
u

1

SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW 
WOLONTARIATU  

W ORGANIZACJACH SOCJALNYCH 

– Podręcznik trenera – 

Borbála Hadrévy - Mónika Mátyás



Borbála Hadrévy - Mónika Mátyás

SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU 
W ORGANIZACJACH SOCJALNYCH 

Podręcznik trenerów

Wydanie 1
Warszawa

Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU w Warszawie, 
2019.

ISBN 978-83-926811-7-5

Recenzenci:
Tamara Fabac, Zvijezdana Schulz Vugrin, Marta Hauser, Jana Šolcová, 

Alzbeta Brozmanova Gregorova, András F. Tóth, Brigitta Nagy, Emese Marosszéki, 
Erzsébet Szokoli, Corina Pintea, Diana Bere, Michaëla Merkus, Inge van Steekelenburg, 

Dariusz Pietrowski, Monika Bełdowska

Podręcznik powstał w ramach projektu „WZBOGACANIE KOMPETENCJI SEKTORA USŁUG 
SOCJALNYCH poprzez rozwój programów wolontariatu w instytucjach socjalnych w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej”, w skrócie: SoVol. Program jest wdrażany przez Önkéntes 
Központ Alapítvány, Volunteering Hungary – Centrum Innowacji Społecznych (www.on-
kentes.hu, www.oka.hu) we współpracy z Platformą Centrów i Organizacji Wolontariatu 
w Słowacji (www.dobrovolnickecentra.sk), Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego SMART w Chorwacji (www.volonterski-centar-ri.org), Centrum Wolonta-
riatu w Warszawie (www.wolontariat.org.pl), Pro Vobis - Narodowym Centrum Zasobów 
Wolontariatu w Rumunii (www.provobis.ro) i Movisie - Holenderskim Centrum Rozwoju 
Społecznego (www .movisie.nl) w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
i finansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, pod numerem 
umowy: 16/1 / KA204 / 22920.
 
Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie jest jednoznaczne z po-
parciem zawartych w niej treści, które odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów. Ko-
misja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakimkolwiek celu 
informacji zawartych w niniejszym podręczniku.

Publikacja nie została poddana korekcie.



3

SPiS treści

WPROWADZENIE           4

CEL NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA          5

DLA KOGO JEST TEN PODRĘCZNIK         6

JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA          6

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA         7

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA         8

 PRZYGOTOWANIE TRENERA         8

 PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH     8

 PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI SZKOLENIOWEJ      9

 PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW                 10

 WSKAZÓWKI DLA TRENERA                  10

PRZEBIEG SZKOLENIA                   13

A1 Wprowadzenie                    17

A2 Wprowadzenie do wolontariatu                  21

A3 Kroki w zarządzaniu wolontariuszami                 25

A4 Planowanie i przygotowanie organizacji socjalnej do zaangażowania wolontariuszy       26

A5 Wymagania prawne dotyczące wolontariatu                29

A6 Nieformalna ewaluacja pierwszego dnia                29

B1 Rozgrzewka                    30

B2 Rekrutacja wolontariuszy                  30

B3 Motywacja                     34

B4 Wsparcie i nadzór                    35

B5 Ewaluacja i ocena wpływu                  36

B6 Kończenie współpracy z wolontariuszem                38

B7 Cechy dobrego koordynatora wolontariatu                39

B8 Podsumowanie szkolenia                  40

LITERATURA                     41



4

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.

Niektóre organizacje socjalne mają już doświadczenia w pracy z wolontariuszami. Je-
den z przykładów najlepszych praktyk w tej dziedzinie – a zarazem cenna inspiracja dla 
innych instytucji – to Węgierski Dom dla Osób Starszych w Budapeszcie the House for 
Elderly from Hungary (Budapest). Wiele organizacji wciąż potrzebuje pomocy w plano-
waniu, organizowaniu i prowadzeniu wysokiej jakości szkoleń dla wolontariuszy. Zapew-
nienie 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.
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Z tego względu bardzo ważne jest, aby zainteresowane strony stworzyły wspólną 
wizję współpracy z wolontariuszami, 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 stronom zainteresowanym 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 
dla koordynatorów wolontariatu - będących pracownikami organizacji socjalnej lub wo-
lontariuszami - w zakresie wolontariatu w różnych 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 w ramach projek-
tu). Trenerzy i koordynatorzy wolontariatu decydują - w zależności od poziomu wiedzy 
uczestników, ich wykształcenia i statusu oraz charakterystyki samej organizacji – o ko-
nieczności ewentualnej dalszej edukacji. W charakterystyce organizacji 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.

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).
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dLa koGo JeSt ten Podręcznik

Niniejszy podręcznik został opracowany w celu wspierania pracowników organizacji 
socjalnych zaangażowanych w opracowywanie i wdrażanie programów wolontariackich 
– koordynatorów wolontariatu, opiekunów wolontariuszy, samych wolontariuszy lub in-
nych pracowników, którzy będą w bezpośrednim kontakcie z wolontariuszami.

Podręcznik omawia podstawowe szkolenie dla koordynatorów wolontariatu. Każdy 
trener musi posiadać szersze informacje, pozwalające odpowiednio przygotować się do 
pracy.  Powinien znać przepisy prawna dotyczące wolontariatu, cykl zarządzania pracą 
wolontariuszy i specyfikę danej organizacji socjalnej. Trener musi mieć odpowiednią wie-
dzę i doświadczenie w planowaniu, organizowaniu i realizacji programów edukacyjnych 
(zarówno formalnych jak i nieformalnych) oraz w stosowaniu różnych metod pracy. Pod-
ręcznik nie określa liczby trenerów koniecznej do realizacji danego programu. Zasadniczo 
szkolenia są prowadzone przez jedną lub dwie osoby, w zależności od ich doświadczenia i 
pozycji w organizacji socjalnej. Organizacja socjalna może również podjąć decyzję o zaan-
gażowaniu zewnętrznego trenera, który zajmie się wybranymi tematami.

Podsumowując, niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla trenerów, którzy chcą 
realizować szkolenia dla koordynatorów wolontariatu. Osoby takie powinny mieć do-
świadczenie w prowadzeniu szkoleń i umiejętności pracy z grupą. Wymaga się od nich 
również doświadczenia w pracy wolontariackiej – albo w roli wolontariuszy albo koor-
dynatorów wolontariatu.

Jak korzYStaĆ z Podręcznika 

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 zaczyna się od kilku przydatnych wskazówek dla trenera dotyczących 
przygotowania do sesji.

Autorzy opisują strukturę podstawowego szkolenia, metody, ramy czasowe. Podpo-
wiadają również konkretne ćwiczenia, które można wykorzystać w trakcie 2-dniowego 
szkolenia (min. 18 godzin) dla koordynatorów wolontariatu. Propozycje oparte są na do-
świadczeniach i wcześniejszej pracy partnerów SoVol oraz wynikach projektu pilotażowego 
przeprowadzonego w pięciu krajach UE. Pamiętać należy o dostosowaniu długości i struk-
tury szkolenia a także metodologii do doświadczenia trenerów, ale w szczególności do spe-
cyfiki uczestników (ich liczby, wcześniejszego doświadczenia, itp.) oraz specyfiki organizacji 
socjalnej. Szkolenie może zostać skrócone, podzielone na etapy lub moduły. Trenerzy mogą 
skupić się na wybranych tematach, obszarach lub umiejętnościach. Mogą swobodnie do-
bierać metody pracy (np. wizyta studyjna w organizacji socjalnej, webinar, itp.).
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Podręcznik podzielony jest na etapy szkolenia. Każdy etap opisany został w odręb-
nym rozdziale, w którym zawarto również propozycje metody realizacji szkolenia.

Metoda: sposób postępowania lub technika, którą można zastosować przy oma-
wianiu określonego tematu lub zagadnienia. Każda metoda została szczegółowo opisa-
na. Podano również informacje o potrzebnym czasie i materiałach. Zależnie od potrzeb, 
trener może wybierać spośród różnych metod przedstawionych w podręczniku lub sto-
sować własne metody pracy.

Materiały: podstawowe informacje lub dodatkowe materiały dla uczestników zwią-
zane z omawianym tematem; mogą pomóc w głębszym zrozumieniu zagadnienia lub 
stanowić materiał uzupełniający.

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do szerokiego spektrum profesjonalistów oraz osób bez 
doświadczenia w sektorze usług socjalnych, zamierzających pracować z wolontariusza-
mi. Uczestnicy szkolenia mogą być pracownikami organizacji socjalnej lub doświadczo-
nymi wolontariuszami, pracującymi w organizacji od dawna i doskonale znającymi jej 
zadania, zasady, role i regulaminy. Najważniejsze jest zaangażowanie w ideę wolonta-
riatu, zainteresowanie współpracą z wolontariuszami i ich rozwojem. Doświadczenie 
zdobyte w pracy wolontariackiej może być zaletą, ale nie jest warunkiem koniecznym.

W projekcie SoVol uwzględniono wszystkie aspekty szkolenia. Dalsze informacje 
znaleźć można w Programie szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach 
socjalnych (publikacja w ramach projektu).
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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.

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 podstawową wiedzę na temat sektora społecznego i or-
ganizacji socjalnych. Jeśli szkolenie jest realizowane dla pracowników określonej in-
stytucji, trener powinien instytucję tę poznać (jej zadania, personel zaangażowany  
w program wolontariatu, rodzaje obserwowanych problemów). Trener powinien 
być dobrze poinformowany o potrzebach beneficjentów organizacji socjalnej oraz 
trudnościach fizycznych i psychologicznych, z którymi beneficjenci się zmagają.

•	 Trener powinien znać przestrzeń szkoleniową. Osoba odpowiedzialna w tym za-
kresie powinna być na miejscu wcześniej w dniu szkolenia, aby pomóc w niezbęd-
nych przygotowaniach i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

Omawiane tu szkolenie ma charakter podstawowy i może być dostosowywany do 
konkretnych potrzeb danej organizacji socjalnej. W przebiegu szkolenia wykorzystuje-
my drukowalne materiały, szablony i szereg różnorodnych metod. Niezbędne materiały 
można znaleźć w części rozdziału poświęconej metodom. Bardzo ważne jest przygoto-
wanie odpowiedniej ilości materiałów dla wszystkich uczestników szkolenia. Nie zapo-
minajmy też o liście obecności i arkuszach ocen!

