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Wstęp 
 

Kontekst 

W ramach projektu „Seniorzy aktywni…” opracowano szkolenie dla lokalnych organizacji pt. Promocja 

wolontariatu seniorów na temat organizacji i promowania wolontariatu seniorów.  

Szkolenie miało na celu przygotowanie organizacji do zaangażowania się w wolontariat osób starszych 

na poziomie lokalnym i/lub ponadnarodowym.  

I03 stanowi jeden z elementów dorobku intelektualnego wypracowanego w kontekście projektu 

Seniorzy Aktywni na Arenie Lokalnej i Międzynarodowej. 

W pierwszej fazie projektu opracowano zestaw narzędzi szkoleniowych (IO1) rozwijających umiejętności 

organizacji partnerskich, na zasadzie przeniesienia i poprzez inne organizacje; zestaw przetestowano 

podczas szkolenia trenerów (C1) we Włoszech, podczas którego przećwiczono też sposoby korzystania z 

narzędzi. 

Ww. narzędzia edukacyjne utworzone w ramach IO1 zostały wykorzystane w praktyce podczas lokalnych 

szkoleń dla organizacji (IO3). Dzięki temu organizacje mogły wdrożyć działania dot. pozytywnej integracji 

seniorów-wolontariuszy, nawet jeśli tylko na krótki czas stały się one  integralną częścią życia samej 

organizacji. 

Co zostało zrobione  
 

Kontekst 

Każdy partner opracował szkolenie dla organizacji we własnym kraju, korzystając z podręcznika działań 

opracowanego w ramach projektu (tzw. IO1 – Intellectual Output 1) oraz doświadczeń ze spotkania 

partnerów  przeprowadzonego we Włoszech, gdzie przetestowano niektóre działania zaplanowane  

w programach szkoleniowych.  

 

 

 

 

 

Szkolenie objęło 30 organizacji w 6 krajach partnerskich 

W szkoleniu uczestniczyło 43 osoby z 6 krajów partnerskich 
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Zarys realizacji działań szkoleniowych 

MODUŁY 

SZKOLENIOWE 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

ŁĄCZNIE 
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 

Liczba działań 

IO1 
6 4 2 3 4 2 21 

Liczba działań 

zrealizowanych 

podczas spotkania 

w Rzymie 

1 2 1 1 1 1 7 

Liczba działań 

zrealizowanych w 

ramach szkolenia 

lokalnego 

5 5 3 4 3 4 24 

Liczba działań 

dostos. na potrzeby 

szkoleń lokalnych 

1 0 2 1 1 0 5 

Kraj 
partnerski 

Organizacja 
partnerska 

Liczba 
uczestników 

szkolenia 
lokalnego 

Liczba 
godzin 

szkolenia 

Liczba 
organizacji 
lokalnych 

przyp. na kraj 

Francja 
Pistes 

Solidaires 
3 8 3 

Włochy 
Replay 

Network 
10 8 5 

Łotwa 
Gmina 

Gulbene 
10 8 4 

Polska FOSA 10 12 4 

Portugalia AMC 7 12 5 

UK CAD 3 12 3 

Łącznie 6 43 60 24 
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Liczba działań 

wykorzystanych w 

ramach szkoleń 

lokalnych 

0 1 2 1 0 2 6 

 

Szkolenie dla trenerów 

Podczas szkolenia C1 dla trenerów we Włoszech uczestnicy zidentyfikowali następującą formułę 

szkolenia obowiązującą w przypadku lokalnych kursów IO3 dla seniorów. 

IO3 FORMUŁA SZKOLENIA 
Moduł. Punkt Działanie Uwagi 

1 IO2 - M1.2 Jaki rodzaj motywacji, jaki 
rodzaj wolontariusza? 

Do przystosowania do potrzeb 
IO3. 
Ćwiczenie 1 + 4 
 

2 IO3 – M1.1 NGO thoughts 
[pozarządowe myśli] 

Do przemyślenia oddzielnie: co 
zapewniają organizacje / czego 
organizacje oczekują  

3 IO3 – M2.1 bidibiBODYbibu  

4 IO2 – M4.3 Dzięki wolontariatowi mogę… Dostosować do IO3 

5 IO3 - M3.1 

 
Czy poradzisz sobie z 

wolontariuszem? 

 

Ćwiczenie 1 

Lub 

IO2 - M3.2 Metaplan 
 

Jeżeli organizacja ma 
doświadczenie wolont./już 
korzysta z pracy wolontariuszy.  
Dostosować do potrzeb IO3 

6 IO3 – 6.1 Mapowanie sieci wolontariatu 
międzypokoleniowego 

 

7 IO3 - 5.2 Uznanie mile widziane  

8 IO3 – M2.2 Film o nas  

 

W celu realizacji lokalnego szkolenia każdy partner odpowiednio dostosował przeprowadzone działania, 

wykorzystując zarówno te przetestowane przez grupę trenerów we Włoszech, ale także te zebrane 

podczas zbierania dobrych praktyk szkoleniowych zgromadzonych w zestawie narzędzi zebranych w 

podręczniku IO1 oraz nowe działania według własnego wybori, dzięki czemu kurs zaspokoił potrzeby 
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uczestników, bez względu na kontekst lokalny. W ten sposób organizacje rozwinęły swoją wiedzę na 

temat wolontariatu i jego organizacji oraz zyskały narzędzia do pracy z przyszłymi wolontariuszami. 

Przygotowały się też do przyjęcia nowych wolontariuszy. 

 

Realizacja szkolenia w krajach partnerskich 
 

Formuła szkolenia                          

Większość organizacji wykorzystała pomieszczenia w swoich własnych obiektach, wyposażone we 

wszystkie potrzebne materiały do pomyślnego ukończenia szkolenia. Wyjątkiem była gmina Gulbene, 

która skorzystała z zasobów Biblioteki Regionalnej dysponującej dużą różnorodnością przestrzeni i 

mogącej zaspokoić potrzeby szkolenia. Sieć Replay natomiast zdecydowała się skorzystać z siedziby 

jednej z organizacji partnerskich, młodzieżowego centrum Spółdzielni Socjalnej META.                                    

