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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, biurokra-
cją, nadmiernie rozbudowaną hierarchią. Państwowym służbom pomocowym brakuje 
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, którym organi-
zacje 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.

Organizacje socjalne odgrywają ważną społeczną rolę – dbają o grupy potrzebujące 
dodatkowego wsparcia. Ich pomoc przyjmuje różne formy i w różny sposób ukształto-
wała się w poszczególnych krajach Europy.

Niektóre organizacje socjalne mają już doświadczenia w pracy z wolontariusza-
mi. Jednym z przykładów najlepszych praktyk w tym zakresie, cenną inspiracją dla in-
nych instytucji, jest chorwacki Dom dla Osób Starszych Maksimir w Zagrzebiu (dodaj 
łącze do nazwy instytucji). Wiele organizacji wciąż potrzebuje pomocy w planowaniu, 
organizowaniu i prowadzeniu wysokiej jakości szkoleń dla wolontariuszy. Zapewnienie 
takich szkoleń jest w interesie zarówno beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

Sprawne zarządzanie programami wolontariatu w organizacjach socjalnych służy or-
ganizacjom, beneficjentom oraz wolontariuszom, wymaga jednak współpracy wszystkich 
zainteresowanych stron. Dlatego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie nie tylko 
pracowników organizacji, ale także beneficjentów, przedstawicieli społeczności lokalnych 
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 
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znacząco pomóc w rozwoju programu wolontariatu, jeśli dostrzegą płynące z niego ko-
rzyści i będą wiedzieć, jak wspierać wolontariuszy w działaniu.

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
Programy takie mogą wywierać ogromny wpływ na społeczności lokalne i służyć bu-

dowaniu kapitału społecznego danego kraju. Naszą intencją jest zachęcanie organizacji 
socjalnych do wykorzystywania dodatkowej wartości jaką wnosić mogą wolontariusze. 
Z tą myślą stworzyliśmy szereg podręczników dla pracowników organizacji socjalnych 
zainteresowanych tworzeniem i wdrażaniem programów wolontariackich dla dobra 
wszystkich stron uczestniczących w tym procesie. 

Niniejszy podręcznik – będący elementem wspomnianej serii – powstał z chęci prak-
tycznej pomocy osobom, które będą szkolić wolontariuszy w organizacji socjalnej. Jego ce-
lem jest zachęcanie organizacji do wykorzystania tego, co wolontariusze mogą dać od sie-
bie w ramach odpowiednio przygotowanego i prowadzonego programu wolontariackiego. 

ceL ninieJSzeGo Podręcznika 
Niniejszy „Podręcznik trenera” ma na celu pomoc osobom prowadzącym szkolenia 

dla wolontariuszy (już zrekrutowanych lub w trakcie rekrutacji) dotyczące pracy wolon-
tariackiej na rzecz wybranej organizacji socjalnej i jej beneficjentów.

Przed szkoleniem dla wolontariuszy radzimy zapoznać się z rozdziałem 7. Wprowa-
dzenie wolontariuszy do organizacji i szkolenia, zawartym w publikacji „Jak wprowa-
dzać program wolontariacki w organizacji socjalnej - przewodnik krok po kroku”. Należy 
upewnić się, czy szkolenie odpowiada potrzebom organizacji socjalnej.

Organizacje socjalne świadczą usługi dopasowane do potrzeb oraz społecznych, fi-
zycznych i psychicznych możliwości beneficjentów. Z tego też względu wolontariusze pra-
cujący w organizacjach socjalnych potrzebują dodatkowego przygotowania, zwłaszcza je-
śli nie pracowali wcześniej bezpośrednio z beneficjentami. W roli osoby wprowadzającej 
do pracy najlepiej sprawdzi się ktoś działający w danej organizacji socjalnej lub posiadają-
cy bogate doświadczenie w pracy z różnymi beneficjentami. 
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Poza tym podręcznik przedstawia trenerom strukturę szkolenia (jego przebieg), pod-
suwa dodatkowe pomysły, przydatne narzędzia i metody skutecznego prowadzania sesji 
szkoleniowych. Przypomina również o konieczności zapewnienia bezpiecznej przestrzeni, 
pozwalającej każdemu uczestnikowi na aktywny udział i wyrażanie własnej opinii. Pamię-
tać należy o dostosowaniu długości i struktury szkolenia a także metodologii do doświad-
czenia trenerów, ale w szczególności do specyfiki 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, ob-
szarach lub umiejętnościach. Mogą swobodnie dobierać metody pracy (np. wizyta studyj-
na w organizacji socjalnej, webinar, itp.).

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 po-
siadać szersze informacje, pozwalające odpowiednio przygotować się do pracy. Powinien 
znać przepisy prawna dotyczące wolontariatu, cykl zarządzania pracą wolontariuszy i spe-
cyfikę danej organizacji socjalnej. Trener musi mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie  
w planowaniu, organizowaniu i realizacji programów edukacyjnych (zarówno formalnych 
jak i nieformalnych) oraz w stosowaniu różnych metod pracy. Podręcznik nie określa licz-
by trenerów koniecznej do realizacji danego programu. Zasadniczo kursy są prowadzone 
przez jedną lub dwie osoby, w zależności od ich doświadczenia i pozycji w organizacji so-
cjalnej. Organizacja socjalna może również podjąć decyzję o zaangażowaniu zewnętrzne-
go trenera, który przedstawi wybrane tematy, zwłaszcza w pierwszym dniu szkolenia, gdy 
omawiane są takie zagadnienia jak wolontariat, przepisy prawne, cykl zarządzania wolonta-
riatem. Drugi dzień szkolenia może poprowadzić samodzielnie pracownik organizacji.

Jak korzYStaĆ z Podręcznika 
Niniejszy podręcznik jest wynikiem projektu pilotażowego przeprowadzonego w pię-

ciu krajach UE. Opisuje strukturę szkolenia i metody, które można wykorzystać w trakcie 
dwudniowego warsztatu z wolontariuszami (minimum 9 godzin). Prezentowany tu materiał 
stanowi jedynie sugestie wynikające z doświadczeń partnerów SoVol. Korzystając z nich, 
pamiętać należy o potrzebach związane z odpowiednim przygotowaniem wolontariuszy do 
pracy, z uwzględnieniem ich wcześniejszych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. 
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Podręcznik podzielony jest na moduły szkoleniowe. Każdy moduł opisany został w od-
rębnym rozdziale, który otwiera część teoretyczna. Podręcznik przedstawia również propo-
zycje metod realizacji szkolenia. Prowadzący może wybrać te spośród nich, które najbar-
dziej mu odpowiadają i najlepiej pasują do przebiegu 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.

Arkusz informacji zwrotnych: pod koniec szkolenia (w drugim dniu) sugerujemy 
zebranie opinii uczestników służących ewaluacji szkolenia. Pomocny tu może być ar-
kusz informacji zwrotnych. Ewaluacja pomoże wskazać obszary do poprawy i ułatwi 
przeprowadzenie bardziej efektywnego szkolenia w przyszłości.

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Każda osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem w organizacji socjalnej może 

uczestniczyć w „Szkoleniu dla wolontariuszy w organizacjach socjalnych”. Uczestnikami 
szkolenia mogą być również osoby zaangażowane już w program wolontariacki (wybra-
ne na określone stanowisko) lub będące na etapie selekcji, zależnie od potrzeb organiza-
cji socjalnej. Trener i organizacja powinni ponownie sprawdzić, czy osoby kierowane na 
szkolenie spełniają kryteria rekrutacji do programu wolontariackiego – wymogi prawne 
dotyczące wolontariatu, wymagania związane z konkretną funkcją (np. praca z dziećmi) 
oraz niezbędna dojrzałość emocjonalna konieczna w kontaktach z beneficjentami. Na-
leży pamiętać, by przed szkoleniem organizacja socjalna dokonała odpowiedniej selek-
cji i upewniła się, czy wszyscy uczestnicy – wolontariusze - spełniają wymagania. 
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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

Każdy trener ma inne kwalifikacje, doświadczenia, wiedzę i korzysta z innych metod 
szkoleniowych. Nawet trenerzy doskonale znający temat muszą odpowiednio przygo-
tować się do szkolenia.

•	 Trener powinien posiadać podstawową wiedzę na temat sektora społecznego  
i organizacji socjalnych. Jeśli szkolenie jest realizowane dla pracowników określonej 
instytucji, 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 
zakresie powinna być na miejscu wcześniej w dniu szkolenia, aby pomóc w nie-
zbędnych przygotowaniach i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

•	 Trener powinien dbać o własną kondycję. Musi pamiętać o odpowiednim na-
wadnianiu organizmu i chronić struny głosowe, pijąc wodę w temperaturze poko-
jowej. Napoje niezawierające mleka działają łagodząco na struny głosowe i zapo-
biegają wysuszaniu gardła w wyniku długotrwałego mówienia.
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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 ekra-
nu? 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 wykony-
wania ćwiczeń w trakcie szkolenia? Upewnijmy się, czy sprzęt, narzędzia, przybo-
ry lub inne rekwizyty wykorzystywane w czasie prezentacji działają prawidłowo.

•	 Możliwość dopasowania przestrzeni do pracy grupowej – najlepiej sprawdza-
ją 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 wizual-
nych. Gdzie będzie zainstalowany projektor, ekran lub tablica typu flipchart? Urzą-
dzenia takie nie mogą zasłaniać uczestnikom widoku. Z drugiej strony ruch, po-
zycja, działania trenera nie mogą przeszkadzać uczestnikom w pracy podczas 
szkolenia. Ustawienie krzeseł na planie koła zapewni poczucie równości uczest-
ników i zachęci wszystkich do aktywnego udziału w pracy. Dzięki takiej aranżacji 
przestrzeni wszyscy uczestnicy szkolenia będą się przez cały czas widzieć.