•	 WSKAZÓWKA! Lepiej przygotować i wydrukować o 2-3 egzemplarze materiałów 
szkoleniowych za dużo niż o jeden egzemplarz za mało!
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PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI SZKOLENIOWEJ

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 złącza 
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 projektorze 
wypaliła się? Czy mamy wszystko, co będzie potrzebne do wykonywania ćwiczeń  
w trakcie szkolenia? Upewnijmy się, czy sprzęt, narzędzia, przybory lub inne rekwi-
zyty wykorzystywane w czasie prezentacji działają prawidłowo.

•	 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 wizualnych. 
Gdzie będzie zainstalowany projektor, ekran lub tablica typu flipchart? Urządze-
nia 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 uczestników i za-
chęci 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.
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PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW

Aby szkolenie przyniosło pożądane rezultaty, uczestnicy powinni się do niego odpo-
wiednio przygotować.

Motywowaniu uczestników do pracy przed rozpoczęciem szkolenia służą tzw. tech-
niki przed-treningowe.

•	 Pytanie o specyficzne potrzeby uczestników i ich doświadczenie – informacje moż-
na zebrać korzystając z internetowych kwestionariuszy.

•	 Krótka informacja o sesjach lub program spotkania – do przekazania uczestnikom 
przed rozpoczęciem szkolenia. Ulotka prezentująca program zaspokoi ciekawość 
uczestników. Mówi się, że wiedza to potęga – informacje na temat planu spotkania 
przydadzą się wszystkim uczestnikom. Warto by kursanci zastanowili się wcze-
śniej nad tematami spotkania i przygotowali ewentualne pytania.

•	 Wyznaczenie zadań do wykonania przez rozpoczęciem sesji, przekazanie kwestio-
nariusza 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?

WSKAZÓWKI DLA TRENERA

Jasno określ cele – Powinieneś wiedzieć, co chcesz osiągnąć na każdej sesji.
Dostosuj szkolenie - Jak już wiemy, szkolenie powinno być dostosowane do po-

trzeb organizacji socjalnej, w której pracować będą jego uczestnicy. Szkolenie, aby było 
skuteczne, musi odpowiadać potrzebom odbiorców i angażować. W tym celu konieczne 
jest zaplanowanie różnych działań i aktywności.

Stwórz przestrzeń do uczenia się w działaniu - Każdy z nas uczy się, działając. 
Pomyśl więc o scenkach do odegrania przez uczestników, scenariuszach ćwiczeń i zada-
niach, które ożywią, uatrakcyjnią spotkanie i zachęcą do interakcji.

Pomyśl o:
•	 Zadaniach indywidualnych – problemach do przemyślenia lub opisania
•	 Dyskusji grupowej lub w parach
•	 Pracy grupowej
•	 Rysowaniu, śpiewaniu
•	 Symulacjach
•	 Odgrywaniu ról

Przestrzegaj granic – Ustal granice czasowe, liczbę pytań, które mogą zadać uczest-
nicy, itp. Przestrzegaj ustaleń. Stworzysz w ten sposób bezpieczną i przewidywalną 
przestrzeń do nauki, ułatwiającą angażowanie się.

Nie unikaj ryzyka – Zadawaj trudne pytania, wykorzystuj zmienną dynamikę grupy.
Bądź uczciwy – Informuj grupę, dlaczego podejmujesz pewne działania, ekspery-

mentujesz, robisz coś nowego. Twoja otwartość zbliży cię do uczestników i pokaże im, 
jak można uczyć innych.
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Zwracaj uwagę na potrzeby uczestników – Obserwuj kondycję grupy (poziom 
zaangażowania, zmęczenie, stopień koncentracji, itp.). Gdy zauważysz potrzebę, zrób 
przerwę na odpoczynek lub lunch.

Rób przerwy nie rzadziej niż co 90 minut – Powinieneś robić przerwy co 60 minut, 
jeśli twoi słuchacze siedzą w rzędach (jak w teatrze) lub co 75 minut jeśli są usadzeni jak 
w klasie. Nigdy nie pracuj dłużej niż 90 minut bez przerwy.

Słuchaj emocji - Spróbuj odczytywać emocje, obserwuj reakcje grupy. Staraj się 
zorientować, czego uczestnicy powiedzieć nie chcą. Zwróć uwagę, kto nie zabiera głosu. 
Staraj się angażować takie osoby, zadając odpowiednie pytania.

Powtarzaj i podsumowuj - Twoim zadaniem jest podchwytywanie, uogólnianie 
i podsumowywanie tego, co mówią uczestnicy. W ten sposób pomagasz im wyciągać 
wnioski ze szkolenia.

Zadawaj dobre pytania – Oto kilka przykładów, jak zachęcać uczestników do wyja-
śniania i pogłębiania wypowiedzi oraz wracania do głównego tematu rozmowy:

•	 Czy możesz podać jakiś przykład?
•	 Proszę, powiedź coś więcej na ten temat.
•	 Jak doszedłeś do tego wniosku?
•	 Jak wiąże się to z [odwołanie do tematu rozmowy]?
•	 Jak myślisz, jak można rozwiązać ten problem?
•	 Czy zdarzało ci się coś takiego wcześniej? Co dokładnie się stało?

Odkryj nowe podejście - Partnerzy SoVol eksperymentowali z nowym podejściem 
do szkoleń. Nazwano je „podejściem doceniającym” (Appreciative Enquiry - AI).

Na stronie internetowej Centrum Podejścia Doceniającego Davida L. Cooperridera 
znajdujemy następującą definicję: „Podejście doceniające polega na poszukiwaniu tego, 
co najlepsze w ludziach, organizacjach oraz pełnym sił i możliwości otoczeniu. Podejście 
doceniające nie wymaga zmiany metod ani modeli organizacyjnych lecz fundamental-
nej zmiany ogólnej perspektywy, próby „spojrzenia” na system jako na całość, „pytania” 
o mocne strony, możliwości i sukcesy.

Fragment: Stavros, Jacqueline, Godwin, Lindsey i Cooperrider, David. (2015). Apprecia-
tive Inquiry: Organization Development and the Strengths Revolution. In Practicing Organi-
zation Development: A guide to leading change and transformation (4th Edition), William 
Rothwell, Roland Sullivan, and Jacqueline Stavros (Eds). Wiley

Cykl D5 opisuje modelowe podejście do zmiany na wszystkich poziomach systemu.

Cykl 5D w podejściu doceniającym

1.  Zdefiniuj - Jakim tematem chcemy się zająć? - Ważne jest, aby określić ogólny 
cel nad czym chcemy pracować (czego życzylibyśmy sobie więcej w danym sys-
temie). Definicja służy określeniu obszaru pracy, który wymaga uwagi. Mimo że 
jest to początek cyklu, element ten dodany został jako ostatni, początkowo zdefi-
niowano jedynie 4D: discover - odkrywaj, dream - marz, design - projektuj i destiny 
- przeznaczenie. Definicja określa cel projektu, jego treść i to, co należy osiągnąć. 
Na tym etapie pytanie przewodnie brzmi: „Na jakim temacie chcemy się skupić?”
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2. Odkrywaj – Doceniaj to, co najlepsze, w tym co już jest - Odkrywanie opiera się 
na dialogu jako sposobie wskazywania „tego, co działa”. Odkrywaj na nowo i za-
pamiętuj sukcesy, mocne strony i okresy doskonałości w historii danej organizacji 
lub społeczności.

3. Marz - Wyobrażaj sobie, „co może być” - Wyobraźnia wykorzystuje dawne osiągnię-
cia i sukcesy - zidentyfikowane na etapie odkrywania - aby wskazywać nowe możliwo-
ści i przyszłość, której byśmy sobie życzyli. Pozwala ludziom nazywać marzenia o lep-
szej przyszłości społeczności lub organizacji, pokazując to „co jest najlepsze”. Dzięki 
marzeniom mamy szansę wizualizować nasze życzenia, nadzieje i aspiracje.

4. Projektuj – Określ, „co powinno być” - Projektowanie łączy historie będące wy-
nikiem odkrywania z wyobraźnią i pomysłowością zaczerpniętą z marzeń. Nazy-
wamy to łączeniem „tego co najlepszego z tego, co jest” z „tym co może być”, aby 
powstało „to, co powinno być - ideał”.

5. Zrealizuj / Przeznaczenie – Twórz „to, co będzie” - Piąty etap procesu 5D okre-
śla, w jaki sposób projekt zostanie zrealizowany, zakorzeniony w grupie, społecz-
ności lub organizacji. We wczesnej odsłonie podejścia doceniającego mówiono tu 
o „dostarczaniu”, zgodnie z bardziej tradycyjną praktyką rozwoju organizacyjnego. 
Obecnie upowszechnił się termin „przeznaczenie” (destiny).
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PrzeBieG SzkoLenia

Poniższy program został opracowany dla 18 godzinnego szkolenia dotyczącego za-
rządzania wolontariatem, podzielonego na dwa dni.

DZIEŃ 1: A

Punkt 
programu

Czas 
przezna-

czony
Cele 

Oczekiwane 
wyniki 

Po zakończeniu 
uczestnicy 

powinni umieć...

