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Słowo Wstępne

Wolontariat możemy określić mianem zjawiska społecznego, które wyłoniło
się ze względu na pojawiający się, czy też rozwijający się i upowszechniający sprzeciw
wobec zagrożeń oraz nieszczęść i tragedii, z którymi stykają się ludzie.1 Sprzeciw
wiążący się z poczuciem niewystarczalności specjalistycznych podmiotów sektora
państwowego oraz prywatnego, przy równoczesnym znaczeniu kształtowanej w
procesie socjalizacji osobowości jednostek oraz wpływu społecznego w określonych
kontekstach sytuacyjnych. W odniesieniu do tego możemy mówić o pewnej społecznej
wrażliwości, a tym samym świadomości budowanej w ramach układu społecznokulturowego, upowszechnionych norm i wartości, a także kontroli społecznej. Zjawisko
wolontariatu jest osadzone w społeczeństwie, przezeń wywołane i kształtowane. W
związku z powyższym, choć z całą pewnością przyglądając mu się patrzyć nań można z
perspektywy wielu dziedzin, wielu dyscyplin naukowych (od filozofii, poprzez politykę
społeczną, po ekonomię) w niniejszej rozprawie spojrzymy nań przede wszystkim przez
pryzmat socjologii, wybranych jej teorii i koncepcji. Socjologia, będąca mi szczególnie
bliską, pozwala na pokazanie pracy wolontaryjnej w odniesieniu do jednostki w sieci
1

Mowa tu zarówno o tych kwestiach, które uderzają bezpośrednio w jednostki ludzkie, jak i o tych, które
są pośrednio z nimi związane.
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zróżnicowanych, złożonych, wielopoziomowych oraz trwałych bądź nie stosunków
międzyludzkich. Równocześnie umożliwia rzut oka na społeczeństwo, jako pewną
całość, system grup oraz instytucji o określonych układach zależności i wpływów, a
także rozkładach sił, (Frysztacki K., 2009) co jest szczególnie istotne dla mnie jako
socjologa. Innymi słowy powiemy, że pozwala na dokonanie analizy zjawiska
wolontariatu, jako pewnego segmentu rzeczywistości społecznej, przy uwzględnieniu
tak jego elementów składowych, jak i otoczenia, a co się z tym wiąże mających
charakter sprzężenia zwrotnego bądź nie oddziaływań oraz warunków funkcjonowania,
sieci powiązań i zależności.
Idea niesienia bezinteresownej pomocy innym sięga początków ludzkości. Aby
przetrwać już pierwotny człowiek musiał liczyć nie tylko na siebie, ale i na swoich
towarzyszy, lecz czy to był już wolontariat… raczej nie. Nie możemy co prawda
wykluczyć bezinteresowności niektórych działań, ale i istnienia pewnych zależności
zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Nie możemy zapomnieć o tym,
co stanowiło podstawę funkcjonowania i podejmowania wszelkiej aktywności, a
mianowicie o prywatnym interesie, wyrażającym się w tak zwanej chęci przetrwania,
jako podstawowego bodźca do pomocy innym, czy raczej swoim2, a tym samym i o
kontekście oraz wpływie społecznym nie sprzyjającym bezinteresowności. Niemniej
jednak w odniesieniu do powyższego możemy powiedzieć, że aktywność pomocowa ze
znamionami wolontaryjnymi swoje korzenie wydaje się mieć już w podstawowej
komórce społecznej, jaką jest rodzina. Rodzina osadzona w układzie dynamicznie i
ciągle kształtujących się sieci społecznych zależności i powiązań oraz w oparciu o
takowe skonstruowana. Struktura złożona z jednostek, funkcjonujących w ramach
społeczeństwa stanowiącego pewną całość, system grup oraz instytucji rozwijających
się i działających w oparciu o ustaloną organizacje społeczną, przy wzajemnej
zależności, oddziaływaniu. (Frysztacki K., 2009) Pierwsze wzorce zachowań
pomocowych kształtowane są na ogół w relacjach rodzice (opiekunowie) - dzieci.
Należy jednak podkreślić, że to, jak już sygnalizowałam, nie jest jeszcze praca
wolontaryjna, a jedynie pewien poziom, czy raczej etap w życiu człowieka, na którym
mogą się kształtować postawy o charakterze wolontaryjnym. Dlaczego? Odpowiedź
odnajdziemy w cechach charakteryzujących pojęcie wolontariatu we współczesnym
2

