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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.

Niektóre organizacje socjalne mają już doświadczenia w pracy z wolontariuszami. Jeden 
z przykładów najlepszych praktyk w tej dziedzinie – a zarazem cenna inspiracja dla innych in-
stytucji – to Węgierski Dom dla Osób Starszych w Budapeszcie https://sovol.files.wordpress.
com/2019/03/annex_best_practice_hungary.pdf Wiele organizacji wciąż potrzebuje pomocy 
w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu wysokiej jakości szkoleń dla wolontariuszy. Za-
pewnienie 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 wo-
lontariuszy, zapewniające solidną podstawę do efektywnego działania w wybranej organi-
zacji. Bardzo ważny jest również pierwszy kontakt z osobami zainteresowanymi wolonta-
riatem. Doświadczenie pokazuje, że konieczne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich 
pracowników organizacji. Personel świadomy korzyści płynących z wolontariatu i rozumie-
jący, że zadania wolontariuszy różnią się od zadań personelu płatnego, jest gotów wspierać 
wolontariuszy. Istotne jest również przekazanie pracownikom wyczerpujących informacji 
na temat obowiązującego prawa. Pracownicy organizacji mogą znacząco pomóc w rozwoju 
programu wolontariatu, jeśli dostrzegą płynące z niego korzyści i będą wiedzieć, jak wspie-
rać 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 opiekunów wolontariuszy - będących pracownikami organizacji socjalnej lub wolon-
tariuszami - 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. Podręcz-
nik omawia podstawowe szkolenie dla koordynatorów wolontariatu. Każdy trener musi 
posiadać szersze informacje, pozwalające odpowiednio przygotować się do pracy. Powi-
nien znać przepisy prawna dotyczące wolontariatu, cykl zarządzania pracą wolontariuszy 
i specyfikę danej organizacji socjalnej. Trener musi mieć odpowiednią wiedzę i doświad-
czenie w planowaniu, organizowaniu i realizacji programów edukacyjnych (zarówno for-
malnych jak i nieformalnych) oraz w stosowaniu różnych metod pracy. Podręcznik 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 zaangażowaniu 
zewnętrznego trenera, który zajmie się wybranymi tematami.

Podsumowując, niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla trenerów, którzy chcą reali-
zować szkolenia dla koordynatorów wolontariatu. Osoby takie powinny mieć doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń i umiejętności pracy z grupą. Wymaga się od nich również doświad-
czenia w pracy wolontariackiej – albo w roli wolontariuszy albo koordynatorów 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.

Przy stosowaniu proponowanych tu rozwiązań  należy pamiętać o oczekiwaniach 
dotyczących efektów szkolenia, tj. odpowiedniego przygotowania do roli opiekuna wo-
lontariuszy, a także o wcześniej zdobytych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach 
oraz potrzebach poszczególnych organizacji socjalnych.

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 wolontariuszami. 
Uczestnicy szkolenia mogą być pracownikami organizacji socjalnej lub doświadczonymi 
wolontariuszami, pracującymi w organizacji od dawna i doskonale znającymi jej zadania, 
zasady, role i regulaminy. Najważniejsze jest zaangażowanie w ideę wolontariatu, zainte-
resowanie współpracą z wolontariuszami i ich rozwojem. Doświadczenie zdobyte w pracy 
wolontariackiej może być zaletą, ale nie jest warunkiem koniecznym.

Kto jest opiekunem wolontariuszy (w niektórych krajach osobę te nazywa się 
mentorem)?

Z różnych powodów, np. w organizacji jest wielu wolontariuszy a koordynatorowi wo-
lontariatu brak czasu, by kontaktować się z każdym z nich indywidualnie lub obca mu jest 
dziedzina, w której wolontariusze świadczyć będą pomoc. W takich przypadkach w progra-
mie wolontariatu pojawia się nowa funkcja – opiekun wolontariuszy.

Opiekun – etatowy pracownik organizacji lub doświadczony wolontariusz – to osoba, 
która zapewnia indywidualne wsparcie i pomoc wolontariuszowi. Opiekunowie pomaga-
ją wolontariuszom w rozwiązywaniu problemów i dylematów w pracy z beneficjentami. 
Czasami wspierają ich również w nauce i rozwoju zawodowym podczas regularnie orga-
nizowanych spotkań.

Opiekun wolontariuszy jest łącznikiem między beneficjentami a wolontariuszami, 
dlatego powinien mieć odpowiednią wiedzę na temat obu stron. Powinien być w stanie 
ocenić ich potrzeby i umieć „dobierać” wolontariuszy do beneficjentów zgodnie z cha-
rakterami i preferencjami obu stron. Zadaniem opiekuna jest dbanie o jakość realizo-
wanego programu wolontariackiego, to bowiem pierwsza osoba, do której zwracają się 
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zarówno wolontariusze jak i beneficjenci z pytaniami i uwagami. Opiekunowie wolonta-
riuszy podlegają koordynatorowi wolontariatu i pośredniczą w komunikacji pomiędzy 
wolontariuszami a koordynatorem.

W ramach projektu SoVol partnerzy uzgodnili następującą definicję: Opiekun wolon-
tariuszy to doświadczona osoba w organizacji, która udziela bezpośredniego wsparcia 
(szkolenia, doradztwo, informacje zwrotne, monitorowanie) wolontariuszom w zakresie 
konkretnych zadań i obowiązków. Koordynator wolontariatu może równocześnie peł-
nić obowiązki opiekuna wolontariuszy. Funkcje te mogą też być rozdzielone. Opiekun 
wolontariuszy jest osobą zaangażowaną w pracę z wolontariuszami. Posiadanie wcze-
śniejszego doświadczenia w pracy wolontariackiej lub na stanowisku opiekuna wolon-
tariuszy nie jest obowiązkowe, ale stanowi dodatkową zaletę.
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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 sa-
mego 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 trud-
nościach 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 wła-
ściwego miejsca, w dużej mierze decyduje ono bowiem o wrażeniach ze szkolenia. Pod-
czas 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 me-
ble, które w razie potrzeby można przesuwać. Pusta ściana lub drzwi mogą być przy-
datne 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 szkole-
nia.  Ustawienie krzeseł na planie koła zapewni poczucie równości uczestników 
i zachęci wszystkich do aktywnego udziału w pracy. Dzięki takiej aranżacji prze-
strzeni 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 zapasowe mar-
kery. Pisz ciemnymi kolorami, aby osoby siedzące z tyłu widziały notatki na flipchar-
cie. 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 odpowiedniej 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 uczestnicy 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 pod-
sumowywanie 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 wy-
maga zmiany metod ani modeli organizacyjnych lecz fundamentalnej zmiany ogólnej 
perspektywy, próby „spojrzenia” na system jako na całość, „pytania” o mocne strony, 
możliwości i sukcesy.”- Fragment: Stavros, Jacqueline, Godwin, Lindsey i Cooperrider, Da-
vid. (2015). Appreciative Inquiry: Organization Development and the Strengths Revolution. 
In Practicing Organization 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 - Jaki jest temat zapytania? - Ważne jest, aby określić ogólny cel za-

pytania (czego życzylibyśmy sobie więcej w danym systemie). Definicja służy określe-
niu obszaru pracy, który wymaga uwagi. Mimo że jest to początek cyklu, element ten 
dodany został jako ostatni, początkowo zdefiniowano 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?”

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 zapamiętuj 
sukcesy, mocne strony i okresy doskonałości w historii danej organizacji lub społeczności.
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3.  Marz - Wyobrażaj sobie, „co może być” - Wyobraźnia wykorzystuje dawne 
osiągnięcia i sukcesy - zidentyfikowane na etapie odkrywania - aby wskazywać nowe 
możliwości i przyszłość, której byśmy sobie życzyli. Pozwala ludziom nazywać marzenia  
o lepszej przyszłości społeczności lub organizacji, pokazując to „co jest najlepsze”. Dzię-
ki 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. Nazywamy 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, społeczności 
lub organizacji. We wczesnej odsłonie podejścia doceniającego mówiono tu o „dostar-
czaniu”, zgodnie z bardziej tradycyjną praktyką rozwoju organizacyjnego. Obecnie upo-
wszechnił się termin „przeznaczenie” (destiny).
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PrzeBieG SzkoLenia
Poniższy program został opracowany dla 9 godzin szkolenia dotyczącego roli opie-

kuna wolontariuszy realizowanego w ciągu jednego dnia.

Punkt 
progra-

mu

Czas 
(min) Cele 

Oczekiwane 
wyniki 

Po zakończeniu 
uczestnicy po-
winni umieć...