 

Rekrutacja kandydatów 

Większość partnerów zdecydowała się na wykorzystanie cyfrowych środków komunikacji w celu 

rozpowszechniania informacji o projekcie, ponieważ platformy społecznościowe, Facebook i strona 

internetowa, są jednymi z najbardziej wydajnych narzędzi. Organizacje korzystały również z własnych 

kanałów, kontaktując się z lokalnymi partnerami i sieciami lokalnymi w celu rozpowszechniania 

informacji o szkoleniu. Wszyscy partnerzy stworzyli własne ulotki i plakaty z informacjami na temat 

projektu, niektóre z nich obejmowały miejsce i datę, ale też główne tematy szkolenia.  

CAD zaprosiło NGO na pierwsze wydarzenie upowszechniające, aby nawiązać z nimi kontakt 

bezpośrednio i pomóc zrozumieć powody, dla których mogłyby zainteresować się udziałem w projekcie. 

Gulbene wykorzystała cyfrowe środki komunikacji, ale także zamieściła reklamę w gazecie promującą 

szkolenie w regionie. FOSa zaprosiła wszystkie zainteresowane organizacje na spotkanie w celu ustalenia 

najlepszych terminów szkolenia. 

 

Uczestnicy lokalnego kursu szkoleniowego 

Organizacje uczestniczące były bardzo zróżnicowane nie tylko ze względu na różne kraje pochodzenia, 

ale też różną sytuację społeczną, ekonomiczną i kulturową wewnątrz ww. państw. Do projektu 

przystąpiło łącznie 30 organizacji, począwszy od tych, które już pracują z wolontariuszami i pragną 

poprawić swoje metody pracy, a skończywszy na tych, które dopiero pragną rozpocząć podróż w świat 

wolontariatu. 

W Wielkiej Brytanii w szkoleniu wzięły udział 3 organizacje. Jedna z nich zaczynała dopiero program 

wolontariacki, a jej misją było przekształcenie cmentarza w przestrzeń społeczną. Dwie pozostałe 

organizacje, korzystające już z pracy wolontariuszy, borykały się z trudnościami w ich rekrutacji: 

Abbeyfield Society zapewniająca wygodne, przyjazne środowisko, w którym osoby starsze mogą 
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zachować swoją niezależność oraz działającą papiernię, prowadzoną przez organizację charytatywną, 

będącą również centrum edukacyjnym i kulturowym lokalnej społeczności. 

W szkoleniu zorganizowanym w Portugalii uczestniczyło 5 organizacji działających na rzecz lub z 

seniorami, dwie z nich postanowiły przyjąć wolontariuszy w ramach projektu. Dwie organizacje, które 

podjęły się goszczenia wolontariuszy debiutowały dopiero w tej dziedzinie; pierwsza była nocnym 

schroniskiem dla bezdomnych w Lizbonie, a druga ośrodkiem pobytu dziennego i domem dla osób 

starszych. Pozostałe 3 organizacje pracują z osobami starszymi w kierunku ograniczania ich społecznej 

izolacji i problemów finansowych – wolontariuszami są tutaj głównie osoby młode. 

W Polsce w szkoleniu uczestniczyło 5 organizacji. 4 z nich postanowiły przyjąć wolontariuszy w ramach 

projektu. Jedna z organizacji realizuje wolontariat, głównie seniorów, ale nie posiada doświadczenia w 

tej dziedzinie. Dwie inne organizacje zajmują się głównie dziećmi. Korzystają z pracy wolontariuszy 

głównie w zakresie organizacji i zarządzania przestrzeniami. Ostatnia organizacja, lokalny bank żywności, 

realizuje większość swoich działań przy wsparciu wolontariuszy. 

We Francji w szkoleniu wzięły udział 3 organizacje. Jedna z nich postanowiła przyjąć wolontariuszy. Inna 

właśnie poszukiwała wolontariuszy, więc była to dobra okazja do przeszkolenia i znalezienia docelowej 

grupy. Pozostałe dwie współpracowały już z wolontariuszami w podeszłym wieku. Jedna zajmowała się 

promowaniem praw kobiet, a druga rozwojem struktury transportowej. 

W szkoleniu we Włoszech uczestniczyło 5 organizacji. Wszystkie zdecydowały się przyjąć wolontariuszy 

w ramach projektu. Organizacje te zapewniały różne usługi dotyczące różnych grup docelowych: był to 

ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych, 2 ośrodki dla młodzieży, ośrodek dla osób starszych, 

ogród miejski, trattoria społeczna zrzeszająca młodych ludzi z autyzmem i ich rodziny, oraz dom kultury 

otwarty na imprezy społeczne i kulturalne.  

Na Łotwie w szkoleniu wzięło udział 9 organizacji i wszystkie postanowiły przyjąć wolontariuszy w 

ramach projektu. 4 z nich to organizacje pozarządowe korzystające z pracy lokalnych wolontariuszy, 

realizujące zadania związane z pracą z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Pozostałe organizacje 

uczestniczące to 2 szkoły, 1 muzeum, 1 centrum sportowe i 1 ośrodek opieki społecznej. Z wyjątkiem 

szkół wszystkie pozostałe instytucje bezpośrednio lub pośrednio współpracują z osobami starszymi. 

Selekcja organizacji na kurs szkoleniowy (KS)  

Kryteria były różne w poszczególnych krajach. Wielka Brytania skoncentrowała się na organizacjach 

borykających się z rekrutacją oraz nowych organizacjach. W Portugalii, Francji i we Włoszech kryterium 

spełniały organizacje działające lub chcące współpracować ze starszymi wolontariuszami w celu 

rozwoju/poprawy realizacji ich potrzeb. Natomiast w Polsce i na Łotwie kryterium spełniały te 

organizacje, które po prostu wyraziły chęć wzięcia udziału w szkoleniu. 

 

Trenerzy 

Większość trenerów uczestniczyła w szkoleniu przygotowawczym we Włoszech, podczas którego mogli 

przetestować i ulepszyć niektóre z sugerowanych ćwiczeń/działań. Wyjątkiem była Francja, w przypadku 

której zaszła zmiana w zespole, a szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera zastępczego, który nie 
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uczestniczył w szkoleniu przygotowawczym we Włoszech, ale postępował zgodnie z zestawem narzędzi 

realizacji szkolenia. 