członkom grupy/ rodziny w ramach, której funkcjonuje jednostka, z którą łączą ją więzi rodzinne i/lub
wspólny interes
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rozumieniu tego słowa, tego typu aktywności. Zgodnie z założeniami teoretycznymi
wolontariusz to ten, kto bezinteresownie i ochotniczo pomaga innym, ale nie dlatego, że
są oni z nim związani więziami rodzinnymi, bądź dlatego, że upatruje w tym swój
własny interes, lecz dlatego że potrzebują pomocy. W związku z tym nie liczy się ani
pokrewieństwo, ani narodowość, ani też wyznanie, czy pozycja społeczna, a jedynie
fakt, że można zrobić coś dla drugiego człowieka by było mu lepiej, by poprawić jego
sytuacje życiową, czy nawet ratować go.
Pierwszym impulsem do pracy o charakterze wolontaryjnym wobec osób nie
związanych więziami rodzinnymi wydaje się, że mogły być różnego typu potrzeby
społeczne oraz socjalno – bytowe i zachowawcze. Pośród nich wymienić można
działania zmuszające do współpracy, pomocy innym celem uzyskania konkretnych
profitów, jak pożywienie, czy bezpieczeństwo. Poza tym wyróżnić możemy tu także
rozmaite zdarzenia losowe, wypadki, czy kataklizmy lub wojny skłaniające do działania
pomocowego. Mowa tu tak o działaniach w pełni racjonalnych, w tym tych
opierających się na chłodnej kalkulacji, jak i irracjonalnych, impulsownych. W każdym
z tych przypadków zaznaczyć należy, że mamy do czynienia z efektem socjalizacji,
postawami, nawet gdy na pozór niezrozumiałymi, to kształtowanymi w oparciu o
doświadczenia i wychowanie jednostki. Niemniej jednak o wolontariacie powiemy
tylko wtedy, gdy problemy innych stają się bodźcem do bezinteresownych, nierzadko
spontanicznych, ale zdarza się, że i przemyślanych, zorganizowanych, reakcji mających
swój wyraz w działaniach o charakterze pomocowym poszczególnych jednostek na
rzecz innych.
Odnosząc się do powyższego, widzimy że w kontekście wolontariatu mówi się
o pracy na rzecz potrzebujących, dotkniętych problemami społecznymi. W związku z
tym ktoś mógłby na przykład zadać pytanie, czy członek organizacji działającej na
rzecz ochrony środowiska, albo aktyw biblioteczny, którego praca koncentruje się
przede wszystkim na naprawie książek, oprawianiu ich, i popularyzacji czytelnictwa jest
wolontariuszem. W tych przypadkach działania nie są bezpośrednio skierowane na
rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. Ludzie aktywizujący się społecznie w tego typu
działania pracują ochotniczo, z własnej woli i bez wynagrodzenia, a jednak ich pomoc
nie jest bezpośrednio skierowana do innych, do potrzebujących pomocy. Jedynie
pośrednio działają na rzecz dobra innych członków społeczeństwa, celem zaspokojenia
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potrzeb o charakterze społecznym, socjalno – bytowym, czy też tych związanych z
rozwojem umysłowym i/lub duchowym. W związku z powyższym czyż nie są
wolontariuszami… Ja odpowiadam, że ależ jak najbardziej są, zwłaszcza, że pomagają
nie oczekując wynagrodzenia za swoją pracę, działając na rzecz dobra ogółu, dlatego że
chcą, a nie dlatego, że muszą. Niemniej jednak podejrzewam, że znajdą się i tacy,
którzy nie zgodzą się z moim zdaniem.
Poruszając temat wolontariatu, należy jeszcze zaznaczyć, że możemy mówić
tak o aktywizowaniu się jednostek, jak i całych społeczności lokalnych od grup
sąsiedzkich począwszy. Poza tym o angażowaniu specjalistów, często jedynie
zawodowo związanych z danym środowiskiem i/lub problemem społecznym.3
Formowaniu się grup wolontariackich o charakterze sformalizowanym oraz
niesformalizowanym, powstających i działających pod wpływem impulsu, w
odpowiedzi na pojawiającą się w danym momencie sytuację kryzysową, czy też ważny
z danego punktu widzenia problem społeczny. W związku z powyższym możemy
wyróżnić dwa typy wolontariatu gemeinschaft i gesellschaft. (Siciński A., 2006)
Pierwszy z nich charakteryzują współpraca, wzajemna pomoc, troska w ramach struktur
nie mających charakteru sformalizowanego (jak społeczności lokalne), gdzie relacje
„face to face” stanowią podstawę działań. W drugim mamy do czynienia z pomocą o
charakterze bardziej pośrednim, sformalizowanym, czy nawet zinstytucjonalizowanym,
gdyż opierającym się na działalności organizacji i/lub instytucji zatrudniających
specjalistów i równolegle angażujących ochotników, którzy wolontaryjnie włączają się
w pomoc. Nie mamy tu do czynienia z całkowitą eliminacją kontaktów bezpośrednich,
ale stanowią one dopełnienie, a nie podstawę działań.
Wolontariat coraz mocniej zakorzenia się w rzeczywistości współczesnego
świata. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że można mu przypisać zarówno cechy
uniwersalne jak ochotniczość, jak i indywidualne dla poszczególnych regionów, a
związane z kulturą, zwyczajami i obyczajami na danym obszarze, przy rozróżnieniach
takich jak: miasto- wieś, regiony kraju, czy nawet państwa. Przykładowo, podczas gdy
w Polsce stale znaczna część osób z dystansem podchodzi do tego by zaangażować się
do pracy w formie wolontaryjnej zakładając, że nic im to nie daje, że to tylko strata
3

Przykładowo nauczyciel zamieszkujący w mieście, a pracujący w szkole na wsi może rozpocząć
działalność pomocową na rzecz dzieci, czy też rodzin, bądź ogólnie społeczności z obszaru
terytorialnego związanego z jego miejscem zatrudnienia
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czasu, to chociażby w USA możemy mówić wręcz o pewnej modzie na bycie
wolontariuszem. Tam wolontariuszem wręcz wypada być, gdyż doświadczenia
wolontaryjnego w życiorysie można powiedzieć, że nie właściwym jest nie mieć
starając się o lepszą pracę. Odzwierciedlenie takiej sytuacji znajdujemy w danych
statystycznych zgodnie, z którymi w działalność wolontaryjną angażuje się ponad 50%
amerykanów, podczas gdy w Polsce zaledwie około 11% obywateli.4 W tym miejscu
należy jednak podkreślić, że w odniesieniu do Polaków rzeczywista liczba
wolontariuszy może być większa, jeśli uwzględnimy tych społeczników, którzy nie
określają siebie mianem wolontariuszy i nie są tak określani także często przez innych.
Mam tu na myśli tak pojedyncze jednostki, jak i grupy zorganizowane, który to wątek
będzie jednym z tematów poruszanych w ramach mojego studium.

4

http://www.wolontariat.org.pl/repository/Wolontariat%20w%20liczbach/wolontariat/wolontariat_2002_.
doc, 12.06.2006, godz. 22.15 ;
http://civicpedia.ngo.pl/x/322225;jsessionid=3473F2930AA12DA59CEB05C0DE0BAB49#,
11.10.2009, godz. 21.34
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Wprowadzenie

Niniejsze studium dotyczy wolontariatu w Polsce. Jest to socjologiczna analiza
działalności ochotniczej, niemniej jednak ze względu na złożoność tego zjawiska,
momentami spojrzę nań także interdyscyplinarnie. W związku z tym przeprowadziłam
szereg badań, które pozwolą na pokazanie wolontariatu z różnych perspektyw. Badania
te realizowałam na przestrzeni dziesięciu lat. Celem ich było nakreślenie obrazu
wolontariatu i wolontariuszy w Polsce przy wyróżnieniu cech charakterystycznych tego
zjawiska oraz postaw społecznych wobec niego. Określenie jak przedstawia się
wolontariat w świadomości Polaków i w jakim stopniu ma to przełożenie na
aktywizację w ramach bezinteresownej pracy ochotniczej. Ponadto weryfikacja tego,
czy doświadczenie wolontaryjne ma wpływ na zatrudnienie, a więc jak postrzegane jest
przez osoby decyzyjne w kwestii zatrudnienia oraz czy sami ochotnicy widzą sens
zamieszczania go w swoim Curriculum Vitae. Równocześnie chciałam pokazać
różnorodność obszarów bezinteresownej pracy ochotniczej, zwracając uwagę także na
te, które nie są określane powszechnie mianem wolontariatu, choć mają znamiona takiej
pracy. Poza tym w odniesieniu do zebranych danych dokonać pewnej typologii,
wyróżnić typy idealne w ramach polskiego wolontariatu.
Zrealizowane przeze mnie autorskie badania, ze względu na formy realizacji,
można podzielić na trzy główne grupy, a mianowicie off- line, on- line oraz coś na
pograniczu dwóch pierwszych, coś co najprościej można określić, jako analiza treści i
obrazów. W tym miejscu zaznaczyć należy, że w przypadku pierwszej z wymienionych
powyżej grup powiemy o zasięgu lokalnym, a przy tym o jednorodnej grupie docelowej
jeśli mowa o typie problemu społecznego (niepełnosprawność), niemniej jednak znajdą
się tu dwa wyjątki, gdzie będziemy mieć do czynienia z różnorodnością grup
docelowych w kontekście działań ochotniczych (jak aktyw biblioteczny, aktorzy teatru
amatorskiego). Tymczasem w drugim i trzecim o zasięgu ogólnopolskim oraz o
różnorodnych grupach docelowych, przy przekrojowym ukazaniu problemów
społecznych, na rzecz których mogą działać wolontariusze. Uściślając przeprowadzone
zostały badania, które w skrócie przedstawiają się w sposób następujący:
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I. Badania terenowe:
1. Obserwacja uczestnicząca (w charakterze wolontariusza) i zewnętrzna (w
charakterze dziennikarza przygotowującego relacje z działań wolontariuszy
pracujących w ramach wybranych podmiotów). Obserwacjami objęte były cztery
podmioty, w ramach których ochotnicy nazywani są wolontariuszami, spośród
których trzy prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a jeden na
rzecz osób uzależnionych. Poza tym dwa (biblioteka i amatorska grupa teatralna),
w przypadku, których ochotnicy nie określają siebie wolontariuszami, choć
pracują społecznie, a osoby niepełnosprawne mogą być tylko jedną z kilku grup,
na rzecz których prowadzona jest działalność o charakterze wolontaryjnym.
Ogólnie mówiąc realizowane przez nich działania dedykowane są dla osób w
wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym znajdujących się
w różnych sytuacjach życiowych. Były to badania lokalne realizowane w ramach
organizacji i instytucji zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza, a
przeprowadzone w latach 2000-2005;
2. Wywiady swobodne otwarte i zamknięte kwestionariuszowe z osobami
pracującymi