Tematy

Metody, numer i 
nazwa ćwiczenia 
do wykorzysta-

nia

1. 
Rozpoczę-
cie szkole-
nia

35 Przedstawienie szko-
lenia, jego celów  
i struktury

Przedstawienie trene-
ra/ów i uczestników 
szkolenia

Badanie oczekiwań  
i obaw uczestników 

Przedstawienie celów  
i planu szkolenia

Ustalenie zasad obo-
wiązujących  
w trakcie szkolenia

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

Oczekiwa-
nia i obawy 
uczestników 

Zasady obo-
wiązujące  
w trakcie 
szkolenia

1/1 Prezentacja 
ustna

- Wprowadzenie / 
rozpoczęcie szkole-
nia (10’)

1/2 Socjometria – 
Przedstawienie się 
– Oś czasu (10’)

1/3 Praca grupowa 
– Oczekiwania  
i obawy (10’)

1/4 Praca grupowa 
– Tworzenie zasad 
obowiązujących na 
szkoleniu (5’)

2. 
Wprowa-
dzenie do 
wolonta-
riatu

155 Przedstawienie defini-
cji wolontariatu i tren-
dów w tej dziedzinie

Przedstawienie 
specyfiki organizacji 
socjalnych w kontek-
ście wolontariatu

Wyjaśnienie obo-
wiązków poszcze-
gólnych podmiotów 
w zakresie wolonta-
riatu

Przegląd prawodaw-
stwa dotyczącego 
wolontariatu 

Przedstawienie praw 
i obowiązków stron 
zaangażowanych w 
program wolontariatu 

Przedstawienie głów-
nych etapów  
w zarządzaniu wo-
lontariuszami

opisać główne ce-
chy wolontariatu

wyjaśnić  znaczenie 
wolontariatu dla 
społeczeństwa, or-
ganizacji socjalnej 
i samych wolonta-
riuszy

wskazać zadania i 
role wolontariuszy 
w organizacji so-
cjalnej

wymienić podsta-
wowe elementy 
zarządzania wolon-
tariatem

wymienić pod-
stawowe prawa i 
obowiązki wolonta-
riuszy w organizacji 
socjalnej

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

Koncepcja 
wolontariatu

Specyfika 
organizacji 
socjalnych  
w kontekście 
wolontariatu 

Główne etapy 
zarządzania 
wolontariatem

Ramy prawne 
wolontariatu

Prawa i obo-
wiązki wo-
lontariuszy i 
angażujących 
ich  organi-
zacji 

Role i zadania 
głównych 
uczestników 
programu 
wolontariac-
kiego

2/1 Burza mózgów 
– wspólna definicja 
wolontariatu (15’)

2/2 Wady i zalety 
wolontariatu (25‘)

2/3 Prezentacja 
ustna – Budynek 
organizacji - role 
i obowiązki w ra-
mach programu 
wolontariatu (15‘)

2/3/b Opcjonalnie: 
burza mózgów – 
stanowiska wolonta-
riuszy (40’)

2/4 Praca w grupie 
– Cykl zarządzania 
wolontariatem (20’)

2/5 Prezentacja 
ustna – Kwestie 
prawne dotyczące 
wolontariatu (pre-
zentacja) (30’)

2/6 Praca w grupie

- podział obowiązków 
w programie wolonta-
riackim (70‘)
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3. 
Opieka 
nad wolon-
tariuszami 
w praktyce

175 Wskazanie niezbęd-
nych umiejętności 
opiekuna wolontariu-
szy i zdolności rozwią-
zywania problemów 
związanych z progra-
mem wolontariatu

Przećwiczenie róż-
nych sytuacji, z który-
mi może się zetknąć 
opiekun wolonta-
riuszy

 
 

opisać zadania opie-
kuna wolontariuszy 
i proces wspierania 
wolontariuszy

wskazać główne ce-
chy procesu wspie-
rania wolontariuszy

wybrać efektywne 
podejście do sytu-
acji problemowych 
w działalności wo-
lontariackiej

zdefiniować różne 
czynniki motywują-
ce wolontariuszy

zaplanować sku-
teczne sposoby 
opieki nad wolon-
tariuszami

Charaktery-
styka procesu 
wspierania 
wolontariuszy 

Symulacja 
procesu 
wspierania 
wolontariuszy

1 Scenka – Opieka 
nad wolontariusza-
mi w praktyce (30’)

2 Praca grupowa – 
cechy i umiejętności 
opiekuna wolonta-
riuszy i wolontariu-
sza (30‘)

3 Praca grupowa

- procedura wpro-
wadzania do pracy 
wolontariuszy (30‘)

4 Praca w parach – 
Przekazywanie in-
formacji zwrotnych 
(20-60 min)

5 Scenka – Symu-
lacja narastających 
problemów z wo-
lontariuszem 

6 Burza mózgów 
– Co motywuje wo-
lontariuszy? (30’)

7 Praca indywidu-
alna – Planowanie 
procesu wspierania 
wolontariuszy (35’)

8 Praca grupowa – 
Identyfikowanie i 
rozwiązywanie sytu-
acji kryzysowych

9 Praca grupowa – 
Niebezpieczeństwa, 
dylematy i pytania 
dotyczące roli opieku-
na wolontariuszy (40’)

10 Praca grupowa – 
Zalety zatrudnienia 
opiekuna wolonta-
riuszy (25’) ćwiczenie 
alternatywne  

4. 
Zamknięcie

40 Nie dotyczy Nie dotyczy Ewaluacja 
różnych 
aspektów 
szkolenia

4/1 Dyskusja – zamknię-
cie szkolenia (50›)

4/2 Praca samo-
dzielna – Kwestio-
nariusz ewaluacji 
szkolenia (10’) 
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ModUŁ 1: rozPoczęcie SzkoLenia
Celem tego modułu jest wprowadzenie do szkolenia i stworzenie atmosfery służą-

cej efektywnej pracy.
Cele:
•	 Przedstawienie szkolenia i jego struktury
•	 Przedstawienie trenera / ów i uczestników szkolenia
•	 Poznanie oczekiwań i obaw uczestników
•	 Przedstawienie celów szkolenia
•	 Ustalenie zasad obowiązujących w trakcie szkolenia

1/1 Prezentacja ustna - Wprowadzenie / Rozpoczęcie szkolenia

Czas: 10 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 administracyjne
• 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, taśma, drukowane cytaty

1/2 Socjometria - Wprowadzenie - Oś czasu

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

Uczestnicy przedstawiają się, podają nazwę organizacji, w której pracują, zajmowane 
stanowisko. Następnie trener wyznacza na podłodze oś czasu (np. rozciągając sznurek).

Uczestnicy odpowiadają na zadawane im pytania, ustawiając się we właściwym 
miejscu na osi czasu. Na początek otrzymują proste pytania, np.:

Od ilu lat …
... Jeździsz samochodem?
... Pracujesz w obecnym miejscu?
... Pracujesz jako wolontariusz?
... Pracujesz z wolontariuszami jako koordynator wolontariatu?
... Opiekujesz się wolontariuszami?
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Po każdym pytaniu trener pyta wybrane osoby o imię i prosi o wyjaśnienie, dlaczego 
stoi w danym miejscu na osi czasu. Może poprosić też uczestników o powiedzenie cze-
goś o sobie, np. Czym zajmujesz się w pracy / organizacji socjalnej?
Potrzebne materiały: Sznurek do wyznaczenia osi czasu

1/3 Praca w grupie - oczekiwania i obawy

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

Pozwól uczestnikom wyrazić nadzieje i obawy dotyczące szkolenia. Pomoże to w końco-
wej ocenie sesji.

Poproś zebranych o zapisanie odpowiedzi na następujące pytania na czterech samoprzy-
lepnych karteczkach o różnych kolorach:

• Czego oczekuję od szkolenia?
• Czego oczekuję od grupy?
• Czego oczekuję od siebie?
• Czego się obawiam?
Po 5 minutach indywidualnej pracy uczestnicy podchodzą do tablicy typu flipchart 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. Pytania 
takie pomogą w stworzenia zasad pracy grupy (następne ćwiczenie).
Potrzebne materiały: Karteczki samoprzylepne w czterech różnych kolorach, długopi-
sy, papier do tablicy flipchart, grube pisaki

1/4 Praca grupowa - Tworzenie reguł grupowych

Czas: 5 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Na płachcie papieru narysuj dużą księgę - kodeks.
Zapytaj uczestników o ich potrzeby i oczekiwania dotyczące szkolenia.
Wysłuchaj odpowiedzi a następnie zaproponuj zasady dotyczące następujących kwestii: 

poufność, harmonogram czasowy, przerwy,  korzystanie z telefonów komórkowych, nie prze-
rywamy innym, itp.

Zapisz zdefiniowane reguły w „kodeksie” i zapytaj uczestników, czy zgadzają się na jego 
treść. Uczestnicy podpisują kodeks, który w ostatecznej wersji zostaje powieszony na ścianie. 
W razie konieczności można dopisywać do niego nowe zasady.
Potrzebne materiały: Tablica typu flipchart, gruby pisak  
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ModUŁ 2: WProWadzenie do WoLontariatU

Podstawą szkolenia jest podręcznik wolontariusza IO1 (www.sovol.wordpress.
com/outcomes). Należy przeczytać go przed rozpoczęciem sesji.

Cele:
•	 Przedstawienie koncepcji wolontariatu i trendów w tej dziedzinie.
•	 Przedstawienie specyfiki organizacji socjalnych istotnych w kontekście wolontariatu.
•	 Wyjaśnienie obowiązków uczestników procesu wolontariatu
•	 Przedstawienie prawodawstwa dotyczącego wolontariatu
•	 Przedstawienie praw i obowiązków stron zaangażowanych w program wolontariacki
•	 Zdefiniowanie głównych etapów w zarządzania wolontariatem

2/1 Burza mózgów - wspólna definicja wolontariatu

Czas: 15 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Burza mózgów - Napisz na tablicy: „Definicja wolontariatu”.
Zaproś do burzy mózgów, zachęcając, by każdy powiedział kilka słów, które przychodzą 

mu na myśl, gdy słyszy słowo „wolontariat”. Proś o pojedyncze słowa a nie całe zdania.
Następnie z zebranych słów grupa tworzy 1-2 zdania i uzgadnia definicję wolontariatu. 

Trener, dla porównania, przedstawia definicję prawną. Na koniec trener podsumowuje i pod-
kreśla znaczenie wolontariatu.