•	 Dostępność materiałów. Jeśli do robienia notatek lub rysunków używasz tablic 
typu flipchart, upewnij się, czy masz wystarczająco dużo płacht papieru i zapaso-
we markery. Pisz ciemnymi kolorami, aby osoby siedzące z tyłu widziały notatki 
na flipcharcie. Upewnij się, czy masz wystarczająco dużo materiałów do rozdania 
dla uczestników szkolenia. Wskazane jest, aby odpowiednio ustawić tablicę typu 
flipchart a płachty papieru z uwagami i rysunkami zrobionymi podczas szkole-
nia 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 szkole-
nia służą tzw. techniki przed-treningowe.

Pomyśl o zadaniach dla uczestników do wykonania przed szkoleniem. Zadania takie 
ukierunkują myślenie, wprowadzą do tematu i „otworzą głowę” na nowe informacje.

•	 Krótka informacja o sesjach lub program spotkania – do przekazania uczestni-
kom przed rozpoczęciem szkolenia.  Ulotka prezentująca program zaspokoi cie-
kawość uczestników. Mówi się, że wiedza to potęga – informacje na temat planu 
spotkania przydadzą się wszystkim uczestnikom. Warto by uczestnicy zastano-
wili się wcześniej nad tematami spotkania i przygotowali ewentualne pytania

•	 Wyznaczenie zadań do wykonania przez rozpoczęciem sesji, przekazanie kwe-
stionariusza 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?

Zaleca się, by trenerzy przed szkoleniem przygotowali materiały szkoleniowe dla 
wolontariuszy, obejmujące tematy omawiane w trakcie szkolenia. Do materiałów ta-
kich wolontariusze będą mogli powracać w przyszłości, po rozpoczęciu  pracy. Materiały 
mogą zawierać: politykę wolontariatu przyjętą w danej organizacji socjalnej, zakres obo-
wiązków, listę ważnych kontaktów, ulotki i broszury organizacji, prezentacje, etc. 

Należy zwracać uwagę na kondycję uczestników szkolenia (poziom zaangażowania, 
zmęczenie, stopień koncentracji, etc.), by w odpowiednich momentach robić przerwy 
lub zaproponować obiad. W prezentowanym tu programie szkolenia nie zaznaczyliśmy 
przerw. O tym decyduje trener, zależnie od kształtu szkolenia i jego długości.



11

PRZEBIEG SZKOLENIA - 9 GODZIN SZKOLENIA DLA 
WOLONTARIUSZY 

DZIEŃ 1

Moduł 
programu

Czas 
przy-
dzie-
lony

Cele 

Oczekiwane 
wyniki 

Po zakończeniu 
uczestnicy po-
winni umieć...

Tematy

Metody, 
numer i na-
zwa ćwicze-
nia do wyko-

rzystania
1. 
Wprowa-
dzenie do 
szkolenia – 
1 dzień 

40 Przedstawienie 
trenera / ów  
i uczestników 
szkolenia

Przedstawienie 
szkolenia, jego 
celów i struktury

Badanie ocze-
kiwań i obaw 
uczestników 

Ustalenie zasad 
obowiązujących  
w trakcie szkolenia, 
przedstawienie pla-
nu pierwszego dnia

Omówić cele i 
strukturę szkolenia

Znać uczestników 
szkolenia, ich ocze-
kiwania i obawy 

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

Oczekiwania 
uczestników  
(i obawy)

D1/1 Prezen-
tacja ustna 
– Przed-
stawienie 
uczestników

D1/2 Prezen-
tacja ustna 
– Uzgodnienie 
reguł grupo-
wych oraz 
zebranie ocze-
kiwań i obaw 
uczestników 

2. 
Wprowadze-
nie do wo-
lontariatu

30 Przedstawienie 
koncepcji wolon-
tariatu 

Przedstawienie 
głównych pojęć: 
wolontariusz, 
organizacje anga-
żujące wolontariu-
szy, beneficjenci 

Zdefiniować wolon-
tariat oraz rolę jaką 
odgrywają wolonta-
riusze w programie 
wolontariackim 

Wskazać uczest-
ników programu 
wolontariatu – wo-
lontariuszy, orga-
nizacje angażujące 
wolontariuszy, 
beneficjentów 

Koncepcja wo-
lontariatu – de-
finicja, historia

Główni uczest-
nicy programu 
wolontariatu – 
wolontariusze, 
organizacje 
angażujące 
wolontariuszy 
beneficjenci

D1/3 Prezen-
tacja ustna 
- Wprowa-
dzenie do 
wolontariatu

D1/4 Praca 
grupowa 
– Główni 
uczestnicy 
programu 
wolontariatu

3. 
Prawa i 
obowiązki 
uczestni-
ków pro-
gramu wo-
lontariatu 
– perspekty-
wa prawna

40 Omówienie wy-
mogów prawnych 
dotyczących wolon-
tariatu 

Przedstawienie 
praw i obowiązków 
uczestników pro-
gramu wolontariatu

Wskazać prawa  
i obowiązki wolon-
tariusza w organi-
zacji socjalnej 

Zdefiniować prawa 
i obowiązki organi-
zacji angażujących 
wolontariuszy

Perspektywa 
prawna wolon-
tariatu

Prawa i obo-
wiązki wo-
lontariuszy 
i organizacji 
angażujących 
wolontariuszy

D1/5 Praca 
grupowa – 
Prawa,  obo-
wiązki  i ocze-
kiwania
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4. 
Motywo-
wanie wo-
lontariuszy, 
wartości wo-
lontariatu 

60 Omówienie moty-
wacji wolontariuszy 

Prezentacja korzy-
ści i zalet wolonta-
riatu z akcentem na 
pomoc społeczną

Wymienić motywa-
cje wolontariuszy

Znać osobiste po-
wody i pragnienia 
dotyczące bycia 
wolontariuszem

Znać korzyści i za-
lety wolontariatu 
dla wolontariuszy, 
organizacji, bene-
ficjentów i całego 
społeczeństwa

Motywowanie 
wolontariuszy 

Wartości i zale-
ty wolontariatu

D1/6 Praca 
indywidualna 
– Motywacja 

D1/7 Praca 
indywidualna 
– Motywacja 

D1/8 Baro-
metr –Warto-
ści i zalety

5. 
Nieformalna 
ocena pierw-
szego dnia 
szkolenia

10 Przeprowadzenie 
ogólnej oceny 
pierwszego dnia 
szkolenia

Nie dotyczy Ocena róż-
nych aspek-
tów szkolenia

D1/9 Ocena 
pierwszego  
dnia

180 minut  
(4 godziny)

DZIEŃ 2

Moduł 
programu

Czas 
przy-
dzie-
lony

Cele 

Oczekiwane 
wyniki 

Po zakończeniu 
uczestnicy po-
winni umieć...

Tematy

Metody, 
numer i na-
zwa ćwicze-
nia do wy-

korzystania
6.
Wprowa-
dzenie do 
szkolenia – 
2 dzień 

25 Przypomnienie 
tematów 1 dnia

Przedstawienie 
planu 2 dnia

Wskazać główne 
tematy 1 dnia

Omówić cele i 
strukturę szkolenia

Przypomnienie 
1 dnia szkolenia

Wprowadzenie 
do 2 dnia szko-
lenia

D2/1 Praca 
grupowa - 
Quiz

7. 
Przedsta-
wienie 
organizacji 
socjalnej  
i jej progra-
mu wolon-
tariatu

60 Przedstawienie 
organizacji socjal-
nej – jej wizji, ce-
lów, beneficjentów, 
usług, historii

Przedstawienie 
programu wolon-
tariatu organiza-
cji – przeszłość, 
moment obecny, 
przyszłość

Przedstawienie do-
świadczeń w pracy 
z wolontariuszami 
– główne osiągnię-
cia i wyzwania

Scharakteryzo-
wać organizację 
socjalną i usługi 
świadczone przez 
nią na rzecz bene-
ficjentów 

Wyjaśnić cele i 
treść najważniej-
szych dokumen-
tów dotyczących 
wolontariatu w or-
ganizacji (polityka 
wolontariatu przy-
jęta w organizacji, 
kodeks etyczny, 
zasady pracy, etc.)

Prowadzenie 
do organizacji 
socjalnej i jej 
działań

Program wo-
lontariatu or-
ganizacji 

Doświadcze-
nia organizacji 
we współpra-
cy z wolonta-
riuszami

D2/2 Dysku-
sja (o organi-
zacji) i ramy 
czasowe
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8. 
Uczestnicy 
programu 
wolontaria-
tu w organi-
zacji

30 Przedstawienie 
głównych uczest-
ników programu 
wolontariatu przy-
jętego przez orga-
nizację socjalną

Wyjaśnienie głów-
nych różnic pomię-
dzy wolontariusza-
mi a personelem 
organizacji 

Rozróżnić podsta-
wowe role w pro-
gramie wolonta-
riatu (koordynator 
wolontariatu, opie-
kun wolontariuszy, 
personel etatowy, 
wolontariusze)

Porównać prawa, 
zadania i odpowie-
dzialność zgodnie 
z zakresem obo-
wiązków wolonta-
riusza i pracowni-
ków etatowych 

Główni uczest-
nicy programu 
wolontariatu 

Różne role 
w programie 
wolontariatu 

D2/3 Bura 
mózgów - Za-
dania

D2/4 Praca 
grupowa – 
Zadania

9. 
Bezpośred-
nia praca  
z benefi-
cjentami

90 Przedstawienie 
charakterystyki  
i zachowań benefi-
cjentów 

Przedstawienie 
głównych sytuacji 
problemowych  
i podejść w pracy  
z beneficjentami

Przedstawienie 
głównych wyznań 
w pracy z benefi-
cjentami 

Opisać charaktery-
stykę i zachowania 
beneficjentów 

Wymienić różne 
podejścia do bene-
ficjentów uzależnio-
ne od ich potrzeb 
i sytuacji (napięcie, 
smutek, napady 
lęku, spory z innymi 
beneficjentami, etc.)

