzebują podania przykładów kryteria, trener po-
daje, że mogą to być np.: pilność potrzeby (zadanie powinno być jak naj-
szybciej wykonane); największe korzyści dla beneficjentów; największa 
korzyść dla organizacji; łatwość wykonania zadania, itp.

Uczestnicy wybierają wspólnie kryterium a następnie dokonują wyboru 
pomysłu. Aby to zrobić, każdy z uczestników ma do dyspozycji po 3 głosy 
(mogą być w formie małych karteczek typu post-it lub naklejek w kształcie 
kółka). Ma je rozdysponować wybierając pomysł, który w jego opinii najle-
piej spełnia ustalone kryterium. Głosy może rozdzielać dowolnie: po jed-
nym na 3 różne pomysły, 3 – na jeden pomysł lub 2 na jeden i 1 na drugi.

Po chwili namysłu uczestnicy podchodzą do flipcharta i przyznają głosy. 
Trener zlicza oddane głosy i zaznacza trzy pomysły, które otrzymały ich 
największą liczbę.

Potrzebne 
materiały

Flipchart I pisaki
Kartki typu Post-it lub naklejki w kształcie kółka (po 3 dla każdej osoby 
uczestniczącej w szkoleniu)
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8 Praca grupowa – Realizacja przeznaczenia (planowanie realizacji)
Czas 
trwania

20 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Trener dzieli uczestników na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje do opra-
cowania jeden z wybranych pomysłów. Zaprasza, aby członkowie każdej 
z grup zaplanowali w metody 5W jak wybrany wcześniej pomysł będzie 
zrealizowany. Kolejno dyskutują i zapisują odpowiedzi na następujące 
pytania:

WHY? Dlaczego to zadanie jest ważne? Co da jego realizacja?
WHAT? Co konkretnie trzeba zrobić?
WHEN? Kiedy konkretnie zadanie ma być zrealizowane? Jak długo ma trwać?
WHERE? Gdzie będzie realizowane zadanie?
WHO? Kto będzie realizował to zadanie? Jaki wolontariusz (o jakich kom-
petencjach, cechach) byłby najlepszy? Kto z pracowników powinien mu 
pomóc, wprowadzić w zadanie?

Po około 10 minutach, grupy przedstawiają na forum wyniki swojej pracy.
Po prezentacji każdej z grup, pozostali uczestnicy zadają pytania, komen-
tują, proponują inne rozwiązania. Trener dba, aby wypracowany plan re-
alizacji zadań był zaakceptowany przez wszystkich uczestników szkolenia.

Potrzebne 
materiały

Flipchart i pisaki
Pytania 5W zapisane na flipcharcie lub a slajdzie: Why? What? When? 
Where? Who? (Dlaczego? Co? Kiedy? Gdzie? Kto?)
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ModuŁ 5 Korzyści ze wsPóŁPracy z wolonta-
riuszaMi

9 Praca w trzech grupach –  Korzyści ze współpracy z wolontariuszami
Czas 
trwania

20 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Trener prosi uczestników, aby pomyśleli o korzyściach płynących ze 
współpracy z wolontariuszami. Dzieli kartę papieru flipchart na dwie ko-
lumny (pionowo).

Jednej nadaje tytuł: korzyści dla nas (pracowników/beneficjentów/środowi-
ska lokalnego), drugiej – korzyści dla wolontariuszy.

Pierwsza wersja:
Trener rozpoczyna dyskusję, pytając uczestników:
Jakie korzyści można uzyskać dzięki współpracy z wolontariuszami?
Trener zapisuje odpowiedzi.
Po zebraniu wszystkich odpowiedzi, zadaje następne pytanie:
Jakie korzyści może mieć wolontariuszy ze współpracy z wami (w pracy na 
waszą rzecz)?
Trener zapisuje odpowiedzi.

Druga wersja (Jeśli trener uzna, że samodzielne określenie korzyści 
przez uczestników będzie dla nich zbyt trudne):
Trener przedstawia wypisane wcześniej na kartkach przykłady korzyści. 
Prosi, aby uczestnicy przyporządkowali wypisane na kartkach korzyści 
do odpowiedniej kolumny. Kiedy uczestnicy skończą to zadanie, trener 
pyta się czy widzą jeszcze jakieś korzyści, nie wymienione do tej pory. 
Jeśli tak, dopisuje je w odpowiedniej kolumnie.

Po zakończeniu tego ćwiczenia, trener podkreśla, że   dobra współpraca 
jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieje równowaga między dawaniem a bra-
niem. Jeśli wolontariusze nie mają lub nie widzą korzyści, mogą „wypalić 
się” i zrezygnować ze swoich zadań. Dlatego ważne jest, aby zastanowić 
się, w jaki sposób wolontariusze mogliby czerpać korzyści ze swojej pracy 
i jak dbać o ich potrzeby.

Trener wyjaśnia, że   bardzo ważne jest, aby docenić pracę wolontariuszy 
i podaje kilka przykładów (np.: dziękowanie za wykonaną pracę, pamię-
tanie o urodzinach wolontariusza, podkreślanie rezultatów jego pracy).
Następnie trener prosi uczestników o zaproponowanie innych sposo-
bów docenienia wolontariuszy. Zapisuje je na flipcharcie.

Potrzebne 
materiały

Flipchart I pisaki
Wypisane na kartkach przykłady korzyści.
Wypisane na flipcharcie lub slajdzie przykłady jak uczestnicy mogą do-
cenić pracę wolontariuszy. 
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ModuŁ 6 zaKończenie szKolenia

10 Rundka – Podsumowanie I refleksja indywidualna
Czas 
trwania

5 minut

Opis 
(proces 
krok po 
kroku, 
pytania 
podsumo-
wujące)

Trener przypomina tematy omawiane podczas szkolenia. Następnie pro-
si każdego z uczestników o wyrażenie jednym zdaniem swoich wrażenia/
opinie na temat szkolenia.

Potrzebne 
materiały

Wypisana na flipcharcie lub slajdzie agenda szkolenia 

ModuŁ 7 ewaluacja szKolenia

Formalna ewaluacja tego szkolenia nie jest potrzebna.
Zachęcamy do skorzystania z nieformalnych narzędzi oceny dostosowanych do in-

telektualnych i fizycznych możliwości beneficjentów.
Mogą to być na przykład:

- runda, podczas której każdy uczestnik odpowie na jedno proste pytanie,
- wybór emotikonów: każdy z uczestników może wskazać kartę z emotikonem, 
który wyraża jego poziom zadowolenia z warsztatu
- głosowanie przy użyciu różnych kart o różnych kolorach: każdy z uczestników 
podnosi jedną z wcześniej rozdanych kart zieloną, oznaczającą: jestem bardzo za-
dowolony z warsztatu, żółtą - może być,  czerwoną - jestem niezadowolony
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