Ewentualnie omówienie kryteriów wolontariatu: co można a czego nie można uznać za 
wolontariat, np. czy studenci odbywający praktykę lub członkowie rodziny są wolontariusza-
mi czy nie?
Potrzebne materiały: Flip chart, gruby kolorowy pisak

2/2 Plusy i minusy wolontariatu

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

Trener wprowadza temat, zadając następujące pytania:
Czy kiedykolwiek pracowałeś jako wolontariusz?
Czy kiedykolwiek współpracowałeś z wolontariuszami?
Następnie trener dzieli grupę na zespoły. Jeden zespół nie powinien liczyć więcej niż 

5 osób. Każdy zespół wybiera osobę, która będzie pisała na tablicy i na koniec przedsta-
wi wyniki pracy.
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Zespoły omawiają następujące tematy:
Temat 1: Korzyści oraz zagrożenia i trudności związane z wolontariatem z perspektywy 

wolontariusza.
Temat 2: Korzyści oraz zagrożenia i trudności organizacji socjalnych współpracujących z 

wolontariuszami (z perspektywy organizacji).
Po zakończeniu zespoły prezentują wyniki.
Ważne jest, by przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na pytania i wymianę zdań.

Potrzebne materiały: Grube kolorowe pisaki, płachty papieru

2/3 Prezentacja – Budynek organizacji - role i obowiązki w ramach programu 

wolontariatu

Czas: 15 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Trener rysuje na tablicy duży budynek symbolizujący organizację socjalną i role w progra-
mie wolontariatu.

Następnie wyjaśnia poszczególne role i obowiązki w następujący sposób:
Każdy poziom pełni inną funkcję:
1. NAJWYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA / SZCZEBEL DYREKTORA - (ZARZĄDZANIE WO-

LONTARIATEM) - Na tym poziomie zdefiniowano strategię, która będzie stanowić podstawę 
programu wolontariatu. Strategia organizacji określa MISJĘ i CEL a STRATEGIA WOLONTARIATU 
powinna się w nią wpisywać. Należy odpowiedzieć na następujące pytania: Dlaczego chcemy 
angażować wolontariuszy? W jaki sposób wolontariusze mogą udzielać wsparcia zarówno pra-
cownikom jak i beneficjentom? Kto powinien być odpowiedzialny za program wolontariatu? Ja-
kiego 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 kierownictwa 
i przekłada je na poziom operacyjny, a następnie przekazuje odpowiednie zadania opie-
kunom wolontariuszy. Rekrutacja, selekcja i zgodne z prawem zatrudnianie wolontariuszy 
odbywa się na tym poziomie, a koordynator wolontariatu jest zobowiązany do koordyno-
wania i nadzorowania programu wolontariatu.

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

4. POZIOM PRACOWNIKÓW – Osoby na tym poziomie codziennie mają kontakt z wo-
lontariuszami. Opiekunowie wolontariuszy wspierają działalność wolontariuszy w realizacji 
codziennych zadań.

5. POZIOM WOLONTARIUSZY - Często zdarza się, że wolontariusze pracują bezpośred-
nio z grupą docelową zatrudniającej ich organizacji. Chociaż działania wolontariuszy koncen-
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trują się głównie na beneficjentach, mogą oni pracować na dowolnym poziomie organizacji. 
Wolontariusz może pracować w administracji, pomagać koordynatorowi wolontariuszy lub 
kierownictwu średniego szczebla. Wolontariusze mogą również uczestniczyć w planowaniu 
strategii, działań PR i angażować się w wielu  innych obszarach.

6. BENEFICJENCI - Są to grupy docelowe, tj. użytkownicy usług świadczonych przez orga-
nizację socjalną.

W przypadku, gdy w grupie kursantów są wolontariusze, można ich poprosić, by krótko 
przedstawili swoją strategię wolontariatu.
Potrzebne materiały: Tablica typu flipchart, gruby kolorowy pisak

2/3/b Burza mózgów - Ćwiczenie opcjonalne: funkcje wolontariuszy

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

Jeśli koordynator wolontariatu nie przeprowadził jeszcze burzy mózgów z potencjalny-
mi wolontariuszami na temat funkcji wolontariuszy, ćwiczenie to może pomóc w identyfi-
kacji nowych lub dodatkowych zadań wolontariuszy w organizacji. Warto przeprowadzić to 
ćwiczenie, jeśli w sesji uczestniczy koordynator wolontariatu i kilku opiekunów wolontariu-
szy z tej samej organizacji socjalnej.

Trener inicjuje 20-minutową burzę mózgów na temat zadań, które wolontariusze mogą 
wykonywać w organizacji socjalnej. Zachęca uczestników do myślenia na głos, śmiałego pod-
rzucania pomysłów, bez względu na to, jak dziwne lub niedorzeczne mogą się one wydawać. 
Trener zapisuje wszystkie pomysły na flipcharcie.

Następne 20 minut - sesja ewaluacyjna, analiza i dyskusja, czyli refleksja nad zebranymi 
pomysłami. Opiekunowie wolontariuszy wskazują obszary pracy wolontariackiej, w których 
są gotowi pomagać wolontariuszom.
Potrzebne materiały: Flip chart, gruby kolorowy pisak 
Źródło / odniesienie: https://www.smashingmagazine.com/2013/12/using-brainwritin-
g-for-rapid-idea-generation/

2/4 Praca w grupach - Cykl zarządzania wolontariatem

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

Trener omawia kroki w zarządzaniu wolontariatem opisane w materiałach przekaza-
nych uczestnikom i wyjaśnia zadania do wykonania.

W przypadku szkolenia prowadzonego dla jednej tylko organizacji socjalnej, która opra-
cowała już strategię wolontariatu, jest to odpowiedni moment, aby zapoznać ze strategią 
uczestników. 
Potrzebne materiały: Flipchart, grube kolorowe pisaki, karteczki samoprzylepne
Potrzebne materiały informacyjne: Materiały : Cykl zarządzania wolontariatem 
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2/5 Prezentacja ustna - Zagadnienia prawne dotyczące wolontariatu (prezentacja)

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

Trener omawia ramy prawne wolontariatu obowiązujące w danym kraju. Może prze-
prowadzić quiz lub rozdać wydrukowane materiały informacyjne dotyczące praw i obo-
wiązków wolontariuszy i zatrudniających ich organizacji.

W tym miejscu należy również wspomnieć o wymogach administracyjnych.
Potrzebne materiały: Projektor, laptop

Opiekun wolontariuszy

Kim jest ta tajemnicza osoba? Z różnych powodów - np. gdy ze względu na liczbę 
wolontariuszy działających w organizacji koordynator wolontariatu nie ma wystarczają-
co dużo czasu na indywidualne kontakty lub gdy brak mu specjalistycznej wiedzy w ob-
szarze, w którym zatrudniani są wolontariusze - koniecznym może być wprowadzenie 
do programu wolontariatu funkcji opiekuna wolontariuszy.

Opiekun wolontariuszy - pracownik etatowy lub doświadczony wolontariusz - zapewnia 
indywidualne wsparcie wolontariuszom działającym w organizacji. Opiekunowie pomagają 
wolontariuszom, w ramach regularnie organizowanych spotkań, w rozwiązywaniu proble-
mów lub dylematów w pracy z beneficjentami i przyczyniają się do ich rozwoju zawodowego.

Opiekun wolontariuszy jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy beneficjentami i wo-
lontariuszami, dlatego powinien mieć odpowiednią wiedzę na temat obu stron, być w stanie 
oceniać ich potrzeby i oczekiwania oraz dopasowywać wolontariuszy do beneficjentów zgod-
nie z ich charakterami i osobistymi preferencjami. Takim „dopasowaniem” może zajmować 
się również koordynator wolontariatu - decyduje o tym sama organizacja socjalna. Zadaniem 
opiekuna jest zapewnianie jakości, właśnie do niego wolontariusze i beneficjenci powinni kie-
rować swoje pytania lub zażalenia. Opiekunowie podlegają zwykle koordynatorowi wolonta-
riatu i działają jak pośrednik pomiędzy wolontariuszami a koordynatorem wolontariatu.

Partnerzy w ramach projektu SoVol uzgodnili następującą definicję: opiekun wolonta-
riuszy jest doświadczoną osobą w organizacji, która udziela bezpośredniego wsparcia (szko-
lenia, doradztwo, informacje zwrotne, monitorowanie) wolontariuszom w zakresie konkret-
nych zadań i obowiązków. Funkcję opiekuna może pełnić także koordynator wolontariatu 
lub inna osoba o odpowiednich umiejętnościach. Opiekun jest zaangażowany w pracę  
z wolontariuszami. Wcześniejsze doświadczenia wolontariackie lub w pracy na stanowisku 
opiekuna wolontariuszy nie są wymagane, stanowią jednak dodatkową zaletę.

Zadania związane z zarządzaniem wolontariatem należy dzielić zgodnie z możliwościami 
organizacji socjalnej, z uwzględnieniem potrzeb beneficjentów i działań przewidzianych dla 
wolontariuszy. Podział obowiązków pomiędzy koordynatorem wolontariatu a opiekunem 
wolontariuszy powinien być czytelny dla wszystkich – wolontariusze, beneficjenci i pracownicy 
etatowi organizacji powinni wiedzieć, do kogo mogą zwrócić się z problemem lub pytaniem.
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Najczęstsze zadania opiekuna wolontariuszy

Podstawowym obowiązkiem opiekuna wolontariuszy jest ułatwianie integracji no-
wych wolontariuszy w organizacji. Podczas pierwszego kontaktu z wolontariuszami 
warto opowiedzieć, jak opiekun wolontariuszy realizuje to zadanie. Należy zadbać o od-
powiednią atmosferę, tak by obie strony mogły swobodnie porozmawiać o wzajemnych 
oczekiwaniach dotyczących współpracy.