Tematy

Metody, 
numer 

i nazwa ćwi-
czenia do 

wykorzystania
A1 
Wprowadzenie

75 min Przedstawienie trene-
ra / ów i uczestników 
szkolenia

Przedstawienie szko-
lenia, jego celów i 
struktury

Badanie oczekiwań  
i obaw uczestników 

Ustalenie zasad obo-
wiązujących w trakcie 
szkolenia

Nie dotyczy Prezentacja 
ogólnych in-
formacji na 
temat szkole-
nia, trenerów 
i uczestników

Oczekiwania 
uczestników  
(i obawy)

Poprzednie 
doświadczenia 
związane z 
wolontariatem 

Ustalanie pod-
stawowych za-
sad

Prezentacja ustna
A1 / 1 Lista kon-
trolna - rozpoczę-
cie szkolenia (20 ‚)

Praca indywidu-
alna A1 / 2 Wpro-
wadzenie  
i motywacje 
uczestników (20 ‚)

Praca grupowa 
A1 / 3 Oczekiwa-
nia i obawy (25 `)

Dyskusja A1 / 4 
Tworzenie reguł 
grupowych (10 ‚)

A2 
Wprowadze-
nie do wolon-
tariatu

65 min Przedstawienie kon-
cepcji wolontariatu  
i trendów w tej dzie-
dzinie

Przedstawienie spe-
cyfiki organizacji so-
cjalnych w kontekście 
wolontariatu

Wyjaśnienie obowiąz-
ków różnych pod-
miotów w zakresie 
wolontariatu

opisać główne ce-
chy wolontariatu

wyjaśnić rolę i zna-
czenie wolontariatu 
w społeczeństwie

wyjaśnić specyfikę 
wolontariatu w in-
stytucji społecznej

określić korzyści z 
wolontariatu dla 
wolontariuszy i in-
stytucji społecznej

Definicja  
i rodzaje wo-
lontariatu

Specyfika 
organizacji 
socjalnych  
w kontekście 
wolontariatu

Socjometria  
A2 / 1 Historia 
własna wolonta-
riusza (10 ‚)

Burza mózgów, 
quiz, prezenta-
cja ustna

A2 / 2 Wprowa-
dzenie do wolon-
tariatu (35‘)

A2 / 3 Prezentacja 
ustna – Budynek 
organizacji - role  
i obowiązki w 
ramach programu 
wolontariatu (20 ‚)
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A3 
Kroki w zarzą-
dzaniu wolon-
tariuszami

Role i obo-
wiązki głów-
nych uczestni-
ków procesu 
wolontariac-
kiego

100 min Przedstawienie 
głównych etapów w 
zarządzaniu wolonta-
riuszami

Przedstawienie  głów-
nych stron zaangażo-
wanych w wolontariat 
w  organizacji socjal-
nej, określenie ich ról 
i zadań 

omówić ogólne 
elementy zarządza-
nia wolontariatem 
( VM )

opisać role i obo-
wiązki głównych 
uczestników w pro-
gramu wolontariac-
kiego

Główne etapy 
zarządzania 
wolontariatem

Role i zadania 
głównych 
uczestników 
programu wo-
lontariackiego

Prezentacja ustna 
+ praca w grupie

A3 / 1 Etapy 
zarządzania wo-
lontariuszami: 
określanie i two-
rzenie cyklu za-
rządzania (70 ‚)

Praca grupowa

A3 / 2 Role i obo-
wiązki (30‘)

A4 
Planowanie  
i przygotowa-
nie organiza-
cji socjalnej 
do zaangażo-
wania wolon-
tariuszy

100 min Omówienie wagi 
przygotowań do przy-
jęcia wolontariuszy

Wyjaśnienie zadań 
związanych z przygo-
towaniami

wyjaśnić jakie zna-
czenie ma przygo-
towanie organizacji 
socjalnej do przyję-
cia wolontariuszy

zaplanować pro-
gram wolontariacki  
i angażowanie wo-
lontariuszy

Przygotowanie 
organizacji do 
przyjęcia wo-
lontariuszy

Planowanie 
programu wo-
lontariackiego

Praca grupowa

A4 / 1 Przygoto-
wanie organizacji 
do przyjęcia wo-
lontariuszy (40’)

Praca grupowa

A4 / 2 Planowanie 
programu wolon-
tariackiego (60 ‚)

A5 
Wymagania 
prawne doty-
czące wolon-
tariatu

50 min Wyjaśnienie zadań 
wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w 
program wolontariacki

Przedstawienie prawa 
dotyczącego wolon-
tariatu

Przedstawienie praw 
i obowiązków stron 
zaangażowanych w 
program wolontariacki

znać prawa i obo-
wiązki wszystkich 
podmiotów zaan-
gażowanych w pro-
gram wolontariacki 
z punktu widzenia 
prawa

 

Role i ich za-
dania w pro-
gramie wo-
lontariackim 
w organizacji 
socjalnej

Prezentacja ustna

5/1 Prezentacja 
ustna: Wymaga-
nia prawne i do-
kumenty. Prawa  
i obowiązki (50 ‚)

A6 
Nieformalna 
ocena pierw-
szego dnia

25 min Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy A6 / 1 Róże i cier-
nie (15‘)
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DZIEŃ 2: B

Punkt 
programu

Czas 
przy-

dzielony
Cele 

Oczekiwane 
wyniki 

Po zakończeniu 
uczestnicy 

powinni umieć...

Tematy

Metody, 
numer 

i nazwa ćwi-
czenia do 

wykorzystania
B1 
Rozgrzewka

10 min Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy B1 / 1 Przybycie 
na szkolenie: 
Jedno zdanie  
z poprzedniego 
dnia (10 ‚)

B2 
Rekrutacja 
wolontariu-
szy

100 min Przedstawienie 
procesu rekrutacji 
i selekcji wolonta-
riuszy

przeprowa-
dzić proces rekru-
tacji (opis zakresu 
obowiązków, 
ogłoszenie rekru-
tacyjne)

wymienić  różne 
metody rekrutacji 
i selekcji

Rekrutacja  
i selekcja

Burza mózgów

Praca grupowa

B2 / 1 Opis za-
kresu obowiąz-
ków wolontariu-
sza, oferta pracy 
dla wolontariu-
sza (40’)

Praca grupowa

B2 / 2 Planowa-
nie rekrutacji  
w oparciu o cykl 
rekrutacji (20’)

 Prezentacja 
ustna

B2 / 3 Metody 
selekcji (10 ‚)

Scenka 

B2 / 4 Rozmowa 
kwalifikacyjna  
z wolontariu-
szem (30’)

B3
Motywacja

60 min Przedstawienie eta-
pów motywowania 
wolontariuszy

Prezentacja sposo-
bów motywowania 
różnych uczestni-
ków programu wo-
lontariackiego

wyjaśnić związek 
różnych teorii 
motywacyjnych 
dotyczących wo-
lontariatu ze sku-
tecznym zarządza-
niem programem 
wolontariackim

Teorie moty-
wacji istotne 
w zarządza-
niu wolonta-
riatem

Model klasy-
fikacji wolon-
tariuszy

Prezentacja 
ustna

Praca indywidu-
alna

Praca grupowa

B3 / 1 Teorie 
motywacji w 
zarządzaniu 
wolontariatem i 
klasyfikacja wo-
lontariuszy (60 ‚)

B4 
Wsparcie  
i nadzór

45 min Omówienie wspar-
cia i nadzoru ze 
strony koordynato-
ra wolontariatu 

wyjaśnić główne 
zadania koordy-
natora wolonta-
riatu związane 
ze wspieraniem 
i nadzorem nad  
wolontariuszami

  Praca grupowa

B4 / 1 Sposoby 
wspierania  
i nadzorowania 
wolontariuszy 
(45 ‚)
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B5 
Ewaluacja  
i ocena 
wpływu

70 min Przedstawienie 
podstawowych 
pojęć i technik 
ewaluacji

Omówienie proce-
su oceny wpływu 
programu wolon-
tariackiego

przeprowa-
dzić ewaluację pra-
cy wykonanej przez 
wolontariuszy

mieć świadomość 
wagi i sposobów 
oceny wpływu 
programu wolon-
tariackiego

Ustanowie-
nie systemu 
ewaluacji

Praca grupowa

Praca w parach

B5 / 1 Rozmo-
wa ewaluacyjna 
w parach (50 ‚)

Dyskusja gru-
powa

Ćwiczenie: B5 / 
2 Ocena wpły-
wu programu 
wolontariackie-
go (20 ‚)

B6 
Kończenie 
współpracy 
z wolonta-
riuszem

20 minut Przedstawienie 
narzędzi służących 
kończeniu współ-
pracy z wolontariu-
szem

określić sposoby 
kończenia współ-
pracy z wolonta-
riuszem w pozy-
tywnej atmosferze

Optymalne 
sposoby 
kończenia 
współpracy 
z  wolontariu-
szem

„Metoda akwa-
rium” 

B6 / 1 „Metoda 
wyjścia” w prak-
tyce (45‘)

B7 
Cechy dobre-
go koordy-
natora wo-
lontariatu 

50 min Podsumowanie  
i refleksja nad rolą 
koordynatora wo-
lontariatu

Przedstawienie po-
lityki wolontariatu 
w organizacji

zaprojektować  
politykę wolonta-
riatu w organizacji 
socjalnej

znać rolę koordy-
natora wolonta-
riatu

  Prezentacja + 
praca grupowa

B7 / 1 Cechy 
dobrego koor-
dynatora wo-
lontariatu (25‘)

Prezentacja

B7 / 2 Polityka 
wolontariatu (25’)

B8 
Podsumo-
wanie szko-
lenia

30 minut Refleksja nad te-
matami, procesem 
edukacyjnym, infor-
macjami zwrotnymi 
od uczestników

Nie dotyczy Szeroka ana-
liza szkolenia

B8 / 1 Podsumo-
wanie szkolenia 
– „Wycieczka z 
przewodnikiem 
po wystawie”
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dzień 1

a1 WProWadzenie

Cele:
- Przedstawienie trenera / ów i uczestników szkolenia
- Przedstawienie szkolenia, jego celów i struktury
- Badanie oczekiwań i obaw uczestników
- Ustalanie zasad obowiązujących w trakcie szkolenia

A1 / 1 Lista kontrolna - rozpoczęcie szkolenia

Czas: 20 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Lista kontrolna - rozpoczęcie szkolenia
•	 powitanie uczestników
•	 przedstawienie trenerów i organizatorów
•	 Dlaczego tu jesteśmy?
•	 Praktyczne informacje na temat szkolenia, kwestie organizacyjne
•	 Struktura i metody szkolenia
•	 Ramy, IO projektu SoVol
Poproś uczestników, aby napisali swoje imiona na identyfikatorach lub naklejkach – 

ułatwi to komunikację osób, które się nie znają.
Potrzebne materiały: Naklejki lub identyfikatory, kolorowe pisaki

A1 / 2 Wprowadzenie i motywacje uczestników

Czas: 20 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Uczestnicy przedstawiają się, podają nazwę organizacji, w której pracują, zajmowa-
ne stanowisko i motywację do udziału w szkoleniu – dlaczego przyszli na szkolenie.