Metodologia 

Wszyscy partnerzy kierowali się metodologią edukacji nieformalnej opartej na ćwiczeniach, dyskusjach, 

pracy w grupach, pracy w parach, burzy mózgów i pracy indywidualnej skoncentrowanej na dzieleniu się 

doświadczeniami uczestników i organizacji oraz na oczekiwaniach organizacji.  

Federacja FOSa zdecydowała się zaangażować ich w cały proces realizacji projektu (planowanie działań 

wolontariackich, realizacja planu, sprawozdanie z wyników).  

Gulbene zaangażowało niektóre osoby starsze w działania organizacji pod koniec szkolenia. 

 

Opinie uczestników 

Wszyscy partnerzy przekazali informacje o pozytywnej opinii organizacji uczestniczących na temat 

szkolenia. We wszystkich krajach panowało ogólne zadowolenie z wymiany wiedzy i praktyk między 

organizacjami uczestniczącymi w działaniu. Niejednokrotnie wiązało się to z odczuciami miłej atmosfery, 

która pozwoliła na głębokie, szczere i swobodne interakcje podczas dyskusji w małych i dużych grupach, 

a także wspólną refleksję i uczenie się, w jaki sposób można poprawić zdolność do angażowania 

wolontariuszy w swoje działania, jak rekrutować i dostosowywać pracę do potrzeb organizacji i 

wolontariusza.  

 
W Polsce i we Francji wyraźnie doceniono opracowane działania, dobrane ćwiczenia oraz wynikające  

z nich ciekawe wnioski. 

 

W Wielkiej Brytanii i na Łotwie organizacje uczestniczące odczuły korzyści wynikające z tworzenia 

nowych partnerstw między organizacjami uczestniczącymi. 

 

We Włoszech i Portugalii organizacje stwierdziły, że czują się lepiej przygotowane na przyjęcie 

wolontariuszy oraz że wzbogaciły swój zestaw narzędzi o ćwiczenia i doświadczenia, z których będą 

mogły później skorzystać przy przygotowaniu i integracji wolontariuszy. W przypadku ostatniej części 

również Francja zgłosiła przykład jednego uczestnika, który zapewnił, że będzie korzystać z narzędzi w 

różnych organizacjach, w których pracuje jako wolontariusz. 

 

Dwie interesujące oceny: FOSa poinformowała o bardzo udanej dyskusji na temat przyszłości 

wolontariatu w Olsztynie oraz a jedne z uczestników szkolenia we Włoszech stwierdził, że: „Dzięki 

szkoleniu lepiej zrozumiałem cenną rolę i istotę wolontariatu seniorów.” 

Opinie trenerów 

Trenerzy byli ogólnie zadowoleni z wyników. Przedstawili też opinie na temat usprawnień 

przeprowadzanych  w każdym kraju szkoleń. Partnerzy wspomnieli, że uczestnicy byli zadowoleni z 

ćwiczeń i wymiany dobrych praktyk. CAD, AMC i Pistes wspomniały o różnorodności organizacji - 

niektóre miały już wolontariuszy, inne pragnęły rozpocząć pracę z wolontariuszami, co stworzyło pewną 
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lukę w oczekiwaniach każdej uczestniczącej organizacji. Wg FOSy, trener stwierdził, że program jest 

ułożony w logiczny sposób i osiąga cele postawione w projekcie. W opinii Pistes zabrakło teoretycznego 

wkładu. Wg Replay, uczestnicy lepiej zrozumieli, co oznacza przyjmowanie i integrowanie wolontariuszy 

w organizacji. W Gulbene panowało przekonanie, że program i działania były świetne, ponieważ 

organizacje poszukiwały wolontariuszy i różnorodnego doświadczenia, które z kolei pomoże 

ustrukturyzować ich pracę w przyszłości. 

Wszyscy partnerzy wspomnieli o trudnościach w pełnym uczestnictwie w szkoleniu przez część osób, ze 

względu na zaangażowanie w codzienną pracę oraz o tym, jak wpłynęło to na rytm i strukturę szkolenia. 

Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy uczestnicy wykazali pełne zaangażowanie, a poziom interakcji i dyskusji 

był bardzo wysoki. Jedno z sugerowanych działań dwóch partnerów FOSy i Replay w celu wypromowania 

warsztatów poza miejscem zatrudnienia uczestników. W przypadku CAD uczestnik nie mógł uczestniczyć 

w szkoleniu, lecz spotkał się z trenerem w innym uzgodnionym terminie i  nadrobił zaległości.  

Wielu uczestników deklarowało, że chcą wykorzystać większość ćwiczeń w przyszłości w swoich 

organizacjach. W odpowiedzi, po zakończeniu szkoleń Replay Net zgromadził wszystkie materiały i wysłał 

do uczestników, by służyły za środek odniesienia w przypadku przyszłego naboru wolontariuszy. 

Rozwiązanie to, zasugerowane przez CAD jako usprawnienie procesu, przybrało formę ulotki 

przekazywanej organizacji uczestniczącej pod koniec szkolenia.  

 

Dostosowanie do lokalnych potrzeb 

AMC odczuwało potrzebę położenia większego nacisku na temat międzykulturowości i dialogu 

międzykulturowego, ponieważ lokalne środowisko w Lizbonie staje się coraz bardziej wielokulturowe i 

niektóre organizacje pragną integrować międzynarodowych wolontariuszy. Aby szkolenie przybrało 

formę zabawy i relaksu, organizacja dostosowała jego strukturę z pominięciem kolejności działań 

określonej w IO1, wykorzystując różne ćwiczenia do stworzenia narracji na temat etapów integracji 

wolontariuszy. 

Dla FOSy szkolenie było jej pierwszą okazją, by zebrać kilka organizacji i wspólnie przedyskutować 

organizację wolontariatu. Wybór ćwiczeń miał być logiczną sekwencją działań - od ogólnych przemyśleń 

na temat wolontariatu, poprzez procedury i opracowanie wspólnego planu działania na rzecz rozwoju 

wolontariatu. W celu poprawy dynamiki procesów grupowych, program wzbogacono o krótkie, ale 

intensywne zadania grupowe, wykorzystane również podczas szkolenia seniorów (np. Wieża mocy). 