Wprowadzani do pracy wolontariusze powinni zostać przedstawieni beneficjentom, 
personelowi organizacji i współpracownikami.

Również beneficjenci powinni zostać przygotowani do pierwszego spotkania z wo-
lontariuszami. Należy im wyjaśnić rolę i zadania wolontariuszy. Partnerzy projektu So-
Vol opracowali materiały szkoleniowe dotyczące przygotowania beneficjentów do pod-
jęcia współpracy z wolontariuszami (https://sovol.wordpress.com/outcomes/):

Podręcznik trenera: Korzyści z wolontariatu w organizacjach socjalnych, § Podtytuł: 
Warsztaty dla beneficjentów organizacji socjalnych. (dodaj link)

Zanim wolontariusze rozpoczną pracę w organizacji socjalnej, muszą zapoznać się z loka-
lizacją, budynkiem i zasadami pracy.

Proces wdrażania wolontariuszy do pracy w organizacji można podzielić na dwie części:
•	Wprowadzenie: przygotowanie wolontariuszy do szybkiego rozpoczęcia efektyw-

nej pracy na rzecz organizacji.
•	Szkolenie: przygotowanie wolontariuszy do pracy wolontariackiej w ramach orga-

nizacji. Więcej informacji można znaleźć w „Jak wprowadzać program wolontariac-
ki w organizacji socjalnej - przewodnik krok po kroku”.

 Opiekun wolontariuszy pomaga wolontariuszom zrozumieć przydzielone im zada-
nia i zobaczyć, w jaki sposób ich działania wpisują się w życie całej organizacji. Wielu 
trudnych sytuacji można uniknąć, wyjaśniając na samym początku role i oczekiwania 
wobec wolontariuszy.

Głównym zadaniem opiekuna jest wspieranie wolontariuszy, dlatego pomiędzy tą 
osobą a wolontariuszami powinien istnieć ciągły dialog. Opiekun powinien wstrzymywać 
się od oceniania wolontariuszy, postępować wobec nich uczciwie i traktować z szacun-
kiem. Zasady współpracy ustalają obie strony. Już na starcie należy jasno zdefiniować 
charakter relacji pomiędzy opiekunem a wolontariuszami, omówić kwestie poufności – 
pomoże to uniknąć wielu problemów w przyszłości.

Wsparcie zapewnione wolontariuszom przyczynia się do ograniczenia ich rotacji. 
Opiekun pomaga wolontariuszom, podsuwając im pomysły na radzenie sobie z proble-
mami, udzielając informacji, umożliwiając wzajemne wspieranie się w ramach zespołu.
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Opiekun wolontariuszy powinien dążyć do poprawy wyników pracy wolontariuszy.

Opiekun powinien doceniać wkład wnoszony przez wolontariuszy, chwalić ich, na róż-
ne sposoby wyrażać aprobatę, np. mówiąc: „dziękuję!”. Różne rzeczy mogą motywować 
wolontariuszy, jednak zawsze ważne jest przekazywanie informacji zwrotnych od osób, 
które mają z nimi bezpośredni kontakt. Bezzwłoczne przekazywanie informacji zwrotnych 
powinno być rutynowym działaniem opiekuna wolontariuszy. W ten sposób opiekun po-
maga wolontariuszom działać skuteczniej. Przy wyrażaniu negatywnych opinii ważne jest 
przestrzeganie pewnych zasad:

Wskazuj błędy - zwracaj uwagę na niedociągnięcia bezzwłocznie, ale nie wchodź  
w szczegóły. Najlepiej spokojnie omówić zaistniałą sytuację po pewnym czasie, nie natych-
miast, gdy obie strony są zdenerwowane a opiekun nie jest w stanie wyjaśnić ani racjonalnie 
rozważyć zdarzenia. Opiekun powinien poinformować, że chce wrócić do sprawy później.

Opiekun powinien następnie wyjaśnić, jak wolontariusz powinien był postąpić. Jeśli 
nie będzie w stanie wskazać rozwiązania lub właściwego zachowania, nie pomoże wo-
lontariuszowi lepiej lub ostrożniej postępować w przyszłości.

Opiekun wolontariuszy, jako osoba pomagająca w rozwiązywaniu problemów, po-
winien tworzyć praktyki, zapobiegające podobnym błędom w przyszłości. Nowe pro-
cedury powinny być opracowywane wspólnie z wolontariuszami. Ważne jest, aby przy 
takich okazjach omawiać, co należy zrobić w podobnej sytuacji w przyszłości.

Wolontariuszy należy chwalić na forum a dyscyplinować w rozmowach w cztery oczy.
Wszelkie uwagi od wolontariuszy, nawet krytyczne i wyrażone niezbyt taktownie, 

powinny być z uwagą wysłuchane. Opiekun może mieć wprawę w przekazywaniu infor-
macji zwrotnych, należy jednak pamiętać, że wolontariusz nie ma praktyki w tym zakre-
sie. I w tym obszarze wolontariusze mogą się czegoś nauczyć od opiekuna.

Zadaniem opiekuna jest planowanie spotkań między beneficjentami i wolontariu-
szami, chyba że uzgodniono inaczej. Opiekun powinien dokumentować i archiwizować 
dowody działalności wolontariuszy. Najprostszym sposobem jest proszenie wolontariu-
szy o podpisanie arkuszy czasu pracy.

Opiekun wolontariuszy jest odpowiedzialny za wolontariuszy i beneficjentów, którym 
wolontariusze pomagają. Ponosi odpowiedzialność za relacje między nimi, właściwe po-
stępowanie, pomoc, odpowiednią komunikację, przestrzeganie zasad etyki. Nadzoruje 
działania wolontariuszy, dlatego powinien pytać o ich odczucia, gotowość do przyjęcia 
na siebie większej lub mniejszej liczby zadań i o to, jakie prace chcieliby wykonywać. Gdy 
opiekun pozna lepiej wolontariuszy, może proponować im zmianę zakresu obowiązków. 
Szukając najlepszych rozwiązań, nie zapominajmy o punkcie widzenia beneficjentów.

Powinniśmy regularnie sprawdzać, czy:
•	 Wszyscy są świadomi swoich obowiązków.
•	 Wszystkie strony, tj. wolontariusze, beneficjenci i opiekun wolontariuszy, są zado-

woleni z działań wolontariuszy
•	 Nie ma konieczności wprowadzenia zmian.
Najlepszą okazją do zadawania powyższych pytań są spotkania ewaluacyjne lub 

inne wcześniej zaplanowane sesje. Opiekun pełni również funkcję mediatora pomiędzy 
wolontariuszami a koordynatorem wolontariuszy. Reprezentuje interesy wolontariu-
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szy, nie może jednak zapominać o interesach organizacji. Opiekunowie wolontariatu 
zazwyczaj przekazują koordynatorowi wolontariatu raport z oceny wolontariuszy. Do 
ich zadań należy też interweniowanie w przypadku konfliktu pomiędzy wolontariuszem 
a beneficjentem lub beneficjentem a beneficjentem.

Wybór odpowiedniego opiekuna wolontariuszy

Ważny jest wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko, zależeć może bowiem od 
tego powodzenie programu wolontariatu. Przy wyborze opiekuna wolontariuszy należy 
brać pod uwagę jego osobowość, wiedzę i kompetencje. Starannie wyselekcjonowani 
opiekunowie wolontariuszy powinni otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, uza-
leżnione od liczby wolontariuszy, którymi się opiekują.

Wskazówki dotyczące wyboru właściwego opiekuna wolontariuszy

Osoba piastująca tę funkcję powinna posiadać następujące cechy i umiejętności:
•	 doświadczenie w obszarze, w którym zostaną zatrudnieni wolontariusze
•	 znajomość organizacji socjalnej, jej struktury, zasad i kultury
•	 cieszyć się zaufaniem liderów organizacji socjalnej
•	 troska o innych 
•	 gotowość do współpracy, postepowanie proaktywne
•	 otwartość
•	 gotowość do poświęcenia czasu niezbędnego w prowadzeniu wolontariuszy
•	 komunikatywność

2/6 Praca w grupach - podział zadań w ramach programu wolontariatu

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

Trener rozdaje materiały informacyjne dotyczące zadań koordynatora wolontariatu i wy-
jaśnia, że nie wszystkie zadania musi wypełniać jedna osoba. Można przyjąć różne rozwiąza-
nia, zależnie od liczby wolontariuszy i pełnionych przez nich funkcji. Trener omawia zadania 
opiekuna wolontariuszy podczas rozdawania materiałów informacyjnych.

Po omówieniu obowiązków prawnych, cyklu zarządzania wolontariatem, stron zaan-
gażowanych w program i ich zadań, można podzielić role i zadania pomiędzy różne osoby 
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami organizacji socjalnej.

Trener dzieli grupę na 4 podgrupy i każdej z nich przypisuje jedną z funkcji: wolontariu-
sza, koordynatora wolontariatu, opiekuna wolontariuszy, lidera organizacji.
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CZĘŚĆ 1: Zespoły zastanawiają się nad przydzielonymi im rolami i tworzą listę ZADAŃ 
i SPOSOBÓW REALIZACJI ZADAŃ. Dozwolone jest korzystanie z rozdanych wcześniej mate-
riałów informacyjnych. (20 minut)

Np.: Opiekun wolontariuszy
ZADANIE: organizuj regularne spotkania z wolontariuszem / JAK WYKONAĆ ZADANIE: 

przygotowania przed spotkaniem, planowanie spotkań z wyprzedzeniem lub w regular-
nych odstępach czasu itp.