wolontaryjnie

i

koordynatorami

działalności

ochotniczej

działającymi w ramach rozmaitych podmiotów prowadzących wyłącznie, lub
między innymi (jak biblioteki, czy amatorskie grupy teatralne) działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych. Były to badania lokalne na terenie Nowego Sącza
i okolic, które zrealizowane zostały w latach 2004- 2005. Łącznie udział w nich
wzięło 80 osób. Respondenci dobierani byli metodą kuli śnieżnej;

II. On-line:
3. Wywiady zamknięte kwestionariuszowe, w ramach badań ogólnopolskich
realizowanych w latach 2009-2010. Respondenci dobierani byli metodą kuli
śnieżnej. Badania przeprowadzone były:
a) z Polakami na temat wolontariatu i wolontariuszy. Udział w nich wzięło 1058
respondentów z całej Polski, a w tym 182 osoby decyzyjne w kwestii
zatrudnienia
b) z wolontariuszami na temat pracy wolontaryjnej oraz motywacji do jej
rozpoczęcia i zakończenia. Udział w nich wzięło 161 wolontariuszy
aktywizujących

się

w

ramach

różnych

podmiotów-

organizatorów
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pozyskujących ochotników do pracy na terenie całej Polski, na rzecz
róznorodnych grup docelowych

III.

Analiza treści i obrazów:

4. analiza treści doniesień medialnych – stworzenie typologii doniesień medialnych
na temat wolontariatu w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Badaniami tymi
objęte zostały losowo dobrane media o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym na przestrzeni lat 2005-2010;
5. fotografia – wizualizacja różnorodności form aktywności wolontaryjnej oraz
zestawienie dotyczące ochotniczości i pseudo ochotniczości, przy uwzględnieniu
kontekstu (wykorzystanymi zostały fotografie własne i wybrane materiały
zastane)
W tym miejscu zaznaczyć należy, że dopełnienie, a zarazem pewien punkt odniesienia
tych badań w niniejszym studium stanowić będą wyniki badań z zewnętrznych źródeł.
Wielość i różnorodność zrealizowanych przeze mnie form badań może budzić
zastanowienie. W związku z tym krótko wyjaśnię dlaczego podjęłam taką decyzje. Otóż
wolontariat, będąc zjawiskiem społecznym, już z samej swej natury jest zagadnieniem
bardzo złożonym. Z różnych perspektyw może ono rysować się na rozmaite sposoby, w
związku z czym pojawia się pytanie nie tylko o te różnice, ale i o pewien wspólny
mianownik. Przeprowadzone przeze mnie badania pozwalają na wielowymiarowe
przedstawienie zjawiska wolontariatu, na czym to właśnie szczególnie mi zależało.
Analiza uzyskanych wyników przeprowadzona będzie w odniesieniu do
wybranych ujęć teoretycznych, pośród których wyróżnić należy takie, jak: hierarchii
potrzeb, oczekiwań, kompetencji, kultury, grup odniesienia, społeczeństwa, gender i
typu idealnego. W oparciu o owe zamierzam stworzyć pewien schemat, swoistą mapę
pozwalającą pokazać kształtowanie się zachowań ludzkich na przykładzie wolontariatu.
Przez pryzmat tego zestawienia przyglądnę się uzyskanym wynikom przeprowadzonych
przeze mnie badań, zjawisku wolontariatu w Polsce.
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Rozdział 1.

Zjawisko wolontariatu
i jego cechy charakterystyczne

Wolontariat to pojęcie pochodzące z łaciny, a oznacza po prostu zależny od
woli5, a więc dobrowolny, ochotniczy. We współczesnej nam rzeczywistości społecznej
pojęcie to odwołuje się do zachowań prospołecznych jednych osób na rzecz drugich.
Pracę taką charakteryzować mają: chęć, wolna wola i bezinteresowność w odniesieniu
do świadczenia pomocy innym. Wspomniana bezinteresowność rozumiana jest jako
brak wynagrodzenia finansowego, a nawet jego oczekiwania za wykonaną pracę, nie
oznacza to jednak całkowitego braku gratyfikacji, nawet jeśli te nie są uświadomionymi
przez wolontariusza. Pracując społecznie zyskuje on między innymi - niezwykle
wartościowe w wymiarze pozamaterialnym - satysfakcję, doświadczenie, nowe
umiejętności, czy też znajomych, przyjaźnie. (Frysztacki K., 1998; Dryja E., 2002; i in.)
„Wolontariat buduje społeczeństwo obywatelskie” (Wojnowska E., 2005, s. 156), w
związku z tym możemy powiedzieć, że jest wytworem pewnych idei, że w związku z
tym stanowi pewną sieć powiązań, formę integrującą w działaniu, gdzie określone
sytuacje, czy też stany stają się społecznie istotne przynajmniej dla określonej grupy
osób. Dlatego tego typu aktywność, obok wymienionych powyżej cech, dobrze obrazują
takie określenia jak przykładowo: ochotniczość, motywacja ukierunkowana na cel
pomocowy, wsparcie, czy walka z problemami społecznymi, a raczej ważnymi z
określonego punktu widzenia kwestiami, próby zaradzenia im, usamodzielnianie
potrzebujących, budowanie świadomości społecznej. Nie możemy także zapomnieć o
możliwości rozwijania własnych umiejętności w ramach działalności wolontaryjnej oraz
tym, że praca wolontariuszy stanowi dopełnienie działań profesjonalistów, można
powiedzieć także, iż jest to wsparcie dla nich.
Wolontariat wiąże się niejednokrotnie z odpowiedzialnością za drugiego
człowieka i szeregiem zależności społecznych. Można o nim mówić jako o swego
5

http://wolontariat.wszia.edu.pl/slowniczek.html, 14.03.2010, godz. 14.08
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rodzaju produkcie społecznym. Następstwie zinternalizowanych przez jednostkę w
ramach procesu socjalizacji norm i wartości, przy uwzględnieniu kontekstów
sytuacyjnych, rotacji6, przenikania się struktur i po prostu wpływów społecznych w
poszczególnych środowiskach, które to wydają się mieć istotny wpływ na to, kto zostaje
wolontariusze, a kto nie.
W związku z powyższym zastanowienie może budzić, co powoduje, że istoty
ludzkie podejmują się tego typu aktywności. Celem lepszego poznania mechanizmów
wpływających na wyłanianie się zjawiska wolontariatu oraz na jego wizerunek, a więc i
cechy charakterystyczne, wskazanym jest przyglądnąć mu się przez pryzmat teorii.