Znać główne wy-
zwania w pracy  
z beneficjentami 

Charakterysty-
ka i zachowania 
beneficjentów 

Podejścia do 
pracy z benefi-
cjentami

Wyzwania w 
pracy z benefi-
cjentami

D2/5 Prezen-
tacja ustna

D2/6 Scenka

D2/7 Studium 
przypadku

10. 
Formalna 
ewaluacja 
szkolenia 

20 Przeprowadzenie 
ogólnej oceny 
różnych aspektów 
szkolenia i speł-
nienia oczekiwań 
uczestników

Nie dotyczy Ocena róż-
nych aspek-
tów szkolenia

Kwestiona-
riusz ogólnej 
oceny szko-
lenia

225  
(5 godzin)
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ModUŁ 1 WProWadzenie do SzkoLenia – 1 dzień 

CELE – MODUŁ 1
• Przedstawienie trenera / ów i uczestników szkolenia
• Przedstawienie szkolenia, jego celów i struktury
• Badanie oczekiwań i obaw uczestników 
• Ustalenie zasad obowiązujących w trakcie szkolenia, przedstawienie planu pierw-

szego dnia

WYNIKI – MODUŁ 1
• Omówienie celów i struktury szkolenia
• Przedstawienie uczestników szkolenia oraz ich oczekiwań (i obaw)

D1/1 Prezentacja ustna – Przedstawienie uczestników

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

Powitaj uczestników. Przedstaw się w krótko, zdefiniuj twoją rolę w organizacji 
(może to być organizacja socjalna lub zewnętrzna organizacja / instytucja) i doświadcze-
nie w obszarze, którego dotyczy szkolenie.

 Przejdź do prezentacji uczestników. Do miseczki włóż kolorowe karteczki. Każdy uczest-
nik wyciąga z miseczki jedną lub więcej karteczek. Od koloru karteczki zależy pytanie, na 
które dana osoba musi odpowiedzieć. Kolorom można przypisać różne znaczenia, np.:

• Czerwona kartka: ulubione filmy
• Zielona karta: ulubiona muzyka
• Żółta kartka: ulubione zajęcia
• Pomarańczowa karta: ulubione zwierzęta
• Brązowa karta: najbardziej zapadające w pamięć lub kłopotliwe momenty
• Niebieska karta: „dzika karta” (gracz może powiedzieć, co chce).
Skorzystaj z wyobraźni i wybierz dowolne pytania, które według Ciebie pasują do grupy. 

Możesz dowolnie zmieniać liczbę kolorów. Pytania mogą też wiązać się wyłącznie z tema-
tem szkolenia (np. ulubiona aktywność wolontariacka / wspomnienie / doświadczenie).

Każda osoba przedstawia się, zaczynając od imienia i nazwiska, a następnie odpo-
wiada na pytanie związane z kolorem wybranej karteczki.

Następnie opowiedz o szkoleniu: jego układzie (2 dni), celach, oczekiwanych efek-
tach, głównych tematach i szczegółowym planie pierwszego dnia.  Pamiętaj o kwestiach 
praktycznych, logistyce.
Potrzebne materiały: Flip chart z celami szkolenia / oczekiwanymi rezultatami; Flip chart 
z planem 1 dnia.
Źródło / odniesienie: Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca (2009). Behaviour change communication (BCC) for commu-
nity-based volunteers - Trainers manual. Genewa. Dostępne na: http://www.ifrc.org/
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Global/Publications/Health/119200_BCC%20community%20based%20volunteers%20
trainers%20manual_LR.pdf.  Heinonen, R. (ed.) (2009). ECYC Game Book - Teambuilding 
games, energizers and icebreakers from Youth Clubs around Europe. Helsinki: European 
Confederation of Youth Clubs (ECYC). Dostępne na: https://www.ecyc.org/sites/default/
files/ecyc_game_book.pdf. 

D1/2 Prezentacja ustna – Określenie podstawowych zasad i oczekiwań uczestni-

ków (i obaw)

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

Po wprowadzeniu do szkolenia i prezentacji uczestników nadchodzi czas na przy-
jęcie pewnych zasad. Wyjaśnij, że dzięki wspólnym zasadom postępowania szkolenie 
będzie dla wszystkich przyjemne i produktywne. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

Opcja A – Zapytaj uczestników: Jakich zasad powinniśmy przestrzegać podczas szko-
lenia? Zapisz wszystkie sugestie na flipcharcie. Poddaj je dyskusji, ocenie i uzgodnij  
z grupą. Podziękuj uczestnikom za sugestie i przypomnij o konieczności przestrzegania 
ustalonych reguł. Powieś kartkę z zasadami na ścianie. Niech pozostanie tam dla końca 
szkolenia. Będzie można do niej wrócić, jeśli uzgodnione zasady nie będą przestrzega-
ne. Jeśli wymaga tego sytuacja, reguły mogą być zmieniane.

Opcja B – Wskaż kilka podstawowych zasad obowiązujących na szkoleniu, takich 
jak: punktualność, wolność wypowiedzi, słuchanie innych. Poproś uczestników, aby do-
dali zasady, które uważają za ważne.

Gdy wszyscy uczestnicy przedstawili się, zapytaj o ich oczekiwania i obawy. Daj każdej 
osobie dwie karteczki samoprzylepne (w dwóch różnych kolorach) i poproś o zapisanie jed-
nego oczekiwania dotyczącego działalności wolontariackiej w organizacji socjalnej (progra-
mu wolontariatu) a na drugiej karteczce – oczekiwania dotyczącego samego szkolenia, 
atmosfery, innych uczestników, trenera, metod (ogólnie szkolenia). Uczestnicy przykle-
jają karteczki na flipcharcie. Przeanalizuj oczekiwania uczestników i podsumuj. Następnie 
przedstaw cele i spodziewane efekty pierwszego dnia szkolenia, z uwzględnieniem oczeki-
wań uczestników. Podczas szkolenia pamiętaj o oczekiwaniach, zwłaszcza w trakcie oma-
wiania praw i obowiązków wolontariuszy,  potrzeb organizacji  angażujących wolontariuszy, 
ról i zadań w programie wolontariatu (PUNKTY 2, 3, 8). Lista oczekiwań uczestników powin-
na zostać powieszona w widocznym miejscu i pozostać tam do końca szkolenia.

W tej części należy również przyjrzeć się obawom dotyczącym działalności wolonta-
riackiej w organizacji socjalnej. Można to zrobić na wiele sposobów:

Opcja A – Do poprzedniego ćwiczenia dołącz obawy - rozdaj uczestnikom trzy sa-
moprzylepne karteczki (w trzech różnych kolorach);

Opcja B - Po omówieniu oczekiwań zapytaj o obawy. Możesz poprosić uczestników, 
aby zastanowili się nad różnymi sytuacjami w pracy wolontariackiej i powiedzieli, czego 
się obawiają, z czym nie umieliby sobie poradzić. Podkreśl, że obawy będą szczegółowo 
omawiane w drugim dniu szkolenia w kontekście bezpośredniej pracy z beneficjentami;
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OPCJA C –  Poświęć czas na omówienie obaw w drugim dniu, w punkcie 9. Bezpo-
średnia praca z beneficjentami. 

Rozmowa na temat obaw stanowi dobry wstęp do analizy sytuacji, z którymi wo-
lontariusz może spotkać się w ramach wolontariatu. Obawy można wykorzystać przy 
wyborze sytuacji analizowanych drugiego dnia szkolenia w punkcie 9 – bezpośrednia 
praca z beneficjentami - scenki.

Pytania do rozważenia przez trenera:
1) Jak oczekiwania uczestników mają się do treści szkolenia, oczekiwanych wyników?
2) W jaki sposób oczekiwania uczestników zostaną spełnione? Kto będzie za to odpowie-
dzialny? Jakie oczekiwania nie zostaną spełnione, bo wykraczają poza ramy szkolenia?
3) Czy uczestnicy zgłaszają jakieś dodatkowe uwagi?
4) Jakie obawy wskazali uczestnicy? W której części szkolenia grupa zajmie się tym 
tematem (jeśli nie zostaną one omówione w ramach punktu 9)?

Potrzebne materiały: Płachta papieru, pisaki. Płachta papieru podzielona na dwie ko-
lumny (wolontariat w organizacji socjalnej; szkolenie ogółem).

ModUŁ 2 WProWadzenie do WoLontariatU 

CELE – MODUŁ 2
• Przedstawienie koncepcji wolontariatu 
• Przedstawienie głównych pojęć: wolontariusz, organizacje angażujące wolonta-

riuszy, beneficjenci

WYNIKI – MODUŁ 2
• Zdefiniowanie wolontariatu oraz roli jaką odgrywają wolontariusze w progra-

mie wolontariackim 
• Wskazanie uczestników programu wolontariatu – wolontariusze, organizacje 

angażujące wolontariuszy, beneficjenci

D1/3 Prezentacja ustna – Wprowadzenie do wolontariatu

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

Powitaj uczestników. Przedstaw się w krótko, zdefiniuj twoją rolę w organizacji 
(może to być organizacja socjalna lub zewnętrzna organizacja / instytucja) i doświadcze-
nie w obszarze, którego dotyczy szkolenie.