W Pistes trener zrealizował jedno działanie przypadające na moduł. Ponieważ niektóre organizacje 

musiały opracować nowe strategie dotyczące wolontariatu, pod tym kątem sporządzono plan 

realizowanych potrzeb. Uczestnicy pragnęli dowiedzieć się, jak ocenić taką sytuację oraz potrzeby 

samych wolontariuszy. 

Szkolenie we Włoszech objęło wszystkie moduły przewidziane w strukturze szkolenia aktywnych 

seniorów. Wybrano podejście i działania, które mogły najlepiej spełnić oczekiwania i potrzeby włoskiego 

środowiska i zaangażowanych organizacji. Szkolenie dało organizacjom możliwość poczynienia głębokiej 

refleksji na temat oczekiwań i implikacji przyjmowania wolontariuszy, również w sposób bardziej 

systematyczny, jako konkretny i ciągły projekt organizacji. Wyniki szkolenia zostały zebrane i 
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udostępnione uczestnikom, stając się materiałem referencyjnym dla organizacji przyjmujących 

wolontariuszy w przyszłości. 

 

Gulbene rozpoczęła szkolenie od działań mających na celu wzajemne poznanie się organizacji i skłonienie 

ich do myślenia o wolontariacie. Później podjęto działania dotyczące systemu pracy wolontariackiej  

w organizacjach. Duże znaczenie podczas szkolenia miały działania grupowe angażujące wszystkie 

zainteresowane strony ponieważ zawierały dyskusje na temat możliwości i potrzeb wolontariatu. Było 

to również korzystne dla organizacji i wolontariuszy, którzy mogli stanąć ‘twarzą w twarz’ i nawiązać 

bezpośredni dialog by w przyszłości móc wspólnie osiągać  lepsze wyniki. 

 

Pomieszczenia szkoleniowe 

Kursy szkoleniowe w organizacjach AMC, FOSA i GULBENE zostały zintegrowane zgodnie z nieformalną 

ścieżką edukacyjną. CAD zrealizowała szkolenie w pomieszczeniu oficjalnym ze wsparciem 1:1 (po 

szkoleniu ogólnym i po szkoleniu poświęconym określonym tematom). AMC, CAD i Gulbene same 

opracowały i wdrożyły szkolenie. Natomiast FOSa zrealizowała je w ramach nieformalnej współpracy  

z organizacją partnerską, która pomogła przeprowadzić niektóre działania. Pistes Solidaires i Replay 

również zrealizowały szkolenie z pomocą lokalnych partnerów. Wszyscy partnerzy Replay posiadali już 

doświadczenie w angażowaniu lokalnych aktywnych seniorów. Owe doświadczenia okazały się bardzo 

przydatnymi narzędziami  nauki oraz studium przypadków poddanym dyskusji podczas szkolenia. 

 

Wyniki i oddziaływanie  

1.) Wszystkie organizacje podkreśliły, że szkolenie prowadzi do lepszego przygotowania i wdrożenia 

zarządzania wolontariuszami w organizacjach uczestniczących. Uświadomiły sobie istotę zarządzania 

wolontariuszami i udoskonaliły bądź stworzyły nowe strategie. 

 

2.) CAD, FOSa, Replay i Gulbene wspomniały, że kurs wzmocnił lokalną sieć organizacji. 

 

3.) AMC stwierdziła, że szkolenie pomogło zyskać większą świadomość różnorodności  

i międzykulturowości w pracy i środowisku organizacyjnym. 

 

4.) Gulbene realizująca szkolenie, w którym spotkały się organizacje i wolontariusze, stwierdziła, że 

dobrą praktyką było przedstawianie ich sobie nawzajem i integracja. 

 

5.) Większość organizacji wspomina także o korzyściach wynikających z dzielenia się pomysłami i 

dobrymi praktykami z różnymi organizacjami i partnerami zaangażowanymi w szkolenie, niektóre z nich 

mówiły także o większych możliwościach przyszłej współpracy z organizacjami. 
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Wdrożone działania podręcznikowe 
 

Podczas kursów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych - IO3 - , przeprowadzonych w 6 krajach 

partnerskich, zrealizowano następujące działania: 

IO3 
WDROŻONE DZIAŁANIA SZKOLENIOWE 

Moduł Działanie Uwagi Kraj 

1 M1 
Pozarządowe myśli 

Działanie 
podręcznikowe 

Portugalia, 
Francja, Polska, 

Łotwa, UK 

2 Pozarządowe wytyczne 
Działanie 

podręcznikowe 
Polska, Łotwa, 

UK 

3 Przykłady strategii 
wolontariackiej 

Działanie 
podręcznikowe 

UK 

4 Napisz własną strategię 
Działanie 

podręcznikowe 
UK 

5 Oferta pracy dla 
wolontariusza 

Działanie 
podręcznikowe 

UK 

6 M2 “bidibiBODYbibu” 
Działanie 

podręcznikowe 
Portugalia 

7 Wieża mocy Nowe działanie Polska 

8 Radość z dawania 
Działanie 

podręcznikowe 
Polska 

9 Film o nas 
Działanie 

podręcznikowe 
Portugalia, 

Polska, Łotwa 

10 Program wolontariusza 
Działanie 

podręcznikowe 
Francja 

11 M3 Nauka na podst. stadium 
przypadku 

Nowe działanie 
 

Portugalia 

12 Holistic stick 
[holistyczny kijek] 

Nowe działanie Włochy 

13 Czy poradzisz sobie z 
wolontariuszem? 

Działanie 
podręcznikowe 

Francja, Polska, 
Włochy, Łotwa, 

UK 

14 Rozwiązywanie problemu Nowe działanie UK 

15 M4 Najlepsze miejsce, by być 
użytecznym/ą 

Działanie 
podręcznikowe 

Francja, Polska 

16 Poszukajmy wolontariuszy 
Działanie 

podręcznikowe 
UK 
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17 Krok naprzód 
Działanie 

podręcznikowe 
UK 

18 Dzięki wolontariatowi 
mogę... 

Działanie 
podręcznikowe 

Włochy, UK 

19  Selekcja Nowe działanie UK 

20 M5 Celebracja wolontariatu 
Działanie 

podręcznikowe 
UK 

21 Niewłaściwe zarządzanie 
wolontariatem 

Działanie 
podręcznikowe 

UK 

22 Uznanie mile widziane 
Działanie 

podręcznikowe 

Portugalia, 
Francja, Polska, 

Łotwa, UK 

23 M6 Teoria góry lodowej Nowe działanie Portugalia 

24 Studium przypadku: 
odgrywanie ról 

Nowe działanie Portugalia 

25 Mapowanie wolontariatu 
międzypokoleniowego 

Działanie 
podręcznikowe 

Polska 

26 
Kwiat umiejętności 

Działanie 
podręcznikowe 

Francja 

27 M3/M6 

Kółko i krzyżyk Nowe działanie Włochy 

28 IO2- M1.2 
Jaki rodzaj motywacji, jaki 

rodzaj wolontariusza? 