1.1. Wolontariat i wolontariusze
w świetle definicji i wybranych teorii

Aktywność określana mianem wolontaryjnej wydaje się być zjawiskiem
powstałym w odpowiedzi na wyzwania czasu. Tradycje wolontariatu i praktyka
znajdują swoje miejsce w kulturze społecznej. Jest, to forma działalności, o której
Robert L. Payton mówi, że u swych podstaw ma pobudki filantropijne, a uściślając, jest
pewną formą filantropii, która wyraża się w działaniach. Oznacza to także, że praca
wolontariusza może być uznana za filantropijną dlatego, że nie jest czymś
wymuszonym, a czynionym z własnej inicjatywy. (Payton R. L., 1988) W najbardziej
podstawowym znaczeniu filantropia po dzień dzisiejszy definiowana jest, jako
dobroczynność, (Kopaliński W., 2000) rozumiana jako działanie na rzecz innych,
określonego celu (pomocy sierotom, ubogim, chorym, etc.). Pojęcie filantropia swe
źródło czerpie z kultury antycznej. W pierwotnym znaczeniu oznaczała ona nic innego
jak „usposobienie przyjazne ludziom oraz braterską miłość i współczucie wobec
bliźniego” (Leś E., 2001, s.17) słowo filantropia pochodzi bowiem od greckiego
philantropos, a więc kochający ludzkość. Pierwowzór takiej postawy, jak pisze Ewa
Leś, odnajdujemy w micie o Prometeuszu, gdzie ukazane są szlachetność, wytrwałość i
6

przemieszczanie się jednostek w wymiarze geograficznym i społecznym. Stawianie się członkiem
rozmaitych grup
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nieugięcie się w dążeniu do pomocy drugiemu człowiekowi, bez względu na grożące
niebezpieczeństwa. W micie tym filantropia pokazana jest, jako bardzo szeroko
rozumiana wolontaryjna pomoc drugiemu człowiekowi – od tej wyrażającej się w
bezpośrednim, fizycznym działaniu do pomagania poprzez przekazywanie wiedzy,
umiejętności. Podkreślona jest ranga poświęcenia dla innych, szlachetności i
niezłomności w działaniu wbrew wszelkim przeciwnościom i zagrożeniom. (Leś E.,
2001) W odniesieniu do powyższego możemy powiedzieć, że praca wolontaryjna, a
uściślając „Tradycja filantropii jest starsza niż demokracja, starsza niż chrześcijaństwo,
starsza niż powszechne nauczanie, być może jest starsza o 2000 lat niż najstarszy
uniwersytet”(Payton R. L., 1988, s. 44). Można podejrzewać, że stanowi ona
fundamenty współcześnie rozumianego wolontariatu. Dlaczego? W kontekście
filantropii

powiemy

o

dwóch

głównych

nurtach

jej

rozwoju.

Mianowice

chrześcijańskim, gdzie w myśl idei miłosierdzia bożego, dobroczynność jest wręcz
pewnym obowiązkiem oraz świeckim opierającym się o idee humanitaryzmu, gdzie
podstawę stanowi integracja z potrzebującymi, a uściślając z najuboższymi w imię tak
zwanej braterskiej miłości. Różnica pomiędzy tymi dwoma podejściami wyraża się w
tym, że u ich początków, w pierwszym przypadku szczególny nacisk kładziony był
przede wszystkim na pomoc materialną jednostki posiadającej na określony cel, dla
danej grupy społecznej, a w drugim poprzez bezpośrednie działanie, wspomnianą już
integrację społeczeństwa. W odniesieniu do powyższego widzimy, że idei współcześnie
rozumianego wolontariatu możemy dopatrywać się zwłaszcza w świeckiej filantropii.
Nie oznacza to rezygnacji ze wsparcia materialnego potrzebujących, a jedynie to, że
filantrop będący wolontariuszem nie jest bezpośrednim darczyńcą, a jedynie swego
rodzaju „narzędziem” do pozyskiwania niezbędnych środków finansowych, czy też
artykułów bądź rozwiązań.
W rozważaniach poświęconych tematyce działalności prospołecznej można się
spotkać, z opiniami, iż u podstaw zachowań filantropijnych leżą pierwotne instynkty
samozachowawcze7 oraz bezwarunkowe odruchy. Nie możemy jednak zapomnieć o
tym, co z mojej perspektywy jako socjologa, wydaje się być kluczowym, a mianowicie
o znaczeniu zinternalizowanych przez jednostkę ludzką w procesie socjalizacji postaw,
a więc i o znaczeniu kultury, o wpływie społecznym. Innymi słowy o tym wszystkim co
oddziałuje na jednostkę, kształtuje ją, a tym samym wpływa na jej decyzje życiowe, w
7

pomagamy, bo wiemy, że ta osoba z określonych względów może być nam potrzebna
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tym te związane z możliwością pracy określanej dziś mianem wolontaryjnej. W tym
kontekście wspomnieć należy także o pobudkach altruistycznych, wynikających z troski
o drugiego człowieka, czy też po prostu zwykłego współczucia, jak i tych egoistycznych
ze swej natury, będących następstwem uświadomionych, lub też nieuświadomionych
chęci uzyskania konkretnych korzyści, jak na przykład uznanie innych, czy też
pozyskanie wiedzy, umiejętności. Równocześnie wspomnieć należy o zaznaczającej się
w odniesieniu do wolontariuszy gotowości do poświęcenia się na rzecz wyższego celu,
idei, a więc o niejednokrotnie gloryfikowanej postawie bohatera, swoiste dopełnienie
której wydaje się stanowić w tym przypadku postawa pasterza opiekuna, który pomaga
swoim podopiecznym, prowadzi ich, po prostu dla nich jest. I wreszcie o kwestii buntu,
a więc wewnętrznym sprzeciwie wobec zastanej rzeczywistości, chęci wprowadzania
zmian, czemu może, choć nie musi towarzyszyć pewien konflikt wewnętrzny dysonans poznawczy. Czy też stadnej naturze człowieka i dążeniu do bycia w grupie,
integracji i zajmowania ważnych z danego punktu wiedzenia pozycji społecznych, jako
jednego z czynników wpływających na aktywizowanie się w ramach wolontariatu.
Wolontariusze stanowią cenny zasób kapitału społecznego, który opiera się na
budowaniu stosunków wzajemnego zaufania i zrozumienia oraz podzielanych przez
ogół, działań, które łączą jednostki,8 społeczności i instytucje. Mamy tu więc do
czynienia z pewnym procesem, którego bohaterami są pojedyncze osoby, jak chociażby
wolontariusze, grupy społeczne oraz różnego typu organizacje, placówki i instytucje,
dla których wspólny cel stanowi swoiste spoiwo wyrażające się w działaniu. Prowadzi
to do aktywności mającej cechy współpracy, co daje ważne, nowe możliwości oraz
zasoby, które kształtują się na bazie norm, tworzących się sieci, a także własnej
podmiotowości zaangażowanych weń osób. Pośród głównych czynników kapitału
społecznego

oraz

mechanizmów

wykorzystywania

go

w

odniesieniu

do

identyfikowanych problemów wyróżnić należy: łączenie takich grup jak członkowie
rodzin, sąsiedzi i przyjaciele, umożliwianie owym dostępu do większych społeczności
oraz sieci wsparcia, a ponadto możliwość dostępu do zewnętrznych instytucji, jak i
korzystanie z środków intelektualnych oraz materialnych wspomnianych podmiotów.
(Frysztacki K., 2005) Wszystko to wyraźnie zobaczyć można na przykładzie
wolontariatu, któremu poświęcona jest niniejsza rozprawa.