 Przejdź do prezentacji uczestników. Do miseczki włóż kolorowe karteczki. Każdy uczest-
nik wyciąga z miseczki jedną lub więcej karteczek. Od koloru karteczki zależy pytanie, na 
które dana osoba musi odpowiedzieć. Kolorom można przypisać różne znaczenia, np.:



17

• Czerwona kartka: ulubione filmy
• Zielona karta: ulubiona muzyka
• Żółta kartka: ulubione zajęcia
• Pomarańczowa karta: ulubione zwierzęta
• Brązowa karta: najbardziej zapadające w pamięć lub kłopotliwe momenty
• Niebieska karta: „dzika karta” (gracz może powiedzieć, co chce).
Skorzystaj z wyobraźni i wybierz dowolne pytania, które według Ciebie pasują do grupy. 

Możesz dowolnie zmieniać liczbę kolorów. Pytania mogą też wiązać się wyłącznie z tema-
tem szkolenia (np. ulubiona aktywność wolontariacka / wspomnienie / doświadczenie).

Każda osoba przedstawia się, zaczynając od imienia i nazwiska, a następnie odpo-
wiada na pytanie związane z kolorem wybranej karteczki.

Następnie opowiedz o szkoleniu: jego układzie (2 dni), celach, oczekiwanych efek-
tach, głównych tematach i szczegółowym planie pierwszego dnia.  Pamiętaj o kwestiach 
praktycznych, logistyce.
Potrzebne materiały: Flip chart i pisaki; Prezentacja power point dotycząca definicji wo-
lontariatu, wolontariuszy, ram prawnych; Flip chart i pisaki do wskazania trzech kluczo-
wych aspektów wolontariatu 
Źródło / odniesienie: IO1 Jak wprowadzać program wolontariacki w organizacji socjalnej 
- przewodnik krok po kroku.

D1/4 Praca grupowa – Główni uczestnicy programu wolontariatu 

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

Zrób krótkie wprowadzenie do zjawiska wolontariatu jako procesu angażującego 
(najczęściej): wolontariuszy, organizacje zatrudniające wolonatriuszy i beneficjentów 
(nie zawsze bezpośrednio).

Krótko zdefiniuj każdą z grup:
• Wolontariusz - osoba, która dobrowolnie, w wolnym czasie, bez rekompensaty 

finansowej działa w organizacji realizując cele obywatelskie, charytatywne lub 
humanitarne.

• Organizacja angażująca wolontariuszy - organizacja nienastawiona na zysk 
(non-profit [1]), angażująca wolontariuszy w celu realizacji wysokiej jakości pro-
gramów i usług na rzecz beneficjentów. Główną grupą docelową projektu SoVol 
są instytucje publiczne angażujące wolonatriuszy .

• Beneficjent - osoba lub grupa osób, które korzystają z działalności i usług orga-
nizacji socjalnej.

Możesz podać powyższe definicje, dokonać przeglądu definicji zaczerpniętych z ak-
tów prawnych lub przedstawić definicję przyjetą przez organizację socjalną.

Należy zauważyć, że z punktu widzenia organizacji angażującej wolonatriuszy, za 
realizację programu wolontariatu może być odpowiedzialnych kilka osób. Należy pod-
kreślić rolę koordynatora wolontariatu i opiekuna wolontariuszy.
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 Wyjaśnij, że w drugim dniu szczegółowo omówicie role i zadania każdej ze stron progra-
mu wolontariatu; będzie też okazja do spotkania z przedstawicielami organizacji socjalnej. 
Potrzebne materiały: Prezentacja power point (definicje: wolontariusz, organizacja an-
gażująca wolontariuszy, beneficjent)
Materiały do rozdania: Prawodawstwo i dokumenty prawne dotyczące wolontariatu

1 – Organizacja nienastawiona na zysk (non-profit) to organizacja, której podstawowym celem jest świadczenie usług 
na rzecz społeczeństwa bez motywacji finansowej. Organizacjami non-profit są: stowarzyszenia, fundacje, organizacje 

charytatywne, instytucje publiczne takie jak szkoły, domy dziecka, instytucje kulturalne, ośrodki opieki medycznej, etc.

ModUŁ 3 PraWa i oboWiązki UczeStnikóW Pro-
GRAmU WOLONTARIATU – PERSPEKTYWA PRAWNA

CELE – MODUŁ 3
• Omówienie wymogów prawnych dotyczących wolontariatu 
• Przedstawienie praw i obowiązków uczestników programu wolontariatu

WYNIKI – MODUŁ 3
• Wskazanie praw i obowiązków wolontariusza w organizacji socjalnej 
• Zdefiniowanie praw i obowiązków organizacji angażujących wolontariuszy

D1/5 Praca grupowa – Prawa,  obowiązki i oczekiwania

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

Krótko opowiedz o wolontariacie jako działaniu z wolnej woli. Podkreśl, że decyzja  
o zostaniu wolontariuszem pociąga za sobą określone prawa i obowiązki dla każdej z za-
angażowanych stron – również dla organizacji zatrudniającej wolontariuszy. Zwróć uwa-
gę, że każda organizacja angażująca wolontariuszy - obok ogólnych zapisów prawnych 
przyjętych w danym kraju - ma własne zasady i regulacje. Formalne prawa i obowiąz-
ki określa Ustawa o wolontariacie. Poproś uczestników o porozmawianie o wymogach 
nieformalnych, przyjętych w organizacji socjalnej, w której prowadzone jest szkolenie. 

Podziel uczestników na dwie małe, podobnej wielkości grupy. Podziału można dokonać z 
wykorzystaniem różnych technik, na przykład: podziel uczestników na dwie grupy na podstawie 
urodzin - zacznij od stycznia i zapytaj, kto urodził się w tym miesiącu; zapisz imiona uczestników, 
przejdź do lutego, marca i tak dalej aż do grudnia. Jeśli liczba osób urodzonych w którymś z mie-
sięcy będzie zbyt wysoka, zapytaj o dokładną datę i na tej podstawie dokonaj podziału. Każdej 
grupie przydziel zadanie: grupa 1 ma wymienić prawa i obowiązki wolontariuszy; grupa 2 ma 



19

wymienić prawa i obowiązki organizacji angażujących wolontariuszy.  Po zakończeniu pracy, 
każda grupa przedstawia wnioski. Przeanalizuj wyniki. Wskaż, które z wymienionych wymogów 
są częścią ram prawnych a które wynikają z wewnętrznych regulacji danej organizacji socjalnej. 
Jeśli jest taka potrzeba, dodaj pominięte przez uczestników prawa lub obowiązki. Podkreśl, że 
każda organizacja ma własne oczekiwania, dlatego ważne jest, aby oczekiwania te zostały jasno 
zakomunikowane wolontariuszom. Krótko, nawiązując do ćwiczenia, przedstaw oczekiwania 
organizacji dotyczące obecnych na szkoleniu wolontariuszy. Sprawdź jak uczestnicy postrzegają 
stawiane  im oczekiwania. Czy mają poczucie, że będą w stanie je spełnić?

Pytania podsumowujące:
1) Czy prawa i obowiązki wolontariuszy i organizacji angażujących wolontariuszy są 
ze sobą powiązane, w jaki sposób? 
2) Dlaczego ważna jest znajomość praw i obowiązków wolontariuszy i organizacji 
ich angażujących? 
3) Które z oczekiwań uczestników opisane w punkcie 1 są zbieżne z oczekiwaniami 
organizacji? 
4) Jeśli organizacja ma doświadczenie w pracy z wolontariuszami: Które z jej zobo-
wiązań w stosunku do wolontariuszy nie są realizowane? Dlaczego? 
5) Jeżeli uczestnicy mają doświadczenie w wolontariacie: Które z praw wolontariuszy 
są najczęściej naruszane? 

Potrzebne materiały: Flip chart i pisaki (potrzebne przy podziale uczestników na grupy na 
podstawie daty urodzenia); Cztery płachy papieru i pisaki – praca grupowa (prawa wolonta-
riuszy, obowiązki wolontariuszy, obowiązki organizacji angażujących wolontariuszy, oczeki-
wania organizacji angażujących wolontariuszy);  Prezentacja power point (Prawa i obowiązki 
wolontariuszy i organizacji angażujących wolontariuszy; Oczekiwania organizacji socjalnych 
angażujących wolontariuszy)
Materiały do rozdania: Prawodawstwo i dokumenty dotyczące wolontariatu. Doku-
ment opisujący prawa i obowiązki wolontariuszy oraz oczekiwania organizacji socjalnej

ModUŁ 4 MotYWoWanie WoLontariUSzY, 
Wartości WoLontariatU

CELE – MODUŁ 4
• Omówienie motywacji wolontariuszy 
• Prezentacja korzyści i zalet wolontariatu z akcentem na pomoc społeczną

WYNIKI – MODUŁ 4
• Wskazanie motywacji wolontariuszy
• Znajomość osobistych powodów i pragnień dotyczących bycia wolontariuszem
• Znajomość korzyści i zalet wolontariatu dla wolontariuszy, organizacji, benefi-
cjentów i całego społeczeństwa 
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D1/6 Praca indywidualna – Motywacja 

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

Daj każdemu uczestnikowi jedną lub dwie wypowiedzi wolontariusza i / lub organi-
zacji angażującej wolontariuszy dotyczące, odpowiednio, ich motywacji do pracy wolon-
tariackiej lub motywacji do angażowania wolontariuszy. Przykłady wypowiedzi znajdziesz 
w dziale „Materiały do rozdania” poniżej. Wybierz wypowiedzi wolontariuszy i organizacji 
prezentujące różne motywy, z naciskiem na wolontariat w organizacjach socjalnych. 