CZĘŚĆ 2: Podgrupa „opiekuna” spotyka się z trzema innymi podgrupami w celu omówie-
nia wspólnych zadań i form współpracy. Pozostałe zespoły obserwują. Pytania do dyskusji:

Na czym polegają nasze wspólne zadania? W jaki sposób możemy podzielić się pracą, 
zrealizować zadania? (5 min).

CZĘŚĆ 3: Podgrupy prezentują wyniki pracy dotyczącej zadań i obowiązków poszczegól-
nych uczestników programu wolontariackiego. (15 minut)

Należy przeznaczyć odpowiednio dużo czasu na pytania i wymianę zdań.

WERSJA B: Podział zadań na papierze. Każde zadanie koordynatora wolontariatu  
i opiekuna wolontariuszy (zgodnie z materiałem informacyjnym) należy zapisać na od-
dzielnej kartce. Powinno powstać łącznie 5 pakietów zadań. Trener dzieli grupę na 4 pod-
grupy. Każda podgrupa otrzymuje pakiet zadań oraz dwie puste kartki. Na jednej z nich 
należy zapisać „koordynator wolontariatu” a na drugiej „opiekun wolontariuszy”. Zespoły 
decydują, które zadania należą do koordynatora wolontariatu a które do opiekuna wo-
lontariuszy i naklejają ja na odpowiedni arkusz.

Podgrupy dzielą się wynikami ze wszystkimi. Na zakończenie trener przekazuje uczest-
nikom materiały informacyjne z opisem podziału zadań.

WAŻNA UWAGA: Jeśli w szkoleniu uczestniczą osoby działające w tej samej organiza-
cji socjalnej, koordynator wolontariatu i potencjalni opiekunowie wolontariuszy powinni 
utworzyć oddzielną podgrupę, aby możliwie najbardziej szczegółowo omówić zadania po-
szczególnych stron.
Potrzebne materiały: Flipchart, grube kolorowe pisaki, 5 pakietów zadań - każde za-
danie na osobnej karteczce. Wersja B: kleje, arkusze formatu A4 z osobno zapisanymi 
zadaniami koordynatora i opiekuna 
Potrzebne materiały informacyjne: Opcjonalnie: Materiał „Obowiązki koordynatora 
wolontariatu” (https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/2handout_the-responsibilities
-of-a-volunteer-manager.pdf) - określenie zadań do wykonania w ramach programu wo-
lontariackiego. Materiał: „Obowiązki opiekuna wolontariuszy” 
Źródło / odniesienie: Profil zawodowy koordynatora wolontariatu - opracowany w ra-
mach projektu „Wake-up call: Rola koordynatora wolontariatu!” Program Erasmus +, nu-
mer kontraktu 2014-1-RO01-KA205-002734.
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W ramach programu „Wake-Up call: Rola koordynatora wolontariatu” programu Era-
smus + (numer kontraktu 2014-1-RO01-KA205-002734) zadania koordynatora zostały 
opracowane i zebrane w profilu zawodowym koordynatora wolontariatu następująco:

OBSZAR KLUCZOWY 1. STRATEGIE I POLITYKA ANGAŻOWANIA WOLONTARIUSZY  
W DZIAŁANIA ORGANIZACJI

1.1. Przyczynianie się do rozwoju strategii organizacji angażującej wolontariuszy 
1.2. Przyczynianie się do opracowania planów operacyjnych dotyczących angażowa-
nia wolontariuszy wynikających ze strategii organizacji
1.3. Ocenianie wkładu wolontariuszy w realizację strategicznych celów organizacji
1.4. Opracowanie polityki wolontariatu (zasady i regulacje dotyczące angażowania 
wolontariuszy)
1.5. Tworzenie struktury, systemów i procedur wspierających wdrażanie polityki 
wolontariackiej
1.6. Zapewnianie zgodności z przepisami i regulaminami 
1.7. Pozyskiwanie środków na realizację polityki i planów działań wolontariackich 

OBSZAR KLUCZOWY 2. PROMOCJA WOLONTARIATU
2.1. Promowanie wolontariatu w organizacji
2.2. Promowanie wolontariatu poza organizacją

OBSZAR KLUCZOWY 3. ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM 
3.1. Zarządzanie procesem rekrutacji wolontariuszy
3.2. Zarządzanie doborem i dopasowywaniem wolontariuszy do zadań
3.3. Zarządzanie wprowadzaniem wolontariuszy do pracy
3.4. Zarządzanie procesem motywowania, doceniania i przeciwdziałania rotacji wo-
lontariuszy
3.5. Zarządzanie procesem nadzorowania i wspierania wolontariuszy
3.6. Zarządzanie planowaniem i realizacją działań wolontariuszy
3.7. Zarządzanie monitorowaniem i oceną działalności wolontariuszy

OBSZAR KLUCZOWY 4. ROZWÓJ I DOCENIANIE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTYCH W RA-
MACH WOLONTARIATU

4.1. Wspieranie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji wolontariuszy
4.2. Zapewnianie wsparcia w zakresie przechowywania dokumentów związanych  
z działaniami rozwijającymi wiedzę, umiejętności i kompetencje wolontariuszy
4.3. Zarządzanie procesem doceniania wiedzy, umiejętności i kompetencji wolonta-
riuszy zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi
4.4. Sprawdzanie zgodności wydawania świadectw pracy wolontariackiej z istnieją-
cymi procedurami i wytycznymi
4.5. Wspieranie wolontariuszy w korzystaniu z umiejętności zdobytych w ramach 
wolontariatu 

OBSZAR KLUCZOWY 5. WSPARCIE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI WOLONTARIACKIM 
5.1. Zarządzanie projektami z udziałem wolontariuszy; Współpraca z kierownikami 
projektów, w których realizację zaangażowani są wolontariusz
5.2. Zarządzanie danymi, wewnętrzne i zewnętrzne raporty dotyczące wolontariatu 
5.3. Udział w przygotowywaniu budżetu organizacji
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5.4. Zapewnianie jakości działań i usług świadczonych przy wsparciu wolontariuszy
5.5. Uczestniczenie i ułatwianie udziału wolontariuszy w spotkaniach związanych  
z planowaniem działań i projektów wolontariackich 
5.6. Zarządzanie przepływem informacji między stronami zaangażowanymi w wo-
lontariat
5.7. Identyfikowanie, ocenianie i eliminowanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa związanych z działalnością wolontariuszy
5.8. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących wolontariatu

OBSZAR KLUCZOWY 6. ZARZĄDZANIE RELACJAMI W PRACY Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZY
6.1. Zapewnianie odpowiedniego środowiska pracy i zasobów dla wolontariuszy
6.2. Rozwijanie i podtrzymywanie relacji służących wspieraniu wolontariatu
6.3. Promowanie i rozwijanie efektywnych relacji między wolontariuszami a pra-
cownikami etatowymi i beneficjentami
6.4. Zarządzanie i stałe rozwijanie zdolności innych (pracowników etatowych, pozo-
stałych interesariuszy) do współpracy z wolontariuszami 
6.5. Zarządzanie i stałe rozwijanie indywidualnych zdolności zarządzania wolontariuszami
Materiały : Obowiązki opiekuna wolontariuszy 
•	 wprowadzanie wolontariuszy do pracy / zapoznawanie z organizacją;
•	 przygotowywanie beneficjentów do spotkania z wolontariuszami
•	 przedstawianie wolontariuszy pozostałym pracownikom 
•	 przedstawianie wolontariuszy beneficjentom
•	 przedstawianie wolontariuszom ich obowiązków
•	 prowadzenie dokumentacji (np.: podpisanie arkuszy pracy)
•	 organizowanie spotkań beneficjentów z wolontariuszami
•	 DOPASOWYWANIE: analiza potrzeb beneficjentów (wyznaczanie odpowiednich 

zadań dla wolontariuszy);
•	 przekazywanie wolontariuszom informacji zwrotnych – zarówno pozytywnych 

jak i negatywnych – bezzwłoczne reagowanie
•	 przekazywanie informacji koordynatorowi wolontariatu
•	 ocena działalności wolontariuszy w sprawozdaniach dla koordynatora wolontariatu
•	 zarządzanie konfliktami pomiędzy wolontariuszami, między wolontariuszami i be-

neficjentami oraz między wolontariuszami a personelem etatowym
•	 nieformalne wyrażanie wdzięczności wolontariuszom (np. „dziękuję”, „dobra robota”);
•	 motywowanie wolontariuszy
•	 pośredniczenie w przepływie informacji między współpracownikami: koordyna-

torem, beneficjentami, wolontariuszami
•	 analizowanie i zatwierdzanie programu wolontariatu
•	 ścisła współpraca z koordynatorem wolontariatu – telefony, rozmowy, spotkania zespołu
•	 dawanie przykładu, bycie wzorem do naśladowania, pokazywanie, jak należy 

traktować innych 
•	 cierpliwe słuchanie wolontariuszy przed udzielaniem im porad
•	 docenianie sukcesów wolontariuszy, odnotowywanie ich pomysłów i sugestii 

oraz przekazywanie ich koordynatorowi wolontariatu
•	 szanowanie prywatności wolontariuszy



28

•	 unikanie wyrażania negatywnych opinii, pomaganie wolontariuszom w trudnych 
emocjonalnie sytuacjach

•	 akceptacja faktu, że wolontariusze mogą różnić się do opiekuna stylem życia i 
wartościami 

•	 szanowanie prawa wolontariuszy do poczucia własnej wartości i niezależności
•	 dążenie do wzajemnego szacunku i dobrej komunikacji
•	 budowanie pozytywnej samooceny i motywacji wolontariuszy, przekazywanie 

informacji zwrotnych, dziękowanie za wysiłek, przedstawianie propozycji nagród
•	 pomoc w momencie żegnania się z organizacją.