8

takie jak między innymi ochotników
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Zjawisko wolontariatu jest bardzo złożonym zagadnieniem. Omawiając go należy
zwrócić uwagę na wiele różnych aspektów. Wskazanym jest w związku z tym wyróżnić
pewne fazy w obrębie stawania się, bycia oraz zakończenia bycia wolontariuszem,
określić czynniki nań wpływające. Dlatego też, aby lepiej zrozumieć fenomen pracy
ochotniczej postanowiłam osadzić go w pewnym układzie wybranych ujęć
teoretycznych, przy założeniu, że ze względu na jego złożoność istotnym jest by
przyglądać mu się z wielu perspektyw, analizować przez pryzmat różnych dziedzin
naukowych, a zwłaszcza socjologii i psychologii. Interdyscyplinarność bowiem, jak
pisze Krystyna Kluz, jest niezwykle wartościowa, przynosi korzyści poznawcze, które
wykraczają poza ramy danych dyscyplin pozwalając na szersze spojrzenie na dane
zagadnienia, a w tym te będące przedmiotem zainteresowań socjologicznych, a więc
społeczne. Ponadto stanowi szanse na tworzenie się nowych dyscyplin bądź
subdyscyplin naukowych. (Kluz K., 1989) Dobrym przykładem w tym kontekście z całą
pewnością są między innymi socjologia życia codziennego, czy też psychologia
kognitywna,

która

już

u

swych

podstaw

teoretycznych

ma

założenie

interdyscyplinarności. Wracając jednak do tematu samego wolontariatu, celem
możliwie pełnego przedstawienia mechanizmów nim rządzących przygotowałam
schemat nr 1, który opiera się o następujące ujęcia teoretyczne:
a) hierarchii potrzeb - Abraham Maslow,
b) oczekiwań - Victor Vroom,
c) kompetencji - Robert White,
d) kultury - Antonina Kłoskowska,
e) teoria racjonalnego wyboru - James Coleman
f) grup odniesienia - George Hyman, Robert Merton i.in.
g) społeczeństwa - Florian Znaniecki, Norman Goodman, Stefan Czarnowski, Suzan
Keller i.in.
h) gender – Amy S. Wharton, Krystyna Slany i.in.
Przywołane tu koncepcje pozwalają na wielowymiarowe przyjrzenie się zjawisku
wolontariatu, mechanizmom nim rządzącym. Oczywiście z całą pewnością moglibyśmy
się tu odnieść i do wielu innych teorii, niemniej jednak wydaje mi się, że te na których
oparłam niniejszy schemat pozwolą nam na uzyskanie pewnego, wystarczającego na ten
moment, ogólnego obrazu tego zagadnienia.
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Schemat nr 1. Zjawisko wolontariatu w sieci wybranych ujęć teoretycznych
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Spójrzmy, schemat numer 1 pokazuje zachowanie ludzkie w kontekście wyborów,
decyzji przez pryzmat różnych ujęć teoretycznych. W tym przypadku pokazana jest
jedna ścieżka, a mianowicie wolontariat, niemniej jednak równie dobrze mogłaby to być
dowolna inna grupa społeczna, zawód, czy też kwestia macierzyństwa i wiele innych,
które zresztą można założyć, że nie pozostają obojętne wobec decyzji o stawaniu się
wolontariuszem. Przyglądając się schematowi numer 1 widzimy, że właściwie na
każdym etapie na ludzkie decyzje wpływa tak wiele czynników, że mogą one ulegać
zmianie, podobnie jak stopień zaangażowania w to czego się podejmujemy. Ale po
kolei…
Odnosząc się do schematu numer 1 wolontariat widzimy, jako część pewnego
systemu społecznego, czy raczej systemu wzajemnych oddziaływań. Potrzeby ludzkie
wydają się otwierać i zarazem zamykać ten „układ” wzajemnych oddziaływań.
Odwołując się do przywołanego w schemacie fragmentu teorii A. Maslowa powiemy,
że nie bez znaczenia jest zarówno realizacja potrzeb materialnych jak i niematerialnych,
u podstaw których leżą między innymi takie kwestie jak chęć przynależności, szacunku,
poznania, czy też samorealizacji. (Zimbardo P. G., 1999) Osoby działające
wolontaryjnie nie tylko pomagają innym, ale i poprzez swą pracę, czy może raczej w
ramach niej mają możliwość realizacji własnych potrzeb, w związku z czym w
odniesieniu do ujęcia J. Colleman’a możemy mówić też o pewnych wyborach, w pełni
świadomych bądź nie kalkulacjach pomiędzy kosztami, a zyskami. Idąc dalej widzimy
bowiem także, że potrzeby człowieka rodzą pewne oczekiwania. Odwołując się do
koncepcji V. Vroom’a powiemy, że poszczególne jednostki odnosząc się do swych
rozmaitych potrzeb, pragnień i celów wybierają pomiędzy alternatywnymi planami
zachowań. Motywacją jest dla nich siła ich pragnienia oraz prawdopodobieństwo
zaspokojenia oczekiwanego, a więc kwestia tego, czy wybór (jakim może być pójście
drogą wolontariatu) będzie ich satysfakcjonował. Podobnie jak i innych ludzi, osoby o
nastawieniu prospołecznym, które są skłonne do podejmowania się aktywności
wolontaryjnej, ku sobie skłania jakiś wspólny cel, który może przyczynić się do tego, że
zostają wytyczone nowe zamierzenia. (Forysth P., 2004) W związku z tym dana
działalność może się rozwijać, jej spektrum form i kierunków działania poszerzać w
oparciu o wspólne rozmowy, dyskusje, ustalenia osób skupiających się wokół realizacji
określonego celu, celu który ich absorbuje, wydaje się dla nich ważki. Dzieje się tak
zarówno w ramach struktur typu organizacje, czy też instytucje, jak i w ramach grup
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koleżeńskich. W przypadku wolontariuszy celem głównym jest pomoc, pomoc
ukierunkowana na zaradzenie określonemu problemowi społecznemu, niemniej jednak
istnieją i inne cele, które można określić mianem pobocznych. Pośród owych celów
znajdują się między innymi takie jak: chęć samorozwoju, zdobycia nowych
doświadczeń, sprawdzenia się, czy też chęć przebywania w określonej grupie ze
względów koleżeńskich bądź po prostu potrzeby bycia akceptowanym, szanowanym
przez innych.9 W odniesieniu do celu skłaniającego ku sobie zostają wytyczone pewne
zamierzenia co do planowanych działań. Niebagatelną rolę odgrywa tu kompetencja i to
kompetencja rozumiana nie tylko i wyłącznie w wymiarze osobowym, ale i
motywacyjnym. (Jurczak E., 2008) W związku z tym postrzegamy ją w kontekście
behawioralnym, a więc wyrażającym się w działaniu danej jednostki, ale i społecznym,
a uściślając nadającym określony charakter otoczeniu społecznemu. (Czykwin E., 1995)
Mowa tu o motywacji efektywnościowej, która w odniesieniu do koncepcji R. Whita,
ma miejsce, gdy dana jednostka zaczyna rozumieć, iż poprzez swe działania może
wywierać wpływ na otoczenie na rzecz, którego działa, co rozwija w niej poczucie
skuteczności, które z kolei niesie ze sobą chociażby wspomnianą już satysfakcje, czy
nawet poczucie samorealizacji, a to wszystko może działać na daną jednostkę tak jak
nagroda. (Franken R. E., 2005) Innymi słowy mamy wówczas do czynienia z bodźcem
skłaniającym do reakcji. Wspomniana powyżej kompetencja wyraża się w
zachowaniach, pomiędzy którymi, a satysfakcją może występować relacja zwrotna o
charakterze