Daj uczestnikom czas na przeczytanie wypowiedzi. Następnie poproś o powiedze-
nie, czyją wypowiedź czytali i jaką motywację miała dana osoba lub organizacja. Wymie-
niane przez uczestników motywacje spisz na kartkach formatu A4 i przyklej do ściany 
(jeden motyw = jedna kartka). Jeśli motywacje powtarzają się, zapisuj je tylko raz. Zebra-
ny materiał użyjesz w następnym ćwiczeniu. 
Potrzebne materiały: Flip chart i pisaki. Wypowiedzi wydrukowane na oddzielnych kart-
kach. Kartki formatu A4 
Materiały do rozdania: Wypowiedzi wolontariuszy:

1) Mam 25 lat. Od dwóch miesięcy pracuję jako wolontariuszka w obozie dla uchodźców. 
Sama byłam zmuszona do opuszczenia kraju. Myślę, że dzięki temu doświadczeniu oraz 
zmianom jakie przeszłam będę w stanie pomagać osobom w podobnej sytuacji. – Mary 
2) Za tydzień skończę 27 lat. Niedawno zdałem sobie sprawę, że nie chcę żyć tak, jak 
żyłem do tej pory. Nie jest moim marzeniem praca w korporacji zarabiającej miliardy 
dolarów jako ktoś, kto zwiększy jej zyski o kolejny miliard. Chcę robić coś, co ma sens. 
Mam bogate doświadczenie w pracy wolontariackiej: uczyłem dzieci imigrantów, po-
magałem seniorom, spędzałem czas z bezdomnymi, odwiedzałem osoby uzależnione 
w czasie wakacji. Każde z tych działań dawało mi poczucie spełnienia, jakiego nie do-
świadczyłem w żadnej innej pracy. – Alicedela 
3) Żyję wygodnie. Nie mam jachtu ani luksusowego samochodu, ale i bez tego czuję 
się osobą uprzywilejowaną. Zawsze gdy mogę poświęcić trochę czasu innym, przez 
chwilę przestać dbać tylko o siebie, pomóc komuś, kogo życie ułożyło się mniej po-
myślnie niż moje, nie waham się ani chwili. – Lee 
4) Jestem wolontariuszem, bo chcę zamieniać świat. Działać, robić coś ważnego. Wo-
lontariat to dobry sposób pomagania tym, którzy najbardziej pomocy potrzebują. To 
też często doskonała okazja, by zobaczyć jak pomysł rozwija się od początku od koń-
ca. Doskonała okazja do poznania innych ludzi i nawiązania przyjaźni na całe życie. 
Możliwość dowiedzenia się czegoś o innych kulturach. – Dave 
5) Od niemal 15 lat pracuję jako wolontariusz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Je-
stem osobą uzależnioną! Pracownicy Ośrodka są niezwykle pomocni a inni wolonta-
riusze – jak rodzina. Czasami wpadam do Ośrodka w dni, gdy nie mam dyżuru, żeby 
tam pobyć. To miejsce jest dla mnie jak drugi dom. – Eric 
6) Zawsze chciałem to robić. Organizacja XY przez długi czas stanowiła ważną część 
życia mojego ojca. Wiele słyszałem o tym, ile dobrego zrobiła dla ludzi. – Peter 
7) Mam powód, by wyjść z domu i zająć się czymś. Co to za przyjemność, być emery-
tem i cały dzień siedzieć w domu? – Bill 
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8) Wyglądało na to, że nie będę mieć nic do roboty. Myśl o tym, że będę siedzieć bez-
czynnie w domu przerażała mnie, zdecydowałam więc, że zostanę wolontariuszką. Cieszy 
mnie świadomość, że pomagam ludziom i wnoszę coś do lokalnej społeczności. – Keith  

Wypowiedzi organizacji angażujących wolontariuszy:
1) Wszystkie zadania związane z poradnictwem dla młodzieży, dostarczaniem posiłków, 
naprawą rowerów nasza organizacja powierza wolontariuszom. Mamy poczucie, że dzia-
łania te, niezmiernie ważne w kontekście naszej misji, najlepiej wykonują właśnie wolon-
tariusze – osoby nieodpłatnie poświęcające swój czas i zdolności – a nie personel płatny. 
2) Organizacja Reinarde rezerwuje pewne zadania i funkcje dla woluntariuszy, dając 
w ten sposób możliwości włączania się w działania społeczne, zdobywania informacji 
i wspierania naszej pracy.
3) Zgodnie ze zobowiązaniem do transparentności i otwartości organizacja React za-
prasza wolontariuszy do włączania się w jej działania poprzez wspieranie personelu 
organizacji, piastowanie funkcji kierowniczych, świadczenie usług beneficjentom.
4) Nasza organizacja angażuje wolontariuszy, by korzystać z umiejętności, doświad-
czeń i talentów innych niż te, które posiadają nasi pracownicy.
Każdy z pracowników naszej organizacji szuka sposobów angażowania wolontariu-
szy. W ten sposób realizujemy zobowiązanie do angażowania społeczności lokalnej 
we wszystkie aspekty naszej pracy.
5) Nasza organizacja zobowiązała się do kształcenia profesjonalistów w obszarze 
usług socjalnych i pomocy nieformalnej. Pewne zadania i role w organizacji zarezer-
wowaliśmy dla wolontariuszy, dając im w ten sposób możliwość zdobycia doświad-
czenia zawodowego.
6) Misją naszej organizacji jest pomoc osobom młodym / osobom z niepełnosprawno-
ściami / imigrantom / osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Misję te realizujemy 
również poprzez angażowanie osób młodych / osób z niepełnosprawnościami / imi-
grantów / osób bezrobotnym /etc. w roli wolontariuszy w naszej organizacji. Doświad-
czenia i umiejętności zdobyte w ramach wolontariatu pomogą tym osobom w znajdo-
waniu zatrudnienia i kształtowaniu dalszej kariery zawodowej.
7) Jak pokazują doświadczenia naszych wolontariuszy i beneficjentów, program wo-
lontariatu ma wiele zalet. Dzięki niemu nasi beneficjenci mogą ciekawie spędzać czas 
i nie są sami a wolontariusze zdobywają niezapomniane doświadczenia, wiedzę prak-
tyczną i wielu przyjaciół. Program ma ogromne znaczenia dla psychospołecznego 
funkcjonowania dzieci i rozwoju kompetencji przyszłych specjalistów nauk społecz-
nych, humanistyki i opieki zdrowotnej. 

Źródło / odniesienie: http://www.coyotecommunications.com/volunteer/mission.shtml 
https://www.ageuk.org.uk/wirral/how-you-can-help-us/what-our-volunteers-say/  
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D1/7 Praca indywidualna – Motywacja  

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

Każdy uczestnik mówi, co motywuje go do bycia wolontariuszem. Na samoprzylepnej 
karteczce zapisuje, dlaczego chce być wolontariuszem w danej organizacji socjalnej.

Po poprzednim ćwiczeniu zawisły na ścianie kartki formatu A4 z różnymi motywacjami. 
Sala została podzielona na obszary różnych motywacji, np. w jednym miejscu znalazły się 
wpisy dotyczące pomagania innym ludziom, w innym – zdobywanie wiedzy i umiejętności, 
współpraca z innymi, pożyteczne spędzanie wolnego czasu, etc. Warto pewien obszar prze-
znaczyć na kategorię INNE, uczestnicy mogą bowiem wskazać motywacje, o których nie 
pomyśleli w poprzednim ćwiczeniu. 

Poproś uczestników, by przez chwilę zastanowili się i spisali na karteczkach rzeczy, 
które ich motywują a następnie przykleili karteczki na odpowiednich kartkach A4. Jeżeli 
dana motywacja nie pasuje do żadnej z określonych wcześniej kategorii, należy przykleić 
ją w kategorii INNE.

Kończąc ćwiczenie, podsumuj:
• Różni ludzie mają różne motywacje 
• Każda motywacja jest dobra (z wyłączeniem tych, które mogą być niebezpieczne 

dla beneficjentów lub organizacji angażującej wolontariuszy) 
• Bardzo ważne jest, by każda ze stron jasno komunikowała swoje oczekiwania (wo-

lontariusz → organizacja oraz organizacja → wolontariusz)
• Pierwotne motywy / powody zaangażowania się w wolontariat mogą (i najczęściej 

tak się właśnie dzieje) zmieniać się w czasie (korzyść osobista → korzyść społeczna)
Potrzebne materiały: Karteczki samoprzylepne, papier; Pisaki, długopisy; Motywacje 
spisane na kartkach formatu A4 z poprzedniego ćwiczenia; Prezentacja power point.