ModUŁ 3: oPieka nad WoLontariUSzaMi W PraktYce

W wielu programach wolontariackich (szczególnie w przypadkach, gdy wolontariusze 
mają bezpośredni kontakt z beneficjentami) opiekun wolontariuszy odgrywa strategiczną 
rolę - decyduje, w jakim stopniu wolontariusze mogą pracować bezpośrednio z osobami 
potrzebującymi wsparcia. Jeśli dana osoba nie była wcześniej opiekunem wolontariuszy, 
przed objęciem tej funkcji powinna odbyć odpowiednie praktyki „w terenie”, by poznać 
charakter pracy i pogłębić posiadane umiejętności. Opiekunowie wolontariuszy muszą 
znać samą organizację socjalną a także konkretne zadania przydzielane wolontariuszom. 
Powinni znać role i obowiązki innych, tzn. koordynatora wolontariatu, pracowników eta-
towych, beneficjentów i ich krewnych. Winni rozumieć wymóg poufności, granice kom-
petencji, zasady etyczne i kwestie odpowiedzialności prawnej. Krajowe Stowarzyszenie 
Pracowników Socjalnych (NASW) - największa organizacja skupiająca pracowników socjal-
nych na świecie - stworzyła Kodeks Etyki zawierający Normy Etyczne.

Liczba ćwiczeń sugerowanych w tym rozdziale znacznie przekracza dostępne ramy 
czasowe, dlatego trener powinien dokładnie zaplanować szkolenie i skupić się wyłącz-
nie na  najważniejszych zagadnieniach i zadaniach. Opiekunowie wolontariuszy powin-
ni poznać istotne dla nich obszary zarządzania wolontariatem, wynikające z podziału 
zadań z koordynatorem wolontariatu. Proponowane tu ćwiczenia dotyczą najważniej-
szych elementów zarządzania, pozostających zwykle w gestii opiekuna wolontariuszy. 
Ćwiczenia mają na celu pokazanie, na czym polega rola wolontariusza, nadzorowanie 
działań wolontariuszy, spotkania ewaluacyjne, przekazywanie informacji zwrotnych, 
szukanie rozwiązań problemów i sytuacji kryzysowych.

Cele:
•	 Zidentyfikowanie umiejętności opiekuna wolontariuszy, sposobów radzenia so-

bie z ewentualnymi problemami w realizacji programu wolontariatu
•	 Ćwiczenie różnych sytuacji występujących procesie opieki nad wolontariuszami
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3/1 Scenka – Opieka nad wolontariuszami w praktyce

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

To ćwiczenie pozwala na wcielenie się w opiekuna wolontariuszy.
Trener dzieli uczestników na trzyosobowe grupy.
Każdy członek zespołu wybiera jedną z trzech ról: opiekuna wolontariuszy, wolon-

tariusza lub obserwatora. Trener prosi tych, którzy wybrali rolę opiekuna wolontariu-
szy, aby podnieśli ręce. Następnie prosi o podniesienie rąk wolontariuszy, a na koniec 
-obserwatorów. W ten sposób upewnia się, czy w każdym zespole reprezentowane są 
wszystkie role. Po dwóch minutach uczestnicy zamieniają się rolami.

Trener wyznacza zadanie wolontariuszowi („Twoim zadaniem jest zrobienie samolotu 
z tej kartki, masz na to dwie minuty!”). Opiekunowie wolontariuszy przekazują zespołowi 
własnymi słowami zadanie powierzone wolontariuszowi. Uczestnicy obserwują współ-
pracę wolontariusza i opiekuna - do zakończenia ostatniej, trzeciej sesji nie komentują. 
Trener odmierza czas. Po upływie 2 minut informuje, że nadszedł czas na zmianę ról.

Trener prosi ponownie uczestników o podniesienie ręki, aby upewnić się, czy we 
wszystkich podgrupach role zostały odpowiednio rozdzielone.

Następnie instruuje wolontariuszy, aby w półtorej minuty zrobili papierowe kapelu-
sze. Ci którzy będą gotowi, powinni założyć kapelusz na głowę. Zamiana ról po 1,5 minuty.

Trener upewnia się, czy każdy zna swoją rolę. Następnie mówi: „Drodzy wolontariusze, 
daję wam najważniejsze zadanie na świecie: proszę, zróbcie papierowy statek w 1,5 minuty”.

 Po zakończeniu ćwiczenia trener zadaje następujące pytania (na podsumowanie 
należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu):

 Pytanie do wolontariuszy: Jak czułeś się jako wolontariusz? Co najbardziej ci pomogło? 
Co należałoby zmienić? Jak można było ci lepiej pomóc? Kiedy musiałeś poprosić o pomoc?

 Pytania do opiekuna wolontariuszy: Kiedy musiałeś poprosić o pomoc? Jak przeka-
załeś wolontariuszowi prośbę o wykonanie zadania? Kto podziękował ci za pracę wolon-
tariusza? Kto i w jaki sposób zachęcał wolontariuszy do pracy?

 Pytanie do obserwatorów: Jak oceniacie relację między wolontariuszem i opieku-
nem? Co dostrzegliście?

Tworzenie listy spostrzeżeń: Czego nauczyłeś się w trakcie tego ćwiczenia? Co może 
być ważne w twojej pracy?
Potrzebne materiały: Płachty papieru, tablica typu flipchart, pisaki

3/2 Praca grupowa - Charakterystyka i umiejętności wolontariusza i opiekuna 

wolontariuszy

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

Utwórz 4 podgrupy i rozdziel między nie dwa tematy (co oznacza, że dwa zespoły 
będą pracować nad tematem 1 i dwa nad tematem 2):
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Temat 1: Charakterystyka i cechy pożądane u opiekuna wolontariuszy
Zapoznaj się z listą zadań opiekuna wolontariuszy. Postaraj się wskazać cechy, umie-

jętności, postawy niezbędne w realizacji poszczególnych zadań. Przykład: Przedstawienie 
wolontariusza beneficjentowi. By poradzić sobie z tym zadaniem, opiekun wolontariuszy 
powinien być osobą: otwartą (by łatwo było nawiązać kontakt wolontariuszowi w sytuacji, w 
której może czuć się skrępowany), cierpliwą (spokojnie słuchającą pytań), komunikatywną.

Temat 2: Oczekiwania dotyczące postawy i zachowania wolontariuszy w sto-
sunku do opiekuna 

Korzystając z listy zadań opiekuna wolontariuszy, grupa zastanawia się, czego moż-
na oczekiwać od wolontariuszy. Przykład: opiekun przedstawia wolontariusza benefi-
cjentowi. W tej sytuacji wolontariusz musi umieć: zadawać pytania, przedstawić się, za-
chowywać grzecznie i tolerancyjnie wobec beneficjenta.

Zespoły zapisują pomysły na tablicy typu flipchart i przedstawiają pozostałym gru-
pom. Należy zapewnić odpowiedni czas na pytania i wymianę zdań.
Potrzebne materiały: Wcześniejsze zapiski, materiały informacyjne, pisaki 

3/3 Praca grupowa - Procedura wprowadzania do pracy wolontariusza

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

Celem ćwiczenia jest opracowanie odpowiedniej, kompleksowej procedury doty-
czącej wprowadzania nowych wolontariuszy do organizacji socjalnej.

Trener rozpoczyna sesję od krótkiej dyskusji na temat „Jak minął twój pierwszy dzień 
w nowym miejscu pracy?

Co ci się podobało a co przeszkadzało?”.
W tym momencie trener przedstawia listę kontrolną i wspomina rozdział dotyczący 

wprowadzania wolontariuszy do pracy w materiale „Jak wprowadzać program wolonta-
riacki w organizacji socjalnej - przewodnik krok po kroku”.

Trener dzieli grupę na zespoły po maksymalnie 5 osób. Pracownicy tej samej or-
ganizacji powinni pracować razem. Trener przekazuje materiały informacyjne z listami 
kontrolnymi dotyczącymi wprowadzania do pracy i prosi o ich uzupełnienie.

Po 15 minutach grupy prezentują wyniki pracy.
Potrzebne materiały: Arkusze A4, długopisy
Potrzebne materiały informacyjne: Materiały pomocnicze : Lista kontrolna – wpro-
wadzanie wolontariusza do pracy 
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Co Kto Kiedy/gdzie
Jak/co 
jest potrzebne

Organizacja socjalna
- misja, historia, cele, zamie-
rzenia
- rodzaj działalności i usług  
i ich uzasadnienie; 
- struktura: schemat organi-
zacyjny, zespoły, działy, za-
rządzanie; 
- kultura organizacyjna, waż-
ne stanowiska;
- znaczenie woluntariuszy dla 
organizacji.