motywacyjnym

bądź

demotywacyjnym.

Należy

przy

tym,

za

A. Kłoskowską zaznaczyć, że ludzkie zachowania kształtują się według wspólnych dla
zbiorowości społecznej wzorów, ale i owe wzorce są ich wytworem (Kłoskowska A.,
2006), innymi słowy przyjęta kultura narzuca nam jak postępować, lecz równocześnie
to my tworzymy kulturę. W odniesieniu do tego możemy powiedzieć o kształtowaniu
się płci społeczno-kulturowej i jej wpływie na podejmowane przez poszczególnych
ludzi decyzje, a więc i działania. (Wharton A. S., 2005). Wydaje się więc, że pozwala
to nam założyć zarówno to, iż na powstawanie wolontariatu ma wpływ kultura danego
9

I tu znów wracamy do teorii racjonalnego wyboru oraz teorii oczekiwań. Do realizacji wspomnianych
celów pobocznych część wolontariuszy może oficjalnie się przyznawać, część jedynie przed sobą
samym, a część nie dopuszczać w ogóle do siebie świadomości, że mogą realizować jakiekolwiek inne
cele niż pomoc, nawet gdy wspomniane korzyści byłyby zauważalne. Tak czy inaczej, możemy
powiedzieć, że niniejsze poboczne zyski odnajdziemy w odniesieniu do hierarchii potrzeb A. Maslowa,
odwołując się do której możemy założyć, że są one nieodłączne jednostce ludzkiej. Powiemy w takim
razie, że mamy do czynienia z w pewnym stopniu zamkniętym układem, gdzie potrzeby rodzą
zachowania, a zachowania rodzą potrzeby.
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społeczeństwa, jak i to, że mamy do czynienia z tworzeniem się pewnej nowej jakości, a
mianowicie kultury działań wolontaryjnych na rzecz innych, jako wytworu zachowań
ludzkich. Krocząc dalej tym tropem winniśmy wspomnieć, że niebagatelną rolę w
procesie decyzyjnym każdej jednostki mają grupy odniesienia, które - odnosząc się do
koncepcji takich jak chociażby G. Hyman’a i R. Mertona – powiemy, iż są tymi do
bycia członkiem których się aspiruje, bądź stanowią one pozytywny wzorzec do
naśladowania, z którym się porównujemy. Są one zarówno elementem składowym
kultury, jak i elementem wpływającym na jej kształtowanie się. Z całą pewnością mają
wpływ na zachowania ludzkie. Całość procesu decyzyjnego oraz podejmowanych i
realizowanych zachowań i wzajemnych oddziaływań jednostek na siebie ma miejsce w
społeczeństwie, które za F. Znanieckim powiemy, iż jest pewną zbiorowością jednostek.
(Znaniecki F., 1938) Poszczególne jednostki, funkcjonują w obrębie rozmaitych struktur
i układów wzajemnych oddziaływań, występując w różnych rolach na scenie życia. Ich
życie odgrywane jest w ramach społeczeństwa. Odnosząc się do powyższego możemy
założyć, że potrzeby ludzkie są tym, co wpływa na tworzenie się społeczeństwa oraz
różnorodnych procesów w nim zachodzących, lecz równocześnie, że wspomniane
potrzeby są wytworem jego i procesów w nim zachodzących. Wolontariusze i
potencjalni wolontariusze są częścią pewnej większej całości, jaką jest wspomniane
społeczeństwo, które współtworzą, będąc równocześnie jego tworem w ramach szeregu
relacji wewnętrznych i zewnętrznych,10 zmaterializowaną i wyrażającą się w działaniu
ideą.

Potrzeby ludzkie zarówno stoją u podstaw zjawiska, jakim jest działalność

wolontaryjna, jak i są realizowane oraz tworzone w związku z nim poprzez co wpływają
na kształtowanie się społeczeństwa - postaw i nurtów w nim występujących.
Uogólniając, człowiek stanowi część pewnego większego, niezwykle
złożonego systemu społecznego. W ramach niego możemy mówić o wymiarze
jednostkowym, ale nie możemy odrywać go od sieci rozmaitych układów oddziaływań.
Człowiek jako część tego systemu zarówno wpływa na kształtowanie się
rzeczywistości, która go otacza, a więc i własne wybory, jak i jest przez nią sterowany.
W związku z tym możemy powiedzieć, że określone zachowania są mu w pewnym
stopniu narzucane, czy też przypisywane, co nie oznacza jednak że musi to równać się
niezgodności z jego wolą. Powiemy więc o pewnym sprzężeniu zwrotnym, w
10

relacji zachodzących pomiędzy otoczeniem bliższym i dalszym poszczególnych jednostek oraz
wspólnot
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przypadku którego niezwykle istotną rolę odgrywa socjalizacja, kontekst społeczny oraz
wpływy społeczne, kultura przy uwzględnieniu określonych czaso- okresów. W ramach
takiego układu zależności, charakteryzującego się ciągłą zmiennością, wyłaniają się i
funkcjonują między innymi wolontariusze oraz kwestie społeczne, którym poświęcają
oni swój czas.