D1/8 Barometr – Wartości i zalety 

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

Przygotuj salę w taki sposób, aby na trzech ścianach można było powiesić kartki 
papieru formatu A4. Na jednej z nich napisz ZGADZAM SIĘ, na drugiej NIE ZGADZAM SIĘ 
a na trzeciej NIE WIEM / NIE JESTEM PEWNY. Poproś uczestników, by stanęli na środku 
pokoju. Poinstruuj, by przeczytali po jednym zdaniu dotyczącym wartości i korzyści wy-
nikających z wolontariatu. Każdy uczestnik zastanawia się, czy zgadza się, nie zgadza się, 
nie jest pewny, czy zgadza się, z tym co usłyszał. Następnie staje przy ścianie, na której 
wisi kartka wyrażająca jego zdanie. Poproś uczestników o wyjaśnienie ich stanowiska. 
Nie musisz pytać każdego, zapytaj jedną osobę, która się zgadza, jedną która się nie 
zgadza i jedną która nie jest pewna. Omów wartości i korzyści wolontariatu wyrażo-
ne w poszczególnych wypowiedziach. W materiałach znajdziesz kilka przykładów. Na 
koniec przedstaw kodeks etyczny organizacji socjalnej lub danego kraju, kładąc nacisk 
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na wolontariuszy, organizacje i beneficjentów. Jeśli w organizacji lub kraju nie przyjęto 
kodeksu etycznego, zakończ tę część szkolenia krótkim przeglądem istotnych wartości  
i korzyści, jakie wolontariat przynosi poszczególnym stronom.
Potrzebne materiały: Deklaracja wartości wolontariatu; Trzy kartki formatu A4; Prezen-
tacja power point.
Materiały do rozdania: Wartości i korzyści wynikające z wolontariatu 

1) Zaangażowanie wolontariuszy dowodzi, że społeczność lokalna wnosi istotny wkład 
w działania organizacji i realizację jej celów.
2) Wolontariusze przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. 
3) Wolontariat przyczynia się do integracji i walki z wykluczeniem społecznym (wypo-
wiedź powinna być dopasowana do potrzeb beneficjentów danej organizacji socjal-
nej, tak by uczestnicy mogli się do niej odnosić). 
4) Wolontariat pomaga w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, ograniczaniu 
ubóstwa oraz społecznego i zawodowego wykluczenia.
5) Wolontariat pomaga zdobywać nowe umiejętności i wiedzę oraz wykorzystywać je 
dla dobra innych.
6) Wolontariat pozwala otaczać lepszą opieką osoby starsze (lub inne, określone gru-
py beneficjentów).
7) Wolontariat pozwala na zaangażowanie się w procesy społeczne.
8) Wolontariat to wyraz solidarności i odpowiedzialności za wszystkich członków spo-
łeczeństwa, bez dążenia do osiągnięcia osobistych materialnych korzyści.

ModUŁ 5 nieforMaLna ocena PierWSzeGo dnia 
SZKOLENIA 

CELE – MODUŁ 5
• Przeprowadzenie ogólnej oceny pierwszego dnia szkolenia

WYNIKI – MODUŁ 5
• Nie dotyczy

D1/9 Ocena pierwszego dnia 

Czas: 10 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 
Opcja A – Ocena na tarczy

Zachęć uczestników do nieformalnej oceny pierwszego dnia szkolenia. Na tabli-
cy typu flipchart narysuj tarczę podzieloną na cztery równe części. Wyjaśnij, że każda 
ćwiartka dotyczy innego aspektu szkolenia: 
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a) przydatność treści szkoleniowych 
b) jakość trenerów 
c) możliwości aktywnego uczestnictwa 
d) logistyka. 

Tarcza ma trzy koncentryczne okręgi, zakreślone wokół celu, oznaczające odpo-
wiednio: bardzo zadowolony, zadowolony, niezadowolony. Środek tarczy  - obszar naj-
bliżej celu - oznacza najwyższy poziom zadowolenia. Poproś uczestników, by pisakami 
zaznaczyli punkt na tarczy odpowiadający stopniowi ich zadowolenia z poszczególnych 
aspektów szkolenia. Sprawdź, czy jakieś aspekty szkolenia nie zostały ocenione wyjąt-
kowo nisko. Jeśli tak jest, 

1) porozmawiaj o tym z grupą lub 
2) wykorzystaj tę informację, by zmienić, poprawić tę część szkolenia następnego dnia.

Opcja B – Okrzyki piratów 
Uczestnicy stają w kręgu. Każdy z nich wskazuje element szkolenia, który wywołał u nich 

następujące reakcje:
• Ach! (bardzo mi się podobało) 
• O, nie! (nie podobało mi się)
• Oho! (coś nowego, interesującego)

Na przykład: uczestnik mówi głośno „ach!” i dodaje, np.: „bardzo podobała mi się 
atmosfera na szkoleniu”; następnie: „o, nie!” i dodaje, np.: „nie podobało mi się, że mie-
liśmy tak mało czasu”; i następnie:  „oho!” i dodaje, np. „nową rzeczą była dla mnie 
definicja wolontariatu”. Można wprowadzać rozmaite wariacje, korzystać z karteczek 
samoprzylepnych, wybrać inne wykrzykniki, etc. 

Opcja C – Samoloty
Poproś uczestników o zapisanie na kartkach odpowiedzi na kilka pytań, np. Czego 

się dowiedziałeś? Co warto poprawić? Uczestnicy robią z kartek samoloty i rzucają nimi 
do kosza.
Potrzebne materiały: 
Opcja A: Pisaki dla wszystkich uczestników; Flip chart z rysunkiem tarczy podzielonej 
na ćwiartki
Opcja C: Kartki formatu A4 dla każdego uczestnika; Kubeł lub inny pojemnik do którego 
będzie można celować papierowymi samolotami

Źródło / odniesienie: https://www.woodcraft.org.uk/sites/default/files/Evaluation%20
and%20reflection%20activities.pdf
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ModUŁ 6  WProWadzenie do SzkoLenia – 2 dzień 

CELE –MODUŁ 6
• Przypomnienie tematów 1 dnia
• Przedstawienie planu 2 dnia
WYNIKI – MODUŁ 6
• Wskazanie głównych tematów 1 dnia
• Omówienie celów i struktury szkolenia

D2/1 Praca grupowa – Quiz 

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

Podziel uczestników na małe grupy (3, 4 lub 5 - w zależności od liczby uczestników). 
Możesz w tym celu skorzystać z różnych metod. Przygotuj kartki z pytaniami dotyczący-
mi zagadnień omawianych poprzedniego dnia. 

Pierwsza grupa wyciąga kartę z pytaniem, odczytuje je na głos i odpowiada. Jeśli gru-
pa nie zna odpowiedzi, pytanie kierowane jest do pozostałych grup. Kolejna grupa losuje 
pytanie. Pilnuj kolejności! Po odczytaniu pytania grupa ma kilka chwil na zastanowienie 
i odpowiedź. Jeśli odpowiedź jest niepoprawna, niepełna lub grupa jej nie zna, pytanie 
kierowane jest do grupy, której członkowie jako pierwszy podnieśli ręce. Za poprawne od-
powiedzi przydzielaj punkty. Na koniec grupa która zwycięży otrzymuje nagrodę (materiał 
promocyjny, słodycze, etc.). Po quizie przedstaw plan drugiego dnia szkolenia. 
Potrzebne materiały: Karty z pytaniami (każde pytanie na osobnej kartce);  Tablica typu 
flipchart do zliczania punków; Nagrody: materiały promocyjne, słodycze, etc.; Plan drugie-
go dnia szkolenia.
Materiały do rozdania: Pytania do quizu spisane na małych karteczkach: 

1. Jak brzmi definicja wolontariatu?
2. Jakie organizacje mogą angażować wolontariuszy? 
3. Kto, zgodnie z ustawą o wolontariacie, może być wolontariuszem?
4. Wymień 3 prawa wolontariusza.
5. Wymień 3 obowiązki wolontariusza.
6. Wymień 3 obowiązki organizacji angażujących wolontariuszy.
7. Wymień 5 motywacji do bycia wolontariuszem.
8. Wymień 3 oczekiwania organizacji. 
9. Wymień 5 wartości wolontariatu
10. Wymień 10 stanowisk, które mogą być powierzone wolontariuszom.
11. Czym różni się tradycyjne rozumienie wolontariatu od współczesnego?
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ModUŁ 7 PrzedStaWienie orGanizacJi SocJaLneJ 
I JEJ PROGRAmU WOLONTARIATU

CELE –MODUŁ 7
• Przedstawienie organizacji socjalnej – jej wizji, celów, beneficjentów, usług, historii
• Przedstawienie programu wolontariatu organizacji – przeszłość, moment obecny, 

przyszłość
• Przedstawienie doświadczeń w pracy z wolontariuszami – główne osiągnięcia i wyzwania

WYNIKI – MODUŁ 7
• Scharakteryzowanie organizacji socjalnej i usług świadczonych przez nią na rzecz 

beneficjentów 
• Wyjaśnienie celów i treści najważniejszych dokumentów dotyczących wolonta-

riatu w organizacji (polityka wolontariatu przyjęta w organizacji, kodeks etyczny, 
zasady pracy, etc.)

D2/2 Dyskusja (o organizacji) i ramy czasowe

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

Zanim przedstawisz organizację, krótko porozmawiaj z uczestnikami i dowiedz się, 
ile wiedza o jej celach, beneficjentach, programach. Zacznij od pytania, kto chciałby opo-
wiedzieć o organizacji pozostałym uczestnikom. 