Dodatkowe 
działanie 

dostosowane do 
IO3 

Polska, Łotwa 

29 IO2-M3.1 

Cztery słowa 

Dodatkowe 
działanie 

dostosowane do 
IO3 

Włochy 

30 IO2-M3.2 

Metaplan 

Dodatkowe 
działanie 

dostosowane do 
IO3 

Portugalia, 
Polska, Łotwa 

31 IO2-M4.1 

Masz głos 

Dodatkowe 
działanie 

dostosowane do 
IO3 

Łotwa 
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32 IO2-M5.3 

Most tubylców 

Dodatkowe 
działanie 

dostosowane do 
IO3 

Portugalia 
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Nowe działania szkoleniowe 
 

NOWE DZIAŁANIA IO3 

Moduł L. Działanie Strona 

M2: PRZYJĘCIE WOLONTARIUSZA, 
PROGRAM REALIZOWANY Z 

WOLONTARIUSZEM 
1 Wieża mocy 34 

M3: ZARZĄDZANIE 
WOLONTARIUSZAMI, 

UATRAKCYJNIANIE OFERTY 
WOLONTARIATU, DBANIE O 

WOLONTARIUSZA W KONTEKŚCIE 
PEŁNIONEJ PPRZEZ NIEGO ROLI I 

OBOWIĄZKÓW 

2 
Nauka na podst. studium 

przypadku 
35 

3 Holistyczny kijek 36 

4 Rozwiązywanie problemów 39 

M4: JAK ZACHĘCAĆ DO UDZIAŁU W 
WOLONTARIACIE 

MIĘDZYPOKOLENIOWYM 

5 
Studium przypadku odgrywanie 

ról 
40 

6 Selekcja 41 

7 Teoria góry lodowej 42 

6 Kółko i krzyżyk 42 
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Wieża mocy 

Układ Dużo przestrzeni 

Opis działania Dobrze skoordynowany zespół potrafi zdziałać cuda. Dzięki temu grupa będzie 

pracować nad komunikacją i osiągnie wspólny cel - budowę wieży. 

 

Zadaniem grupy jest ustawienie możliwie najwyższej wieży z 8 drewnianych 

klocków. Sprawa nie jest tak prosta, jak mogłaby się wydawać. Każdy uczestnik 

zarządza liną podtrzymującą specjalny dźwig podnoszący klockiu. Tylko dzięki 

współpracy całej grupy, planowaniu, dobrej komunikacji i uwadze możliwe jest 

właściwe sterowanie dźwigiem i ukończenie budowy. 

 

 

 

Po zakończeniu zadania trener powinien rozpocząć dyskusję na temat tego, w jaki 

sposób wyłaniają się role zespołu i dlaczego każda z nich jest tak ważna. Może 

zadać kilka pytań, np: 

Kto był kierownikiem budowy? 

Jak członkowie zespołu traktują siebie nawzajem? 

Co jest ważne dla każdego członka zespołu? 

 

Trener może nawiązać do typologii ról zespołowych wg Meredith Belbin, która 

twierdzi, że istnieje dziewięć rodzajów ról: są 3 role zorientowane na działanie – 

Shaper [nadający kształt], Implementer [realizator] i Completer [kończy budowę]; 

3 role zorientowane na osobę - koordynator, pracownik zespołu i badacz 

zasobów oraz 3 role dot. intelektu – plant [planista – przyp.tłum]] , monitor 

ewaluator i specjalista. 
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Materiały  - 

Sprzęt Gra “Tower of power” [wieża mocy] 

Tablica 

Markery 

Czas trwania Min: 30 min 

Max: 90 min 

Uwagi i wskazówki Uczestnicy: w celu ukończenia zadania potrzebna jest współpraca 

Trener : Trener musi uważać, aby uczestnicy nie skracali odległości dzielącej ich od klocków 

(lina powinna być cały czas napięta) i nie pomagali sobie rękami. 

Więcej informacji na temat teorii Meredith Belbin: https://www.belbin.com/about/belbin-

team-roles/  

 

IO3   Moduł 3: Zarządzanie wolontariuszami, uatrakcyjnianie oferty wolantariatu. Jak dbać o wolontariusza pod 

względem roli i obowiązków. 

Nowe działanie szkoleniowe 

Nauka na przykładzie studium przypadków 

Układ Nie wymagany. 

Opis działania Cel: analiza konkretnych sytuacji - integracji wolontariuszy w organizacjach. 

 

Opis działania: Uczestnicy są dzieleni na trzy grupy, każda grupa otrzymuje artykuł z 

opisem przypadku. Należy znaleźć przypadki dotyczące sytuacji, które mogą wystąpić 

podczas wolontariatu. Przypadki mogą być fikcyjne lub zaczerpnięte z prawdziwego życia. 

Zachęca się uczestników do rozmowy na temat problemów i możliwych rozwiązań. 25 

minut na dyskusję, a następnie przedstawienie wniosków w grupie. 