1.1.1. Wolontariat
w świetle regulacji prawnych

Działalność wolontaryjna ma charakter pracy i z całą pewnością o części
wolontariuszy powiemy, iż stanowią oni pewien odpowiednik pracowników
zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu, (Salamon L. M., 1992) zdarza się nawet, że
stawia się ich w zasadzie na równi obok zatrudnionych pracowników. (O’Neill M.,
1989) Pomimo to polski Kodeks Pracy nie określa wolontariuszy mianem pracowników
(Wojnowska E., 2005). Nie ma oczywiście w tym nic dziwnego, to raczej
ogólnoświatowy trend. Wolontariusz bowiem w przeciwieństwie do osób zatrudnionych
nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane zadania. Wymiar godzin poświęcany na
pracę

wolontaryjną

nie

musi

odpowiadać

wymiarowi

godzin

pracowników

zatrudnionych w ramach umowy o pracę, nie musi stanowić żadnej stałej. Czas pracy
wolontaryjnej nie jest doliczany do okresu składkowego oraz nieskładkowego
wliczanego do przysługujących osobom posiadającym zatrudnienie świadczeń. A
uściślając nie wpływa ani na jego przyszłe uprawnienia pracownicze, pośród których
przykładowo możemy wymienić czas trwania urlopu (zależny jest on od stażu
zatrudnienia), ani uzyskania prawa do emerytury, czy renty oraz wysokości tych
świadczeń, (Komosa P., Dorska D., 2008) chyba że na mocy wewnętrznych ustaleń
danego podmiotu- organizatora11 od pracującego wolontariusza byłyby odprowadzane
stosowne

składki.

Różnice

występują

także

między

innymi

w

zakresie

odpowiedzialności, dopuszczalności ewentualności popełniania błędów, czy też
11

organizacji, bądź instytucji skupiającej wolontariuszy
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systematyczności oraz wymiaru czasu pracy, w tym wymagań wobec niego. Ponadto
pracodawca ma inne zobowiązania wobec pracownika, a inne wobec wolontariusza,
nawet jeśli umowa spisana jest na papierze.12 Szczegółowo opisuje to Ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., w
przypadku, której warto wspomnieć, że w kontekście przygotowania, był to chyba
najbardziej uspołeczniony przypadek w ustawodawstwie Polskim, co wpłynęło na długi
czas przygotowań. (Makowski G., 2008) Odnosząc się do niej powiemy także, że
aktywność wolontaryjna odpowiadająca świadczeniom pracy, może być wykonywana
jedynie na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej. Mowa tu o
organizacjach pozarządowych, organach administracji publicznej i jednostkach im
podległych,13 podmiotach takich jak osoby prawne i jednostki organizacyjne, które
działają na podstawie „przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”

14

o ile ich cele

statutowe ujmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.15 W odniesieniu do
powyższego wydaje się, że zapomniano o takim wariancie jak chociażby o tak zwanym
wolontariacie w biznesie, a więc o całym II sektorze.
Pominąwszy pewne braki w ustawie na uwagę zasługuje fakt, że pomimo iż ze
zjawiskiem bezinteresownej pracy ochotniczej, której zaczęto przypisywać miano
wolontariatu mamy do czynienia w Polsce w zasadzie od przełomu lat 80-tych i 90tych,16 choć i w połowie lat 70 spotykamy się z pewnymi sygnałami o tym,
(Kromolicka B., 2009) to status wolontariusza szczegółowo unormowany prawnie
12

Zgodnie z ustawą pomiędzy wolontariuszem, a podmiotem – organizatorem (pracodawcą) może być
zawarte pisemne porozumienie, pewien kontrakt, ale nie niesie on ze sobą zobowiązań finansowych
charakterystycznych dla relacji pracodawca - pracownik. W praktyce wiąże się to z tym, że od
wolontariuszy na ogół nie wymaga się określonego wykształcenie i/lub doświadczenia zawodowego,
jak ma to miejsce w przypadku rekrutacji pracowników. Niemniej jednak w trosce o jakość usług coraz
częściej przyucza się ich do określonej pracy. Organizowane są kursy, grupy wsparcia, czy inaczej
wymiany doświadczeń dla wolontariuszy. Z powyższych względów, ale także ze względu na
prezentowaną przez wielu ochotników postawę nawet, jeśli wolontariuszami nie są specjaliści z danych
dziedzin, to ich praca może mieć znamiona profesjonalizmu.
13
Ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., Dz. III, Rozdz. I., art. 42,
ust.1
14
Ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., Dz. I, ar.t3, ust.3.
15
Ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., Dz. I, ar.t3, ust.3.
16
nie oznacza to, że wcześniej nie mieliśmy do czynienia w naszym kraju z pomocową działalnością
ochotniczą, którą można by określić mianem wolontariatu, a jedynie, że wówczas pojęcie wolontariat
zaczęło wchodzić do powszechnego użytku
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został dopiero w 2003r. Wtedy to w życie weszła wymieniona powyżej Ustawa o
działalności publicznej i o wolontariacie.17 Do tego czasu aktywność wolontaryjna
różnie była definiowana w literaturze naukowej. Najprawdopodobniej definicje te
stanowiły podwaliny dla ustaleń ustawodawcy. Ujmowano ją najczęściej jako
„jednostkową lub grupową formę funkcjonowania społecznego, czy formę wychowania
środowiskowego” (Wojnowska E., 2005, s. 147). Pisano, że stanowi źródło sił
organizacji. (Ochman M., Jordan P., 1997) Kojarzona była z praktykami, czy też
czynami społecznymi. (Wojnowska E., 2005) Wprowadzenie Ustawy definiującej
pojęcie wolontariat w związku z powyższym było niezwykle potrzebne. Odgórnie
dookreśliło ramy pojęciowe określeń wolontariat i wolontariusz, unormowało zasady
funkcjonowania oraz pole działań tej grupy społecznej.
Definiujący obecnie pojęcie i zjawisko wolontariatu odwołują się do ustaleń
zawartych w ustawie.18 W odniesieniu do nich wolontariuszem jest ten, kto bezpłatnie,
świadomie i dobrowolnie podejmuje się działania na rzecz innych.19 Niektórzy, jak
Katarzyna Segiet dodają, czy wręcz podkreślają, że aktywność ta wykracza poza więzi
rodzinno – koleżeńskie. (Segiet K., 2005) Należy przyznać, że jest to cenna uwaga,
niemniej jednak równocześnie powinno się zadać sobie pytanie, kim w takim ujęciu są
osoby, które są związane więziami rodzinnymi i/lub koleżeńskimi z niektórymi spośród
osób, na rzecz których pracują społecznie w danej organizacji/placówce, której
działania skierowane są na szerszą grupę podopiecznych? I czy poprawnym w takim
razie jest używanie określenia wolontariusz w kontekście osób, które w ramach swojej
ochotniczej