Możesz zadać następujące pytania: 
• Jak sądzisz, które z naszych działań / projektów są najlepiej znane?
• Kim są nasi beneficjenci?
• Co wiesz o naszym programie wolontariatu?
• Dlaczego chcesz być wolontariuszem w naszej organizacji?
Następnie przedstaw najistotniejsze informacje dotyczące organizacji socjalnej i programu 

wolontariatu. Możesz zapisać najważniejsze informacje lub wydarzenia na karteczkach samo-
przylepnych i umieścić je w odpowiednim miejscu na osi czasu lub zapiać bezpośrednio na osi. 
Oś czasu to pasek papieru z zaznaczonymi latami powieszony na ścianie na początku ćwiczenia. 

Po wypełnieniu osi czasu wydarzeniami przedstaw najważniejsze dokumenty orga-
nizacji dotyczące programu wolontariatu i rozdaj materiały uczestnikom. 
Potrzebne materiały: Oś czasu – pasek papieru wycięty i sklejony z kilku kartek; Kar-
teczki samoprzylepne. Prezentacja power point (Informacje o organizacji socjalnej i jej 
programie wolontariatu)
Materiały do rozdania: Informacje o organizacji – ulotki, broszury, raport roczny, poli-
tyka wolontariatu, kodeks etyczny, zasady pracy. Polityka współpracy z wolontariuszami 
(Podręcznik dla wolontariuszy)
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ModUŁ 8 UczeStnicY ProGraMU WoLontariatU 
W ORGANIZACJI SOCJALNEJ

CELE – MODUŁ 8
• Przedstawienie głównych uczestników programu wolontariatu przyjętego przez or-

ganizację socjalną
• Wyjaśnienie głównych różnic pomiędzy wolontariuszami a personelem organizacji 
• Opisanie zakresu obowiązków wolontariusza w organizacji

WYNIKI – MODUŁ 8
• Rozróżnienie podstawowych ról w programie wolontariatu (koordynator wolon-

tariatu, opiekun wolontariuszy, personel etatowy, wolontariusze)
• Porównanie praw, zadań i odpowiedzialności zgodnie z zakresem obowiązków 

wolontariusza i pracowników etatowych

Opcja A - D2/3 Burza mózgów – Zadania

Opcja B - D2/4 Praca grupowa – Zadania

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

Wprowadzenie
Przypomnij uczestnikom temat omawiany w pierwszym dniu szkolenia, punkt 2 – 

Wprowadzenie do wolontariatu - D1/4 Praca grupowa – Główni uczestnicy programu 
wolontariatu. Wyjaśnij, że w tym momencie zajmiecie się nieco szerzej zadaniami  po-
szczególnych osób w progami wolontariatu. Na początek możesz przestawić lub przy-
pomnieć następujące definicje:

• Wolontariusz - osoba, która dobrowolnie, w wolnym czasie, bez rekompensaty 
finansowej działa w organizacji realizując cele obywatelskie, charytatywne lub 
humanitarne.

• Koordynator wolontariatu – osoba zarządzająca programem wolontariatu w za-
trudniającej ją organizacji lub w imieniu organizacji, która zleciła jej tę rolę. Koor-
dynator zarządza pracą wolontariuszy i ich relacjami z pracownikami organizacji, 
beneficjentami i innymi wolontariuszami. Koordynator wdraża Cykl Zarządzania 
Wolontariatem w organizacji.

• Opiekun wolontariuszy – osoba zapewniająca osobiste wsparcie wolontariuszom 
działającym w organizacji. Opiekun pomaga wolontariuszom w kwestiach dotyczą-
cych pracy z beneficjentami, w rozwiązywaniu problemów i dylematów, czasami 
również w nauce i rozwoju zawodowym, w określonym czasie, poprzez regularne 
spotkania. Opiekun jest pośrednikiem pomiędzy beneficjentami a wolontariuszami.
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Opcja A – Burza mózgów – Zadania
Wyjaśnij, że celem następnego ćwiczenia będzie głębsze zastanowienie się nad ro-

lami poszczególnych osób w programie wolontariatu oraz ich zadaniami i obowiązkami. 
Przygotuj trzy arkusze: 
Zadania:
• Wolontariuszy
• Koordynatora wolontariatu
• Opiekuna wolontariuszy 
Podziel uczestników na małe, jeśli to możliwe, równe grupy (zależnie od ilości do-

stępnych tablic typu flip chart). Poproś zespoły o spisanie zadań pełnionych przez po-
szczególne osoby w organizacji. Po kilku minutach poproś grupy o zmianę miejsca (każ-
da grupa przechodzi do następnego flip chartu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i 
dopisuje zadania, o których nie pomyślała poprzednia grupa. 

Ćwiczenie trwa do momentu, gdy każda grupa powróci do tablicy, od której zaczyna-
ła. Celem jest zachęcenie uczestników do głębszego zastanowienia się nad tematem, wyj-
ścia poza pierwsze skojarzenia. Po zakończeniu jedna osoba odczytuje zapiski. Pozostali 
uczestnicy mogą dodawać nowe zadania w ramach każdej z ról lub wprowadzać korekty. 
W podsumowaniu trener podkreśla znaczenie każdego z uczestników programu wolon-
tariatu i relacji danej osoby z wolontariuszami. 

Podpowiedź: zanim uczestnicy zaczną pisać, poproś, by pomyśleli ogólnie o zadaniach 
wspomnianych wcześniej trzech grup (np. wolontariusze piszą sprawozdania, muszą być 
punktualni…) a następnie, w podsumowaniu pracy zespołów, podaj bardziej konkretne 
przykłady (np. wolontariusze wypełniają arkusze czasu pracy na recepcji w organizacji…). 

Opcja B - D2/3 Praca grupowa – Zadania
Wyjaśnij, że celem następnego ćwiczenia będzie głębsze zastanowienie się nad ro-

lami poszczególnych osób w programie wolontariatu oraz ich zadaniami i obowiązkami. 
Przygotuj trzy arkusze: 
Zadania:
• Wolontariuszy
• Koordynatora wolontariatu
• Opiekuna wolontariuszy
Przygotuj karteczki z zadaniami poszczególnych osób. Na jednej karteczce zapisz 

jedno zadanie wolontariusza, koordynatora wolontariatu lub opiekuna wolontariuszy w 
organizacji socjalnej. Wymieszaj karteczki.

Podziel uczestników na małe, jeśli to możliwe, równe grupy (zależnie od ilości dostęp-
nych tablic typu flip chart). Poproś zespoły o wyciągnięcie kilku karteczek (podaj ich liczbę, 
zależnie od ilości zespołów i spisanych wcześniej zadań). Poproś grupy, by pomyślały o 
poszczególnych zadaniach, porozmawiały o nich i zdecydowały, do której tablicy kartecz-
kę należy przykleić – „zadania wolontariuszy”, „zadania koordynatora wolontariatu” czy 
„zadania opiekuna wolontariuszy”. Po zakończeniu poproś zespoły o zaprezentowanie 
wyników pracy i krótkie podsumowanie zadań każdej ze stron. Jeśli jest to konieczne, 
zmień położenie karteczek i wyjaśnij, dlaczego dane zadanie należy do innej osoby. 

Na zakończenie warto przedstawić uczestnikom szkolenia przynajmniej jednego 
wolontariusza, koordynatora wolontariatu i opiekuna wolontariuszy z danej organizacji. 
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Osoby te powinny się przedstawić (imię, funkcja) i opowiedzieć o swojej roli (zadania, 
obowiązki) w programie wolontariatu. W ten sposób można zamknąć tę cześć szkolenia. 

Indywidualne konsultacje dotyczące zakresu obowiązków / stanowisk wolontariuszy 
Możesz wykorzystać czas w trakcie szkolenia - lub po jego zakończeniu - aby przedsta-

wić uczestnikom opis zakresu obowiązków wolontariusza w organizacji socjalnej. Jeśli wszy-
scy uczestnicy aplikują na to samo stanowisko, można przedstawić konkretne obowiązki  
i zadania, które będą wykonywać. W przypadku, gdy uczestnicy ubiegają się o różne pozycje 
dla wolontariuszy, warto zorganizować indywidualne konsultacje, w trakcie których będzie 
okazja do szerszego zapoznania się z rolą (obowiązkami, zadaniami) w organizacji.  
Potrzebne materiały: Arkusze papieru opisane: koordynator wolontariatu, opiekun wo-
lontariuszy, wolontariusze. Pisaki. Papier
Materiały do rozdania: Opcja B – Zadania trzech głównych uczestników programu spi-
sane osobno:
Wolontariusze

Wypełnianie arkusza czasu pracy na recepcji w organizacji 
Przygotowywanie miejsc na warsztaty
Pisanie miesięcznych raportów

Koordynator wolontariatu 
Określanie zakresu obowiązków wolontariuszy 
Dobór wolontariuszy do określonych stanowisk
Rozwiązywanie konfliktów powstających w ramach programu wolontariatu (wolonta-
riusz – wolontariusz; wolontariusz – beneficjent, etc.)