Trener, w zależności od liczby uczestników, określa czas na przedstawienie się.
Potrzebne materiały: Niewielka, łatwa do złapania piłka
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A1 / 3 Oczekiwania i obawy

Czas: 25 min
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Celem tego ćwiczenia jest umożliwienie uczestnikom wyrażenia nadziei i obaw zwią-
zanych ze szkoleniem. Sporządzone w trakcie ćwiczenia notatki pomogą ocenić na ko-
niec, czy szkolenie zaspokoiło oczekiwania uczestników.

Podajemy trzy sposoby na zbadanie obaw i oczekiwań; od najprostszego do najbar-
dziej skomplikowanego.

Wersja A
Trener prosi zebranych o zapisanie odpowiedzi na następujące pytania na czterech 

samoprzylepnych karteczkach o różnych kolorach:
• Czego oczekuję od szkolenia?
• Czego oczekuję od grupy?
• Czego oczekuję od siebie?
• Czego się obawiam? Czego chciałbym uniknąć w trakcie szkolenia!

Po 5 minutach indywidualnej pracy uczestnicy podchodzą do tablicy flip chart z pyta-
niami, przyklejają odpowiedzi w odpowiedniej kolumnie, wyjaśniają innym treść zapisu.

Następnie trener odnosi się do zgłoszonych oczekiwań i wyjaśnia, w jaki sposób 
szkolenie może je spełnić. Jeśli szkolenie nie może spełnić pewnych oczekiwań, trener 
proponuje, kto lub co może w tym pomóc.

Trener odnosi się do obaw, wyjaśnia, pyta, co pomogłoby w ich przezwyciężeniu. 
Może zapytać: „czyj to obowiązek?” Pytania takie pomogą w stworzenia zasad pracy 
grupy – następne ćwiczenie.

Wersja B: Podział na grupy
Trener prosi uczestników o spisanie odpowiedzi na pytanie: „czego oczekuję od 

tego szkolenia?” – innymi słowy, jakie „nadzieje” wiązane są ze szkoleniem. Następnie 
prosi o zapisanie na samoprzylepnych karteczkach „czego obawiam się w związku ze 
szkoleniem?” – czyli jakie „lęki” mają uczestnicy.

Kiedy obie listy zostały już utworzone, kuczestnicy dzielą się na dwie podgrupy. 
Proszeni są o stworzenie wspólnej listy na dużej płachcie papieru z odpowiedziami na 
oba pytania („Czego oczekujemy od szkolenia?” i „Czego się obawiamy?”). Uczestnicy  
gromadzą oczekiwania i obawy na liście zbiorczej, pomijają elementy powtarzające się. 
Oryginalne zapisy mogą być modyfikowane tylko pod względem stylistycznym. Grupa 
prezentuje następnie wyniki pracy, wyjaśnia, odpowiada na pytania. Ogólna dyskusja  
o tym, skąd biorą się oczekiwania i obawy uczestników szkolenia.

Wersja C: Sznurek do bielizny 
Trener prosi uczestników o spisanie odpowiedzi na pytanie: „czego oczekuję od 

tego szkolenia?” – innymi słowy, jakie „nadzieje” wiązane są ze szkoleniem. Następnie 
prosi o zapisanie na samoprzylepnych karteczkach „czego obawiam się w związku ze 
szkoleniem?” – czyli jakie „lęki” mają uczestnicy.
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Trener poprosi uczestników, by na trzeciej karteczce napisali: „Co mogę zapropono-
wać?” – tzn. co mogę dać od siebie (np. zebrać i udostępnić po spotkaniu adresy e-mail 
uczestników).

Trener przykleja do ściany dużą płachtę papieru i rysuje na niej części ubrania - 
uczestnicy przykleją do nich zapisane wcześniej karteczki (koszulka – nadzieje, majtki 
– obawy, spodnie – propozycje)

Zacznijmy od „nadziei”: trener poprosi uczestników, aby przykleili karteczki z oczeki-
waniami do rysunku koszulki. Prowadzi rozmowę o najciekawszych zapiskach.

Po „nadziejach” czas na „obawy” naklejane na rysunek majtek a następnie „propo-
zycje” – naklejane na rysunek spodni.

Na koniec ubrania można zawiesić na sznurku do suszenia bielizny – będzie to za-
bawny element treningu.

W podsumowaniu zbieramy nadzieje, obawy, propozycje i związane z nimi działania.
Trener powinien wyjaśnić:
Nadzieje - jeśli wiążą się z treścią szkolenia, być może zostały uwzględnione w pro-

gramie, można w takim wypadku zapewnić uczestników, że interesujący ich temat bę-
dzie poruszony; jeśli dotyczą grupy uczestniczącej w szkoleniu, warto zebrać sugestie 
dotyczące rozwiązań.

Obawy - w następnej sesji należy podjąć próbę ustanowienia pewnych podstawo-
wych zasad.

Propozycje – tam gdzie to istotne, należy omówić szczegółowo (np. jeśli ktoś zapropo-
nował, że zbierze e-maile uczestników, należy wyznaczyć termin i osobę odpowiedzialną).
Potrzebne materiały: Wersja A + B: Flipchart, pisaki, karteczki samoprzylepne. Wersja C: 
Flipchart, pisaki, karteczki samoprzylepne, sznurek do bielizny, spinacze, rysunek przed-
stawiający koszulkę, majtki i spodnie
Materiały do rozdania: 

Źródło / odniesienie: Sznurek do bielizny: „zestaw ubrań” z podręcznika „Ewaluacja  
w szkoleniach dla młodzieży” 



20

A1 / 4 Tworzenie reguł grupowych

Czas: 10 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Opis zadania: trener przykleja płachtę papieru do ściany i zapisuje na niej „Zasady 
grupy”.

Uczestnicy mówią o swoich oczekiwaniach. Można tu wykorzystać wcześniej zebra-
ne informacje na temat oczekiwań i obaw.

Grupa przyjmuje ostateczną umowę, wszyscy się pod nią podpisują.
Umowa zostaje powieszona na ścianie. Jeśli to konieczne, można dopisywać do niej 

nowe zasady.
Potrzebne materiały: Naklejki, papier, grube pisaki 
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A2 WPROWADZENIE DO WOLONTARIATU

Cele:
- Przedstawienie koncepcji wolontariatu i trendów w tej dziedzinie.
- Przedstawienie specyfiki organizacji socjalnych istotnych w kontekście wolontariatu.
- Wyjaśnienie obowiązków różnych podmiotów w procesie wolontariatu

Ćwiczenie: A2 / 1 Historia własna Koordynatora

Czas: 10 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Utwórz oś czasu - możesz zaznaczyć jej punkty końcowe lub rozciągnąć na podłodze 
sznurek.

Zdefiniuj początek i koniec osi czasu. Określ przedział pomiędzy punktami końco-
wymi (np.  od 1 do 15 lat) i poproś uczestników, aby wyznaczyli swoje miejsce na osi, 
odpowiadając na następujące pytania:

• Od kiedy lubisz lody? – element humorystyczny
• Od kiedy pracujesz na obecnym stanowisku?
• Jak długo interesujesz się wolontariatem?
• Od kiedy jesteś koordynatorem wolontariatu/wolontariuszem?
Po każdym pytaniu daj uczestnikom czasu na znalezienie swojego miejsca na osi czasu.
W odniesieniu do dwóch ostatnich zagadnień, zapytaj kilka osób, dlaczego są koor-

dynatorami/wolontariuszami, co wolontariat dla nich oznacza, jaki rodzaj pracy wyko-
nują w ramach wolontariatu, itp.
Potrzebne materiały: Sznurek min. 6 m długości

A2 / 2 Wprowadzenie do wolontariatu

Czas: 35 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Temat ten można podzielić na dwie części. W pierwszej przedstawiamy definicję 
wolontariatu, w drugiej - szczegółowo omawiamy koncepcję wolontariatu.

Część 1:
Napisz na flipcharcie: „Definicja wolontariatu”. Zaproś do burzy mózgów, zachęca-

jąc, by każdy powiedział kilka słów, które przychodzą mu na myśl, gdy słyszy słowo „wo-
lontariat”. Proś o pojedyncze słowa a nie całe zdania.

Następnie z zebranych słów grupa tworzy 1-2 zdania i uzgadnia definicję wolonta-
riatu. Trener, dla porównania, przedstawia definicję prawną. Na koniec trener podsu-
mowuje i podkreśla znaczenie wolontariatu.
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Można omówić również kryteria wolontariatu: co można a czego nie można uznać 
za wolontariat, np. czy studenci odbywający praktykę lub członkowie rodziny są wolon-
tariuszami czy nie?

Jeśli mamy wystarczająco dużo czasu, to ćwiczenie można wprowadzić w inny spo-
sób: trener przeprowadza quiz, rozdając przygotowane wcześniej materiały. Wykorzy-
stać można poniższe pytania.

Quiz na temat wolontariatu
• Ilu wolontariuszy działa w naszym kraju?
• Czy kobiety częściej angażują się w wolontariat niż mężczyźni?
• Jakie zadania wolontariusze lubią najbardziej?
• Z jakimi grupami docelowymi wolontariusze najbardziej lubią pracować?
• Za jaki odsetek PKB odpowiada wolontariat w naszym kraju?
• Ile czasu wolontariusze poświęcają na pracę w miesiącu / tygodniowo?
• Czym różni się wolontariat w organizacjach socjalnych od wolontariatu w innych 

obszarach (sport, kultura)?
Po odpowiedziach uczestników, należy podać grupie prawidłowe odpowiedzi.