Koordynator wo-
lontariatu

Początek pierwsze-
go dnia

Prezentacja lub 
film 

Budynek / „baza” wolontariuszy
- plan biura, łazienki, parking, 
wyjścia awaryjne, procedury, 
etc.; 
- udogodnienia dla wolon-
tariuszy, np. strefa odpo-
czynku, tablica informacyjna, 
kuchnia, zasady BHP
Stanowisko wolontariusza
- rola i zadania wolontariu-
sza, harmonogram pracy 
(dni, godziny, etc.) 
- bezpośredni współpracow-
nicy (kto przedstawi wolonta-
riusza?) 
- opis beneficjentów (ich za-
chowania, choroby, co lubią, 
czego nie lubią, etc.) 
- zakres obowiązków, grani-
ce, oczekiwane zachowania, 
poufność; 
- zasady postępowania w 
trudnych sytuacjach; 
- ubezpieczenie, zasady BHP
System wsparcia 
- najważniejsze umowy; 
- formy wsparcia, np. nadzór, 
spotkania ewaluacyjne; 
- opiekun wolontariuszy, 
okres próbny;
- zasoby, sprzęt, 
- szkolenia; 
- zwrot poniesionych kosztów
Data rozpoczęcia pracy 
Data pierwszego spotkania  
z beneficjentami 
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Przekazywanie opinii zwrotnych wolontariuszom

Współpraca z wolontariuszami nie zawsze jest łatwa. Może się wręcz okazać, że prze-
szkadzają oni w pracy innym. Pamiętajmy, że wolontariusze i pracownicy organizacji mają 
ten sam cel: pomaganie beneficjentom w normalnym życiu, zapewnianie im dobrej opieki 
i angażowanie w przyjemne dla nich czynności. W przypadku, gdy współpraca z wolon-
tariuszem nie układa się idealnie, powinniśmy o tym porozmawiać. W trakcie rozmowy 
przestrzegajmy wskazanych poniżej zasad:

•	 Informacje zwrotne należy przekazywać w cztery oczy
•	 Należy zadbać o poczucie bezpieczeństwa naszego rozmówcy 
•	 Rozpoczynamy rozmowę pozytywnie, np. „To naprawdę wspaniałe, że przycho-

dzisz tu w każdy wtorek i zabierasz na spacery z panią Wandę”. Jeśli w rozmowie 
przekażesz wyłącznie uwagi krytyczne, twój rozmówca nie zmieni swojego za-
chowania i sytuacja nie ulegnie poprawie.

•	 Nie skupiaj się na osobie twojego rozmówcy ale na jej lub jego zachowaniu
•	 Wyraź co najmniej tyle samo pozytywnych opinii, co negatywnych 
•	 Mów o konkretach
•	 Pytaj, pozwól drugiej stronie odnieść się do twoich spostrzeżeń, np. „Czy rozu-

miesz, o co mi chodzi?”, „Wiesz o czym mówię?”
•	 Zapytaj, z czym wolontariusz ma trudności
•	 Jasno określ oczekiwania, wskaż konkretne cele
•	 Celem przekazywania informacji zwrotnych jest, by wolontariusz czegoś się na-

uczył, dlatego należy dać mu wskazówki, które pomogą w zmianie zachowania

Opiekun wolontariuszy powinien nieustannie uczyć się i poszerzać swoją wiedzę. 
Zawsze jest miejsce na poprawę.

Proś wolontariuszy o opinie na temat twojej pracy, staraj się dostosowywać swoje 
działania do oczekiwań wolontariuszy. Jeśli współpracujesz z kilkoma wolontariuszami, 
nie zapominaj, że każdy z nich jest inny. To co pomaga jednej osobie, może przeszka-
dzać innej, dlatego ważna jest elastyczność.

3/4 Praca w parach – przekazywanie informacji zwrotnych

Czas: 20 - 60 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Pary odgrywają rozmowę pomiędzy pielęgniarką (pełniącą rolę opiekuna) i wolon-
tariuszem w opisanych niżej sytuacjach. Niezbędne jest przekazanie informacji zwrot-
nych. Należy zastosować omówione wcześniej zasady przekazywania takich informacji. 
Jeśli pozwala na to czas, uczestnicy zamieniają się rolami.

Uczestnicy mają 60 minut na przeprowadzenie ćwiczenia. Dzielą się na trzy grupy: 
opiekunów, wolontariuszy i obserwatorów. Na koniec wszyscy dzielą się spostrzeżenia-
mi. Najważniejsze wnioski zostają przekazane całej grupie.
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1. Wolontariusz zapomniał przyjść do pokoju beneficjenta, by zabrać go do sali na 
wspólną kawę.
2. Wolontariusz wchodzi do pokoju beneficjenta bez pukania, podczas gdy ty pracu-
jesz z beneficjentem; nie dostrzega ostrzegawczego znaku na drzwiach: „proszę nie 
wchodzić”
3. Wolontariusz ma dużo czasu na wykonanie swoich zadań, podczas gdy ty działasz 
w pośpiechu. To nieuchronnie powoduje irytację po obu stronach.
4. Mówisz wolontariuszowi o pacjencie coś, co uważasz za ważne z punktu widzenia 
pracy. Żyjecie i pracujecie w małej miejscowości. Informacje o podopiecznym prze-
kazane wolontariuszowi wracają do Ciebie inną drogą kilka tygodni później. Wolon-
tariusz nie uszanował prawa do prywatności.
5. Wolontariusz dzwoni z dwugodzinnym wyprzedzeniem i informuje, że nie może 
przyjść do pracy. Nagle masz duży problem.
Pytania trenera:
Czy chciałbyś podzielić się z innymi spostrzeżeniami i wnioskami?
Co było dla ciebie najtrudniejsze w tym ćwiczeniu i dlaczego?
Co, po naszej dyskusji, zrobiłbyś inaczej?

Źródło / odniesienia: Materiał „Zorg beter met vrijwilligers” stworzony w ramach pro-
jektu Vilans przeprowadzonego we współpracy z MOVISIE, Sting, Agora. Darmowy pod-
ręcznik do pobrania na stronie: www.zorgbetermetvrijwilligers.nl 

Rozmowa ewaluacyjna

Według Kármána i Kónyi (2008) rozmowy ewaluacyjne powinny być planowane z wy-
przedzeniem i przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. Mogą również odbywać 
się spontanicznie, jeśli organizacja lub wolontariusze napotykają na problem, który stano-
wi zagrożenie dla skutecznej realizacji zadań lub może zaszkodzić organizacji. Rozmowa 
ewaluacyjna to uporządkowana dyskusja, regularna okazja do wspierania i oceny działań 
wolontariuszy. W większości przypadków w jej trakcie poruszane są następujące kwestie:

•	 Jak my (opiekun wolontariuszy i wolontariusz) czujemy się w organizacji socjal-
nej, w programie wolontariatu? (pytanie to pomaga nawiązać wspólny język).

•	 Nawiązanie do poprzednich rozmów.
•	 Obie strony powinny przygotować ocenę ilościową i jakościową realizowanych za-

dań. Co wolontariusz robił, w jakich działaniach uczestniczył od czasu ostatniej 
rozmowy?

•	 Jakie problemy ma wolontariusz?
•	 Jakie rozwiązania znaleziono?
•	 Strony wspólnie opracowują rozwiązania bieżącego problemu.
•	 Wzmocnienie pozytywne (podkreślenie zalet wolontariusza, osiągnięć, skutecz-

nych rozwiązań).
•	 W jakich obszarach wolontariusz powinien się dalej rozwijać? Kto pomoże mu 

osiągnąć ten cel?
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3/5 Scenka - Symulacja narastających problemów z wolontariuszem

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

Trener wyjaśnia znaczenie i zasady udzielania informacji zwrotnych podczas rozmo-
wy ewaluacyjnej oraz wyznacza osoby, które będą opiekunem, wolontariuszem i bene-
ficjentem.

Trener przekazuje w tajemnicy dodatkowe informacje każdemu uczestnikowi i daje 
20 minut na odegranie scenki. Opiekun wolontariuszy rozmawia z beneficjentem. Do-
wiaduje się o problemie. Następnie rozmawia z wolontariuszem. Trener wyjaśnia zasa-
dy, których należy przestrzegać podczas rozmowy ewaluacyjnej.

Pozostali uczestnicy - „obserwatorzy” – zapisują pozytywne i negatywne spostrzeżenia.
Informacje do przekazania „aktorom” w tajemnicy (w cztery oczy):
Wolontariusz ciągle się spóźnia, nie działa prawidłowo, jest nieostrożny, traci motywację.
Opiekun stara się znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla wszystkich stron.
Beneficjent organizacji: Wolontariusz ciągle się spóźnia. Beneficjent nie rozumie 

sytuacji, nie wie, że dana osoba jest wolontariuszem a nie pracownikiem organizacji 
socjalnej. Chce porozmawiać o sytuacji z szefem organizacji.

Dyskusja po zakończeniu scenki. Najpierw „aktorzy” mówią o swoich uczuciach  
a następnie „obserwatorzy” wyrażają opinie na temat zaobserwowanych postaw.
Potrzebne materiały: Arkusze A4, długopisy
Potrzebne materiały informacyjne: Każdy gracz powinien otrzymać wydrukowaną 
wersję swojej roli

Motywowanie i nagradzanie wolontariuszy 

Opiekunowie mają bezpośredni kontakt z wolontariuszami, dlatego mogą istotnie 
wpływać na ich motywację. Poniżej prezentujemy sugestie dotyczące zarządzania wo-
lontariatem autorstwa Szilárd Strenner, uzupełnione przez Józsefa Hamara o podsta-
wowe zasady motywowania wolontariuszy.

 Zachowuj się naturalnie. Mów, co myślisz i postępuj tak, jak mówisz! Staraj się być 
bezpośredni. Bądź sobą. Bądź aktywny, nie trać zainteresowania. Dostrzegaj i akceptuj 
różnice pomiędzy wolontariuszami. Przekazuj informacje, myśl o możliwościach dla wo-
lontariuszy. Bądź pod ręką, fizycznie dostępny. Utrzymuj regularny kontakt z wolonta-
riuszami. Bądź empatyczny. Włączaj i zachęcaj wolontariuszy do bycia Autorami działań! 
Daj im wolną przestrzeń.