Opiekun wolontariuszy 
Wprowadzanie wolontariuszy do pracy 
Przygotowywanie beneficjentów do spotkania z wolontariuszami
Przedstawianie wolontariuszy personelowi organizacji i współpracownikom 
Przedstawianie wolontariuszy beneficjentom 

Przy omawianiu roli koordynatora wolontariatu i opiekuna wolontariuszy rozdać moż-
na następujące materiały: Obowiązki koordynatora wolontariatu (dodaj link) i Obowiązki 
opiekuna wolontariuszy.
Źródło / odniesienie: https://innovationenglish.sites.ku.dk/metode/brainwalking/
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ModUŁ 9 bezPośrednia Praca z beneficJentaMi
CELE – MODUŁ 9
• Przedstawienie charakterystyki i zachowań beneficjentów 
• Przedstawienie głównych sytuacji problemowych i podejść w pracy z beneficjentami
• Przedstawienie głównych wyznań w pracy z beneficjentami

WYNIKI – MODUŁ 9
• Opis charakterystyki i zachowań beneficjentów 
• Znajomość różnych podejść do beneficjentów w zależności od ich potrzeb i sytu-

acji (napięcie, smutek, napady lęku, spory z innymi beneficjentami, etc.)
• Znajomość głównych wyzwań w pracy z beneficjentami 

D2/5 Prezentacja ustna

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

Przygotuj krótką prezentację na temat głównych cech i zachowań beneficjentów 
organizacji. Zapytaj uczestników o ich wcześniejsze doświadczenia i kontakty z osobami 
zmagającymi się z podobnymi problemami. 
Potrzebne materiały: Prezentacja power point (Główne cechy i zachowania beneficjen-
tów organizacji socjalnej)
Materiały do rozdania: Dokument szczegółowo opisujący beneficjentów organizacji – 
opcjonalnie. Materiały na temat beneficjentów o specjalnych potrzebach: seniorzy, dzieci 
w opiece zastępczej, osoby uzależnione, bezdomne, z niepełnosprawnościami, z proble-
mami zdrowia psychicznego.

Opcja A - D2/6 Scenka
Opcja B - D2/7 Studium przypadku

Czas: 75 minut
Opis (proces krok po kroku, w tym pytania podsumowujące): 

Opcja A – D2/6 Scenka
Dzięki odgrywaniu scenek opartych na rzeczywistych lub wymyślonych zdarzeniach, 

uczestnicy szkolenia mają szansę przemyśleć, przeżyć, ocenić określony problem, wy-
ciągnąć wnioski, zyskać wgląd w konkretną sytuację, zrozumieć czyjeś zachowanie. 

Przygotuj scenki dotyczące kilku sytuacji, które miały miejsce w organizacji i dotyczyły re-
lacji beneficjent - wolontariusz. Wykorzystaj obawy zgłaszane wcześniej przez uczestników  
a ćwiczenie nabierze większego znaczenia i zyska wymiar praktyczny. Zadbaj, by scenka była 
zbliżona do sytuacji, która rzeczywiście może się wydarzyć. Przygotuj krótki opis ról na ma-
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łych karteczkach, dzięki którym uczestnicy przygotują się do scenki. Wyjaśnij ćwiczenie, jasno 
określ jego cel. Kilku uczestników może być obserwatorami. Niech zwracają uwagę na takie 
rzeczy jak komunikacja niewerbalna i werbalna, otwartość, adekwatność reakcji, itp. Poproś 
obserwatorów, by przeszli do innej sali. Wyjaśnij ich zadanie. Daj wszystkim kilka minut na 
przygotowanie. Scenka nie powinna trwać długo, maksymalnie 10 minut. Po scence zrób inne 
krótkie ćwiczenie, które pomoże osobom zaangażowanym w scenkę „wyjść z roli”. Ważną czę-
ścią tej metody pracy jest dyskusja. Najpierw zapytaj osoby odgrywające poszczególne role, 
jak się czuły. Następnie niech obserwatorzy wyrażą swoje opinie. Potem przychodzi czas na 
dyskusję, wymianę zdań i prezentację na temat głównych problemów, wyzwań i rozwiązań 
w pracy z beneficjentami. Spróbuj przedstawić teorię i własne doświadczenia w kontekście 
sytuacji z odegranych scenek i odnieść się następnie do głównych wyzwań w pracy z benefi-
cjentem organizacji socjalnych, szczególnie z punktu widzenia wolontariuszy.

 Pytania po zakończeniu scenki:
• Jak czuliście się w swoich rolach?
• Czy dowiedzieliście się czegoś nowego?
• Jak jeszcze można było postąpić w tej sytuacji?
• Do kogo powinniśmy się zwrócić, gdy nie wiemy, jak postąpić w określonej sytuacji?

Opcja B – D2/7 Studium przypadku
Przygotuj opisy przypadków dotyczące kilku sytuacji, które miały miejsce w organizacji 

i dotyczyły relacji beneficjent - wolontariusz. Wykorzystaj obawy zgłaszane wcześniej przez 
uczestników a ćwiczenie nabierze większego znaczenia i zyska wymiar praktyczny. Zadbaj, 
by zdarzenie było zbliżone do sytuacji, która rzeczywiście może się wydarzyć. Wymyśl imio-
na dla postaci uczestniczących w zdarzeniu. Pomyśl o dobrych i złych aspektach danej sy-
tuacji. Możesz podzielić uczestników na małe grupy lub przeprowadzić ćwiczenie indywidu-
alne. Jeśli wybierzesz pracę grupową, daj każdej grupie do przeanalizowania inną sytuację 
- inny przypadek, tak by omówić jak najwięcej możliwych zdarzeń i związanych z nimi obaw 
wolontariuszy. W każdym przypadku (praca grupowa lub indywidualna) daj uczestnikom 
kilka minut na zapoznanie się z opisem sytuacji. Jeśli potrzebują, mogą robić notatki. Poproś 
o zastanowienie się nad następującymi zagadnieniami:

• Na czym polega główny problem?
• Jakie zachowania prezentował beneficjent?
• Jak zareagował wolontariusz?
• Jak można było postąpić w tej sytuacji? Jak powinien był zachować się wolontariusz?
Poproś każdą grupę lub uczestnika, jeśli była to praca indywidualna, o przeczytanie 

opisu sytuacji na głos. Zadaj powyższe pytania. Zachęć pozostałe osoby do podzielenia 
się swoimi opiniami i przemyśleniami. 

Połącz odpowiedzi i sytuacje omawiane w ćwiczeniu z rolami wolontariuszy określonymi 
w programie wolontariatu. W podsumowaniu możesz skorzystać z prezentacji power point. 
Potrzebne materiały: Karty z opisem ról; Karty z opisem sytuacji;  Prezentacja power 
point (Główne sytuacje problemowe, wyzwania i podejścia do pracy z beneficjentami or-
ganizacji socjalnych)
Materiały do rozdania: Przykłady sytuacji na których można oprzeć scenki i definicje 
poszczególnych ról wolontariuszy i beneficjentów. Można wykorzystać je również jako 
przykłady do studiów przypadku.  
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Sytuacja 1: Marek, 82-letni mężczyzna, od dwóch lat mieszka w domu seniora. Marek 
nie ma żadnych szczególnych problemów poza trudnościami typowymi dla osób star-
szych: słabszy słuch, słabnące mięśnie i kości, trudności w poruszaniu się, zwiększona 
potrzeba pomocy w codziennych czynnościach. Przydzielono mu wolontariusza Pio-
tra. Marek i Piotr mają bliską relację i dobrze się rozumieją. Piotr pomaga starszemu 
panu w codziennych czynnościach, aktywizuje go, pomaga w przygotowaniach do 
zajęć na świeżym powietrzu, sprząta pokój, czyta, itp. Piotr zna synów i córkę Marka, 
którzy są bardzo zadowoleni z udzielanej tacie pomocy. Kilka razy dzwonili z zaprosze-
niem na rodzinny obiad. Piotr miał inne, ustalone wcześniej zobowiązania i nie mógł 
przyjść. Rodzina Marka znowu dzwoni z zaproszeniem na obiad. Piotrowi równie nie-
zręcznie jest odmówić jak i przyjąć zaproszenie. Nie wie, co robić.  
Sytuacja 2: Aileen ma 86 lat i od pięciu lat mieszka w domu seniora. Rozpoznano 
u niej chorobę Alzheimera. Rodzina regularnie ją odwiedza, spotkania mają jednak 
bardzo nieprzewidywalny charakter - raz jest miło a innym razem bardzo trudno. 
Piotr jest wolontariuszem. Pracuje na oddziale, na którym znajduje się Aileen. Nie 
ma bezpośredniego kontaktu z beneficjentami – osobami z chorobą Alzheimera - 
zna jednak każdego pacjenta. Koordynator wolontariatu przedstawił go na począt-
ku pracy wszystkim osobom na oddziale, również pacjentom. W ostatni wtorek, 
podczas swojej zmiany, gdy był sam na oddziale, usłyszał krzyki w korytarzu. Zorien-
tował się, że Aileen jest wściekła i krzyczy na jednego z pacjentów. Chciał załagodzić 
sytuację, ale nie wiedział, co robić. Jak powinien się zachować w takiej sytuacji?

ModUŁ 10 forMaLna ocena SzkoLenia 

CELE – MODUŁ  10
• Przeprowadzenie ogólnej oceny różnych aspektów szkolenia i spełnienia oczekiwań 

uczestników

WYNIKI – MODUŁ  10
• Nie dotyczy

Przygotuj formularz oceny szkolenia. Formularz powinien zawierać pytania otwarte 
i zamknięte, tak by można było porównywać dane (pytania tak/nie, oceny wybranych 
aspektów szkolenia na skali) a uczestnicy mieli możliwość dodać zagadnienia, o które 
nie zapytałeś lub udzielić dłuższych odpowiedzi (pytania otwarte).

Zapytaj, czy szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, poszerzyło ich wiedzę, czy 
prezentacje były zrozumiałe, czy uczestnicy mieli możliwość aktywnego włączania się w 
szkolenie, czy zapewniono odpowiednie warunki (sala, przerwy, materiały, wcześniejsze 
informacje).

Kwestionariusz oceny szkolenia dla wolontariuszy w organizacjach socjalnych.
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