Część 2:
W tej części trener szczegółowo opowiada o wolontariacie (historia, formy, nowe tren-

dy, zmiany motywacji wolontariuszy, profesjonalizacja wolontariatu, dane dotyczące wo-
lontariatu w danym kraju, korzyści wynikające z wolontariatu w sektorze społecznym). 
Potrzebne materiały: Papier do tablicy flipchart, grube pisaki
Źródło / odniesienie: Quiz z pytaniami

A2 / 3 Prezentacja ustna – Budynek organizacji - role i obowiązki w ramach 

programu wolontariatu

Czas: 20 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener rysuje na tablicy duży budynek symbolizujący organizację socjalną i role  
w programie wolontariatu.

Następnie wyjaśnia poszczególne role i obowiązki w następujący sposób:



23

Każdy poziom pełni inną funkcję:
1. NAJWYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA / SZCZEBEL DYREKTORA - (ZARZĄDZANIE 

WOLONTARIATEM): Na tym poziomie zdefiniowano strategię, która będzie stanowić 
podstawę programu wolontariatu. Strategia organizacji określa MISJĘ i CEL a STRATE-
GIA WOLONTARIATU powinna się w nią wpisywać. Należy odpowiedzieć na następują-
ce pytania: Dlaczego chcemy angażować wolontariuszy? W jaki sposób wolontariusze 
mogą udzielać wsparcia zarówno pracownikom jak i beneficjentom? Kto powinien być 
odpowiedzialny za program wolontariatu? Jakiego rodzaju działalności oczekujemy od 
wolontariuszy i ile osób potrzebujemy do takiej pracy? Jak możemy osoby te wspierać? 
Jakie są sposoby nagradzania i motywowania wolontariuszy?

2. ŚREDNI POZIOM ZARZĄDZANIA: (Misja i cele są realizowane na poziomie opera-
cyjnym - Co? W jaki sposób? Koordynator wolontariatu rozumie zamierzenia kierownic-
twa i przekłada je na poziom operacyjny, a następnie przekazuje odpowiednie zadania 
opiekunom wolontariuszy. Rekrutacja, selekcja i zgodne z prawem zatrudnianie wolon-
tariuszy odbywa się na tym poziomie, a koordynator wolontariatu jest zobowiązany do 
koordynowania i nadzorowania programu wolontariatu.

3. POZIOM ADMINISTRACYJNY - Osoby na tym poziomie nie mają bezpośredniego 
kontaktu z wolontariuszami, z wyjątkiem sytuacji, gdy na tym stanowisku zatrudniani 
są wolontariusze. Niemniej jednak odgrywają ważną rolę. Koordynator wolontariatu 
upewnia się, czy osoby na szczeblu administracyjnym znają przepisy dotyczące wolon-
tariatu w organizacji socjalnej i podejmują odpowiednie działania.

4. POZIOM PRACOWNIKÓW – Osoby na tym poziomie codziennie mają kontakt z wo-
lontariuszami. Opiekunowie wolontariuszy wspierają działalność wolontariuszy w realiza-
cji codziennych zadań.
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5. POZIOM WOLONTARIUSZY: Często zdarza się, że wolontariusze pracują bezpo-
średnio z grupą docelową zatrudniającej ich organizacji. Chociaż działania wolontariuszy 
koncentrują się głównie na beneficjentach, mogą oni pracować na dowolnym poziomie 
organizacji. Wolontariusz może pracować w administracji, pomagać koordynatorowi wo-
lontariuszy lub kierownictwu średniego szczebla. Wolontariusze mogą również uczestni-
czyć w planowaniu strategii, działań PR i angażować się w wielu  innych obszarach.

6. BENEFICJENCI: Są to grupy docelowe, tj. użytkownicy usług świadczonych przez 
organizację socjalną.

W przypadku, gdy w grupie kursantów są wolontariusze, można ich poprosić, by 
krótko przedstawili swoją strategię wolontariatu.
Potrzebne materiały: Flipchart, gruby kolorowy pisak
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a3 kroki W zarządzaniu WoLontariuSzami

Cele:
- Przedstawienie głównych etapów w zarządzaniu wolontariuszami
- Przedstawienie głównych stron zaangażowanych w wolontariat w organizacji socjal-

nej,  określenie ich ról i zadań 

A3 / 1 Kroki w zarządzaniu wolontariuszami: określanie i tworzenie cyklu zarzą-

dzania

Czas: 70 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener dzieli grupę na 2-3 podgrupy (tylko 3-4 osoby mogą pracować efektywnie)
1. Każda podgrupa otrzymuje to samo zadanie: należy ustalić kroki / fazy w zarządzaniu 

wolontariuszami, poczynając od początku procesu i zapisać je na dużej płachcie papie-
ru. Każdy krok powinno opisywać jedno krótkie słowo lub wyrażenie (np.: motywacja).
Czas: 30 minut. Trener chodzi pomiędzy grupami, słucha, pomaga, przekazuje uwagi.

2 Podgrupy pracują przez 30 minut.
Podgrupy są proszone o podsumowanie wyników pracy i wskazanie głównych faz w za-

rządzaniu wolontariuszami.
Każdą fazę procesu należy zapisać na oddzielnym arkuszu A4. Następnie wszystkie 

arkusze należy położyć na podłodze, tworząc z nich cykl zarządzania. Uczestnicy ustala-
ją kolejność kroków.

Możliwe są różne rozwiązania, ważne jest więc wskazanie kroków, które muszą być 
wykonane w określonej sekwencji oraz nazwanie tych, które mogą mieć zmienny charakter.

3 Podgrupy prezentują wyniki pracy (30 minut): Każda podgrupa przedstawia swój 
własny cykl zarządzania. (5 min na podgrupę).

4 Wszystkie cykle zarządzania wolontariuszami stworzone przez podgrupy zostają 
umieszczane na ścianie. Trener rozdaje uczestnikom materiały na temat cyklu za-
rządzania wolontariuszami i rozpoczyna dyskusję:
Jakie podobieństwa widzimy w pracach zespołów?
Jakie różnice dostrzegamy?
Co nowego znajdujemy w rozdanych materiałach informacyjnych?  Czy czegoś bra-

kuje w pracach podgrup? W jaki sposób przypomina to twoją codzienną pracę lub dzia-
łanie organizacji socjalnej? Jak myślisz, dlaczego poszczególne kroki są ważne?
Potrzebne materiały: Dokumenty Flipchart, pisaki, taśma
Materiały do rozdania: Materiały 1: Cykl zarządzania wolontariatem
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Praca grupowa A3 / 2 - Role i obowiązki

Czas: 30 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Uczestnicy mają 5 minut na spisanie głównych funkcji / ról w programie wolon-
tariackim (np.: opiekun, koordynator, wolontariusz, lider organizacji socjalnej). Trener 
pomaga.

Zadania związane z zarządzaniem programem wolontariatu, scharakteryzowanym 
w poprzednim ćwiczeniu, należy przypisać poszczególnym osobom zaangażowanym  
w program. 

Trener tworzy tyle podgrup, ile funkcji zdefiniowali wcześniej uczestnicy. Każda grupa 
wybiera jedną funkcję i na płachcie papieru spisuje związane z nią zadania i obowiązki.

Podgrupy prezentują wyniki pracy. Pozostali uczestnicy szkolenia uzupełniają listy  
o dodatkowe zadania i obowiązki (jeśli takie są).

Pod koniec ćwiczenia trener przekazuje uczestnikom dodatkowe materiały informacyjne.
Potrzebne materiały: Arkusze A4, długopisy, papier, flipchart, grube kolorowe pisaki
Materiały do rozdania: Materiały 2: Obowiązki koordynatora wolontariatu
 

A4 PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI 
SocJaLneJ do zaanGażoWania WoLontariuSzY

Cele:
- Omówienie wagi przygotowań do przyjęcia wolontariuszy
- Wyjaśnienie zadań związanych z przygotowaniami

A4 / 1 Przygotowanie organizacji socjalnej do zaangażowania wolontariuszy

Czas: 40 min
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Zrób krótką prezentację lub rozdaj materiały (Etapy planowania programu wolon-
tariatu) dotyczące przygotowania organizacji socjalnej do angażowania wolontariuszy. 
Wyjaśnienie, że poszczególne kroki w tym procesie nie są wymienne.

Przygotowanie organizacji socjalnej może przebiegać w różnym trybie. Tutaj znaj-
dziesz dwie propozycje (A i B). Wybierz tę, która bardziej odpowiada uczestnikom kursu:
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WERSJA: A
Podziel uczestników na podgrupy. Osoby reprezentujące tę samą instytucję powin-

ny pracować razem, odrębnie od pozostałych osób.
Poproś grupy o odpowiedź na następujące pytania (można je rozdać lub zapisać na 

flipcharcie):
Dlaczego chcesz zaangażować wolontariuszy w pracę organizacji?
W jaki sposób program wolontariatu przyczyni się do realizacji wizji / misji organizacji?
Jakie potrzeby organizacji mogą zaspokajać wolontariusze?

WERSJA: B
W tej części można zastosować burzę mózgów.
Wyjaśnij zasady burzy mózgów:
Żaden pomysł nie jest głupi. Nie krytykujemy tego, co proponują inni. To nie jest 

debata, dyskusja ani forum, na którym ktoś ma wykazać swoją wyższość nad innymi. 
Wykorzystujmy pomysły innych. Często czyjaś sugestia może kogoś innego naprowa-
dzić na jeszcze lepsze, ciekawsze rozwiązanie. Zwykle „liczy się jakość a nie ilość” teraz 
jednak interesuje nas właśnie ilość - im więcej pomysłów spiszemy, tym lepiej. Prowa-
dzący może stymulować grupę do zebrania jak największej liczby pomysłów, porówny-
wać „wydajność” zespołu do efektów poprzedniej sesji burzy mózgów.