Materiały Przypadek 1 - 

https://drive.google.com/open?id=1oZ_6y77Qw92TGDZAmSenhoyCR5JoULbg 

Przypadek 2 - https://drive.google.com/open?id=1MPhOkMePn2QGtsf4w-

8ggzSJmdcjt0h1 

Przypadek 3 - https://drive.google.com/open?id=13QZz6JSQgRl-AbwKN7lcjEluGNez8c7W 

Sprzęt - karty z opisami przypadków 

-karty białego papieru 

Czas trwania Min: 60 min 

Max: 90 min 

Uwagi i wskazówki Uczestnicy: 

https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/
https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/
https://drive.google.com/open?id=1oZ_6y77Qw92TGDZAmSenhoyCR5JoULbg
https://drive.google.com/open?id=1MPhOkMePn2QGtsf4w-8ggzSJmdcjt0h1
https://drive.google.com/open?id=1MPhOkMePn2QGtsf4w-8ggzSJmdcjt0h1
https://drive.google.com/open?id=13QZz6JSQgRl-AbwKN7lcjEluGNez8c7W
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Trener:  

 

 

IO3   Moduł 3: Zarządzanie wolontariuszami, uatrakcyjnianie oferty wolantariatu. Jak dbać o wolontariusza pod 

względem roli i obowiązków 

Nowe działanie szkoleniowe 

Holistic stick [holistyczny kijek] 

Układ Dużo przestrzeni (na tyle, by grupa mogła przemieszczać się swobodnie). 

Opis działania Trener/facylitator może zdecydować o podzieleniu grupy na mniejsze zespoły, jeśli uzna 

to za konieczne.  

Na początku trener rysuje na tablicy demonstracyjnej następujący wzór: 

GÓRA 

DÓŁ 

 

Trener poświęca chwilę na wyjaśnienie pojęcia GÓRA i DÓŁ.  

Następnie podaje instrukcje gry: 

Zadanie polega na tym, by wszyscy w tym samym czasie położyli kijek na podłodze.  

Kijek musi przez cały czas pozostawać w kontakcie z ciałem/dłońmi/palcami wszystkich 

uczestników ćwiczenia.  

Gra rozpoczyna się w momencie, gdy trener kładzie kijek na palcach wszystkich 

uczestników, zaczynając na ustalonej wysokości (na przykład na wysokości klatki 

piersiowej trenera). 

Przewidziano realizację ćwiczenia w kilku etapach: 

1. Trener umieszcza kijek na palcach uczestników i pozwala im spróbować sił przed 

prawdziwą rozgrywką. 

2. Trener wstrzymuje uczestników i prosi o przeprowadzenie rozmowy. Uczestnicy mają 

15-20 minut na rozmowę przed ponowną grą (zazwyczaj uczestnicy nie wykorzystują 

całego czasu, jaki jest do dyspozycji). 

3. Trener ponownie kładzie patyk na palcach uczestników, aby mogli wykonać zadanie 

(uczestnicy nadal nie są w stanie wykonać zadania.) 

4. Trener wstrzymuje ich ponownie i daje im czas na kolejną rozmowę i znalezienie 

własnej strategii wykonania zadania. (zazwyczaj uczestnicy poświęcają więcej czasu na 

omówienie i uzgodnienie strategii.) 
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5. Trener ponownie kładzie patyk na palcach uczestników, aby mogli wykonać zadanie 

(uczestnicy nadal nie są w stanie wykonać zadania.) 

6. Trener wstrzymuje działanie ponownie po pewnym czasie i oznajmia, że uczestnicy 

mogą wykonać tyle prób, ile zachcą. Gdy zdecydują, że są gotowi, powiadamiają trenera o 

tym fakcie i można przeprowadzić ostateczną próbę. (zazwyczaj zadanie jest tym razem 

spełnione). 

W trakcie realizacji ćwiczenia z tła dochodzi muzyka – na początku w miarę głośna, a 

następnie, w końcowej fazie, trener przycisza ją do niezbędnego minimum. 

Raport:  

Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania: 

„Co trzeba zrobić, aby położyć kijek? Niezbędne elementy rozwiązania zadania? ” 

KLUCZOWE SŁOWA: 

CZAS 

KOORDYNACJA RUCHÓW 

PRZEWODNIK 

CISZA 

BŁĘDY - DOŚWIADCZENIE 

POZNANIE 

WIEDZA 

KOORDYNACJA 

PRÓBY 

RÓWNOWAGA 

WYCZUCIE CIĘŻARU 

STRATEGIA 

SYNTONIA 

WYCZUCIE 

SWOBODA  

WYCZUCIE ZBIOROWE 

RYTM 

KONCENTRACJA 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

KOMFORT 

WOLA 

POMYSŁY 

ZAUFANIE 

ZROZUMIENIE 

SŁUCHANIE SIEBIE NAWZAJEM 

ZGRANIE 

Trener pomaga uczestnikom znaleźć odpowiedzi i kładzie nacisk na fakt, że wszystkie te 

elementy łączą się z PRACĄ ZESPOŁOWĄ. Następnie doprowadza do refleksji na temat 

tego, jakie znaczenie ma ona w wolontariacie.  

Na koniec trener opowiada historię o „najwolniejszym żołnierzu”, mającą na celu 

usprawnić proces edukacyjny: 
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“Pewnego razu był sobie pluton żołnierzy, dla którego marsz w równym tempie okazał się 

barierą nie do pokonania. Poszli więc do generała i mówią: - Generale, nie potrafimy 

maszerować w zwartym szyku, nie możemy wyczuć wspólnego rytmu. Generał doradził 

im, mówiąc: - Aby poczuć rytm, musicie znaleźć najwolniejszego żołnierza i obrać jego 

tempo marszu. Żołnierze wrócili do koszar, by postąpić zgodnie z radą generała. Starali 

się dostosować rytm do każdego żołnierza, od najwolniejszego do najszybszego, ale wciąż 

nie byli w stanie maszerować razem. Wrócili zatem do generała i powiadomili go o 

niepowodzeniu. Generał odpowiedział im: - Nie jesteście w stanie maszerować razem, 

ponieważ zastosowaliście złe podejście: najwolniejszym żołnierzem jest grupa.’    

Materiały   - 

Pomoce 1 KIJEK (lub więcej) charakteryzujący się następującymi, niezwykle istotnymi cechami: 

bardzo lekki, prosty, wystarczająco cienki, aby można go było położyć na palcach 

uczestników oraz wystarczająco długi, aby pomieścił palce uczestników stojących w 

rzędzie.  

Tablica demonstracyjna oraz arkusze papieru, markery  

Czas trwania Min: 60 min 

Max: 90 min 

Uwagi i wskazówki Uczestnicy:  

Trener :  

Powtarza instrukcje kilkukrotnie podczas wykonywanego przez uczestników zadania. 