Bierz pod uwagę osobiste cechy wolontariuszy, takie jak:
a) motywacja,
b) zainteresowania,
c) styl komunikacji,
d) umiejętności i kompetencje,
e) siła.
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Zaakceptuj: NIE! Pamiętaj, że wolontariusz zawsze może odmówić przyjęcia zadań, 
które chcesz mu przekazać.

Pamiętaj, aby wyraźnie wskazywać zadania do wykonania. Zarówno opiekun jak  
i wolontariusze są odpowiedzialni za swoje działania, decyzje, konsekwencje podjętych 
kroków, dlatego ważne jest przestrzeganie przejrzystych umów ramowych.

Należy uważnie słuchać osobistych problemów wolontariuszy i pomagać w zakresie 
posiadanych  kompetencji.

Wyniki i sukces: Opiekunowie powinni pomagać wolontariuszom w osiąganiu wy-
miernych wyników i wypełnianiu obowiązków. Powinni razem z wolontariuszami cie-
szyć się z ich osiągnięć i znajdować okazje do wspólnego świętowania sukcesów.

Zaufanie: Opiekun powinien obdarzać wolontariuszy zaufaniem i przekazywać im 
odpowiedzialność, nawet jeśli czasem popełniają błędy. Wzajemna bliska relacja zwiększa 
zaufanie.

Autentyczność: Powyższe porady będą skuteczne tylko wtedy, gdy opiekun wolon-
tariuszy sam również będzie ich przestrzegać.

3/6 Burza mózgów - Co motywuje wolontariuszy?

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

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie, co motywuje wolontariuszy do pozostania w pra-
cy. Odkryciu motywacji posłuży burza mózgów.

Trener prosi uczestników, aby zastanowili się, czego oczekują od idealnego miejsca 
pracy. Prosi o wymienienie rzeczy, które sprawią, że będą zadowoleni, zmotywowani i 
poczują się docenieni. Nakłania uczestników do pomyślenia o warunkach pracy, otocze-
niu, zarządzaniu, relacjach z kolegami, zakresie obowiązków, etc.

 Ważne jest również sporządzenie listy negatywnych doświadczeń i nieprzyjemnych 
zdarzeń, które spotkały uczestników. (np. poczucie bycia bezużytecznym, nielubianym, itp.)

 Gdy obie listy są gotowe, trener daje przestrzeń na wyrażenie opinii, zadaje kilka 
pytań, np.:

Co to znaczy w przypadku wolontariuszy?
Których z tych rzeczy można uniknąć i jak?
Co warto wprowadzić w programie dla wolontariuszy?

Potrzebne materiały: Flip chart, pisaki
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3/7 Praca indywidualna - Planowanie procesu wspierania wolontariuszy

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

Celem jest rozpoczęcie planowania procesu wspierania wolontariuszy i przekazy-
wania informacji zwrotnych:

Trener prosi uczestników o indywidualną pracę nad własnym planem wspierania 
wolontariuszy wraz z zadaniami do wykonania w określonej kolejności. Daje pisaki, pa-
pier i 15 minut na zastanowienie.

W zadaniu tym nie ma jednego poprawnego rozwiązania - każdy plan może być 
uzasadniony.

Uczestnicy prezentują swoje plany innym. Dyskusja. Uczestnicy mogą czerpać inspi-
rację z prac kolegów. (20 minut)
Potrzebne materiały: Arkusze A4 , długopisy

3/8 Praca grupowa – Identyfikowanie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

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

Trener prosi uczestników o spisanie możliwych sytuacji kryzysowych na flipcharcie. 
Należy wybrać 4-6 z nich. Grupa dzieli się na tyle podgrup, ile sytuacji kryzysowych zi-
dentyfikowano.

Każda podgrupa przygotowuje jeden lub więcej scenariuszy rozwiązania kryzysu i 
przedstawia je w wybranej formie: prezentacja, opowiadanie, scenka, itp. (czas na przy-
gotowanie - 20 min)

Każda grupa ma 3 minuty na przedstawienie scenariusza (20 minut)
Należy zaplanować czas na komentarze i przemyślenia.
Ćwiczenie może dotyczyć takich problemów jak:
• Napięcie wśród wolontariuszy
• Wolontariusz popełnia błąd lub powoduje straty
• Nieporozumienie, niezadowolenie, nieposłuszeństwo wobec koordynatora wo-

lontariatu lub innych wolontariuszy
• Negatywne postawy / doświadczenia personelu organizacji związane z wolontariuszami

Potrzebne materiały: Flip chart, papier, długopisy
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Zagrożenia, dylematy i pytania dotyczące roli opiekuna wolontariuszy

• Brak wystarczającej ilości czasu, pieniędzy lub pracownika, który mógłby pełnić tę 
funkcję
• Konflikt między kolegami w pracy - dlaczego on dostał tę pozycję a nie ja?
• „To tylko kłopot!” (o roli opiekuna wolontariuszy)
• Bariery techniczne: Kiedy mogę spotkać się z wolontariuszem? Jak zdobyć narzę-
dzia i zasoby dla wolontariusza?
• Młodzi wolontariusze wnoszą nowe pomysły, starsi pracownicy i wolontariusze 
mogą niechętnie poddawać się kierownictwu innych
• Jak odbierać i reagować na opinie kolegów i przełożonych?
• Do kogo się zwrócić w przypadku konfliktu?
Każdy powinien być nagradzany w taki sam sposób 
• Relacja między wolontariuszem a opiekunem: co, jeśli nie pasują do siebie?
• Efekt szklanej ściany = przejrzystość organizacji socjalnej po przyjęciu wolontariu-
szy - Czego można a czego nie powinno się mówić wolontariuszom? Jak przekazy-
wać informacje?

3/9 Praca grupowa - Niebezpieczeństwa, dylematy i pytania dotyczące roli opie-

kuna wolontariuszy

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

Ćwiczenia 9 i 10 można połączyć lub przeprowadzić oddzielnie, zależnie od dostęp-
nego czasu. Jeśli mamy czas, warto poświęcić dodatkowe 25 minut na omówienie korzy-
ści dla organizacji socjalnej wynikających z wyznaczenia opiekuna wolontariuszy (patrz: 
ćwiczenie 10).

Zastanowimy się nad dylematami, które mogą pojawić się w związku z wprowadze-
niem funkcji opiekuna wolontariuszy w organizacji socjalnej.

Grupa dzieli się na dwa zespoły. Każdy zespół otrzymuje płachty papieru i pisaki. 
Zespoły w ciągu 10 minut przeprowadzają burzę mózgów na temat przeszkód i korzyści, 
np. zbierają argumenty za i przeciw wyznaczeniu opiekuna wolontariuszy. (Jeśli mamy 
czas na ćwiczenie 10, skupiamy się tylko na przeszkodach a pomijamy korzyści!)

Grupy przedstawiają wyniki. Trener zapisuje przeszkody i dylematy na tablicy.
Grupa dzieli się na 4 zespoły. Każdy zespół wybiera 2-3 przeszkody, dla których  

w ciągu 15 minut stara się znaleźć rozwiązania.
Zespoły prezentują wyniki pracy. Należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na 

pytania i dyskusję.
Potrzebne materiały: płachty papieru, arkusze A4, pisaki
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3/10 Praca w grupach – Zalety zatrudnienia opiekuna wolontariuszy - ćwiczenie 

alternatywne

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

Celem ćwiczenia jest omówienie korzyści i zalet dla organizacji socjalnej wynikają-
cych z zatrudnienia opiekuna wolontariuszy.

Grupa dzieli się na dwa zespoły. Każdy zespół otrzymuje płachty papieru i pisaki. Ze-
społy w ciągu 10 minut przeprowadzają burzę mózgów na temat korzyści, np. zbierają 
argumenty przemawiające za zatrudnieniem opiekuna wolontariuszy.

Grupy przedstawiają wyniki. Trener zapisuje korzyści na tablicy.
Należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na pytania i dyskusję.

Potrzebne materiały: Płachty papieru, pisaki



39

ModUŁ 4: zakończenie SzkoLenia  

4/1 Dyskusja grupowa - Zamknięcie szkolenia

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

Trener rysuje na tablicy układ współrzędnych. Na jego osiach zaznacza oczekiwania 
w stosunku do szkolenia, np.: pożyteczne / w pozytywnym duchu.

Uczestnicy proszeni są o wskazanie swoich ocen na tablicy 
(3 minuty).
 Następnie uczestnicy siadają w kręgu. Każda osoba podaje swoją ocenę, krótko ją 

omawia i wskazuje moment szkolenia, który uważa za najbardziej przydatny. Wyjaśnia, 
gdzie może zastosować to, czego się nauczył. Trener prosi uczestników o przekazanie 
negatywnych i trudnych momentów podczas treningu.

Rozdanie świadectw ukończenia szkolenia.

Potrzebne materiały: Flip chart, grube kolorowe pisaki

4/2 Praca indywidualna - Kwestionariusz ewaluacji szkolenia

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

Trener zwraca uwagę na wyniki projektu SoVol .
Uczestnicy proszeni są o sugestie, jak zmienić szkolenie w przyszłości. Organizato-

rzy szczegółowo spisują komentarze, nie ograniczają się wyłącznie do rozdania ankiet.
Ocena może pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy i efektywniej 

przeprowadzić kolejne szkolenie.
Potrzebne materiały: Długopisy
Potrzebne materiały informacyjne: Materiały: Ankieta ewaluacyjna (dodaj link do mate-
riałów informacyjnych)
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