Podziel uczestników na dwie podgrupy. Obie grupy poproś o „burzę mózgów”. Jed-
na będzie pracować nad „Zadaniami przygotowawczymi dla organizacji socjalnej” (np. 
ilu wolontariuszy jest potrzebnych, informacje dla pracowników organizacji, przygoto-
wanie umów z wolontariuszami, kwestie finansowe, przygotowanie miejsca do pracy 
dla wolontariuszy, itp.).

Podgrupa spisze zadania, o których organizacja powinna pomyśleć przed zaanga-
żowaniem wolontariuszy. Zastanówmy się, co powinien wiedzieć potencjalny wolonta-
riusz, zanim zdecyduje się na pracę w wybranej organizacji socjalnej.

Druga podgrupa zajmuje się „Zadaniami przygotowawczymi dla wolontariusza „ (np. 
poznanie współpracowników, zapoznanie się z budynkiem, poznanie zasad organizacji so-
cjalnej, itp.). Należy wziąć pod uwagę wszystko, co wolontariusz powinien wiedzieć, o czym 
powinien pomyśleć, zanim podejmie pracę w organizacji. Staraj się myśleć jak wolontariusz.

Daj podgrupom papier i długopisy.
Po zakończeniu pracy każdy zespół przedstawia wyniki pozostałym. Trener pomaga 

i podsumowuje najważniejsze punkty.
Następnie należy zastanowić się nad korzyściami płynącymi z wolontariatu dla orga-

nizacji. W celu pogłębionej dyskusji poproś uczestników, aby opowiedzieli o potrzebach 
swojej organizacji i potrzebach beneficjentów. Omów zalety i wady z punktu widzenia 
dwóch grup: organizacji socjalnej i wolontariuszy. Dyskusja pomoże uczestnikom połą-
czyć potrzeby z korzyściami.
Potrzebne materiały: Płachty papieru, kolorowe pisaki 
Materiały do rozdania: Materiały 3: Etapy planowania programu wolontariatu 
Źródło / odniesienie: Materiał: „Jak wprowadzać program wolontariacki w organizacji 
socjalnej - przewodnik krok po kroku” (https://sovol.wordpress.com/outcomes/) Roz-
dział: Przygotowanie organizacji i planowanie programu wolontariatu
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A4 / 2 Planowanie programu wolontariackiego

Czas: 60 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Ćwiczenie zostało podzielone na 3 części:
Część 1 (15 minut): każdy z uczestników mówi o przychodzącej mu na myśl działal-

ności / programie wolontariackim.
Trener prosi uczestników o zapisanie pomysłów na karteczkach. Pytania naprowa-

dzające: O czym marzycie? Jaki program wolontariacki chcielibyście realizować? Nie za-
stanawiajmy się, jak to zrobić, myślmy tylko, czego chcemy! Jeśli zaangażowano więcej 
wolontariuszy, w których obszarach działań organizacji najlepiej można by ich wykorzy-
stać? Zapomnijmy o rzeczywistości, korzystajmy z wyobraźni! W ciągu 3 minut spiszcie 
pomysły na karteczkach. Karteczki przyklejcie na tablicy i opowiedzcie o nich. 

Część 2. Trener grupuje podobne pomysły a następnie dzieli uczestników na zespo-
ły. (Powstają maksymalnie 4 zespoły). W ciągu 5 minut zespoły wybierają jeden z zapro-
ponowanych programów wolontariackich lub na ich podstawie tworzą własny pomysł.

Część 3. Po wybraniu programu wolontariackiego, zespoły przystępują do tworzenia 
planu z wykorzystaniem materiału „Planowanie programu wolontariackiego” - 25 minut.

Metoda ta może być wykorzystana również później, gdy uczestnicy szkolenia będą 
tworzyć plany programu wolontariackiego dostosowane do potrzeb własnej organizacji 
socjalnej. W tej części szkolenia elementy zarządzania wolontariuszami zostają przeło-
żone na praktyczne zadania - od zatwierdzenia programu wolontariackiego przez kie-
rownictwo aż po określenie obowiązków, które będą delegowane wolontariuszom.

Zespoły powinny mieć wystarczająco dużo czasu, by zaprezentować planowane 
programy wolontariackie i odpowiedzieć na pojawiające się pytania.
Materiały do rozdania: Materiały 4: Planowanie programu wolontariatu 
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a5 WYmaGania PraWne dotYczące WoLontariatu

Cele:
- Wyjaśnienie zadań uczestników procesu wolontariackiego
- Przedstawienie prawodawstwa dotyczącego wolontariatu
- Przedstawienie praw i obowiązków stron zaangażowanych w program wolontariacki

A5/1 Prezentacja ustna: Wymagania prawne i dokumenty. Prawa i obowiązki

Czas: 50 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener omawia ramy prawne wolontariatu obowiązujące w danym kraju oraz prawa 
i obowiązki wolontariuszy i organizacji, które wolontariuszy angażują. Uczestnicy po-
winni poznać niezbędne dokumenty prawne.

Należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na pytania i odpowiedzi.
Potrzebne materiały: Materiały dotyczące praw i obowiązków wolontariuszy i organi-
zacji angażujących wolontariuszy 
Źródło / odniesienie: Ustawy obowiązujące w kraju

a6 nieformaLna eWaLuacJa PierWSzeGo dnia

A6 / 1 Róże i ciernie

Czas: 25 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Uczestnicy ustawiają się w kręgu. Każda z osób wymienia jeden moment szkolenia, 
który szczególnie jej się podobał i element, który warto byłoby poprawić.

Ewaluacja pierwszego dnia może przyjąć bardziej zabawną formę. Uczestnik który 
skończy wypowiedź, rzuca piłkę do innej osoby i w ten sposób przekazuje jej głos.
Potrzebne materiały: Mała piłka
Źródło / odniesienie: http://archive.workshops.350.org/facilitation/
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dzień 2

B1 rozGrzeWka

Ćwiczenie: B1 / 1 Przybycie na szkolenie

Czas: 10 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

WERSJA A: Trener prosi uczestników o przywołanie jednego zdania z poprzedniego 
dnia. To bardzo prosty i szybki sposób rozpoczęcia szkolenia.

WERSJA B: Spacer-Mróz-Para
Uczestnicy spacerują swobodnie po sali. Gdy trener krzyknie „mróz!”, zastygają jak 

lodowe figury. Gdy usłyszą „para!”, łączą się w parę z najbliższej stojącą osobą. Osoby  
w parach rozmawiają ze sobą na temat podany przez trenera. Propozycje tematów: 
moje najwspanialsze wakacje; miejsce, które chciałbym odwiedzić; jak przygotowywa-
łem się dziś do pracy, itp. Później przechodzimy do tematów związanych z wolontaria-
tem: dlaczego cenię wolontariat; co chciałbym robić jako wolontariusz lub co robię jako 
wolontariusz; w jaki sposób wolontariat zmienił moje życie, moje poglądy, itp.

B2 REKRUTACJA WOLONTARIUSZY

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z procesem rekrutacji i selekcji 
wolontariuszy.

Ćwiczenie: B2 / 1 Opis zakresu obowiązków wolontariusza, oferta pracy dla wo-
lontariusza
Czas: 40 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener wyjaśnia rolę „formularza zakresu obowiązków wolontariusza” w procesie 
rekrutacji i selekcji. (ewentualnie - prezentacja)

CZĘŚĆ 1: Trener rozdaje „Szablon zakresu obowiązków wolontariusza” i wyjaśnia jego 
znaczenie w rekrutacji i selekcji wolontariuszy.

Następnie można wybrać jedną z dwóch opcji:
Opcja 1: Trener prosi uczestników o połączenie się w grupy z osobami, z który-
mi pracowali w „planowaniu programu wolontariatu” i wpisanie w szablon zakre-



31

su obowiązków wolontariusza zdefiniowane wcześniej funkcje / stanowiska. W ten 
sposób uczestnicy mogą prześledzić cały proces rekrutacji i zatrudniania wolonta-
riuszy. Nie omawiają jednak konkretnych stanowisk przewidzianych dla wolontariu-
szy w ich własnej organizacji.
Opcja 2: Trener prosi uczestników, aby zastanowili się nad stanowiskiem w ich wła-
snej organizacji, które chcieliby powierzyć  wolontariuszowi lub nad dowolną funk-
cją w organizacji, którą chcieliby wolontariuszowi przekazać. Zespoły 3-4 osobowe 
wypełniają następnie szablon zakresu obowiązków wolontariusza.
Wyniki pracy prezentują pozostałym zespołom.

CZĘŚĆ 2: Trener omawia główne elementy rekrutacji a następnie zaprasza wszyst-
kich do 5-minutowej burzy mózgów na temat metod rekrutacji. Trener zapisuje na flip-
charcie propozycje zgłaszane w trakcie burzy mózgów (np. ulotki, reklamy telewizyjne, 
warsztaty, informacje prasowe itp.).

Następnie uczestnicy dzielą się na mniejsze grupy. Każda grupa wybiera jedną 
metodę rekrutacji z listy na flipcharcie i opracowuje ją, tzn. tworzy ulotkę, projektuje 
reklamę telewizyjną, spisuje informację prasową, planuje warsztaty dla potencjalnych 
wolontariuszy, itp. Uczestnicy mogą też przygotować plan rekrutacji wolontariusza na 
stanowisko, które opisali we wcześniejszym ćwiczeniu. Należy pomyśleć również o ha-
słach skierowanych do konkretnej grupy docelowej.

Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy zbierają najważniejsze elementy zakresu obo-
wiązków wolontariusza. W podsumowaniu trener skupia się na kwestiach wymagają-
cych szczególnej uwagi i zapisuje je na flipcharcie. Uczestnicy zbierają hasła skierowane 
do różnych grup docelowych.
Potrzebne materiały: Arkusze papieru, flipchart, długopisy
Materiały do rozdania: Materiały 5: Szablon zakresu obowiązków wolontariusza
Źródło / odniesienie: Materiał: „Jak wprowadzać program wolontariacki w organizacji 
socjalnej - przewodnik krok po kroku” (https://sovol.wordpress.com/outcomes/)
Rozdział: Przygotowanie organizacji i planowanie programu wolontariatu

Ćwiczenie: B2 / 2 Planowanie rekrutacji w oparciu o cykl rekrutacji 

Czas: 20 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Celem ćwiczenia jest przygotowanie planu rekrutacji wolontariuszy, który pozwoli 
dotrzeć do jak największej liczby odpowiednich kandydatów.