 

Słucha komentarzy uczestników podczas gry i sporządza notatki, stara się, by było 

zabawniej. 

 

 

IO3   Moduł 3: Zarządzanie wolontariuszami, uatrakcyjnianie oferty wolantariatu. Jak dbać o wolontariusza pod 

względem roli i obowiązków 

Nowe działanie szkoleniowe 

Rozwiązywanie problemu 

Układ Nie wymagany 

Opis działania Chociaż zaangażowanie wolontariuszy jest w dużej mierze niezwykle pozytywnym 

doświadczeniem, czasami coś się nie udaje. 

Wstęp 

Porozmawiaj o problemach i wyjaśnij, że pierwszym krokiem jest właśnie identyfikacja 

problemu. 
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Pytania identyfikujące problem:  

● Co stanowi problem? 
● Z jakiego powodu problem nadal istnieje? 
● Alternatywne rozwiązania problem? 
● Czy istnieje bardziej produktywne rozwiązanie problem? 
● Co należy uczynić? 
● Uczynienie którego niewielkiego kroku wpłynie na poprawę sytuacji? 
● Co twoim zdaniem byłoby najlepszym rozwiązaniem? 

 
Przedstaw kompleksowe prezentacje problemu, skoncentruj się na 5 pytaniach ‘dlaczego’.  

(10 min) 

 

Praca indywidualna 

Przedstaw problem i przetestuj zasadę 5 powodów. 

W ten sposób zidentyfikuj „prawdziwy” problem i być może szereg możliwych rozwiązań: 

(10-15 min) 

 

Ponownie w grupie 

Prawdziwy problem i możliwe rozwiązania. Grupa przeprowadza dyskusję na temat tego, 

które z nich jest najlepsze i czy w jej przekonaniu odniesie ono skutek. 

(10-15 min) 

 

Organizacja pozarządowa, aby nakreślić napotkany problem oraz sposób jego 

rozwiązania. 

(10-15 min) 

Źródła  https://youtu.be/y9dl1WB9bvw 

Pomoce Arkusze format tablicy demonstracyjnej, projektor oraz prezentacja. 

https://youtu.be/y9dl1WB9bvw 

Kartki A4, karteczki samoprzylepne, długopisy 

Broszura: Radzenie sobie z trudnym zachowaniem 

Czas trwania Min: 30 min 

Max: 60 min 

Uwagi i wskazówki Uczestnicy: Trener edukacji pozaformalnej, ze znajomością zagadnienia wolontariatu 

Trener: Przedstawiciele organizacji pozarządowych, z doświadczeniem (lub bez) w 

zarządzaniu wolontariuszami 

 

 

IO3         Moduł 4: Jak zachęcać do wolontariatu międzypokoleniowego      Nowe działanie szkoleniowe 

Studia przypadków – odgrywanie ról 

Układ Na stojąco/siedząco 

https://youtu.be/y9dl1WB9bvw
https://youtu.be/y9dl1WB9bvw
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Opis działania Jest to gra, dzięki której można wprowadzić temat integracji wolontariuszy, pracy 

zespołowej i zarządzania organizacją. 

Grupa dzieli się na dwie drużyny, które muszą rozegrać sytuację opisaną w przekazanych 

im przypadkach. 

Spróbuj znaleźć przypadki dotyczące sytuacji, które mogą wystąpić podczas wolontariatu. 

Przypadki te mogą być fikcyjne lub dostosowane do rzeczywistych doświadczeń. 

Na przykład omów następujące problemy: Jak radzić sobie z rozczarowaniem i tęsknotą 

za domem u wolontariusza? Co zrobić w przypadku kłótni między wolontariuszami? Jaki 

jest najbardziej optymalny sposób włączenia wolontariusza w działania organizacji? 

Po odegraniu ról uczestnicy są zachęcani do rozmowy na temat problemów i możliwych 

rozwiązań w ww. przypadkach. 

 

Opcja: zapytaj grupę, która wykonała zadanie, co się stało, bez podawania rozwiązania. 

Po krótkiej dyskusji poproś grupę, aby ponownie rozpoczęła występ. W  dowolnym 

momencie „publiczność”, w tym przypadku inni uczestnicy, może przerwać występ 

komendą STOP i poprosić o zastąpienie jednego członka grupy, po czym spróbować 

rozwiązać problem ponownie. W ćwiczeniu można zastąpić dowolną postać, łącznie z 

osobami, które nie weszły w skład pierwotnego zespołu. Zadanie dobiega końca w chwili, 

kiedy grupa dochodzi do ostatecznych wniosków. 

Po odegraniu ról uczestnicy są zachęcani do rozmowy na temat problemów i możliwych 

rozwiązań przypadków odegranych podczas przedstawienia. 

Materiały https://drive.google.com/open?id=19nHSiVxrYLWtZnOCkNbmlNjr6Jd_WHPl  

Sprzęt Kartki z opisem sytuacji i ról, które należy zinterpretować 

Czas trwania Min: 45 min 

Max: 60 min 

Uwagi i wskazówki Uczestnicy: 

Trener: 

 

IO3         Moduł 4: Jak zachęcać do wolontariatu międzypokoleniowego      Nowe działanie szkoleniowe 

Selekcja 

Układ Indywidualnie 

Opis działania Faza 1 

- Każda osoba otrzymuje studium przypadku opisujące organizację i rolę wolontariusza. 

- Każda osoba otrzymuje profil 5 wolontariuszy 

Spróbuj dobrać 2 kandydatów, którzy najlepiej nadają się do pełnienia danej roli  

(10 minut) 

Faza 2 

Przedstaw grupie rolę i powód, dla którego wybrana została akurat ta 2 kandydatów 

(10 minut) 

 

https://drive.google.com/open?id=19nHSiVxrYLWtZnOCkNbmlNjr6Jd_WHPl
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Faza 3 

Zapytaj grupę, jakie podejście do rekrutacji obecnie preferuje 

Omów następujące tematy 

● Co powinna osiągnąć rozmowa kwalifikacyjna? 

● Na co powinieneś uważać? 

● Umiejętność aktywnego słuchania 

● Jakiego rodzaju rozmowy poszukujesz? 

● Co powinieneś powiedzieć wolontariuszowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej? 