Trener wprowadza pojęcie cyklu rekrutacji. Uczestnicy dyskutują i decydują, jakie 
informacje powinny znaleźć się w planie rekrutacji.

Praca w podgrupach: Uczestnicy proszeni są o przygotowanie planów rekrutacyj-
nych w oparciu o następujące pytania:
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Co chciałbyś osiągnąć?
Do kogo chcesz dotrzeć?
Co chcesz zakomunikować?
Co masz do zaoferowania?
Jakie środki działania można wykorzystać do osiągnięcia celu?
Jak zorganizujesz proces rekrutacji?
Po zakończeniu pracy kilku uczestników przedstawia swój plan. Trener wyjaśnia, że 

plan rekrutacji musi zostać podzielony na etapy a dla każdego działania należy wskazać 
datę i osoby odpowiedzialne za realizację.
Potrzebne materiały: papier, długopisy
Źródło / odniesienie: https://www.mindtools.com/brainstm.html

B2 / 3 Metody selekcji

Czas: 10 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Korzystając z teorii zawartych w pozycji „Jak wprowadzać program wolontariacki w or-
ganizacji socjalnej - przewodnik krok po kroku”, trener przedstawia różne metody i sposoby 
selekcji (możliwa jest forma prezentacji) i wskazuje wiążące się z nim trudności, zwłaszcza 
w przypadku wrażliwej grupy docelowej (np. kobieta chce pomagać osobom uzależnionym, 
podczas gdy jej prawdziwym motywem jest  skierowanie uzależnionego męża na leczenie). 
Przyszli koordynatorzy wolontariatu powinni zachować ostrożność, gdy kandydat bardzo 
wyraźnie określa, jakim osobom chce pomagać, np. ciężko chorych, mieszkającym w du-
żych, drogich domach, itp.

W nawiązaniu kursanci opowiadają o swoich doświadczeniach z doborem wolonta-
riuszy. Pytania naprowadzające:

Jakie rozwiązania i praktyki pomagają w doborze wolontariuszy?
Jakie trudności napotkałeś w tym obszarze?
Na jakie sytuacje należy zwrócić szczególną uwagę?

Potrzebne materiały: arkusze papieru, długopisy

B2 / 4 Odgrywanie ról: rozmowa kwalifikacyjna z wolontariuszem

Czas: 30 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener wyjaśnia strukturę i najważniejsze zasady dotyczące rozmowy kwalifikacyj-
nej z wolontariuszem, przekazuje szablony, a następnie aranżuje odgrywanie ról.

Scenki mogą być odgrywane na różne sposoby:
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Opcja 1: Trener prosi uczestniczących w szkoleniu wolontariuszy, aby wcielili się w ko-
ordynatora wolontariatu i osobę zgłaszającą się do pracy w charakterze wolontariusza. 
Można utworzyć kilka takich par. Trener mówi na ucho każdemu kandydatowi na wo-
lontariusza, jaka skrywana motywacja nim kieruje lub jaką dziwną cechę prezentuje, 
np.: bądź osobą wyjątkowo mało gotową do współpracy, bądź bardzo krytyczny, itp.

Para siada na środku sali i zaczyna odgrywać scenkę. Grupa słucha i patrzy. Po za-
kończeniu scenki trener zadaje następujące pytania:

Jak czułeś się w roli wolontariusza?
Jak to jest, być koordynatorem wolontariatu?
Obserwatorzy mówią o swoich wrażeniach na samym końcu!
Jak, z pozycji obserwatora, wyglądały obie rozmawiające osoby?
Obserwatorzy (pozostałe osoby) mówią o swoich wrażeniach na samym końcu!
Pytanie naprowadzające: Jako obserwator, jakie jest Twoje główne doświadczenie 

związane z rolami?
Opcja 2: Trener dzieli uczestników na trzyosobowe zespoły. W każdym zespole roz-
dzielane są role: wolontariusza, który aplikuje o pracę, koordynatora wolontariatu, 
który przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i obserwatora.

Koordynatorzy wolontariatu otrzymują od trenera – w sekrecie - instrukcje, jakie po-
stawy mają prezentować: bądź bardzo chętny do współpracy, bądź bardzo krytyczny, itp.

Każda grupa ma 10 minut na odegranie scenki.
Wszyscy przekazują informacje zwrotne na temat odgrywanej roli, odpowiadając na 

powyższe pytania.
Trener podsumowuje i przedstawia główne wnioski.

Potrzebne materiały: arkusze papieru, długopisy
Materiały do rozdania: Materiały informacyjne 6: Struktura rozmowy kwalifikacyjnej z wo-
lontariuszem
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B3 motYWacJa

Cele:
- Przedstawienie etapów motywowania wolontariuszy
- Prezentacja sposobów motywowania różnych uczestników programu wolontariackiego

Ćwiczenie: B3 / 1 Wprowadzenie do pracy i motywacja

Czas: 60 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener przedstawia następny etap zarządzania wolontariatem: wprowadzenie wo-
lontariuszy do pracy.

WERSJA A: Trener inicjuje burzę mózgów, pisząc na flipcharcie:
Co sprawia, że wolontariusz pozostaje w organizacji?
Następnie podrzuca następujące pytania:
Wyobraź sobie siebie jako pracownika etatowego organizacji!
Co demotywuje cię w miejscu pracy?
Co utrudnia ci pracę na obecnym stanowisku?
Co spowodowało, że zdecydowałeś się zmienić pracę?
Co Cię motywuje najbardziej w obecnym miejscu pracy?
Dlaczego wykonujesz swoją obecną pracę? Co sprawia, że nie dążysz do zmiany pracy?
Z odpowiedzi trener tworzy listę na flipcharcie.
Następnie omawia motywacje wolontariuszy.

WERSJA B: Trener przedstawia holenderski model klasyfikacji.
Po omówieniu teorii motywacji, prosi uczestników o wypełnienie ankiety tak, jakby 

byli wolontariuszami i sprawdzili, jaki typ wolontariusza reprezentują. Ćwiczenie pomaga 
koordynatorom wolontariatu zidentyfikować czynniki motywujące do działania i skłania 
do refleksji nad własnymi doświadczeniami związanymi z motywacją.

Po zakończeniu ćwiczenia, z pomocą grupy, trener spisuje czynniki motywujące na 
flipcharcie.

Uczestnicy dzielą się na małe grupy i skupiają się na 2-3 czynnikach motywujących, 
figurujących na liście.

Dyskusja: W jaki sposób koordynator wolontariatu i organizacja socjalna wspierają 
motywację od początku do końca procesu zarządzania wolontariuszami? (Co można 
zrobić, aby pomóc wolontariuszowi opisanemu w kwestionariuszu?)

Po zakończeniu pracy zespołowej wyniki prezentowane są wszystkim uczestnikom. 
Pamiętajmy o czasie na refleksję.
Potrzebne materiały: arkusze papieru, flipchart, pisaki
Materiały do rozdania: Materiały 7: Kwestionariusz klasyfikacji wolontariuszy
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B4 WSPARCIE I NADZÓR

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z zadaniami związanymi ze wspar-
ciem i nadzorem ze strony koordynatora wolontariatu.

Ćwiczenie: B4 / 1 Sposoby wspierania i nadzorowania wolontariuszy

Czas: 45 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Dyskusja grupowa:
Dlaczego wolontariusze potrzebują wsparcia? 
Następnie kontynuacja szkolenia w jednej z następujących wersji:

WERSJA A: Uczestnicy wymieniają przypadki, sytuacje, powody, dla których wolon-
tariusze decydują się na opuszczenie organizacji i rezygnują z wolontariatu. Trener spi-
suje wszystkie powody na flipcharcie podzielonym na dwie części: przyczyny rezygnacji 
z pracy w organizacji - z jednej strony, a rozwiązania zapobiegające temu - z drugiej.

Następnie trener wymienia kolejno powody rezygnacji z pracy w organizacji, a gru-
pa zastanawia się, którym z nich można zapobiec.

Praca indywidualna: każdy uczestnik proszony jest o zastanowienie się nad jednym 
lub kilkoma powodami rezygnacji z pracy w organizacji i działaniami koordynatora wo-
lontariatu lub organizacji, które mogą temu zapobiec. Uczestnicy starają się znaleźć 
możliwie najwięcej rozwiązań.

Po wykonaniu zadania, uczestnicy dzielą się swoimi pomysłami z grupą. Trener za-
pisuje propozycje rozwiązań problemów obok wskazanych wcześniej przyczyn rezygna-
cji wolontariuszy.

Omówienie wniosków.

WERSJA B: Grupa dzieli się na dwa zespoły, które dostają płachty papieru i pisaki. 
Zespoły mają 10 minut, by znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

Grupa 1: Jakiego rodzaju wsparcia potrzebowałbym, gdybym pracował jako wolon-
tariusz w organizacji socjalnej? 
Wymień sytuacje, przykłady i formy pomocy
Grupa 2: Jaki rodzaj wsparcia i nadzoru mogę zaoferować / zorganizować jako ko-
ordynator wolontariatu?
Wymień sytuacje, w których wsparcie i nadzór są niezbędne.
Następnie Grupa 1 przedstawia potrzeby wolontariuszy a Grupa 2 stara się dopaso-

wać każdą z potrzeb do elementów z listy.
Trener dopisuje nowe pomysły oraz sposoby wsparcia i nadzoru.
Omówienie wniosków.

Potrzebne materiały: Płachty papieru, grube kolorowe pisaki
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B5 eWaLuacJa i ocena WPłYWu

Cele:
- Przedstawienie podstawowych pojęć i technik oceny
- Omówienie procesu oceny wpływu programu wolontariackiego

Ćwiczenie: B5 / 1 Rozmowa ewaluacyjna w parach

Czas: 50 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener angażuje uczestników w dyskusję:
Dlaczego ocena wpływu jest przydatna? Do czego można jej użyć?
Kto powinien przeprowadzać ocenę? Co należy ocenić?