 

Rozdaj wśród uczestników broszurę Wskazówki i porady oraz omów niektóre podpunkty 

(20 minut) 

Zasoby 2/3 studia przypadku różnych organizacji 

5 różnych profili wolontariuszy 

Wskazówki dot. selekcji (broszura) 

Sprzęt Długopisy, kredki. 

Tablica 

Papier 

Czas trwania Min: 60 min 

Max: 90 min 

Uwagi i wskazówki Uczestnicy: 

Trener: 

 

 

IO3         Moduł 4: Jak zachęcać do wolontariatu międzypokoleniowego      Nowe działanie szkoleniowe 

Teoria góry lodowej 

Układ Możliwość zaprezentowania dużego modelu góry lodowej 

Opis działania 
Cel: zastanowić się nad różnorodnością kulturową i jej interpretacją 

Opis działania: burza mózgów - pokaż uczestnikom ilustrację góry lodowej i poproś ich, 

aby zastanowili się nad kulturą, jaki ich zdaniem mają obecnie  stosunek do nowych 

kultur, pod względem ich widocznych aspektów oraz tych nieświadomych, czyli czego nie 

możemy zobaczyć, ale co może mieć wpływ kulturowy w naszej perspektywie. Podczas 

gdy uczestnicy dzielą się  swoimi pomysłami, omawiamy teorię i model. 

Materiały  

Pomoce 
- Duży model góry lodowej 

- Marker 

Czas trwania Min: 10 min 
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Max: 20 min 

Uwagi i wskazówki Uczestnicy: 

Trener: 

 

 

IO3         Moduł 4: Jak zachęcać do wolontariatu międzypokoleniowego      Nowe działanie szkoleniowe 

Kółko i krzyżyk 

Układ 9 krzeseł ustawionych wg wzoru gry kółko i krzyżyk 

Opis ćwiczenia Trener rozdaje uczestnikom 9 arkuszy papieru w 3 różnych kolorach z napisem P1 / P2 / 

P3. Każda drużyna ma inny kolor. Każda drużyna składa się z 3 uczestników: P1, P2, P3. 

 

Trener wyjaśnia zasady: 

Każdy uczestnik może się poruszyć i usiąść na krześle, gdy nadejdzie jego kolej. 

Nie może ponownie usiąść na tym samym krześle, które właśnie opuścił. 

Uczestnicy poruszają się w kolejności według liczb i kolorów. Na przykład: P1 - niebieski, 

P1 - żółty, P1 - zielony. Następnie P2 - niebieski, P2 - żółty, P2 - zielony. Następnie P3 - 

niebieski, P3 - żółty, P3 - zielony. 

Kiedy nadejdzie ich kolej, uczestnicy mogą podejść do krzeseł i wybrać miejsce, w którym 

chcą usiąść. 

 

Gra jest rozgrywana kilka razy. Trener decyduje, kiedy zatrzymać grę. 

 

Raport: 

Trener pobudza refleksję i interakcje, zadając na początek 2 główne pytania: 

- Czego się nauczyłeś? 

- Co było ważne? 

 

Trener ułatwia zrozumienie wyzwania, które dzięki grze można było podjąć: wiedza o 

tym, co będzie dalej; gra z 3 głowami. Trener ułatwia uczestnikom kontekstowe 

nauczenie się działalności istotnej dla pracy w dziedzinie społecznej i przyjmowania 

wolontariuszy: radzenie sobie z większą liczbą wyzwań w tym samym czasie, utrzymanie 

wysokiej motywacji, ułatwianie każdemu członkowi/wolontariuszowi zrozumienia tego, 

jaki wpływ wywierają jego indywidualne działania, przyszłych perspektyw, aby dostrzec, 

gdzie podejmowane są działania indywidualne i zbiorowe. 

Jednym z możliwych przykładów dyskusji może być temat „uczenia się 

międzypokoleniowego” i wolontariatu międzypokoleniowego. 

Materiały  - 

Pomoce Arkusze papieru w 3 różnych kolorach z napisem P1 / P2 / P3. 

Czas trwania Min: 60 min 

Max: 90 min 
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Wskazówki i uwagi Uczestnicy: 

Trener: Powtarza instrukcje wielokrotnie podczas wykonywanego przez uczestników 

działania 

 

 

  



  

26 

 

2
6

 

Wnioski 
 

Ogólnie rzecz biorąc, w projekcie uczestniczyło 30 organizacji w 6 krajach partnerskich; 23 organizacje 

gościły seniorów - lokalnych i międzynarodowych wolontariuszy. 

 

Informacje zwrotne od organizacji, które wzięły udział w kursie szkoleniowym po tym doświadczeniu, 

były bardzo pozytywne. Wiele z nich stwierdziło, że odczuwają większą motywację do przyjmowania 

wolontariuszy w przyszłości oraz zapoznania się ze znaczeniem posiadania wolontariuszy w swoich 

organizacjach. 

 

Organizacje podkreśliły również fakt, że szkolenie prowadzi do lepszego przygotowania i wdrożenia 

zarządzania wolontariatem w organizacjach uczestniczących. Usprawniły też zarządzanie 

wolontariuszami i ulepszyły lub stworzyły nowe strategie. Szkolenie wzmocniło również lokalną sieć 

organizacji. 

 

Organizacje uczestniczące wspominają również o korzyściach dzielenia się pomysłami i dobrymi 

praktykami między różnymi organizacjami. 

 

50% organizacji goszczących wolontariuszy międzynarodowych i 57% organizacji goszczących lokalnych 

wolontariuszy zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, iż dzięki temu doświadczeniu są 

zmotywowane do angażowania się w wolontariat w przyszłości. 
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Nagrania wideo 
 

Kurs szkoleniowy & Wolontariat Seniorów – Włochy 

shorturl.at/egCG1 

Kurs szkoleniowy & Wolontariat Seniorów – Portugalia 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3AQn2j_us&t=22s 

Kurs szkoleniowy & Wolontariat Seniorów – Polska 

https://vimeo.com/user88855769 

Kurs szkoleniowy & Wolontariat Seniorów – Łotwa 

https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=y

outu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QB3AQn2j_us&t=22s
https://vimeo.com/user88855769
https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KHyRq_QZbtA&feature=youtu.be
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