Część 1 Koordynator ocenia wolontariuszy
Praca indywidualna, 5 minut: uczestnicy proszeni są o spisanie wszystkich pytań do 

wolontariuszy, które uważają za istotne podczas rozmowy ewaluacyjnej. Każde pytanie 
powinno być napisane na oddzielnej karteczce.

Trener zbiera pytania i umieszcza je na flipcharcie (5 min).

Praca w parach: Scenki - rozmowa ewaluacyjna.
Grupa dzieli się na pary. Każda para odgrywa rozmowę ewaluacyjną. Sytuacja: 

wolontariusz od 2 miesięcy pracuje w domu spokojnej starości; jego praca polega na 
osobistych rozmowach z osobami starszymi. Jedna z osób w parze odgrywa rolę koor-
dynatora wolontariatu, a druga jest wolontariuszem. Koordynator pyta, wolontariusz 
odpowiada. Potem osoby w parze zmieniają się rolami. (2 x 10 min).

Rozmowa ewaluacyjna - pytania:
Czy jesteś zadowolony z samodzielnie wyznaczonych zadań?
Jakie trudności napotkałeś w pracy wolontariackiej?
Jakie zalety widzisz w pracy wolontariusza?
Czego się nauczyłeś o sobie?

Wnioski z rozmów omawiane są na forum. (10 minut)

Pytania podsumowujące:
Jak czułeś się jako wolontariusz?
Które pytania były pomocne a które raczej negatywne?
Co sprawiło, że – jako wolontariusz – w trakcie rozmowy czułeś się komfortowo a co 

ci przeszkadzało (ton, pozycja, głos, itp.)?
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Ćwiczenie: B5 / 2 Ocena efektów  programu wolontariackiego

Czas: 20 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Dyskusja zainicjowana przez trenera:
Czy Twoim zdaniem ocena programu wolontariatu jest przydatna?
Kto powinien oceniać program wolontariatu?
Dlaczego warto oceniać program wolontariatu? Do czego można jej użyć? W jaki 

sposób można wykorzystać wyniki?

Trener przedstawia materiał SoVol: „Mierzenie i komunikowanie efektów programu 
wolontariackiego w organizacjach socjalnych” (IO4).

Uczestnicy proszeni są o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania związane 
głównymi etapami procesu planowania oceny wpływu:

1. Krok: Określenie celu oceny.
Pytanie: Dlaczego Twoja organizacja jest zainteresowana oceną wpływu i jak wyko-
rzystuje jej wyniki?
2. Krok: Opracowanie procesu oceny: ustalenie metod, technik, narzędzi, źródeł in-
formacji i sposobów dostępu do nich, a także potrzebnych zasobów. Rezultatem 
będzie konkretny plan gromadzenia i analizy danych.
Pytanie: Jakie znasz metody i narzędzia oceny wpływu?
3. Krok: Gromadzenie danych i informacji zgodnie z ustalonym wcześniej planem. 
Ważne jest, aby uniknąć błędów.
Pytanie: Jakie źródła można wykorzystać do zebrania danych?
4. Krok: Analiza danych i wnioski - zestawienie danych, zbadanie relacji między nimi, 
interpretacja otrzymanych informacji. 

Wnioski zostaną przedstawione w raporcie.
Pytanie: Dla kogo Twoim zdaniem raport jest interesujący i dlaczego?
Jeśli grupa nie potrafi odpowiedzieć na pytania, trener pomaga, korzystając z IO4: 

Podręcznik oceny i komunikowania wpływu wolontariatu w organizacjach socjalnych.
Źródło / odniesienie: Mierzenie i komunikowanie efektów programu wolontariackiego 
w organizacjach socjalnych” , Podręcznik dla organizacji socjalnych https://sovol.word-
press.com/outcomes/



38

B6 kończenie WSPółPracY z WoLontariuSzem

Celem tego punktu jest przedstawienie narzędzi pomocnych przy kończeniu współ-
pracy  wolontariuszem

Ćwiczenie: B6 / 1 Pożegnanie w praktyce

Czas: 20 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Uczestnicy pracują w małych, 4-5 osobowych grupach.
Trener inicjuje odgrywanie ról metodą „akwarium”:
Każda podgrupa wybiera wolontariusza i koordynatora wolontariatu – siadają twa-

rzą w twarz, a pozostali są obserwatorami.
Realna sytuacja: wolontariusz opuszcza organizację i podaje powody swojej decyzji. 

Obserwatorzy zapisują spostrzeżenia. Scenka trwa 10 minut.
Po zakończeniu uczestnicy mówią o swoich wrażeniach (10 minut). Trener stymulu-

je dyskusję następującymi pytaniami:
Do koordynatora wolontariatu: Co, według ciebie, działało? Co wydawało się nie-
zręczne, wymaga więcej praktyki?
Do wolontariusza: Jak czułeś się, rozmawiając z koordynatorem? Co pomogło Ci 
otworzyć się? Co należałoby poprawić?
Do obserwatorów: Które wypowiedzi i rozwiązania zwróciły waszą uwagę?
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B7 CECHY DOBREGO KOORDYNATORA WOLON-
TARIATU

Cele:
- Podsumowanie i refleksja nad rolą koordynatora wolontariatu
- Przedstawienie polityki wolontariatu w organizacji

Ćwiczenie: B7 / 1 Cechy dobrego koordynatora wolontariatu

Czas: 35 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener dzieli grupę na dwie podgrupy i daje 15 minut na ćwiczenie.
Na płachcie papieru uczestnicy rysują zabawną postać koordynatora wolontariatu. 

Rysunek powinien być wykonany z punktu widzenia wolontariuszy, np.:
do mózgu prowadzi strzałka: Jakiej wiedzy mu potrzeba?
do serca: Jaką ma osobowość? A co z motywacjami?, itp.
 Poszczególnym częściom ciała należy przypisać różne zadania lub cechy, w opar-

ciu wiedzę nabytą w tracie szkolenia. Zespoły prezentują śmieszne rysunki pozostałym 
uczestnikom (10 minut).
Potrzebne materiały: Płachty papieru, grube kolorowe pisaki

Ćwiczenie: B7 / 2 Regulamin wolontariatu

Czas: 25 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener krótko omawia regulamin wolontariatu.
Regulamin wolontariatu (dotyczący organizacji angażujących wolontariuszy) – opis 

programu wolontariatu przyjętego przez organizację. Określa, dlaczego i jak organiza-
cja angażuje wolontariuszy. Opisuje ogólne zasady, obowiązki i procedury dotyczące 
rekrutacji, nadzoru, wprowadzenia do pracy, rozstrzygania sporów i zwrotu kosztów. 
Regulamin wolontariatu stanowi ramy programu wolontariuszy. Pomaga zdefiniować 
rolę wolontariuszy w organizacji i sposób, w jaki powinni być traktowani.

Część 1: Praca domowa: Trener rozdaje szablon regulaminu wolontariatu, który sta-
nowi również podsumowanie tego, czego uczestnicy nauczyli się w trakcie szkolenia. 
Uczestnicy pracują z materiałem.

WSKAZÓWKA: Koordynatorzy wolontariatu mogą przygotować broszurę lub pakiet 
powitalny dla wolontariuszy obejmujący: list powitalny, mały prezent, karty czasu pracy, 
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umowę, listę kontaktów, politykę wolontariatu, kodeks postępowania, zakres obowiąz-
ków, zasady organizacji, schemat organizacyjny, itp.

Trener może pomóc uczestnikom w przygotowaniu pracy domowej, odwołując się 
do Standardów Jakości dobrego programu wolontariatu opracowanego w projekcie 
„Wake up call”. Standardy jakości są bardzo przydatne przy planowaniu programu wo-
lontariatu i jego ocenie.

W ciągu 4 tygodni od zakończeniu szkolenia uczestnicy przekazują prace domowe 
trenerowi, który ocenia ich wyniki.
Materiały do rozdania: Materiały informacyjne 8: Treść polityki wolontariatu
Źródło / odniesienie: Więcej informacji: Standardy jakości dla programów wolontariatu: 
http://conference.provobis.ro/Quality_Standards_for_Volunteer_Management.pdf

B8 PodSumoWanie SzkoLenia

Celem tego modułu jest refleksja na tematem, procesem nauki i informacjami zwrotnymi

Ćwiczenie: B8 / 1 Podsumowanie szkolenia – „Wycieczka z przewodnikiem po wystawie”

Czas: 30 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Jest to prosty sposób pogłębienia i podsumowania wiedzy zdobytej podczas dwóch 
dni szkolenia a dla trenera możliwość zebrania informacji zwrotnych.

Trener chodzi po sali, ogląda zapisy na płachtach papieru umieszczonych na ścia-
nie i odczytuje wyniki poszczególnych modułów szkolenia. Prosi uczestników o przypo-
mnienie, czego się nauczyli. Praca indywidualna (10 minut). Uczestnicy zapisują swoje 
odczucia na różnokolorowych karteczkach:

Pozytywne uczucia - na żółtych
Negatywne uczucia - na czerwonych
Nowe pomysły - na zielonych
Rzeczy, które lubili - na różowych
Rzeczy, pomysły, doświadczenia, których uczestnik szkolenia zamierzają użyć - na nie-

bieskich. Każdy pomysł lub spostrzeżenie należy zapisać na osobnej karteczce. Po upływie 
określonego czasu uczestnicy przyklejają karteczki na flipcharcie i mówią innym, co napisali. 
Na koniec trener prosi uczestników o wypełnienie formularza oceny szkolenia (10 minut).
Potrzebne materiały: żółte, czerwone, zielone, różowe, niebieskie karteczki samoprzy-
lepne (lub nalepki) arkusze papieru
Materiały do rozdania: Materiały 9: Ankieta ewaluacyjna dotycząca szkolenia w zakre-
sie zarządzania wolontariuszami
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