pracy

nawiązały

relacje

koleżeńskie,

czy

nawet

przyjaźnie

z
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fakt, iż w Polskim ustawodawstwie temat wolontariatu został ukonstytuowany dopiero w 2003roku
prawdopodobnie wiąże się z tym, że tak naprawdę dopiero w drugiej połowie XX wieku w
rzeczywistości społecznej umocniło się przekonanie o tym, że etatowy personel pracowników
społecznych, służb socjalnych sam, bez pomocy wolontariuszy, nie jest i nie będzie w stanie podołać
działaniom skierowanym na poprawę sytuacji tych, którzy borykają się z problemami związanymi z
funkcjonowaniem w społeczeństwie. (Kamiński A., 1974) Wiąże się to z tym, że stale dostrzega się
ciągły niedobór liczby osób zawodowo zajmujących się pomaganiem w stosunku do ilości
potrzebujących, a także z brakiem środków na zatrudnienie większej ilości specjalistów w sektorze
pomocowym.
18
nie oznacza to jednak, że nie wychodzą poza ramy definicji ustawodawcy, nie zwracają uwagi na
nieporuszone przezeń aspekty
19
Pomoc ta może mieć charakter działań bezpośrednich oraz pośrednich w stosunku do drugiego
człowieka, jak ma to miejsce chociażby w wypadku wolontariuszy zaangażowanych w ochronę
środowiska, czy kwestujących na określony cel. W niektórych zaś przypadkach możliwym jest
całkowite oderwanie od jednostki ludzkiej. Jako innych, a więc odbiorców pomocy, w takim układzie
uznamy chociażby zwierzęta, którym społecznie niesiona jest pomoc
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podopiecznymi, co przecież jest możliwe. W moim odczuciu trudno odmówić takim
społecznikom prawa do określania siebie samych wolontariuszami, można się jednak
zastanawiać, czy analogicznie jak w przypadku profesjonalistów ewentualne więzi
między pomagającymi, a podopiecznymi nie wypływają na jakość pracy, obiektywizm.
W związku z tym może się pojawić pytanie, czy dla nas pozostają oni wolontariuszami
w czystym tego słowa znaczeniu? To dość sporna kwestia i zapewne wymagająca
indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Pewnym wydaje się jednak, że choć
większość z tych osób sama siebie określa mianem wolontariuszy, to jest im o wiele
trudniej niż innym zachować dystans oraz profesjonalne, bez stronnicze podejście do
podopiecznych i powierzanych im do wypełnienia zadań, obowiązków. Zwłaszcza w
przypadku, gdy wiąże się to z koniecznością podejmowania przez nich decyzji, które
mają, czy też mogą mieć, wpływ na relacje z bliskimi im osobami.
Przyglądając się zjawisku wolontariatu, z perspektywy przywołanej powyżej
wstępnie Ustawy, jak widzimy w kontekście wolontariatu nie wszystko wydaje się takie
oczywiste. Z całą pewnością pewne kwestie powinny być jeszcze doprecyzowane,
niemniej jednak nie możemy zapominać, że nawet w obecnej formie stanowi ona
milowy krok w uprawomocnieniu tego typu aktywności społecznej w Polsce. Ten
dokument, to królowa pośród innych regulujących kwestie wolontariatu w naszym
kraju, dlatego przybliżając poszczególne z nich na pewno należy wymienić ją na
pierwszym miejscu. I tak podejmując się pewnego przeglądu aktów prawnych
regulujących obecnie działalność wolontariuszy w Polsce, wymienimy następujące
(Wojnowska E., 2005; Radwański Z., Panowicz-Lipska J., 2004; i in.)20:
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24.04.2003r.
Jak zostało to wstępnie zaznaczone powyżej definiuje ona między innymi: pojecie
wolontariusza, a poza tym: podmioty mogące korzystać z pomocy wolontariuszy;
wskazuje

obowiązki

korzystającego

(podmiotu–

organizatora)

względem

ochotników oraz prawa wolontariuszy. Ma to szczególne znaczenie dla
wolontariuszy. Obecnie podmiot- organizator ma między innymi obowiązek
zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Poza tym
ustawa

daje

chociażby

gwarancję

możliwości

zawarcia

umowy

woluntarystycznej, która może być spisana na papierze, jak i uzyskania
20

http://wolontariat.ngo.pl/x/355007;jsessionid=3509067780A9CDD7913C5EE8158B2C53, 28.01.2009r,
godz. 21.07; wypunktowane tutaj dokumenty
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zaświadczenia, czy raczej opinii na temat pracy wolontariusza, co może być
przydatne nie tylko w szkole, na uczelni, ale i przy procesach rekrutacyjnych na
wymarzone stanowiska,
 Przepisy wprowadzające Ustawę o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki angażowania
wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (określa cele oraz
warunki pracy wolontariuszy w tego typu placówkach. Dotyczy także warunków
jakie musi spełniać wolontariusz i kwestii zawierania z nimi umowy),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu określające tryb
angażowania wolontariuszy w pedagogicznych poradniach psychologicznych,
 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ z dnia 23.01.2003, a
wolontariusze,
 Karta Wolontariusza21, jej postanowienia w nawiązaniu do Deklaracji Praw
Człowieka,
 Kodeks cywilny art. 742 dotyczy umowy zlecenie - przyznaje wolontariuszowi
prawo do otrzymania zwrotu wydatków, które poczyni celem należytego
wykonania zadania
Oczywiście oprócz wyróżnionych powyżej aktów prawnych i w innych
możemy szukać wskazówek dotyczących kwestii związanych z wolontariatem, niemniej
jednak nie zawierają one szczegółowych ustaleń, a jedynie ogólne założenia, jak to ma
miejsce chociażby w Ustawie o pomocy społecznej.
Wraz z rozwojem wolontariatu w naszym kraju powstają i będą powstawać
kolejne dokumenty oraz ich nowelizacje, do których odwołujemy się w kontekście
aktywności wolontaryjnej. Uzupełniają się one wzajemnie stanowiąc pewien
drogowskaz dla wolontariuszy, podmiotów- organizatorów i innych zainteresowanych
tą tematyką. Są istotną wskazówką dla regulacji wewnętrznych podmiotóworganizatorów aktywności wolontaryjnej. Nie traktują one wolontariatu jako
konkretnego zawodu, więc trudno mówić o określeniu jakiegoś ścisłego zakresu
obowiązków. Mówi się jedynie o bezinteresownej, ochotniczej działalności pomocowej,
czy też wspierającej, opierającej się o zasady etyczne. Wynika to z tego, że profil
21

Zamieszczona w Aneksie nr 1
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działań podmiotów- organizatorów mogących skupiać wolontariuszy może być bardzo
różny, gdyż działalność ich może się koncentrować na pomocy dowolnym spośród
szerokiej i dynamicznie rozwijającej się gamy problemów, z którymi borykają się ludzie
na całym świecie. Co więcej, także formy pomocy świadczone przez podmiotyorganizatorów oraz w ramach współpracy pomiędzy poszczególnymi, mogą być
różnorakie adekwatnie do profilu działań oraz posiadanych zasobów, a więc
możliwości. Nie bez znaczenia jest tutaj także pomysłowość.
Wolontariat w Polsce stale się rozwija. Pewne sformalizowanie go dzięki
obowiązującym aktom prawnym odgrywa istotną rolę, ale z całą pewnością wymaga
jeszcze pewnych uściśleń, być może nawet jakichś reorganizacji w zakresie sposobu
podejścia do zagadnienia jakim jest wolontariat. Przyglądając się wolontariatowi na
świecie widzimy, że choć jego celem głównym jest po prostu pomoc, to jego rozwój
idzie w różnych kierunkach. Spotykamy się z różnym podejściem do tego typu
aktywności w zakresie kwestii organizacyjnych. Polska czerpie z różnych wzorców, o
czym szerzej będzie mowa w kolejnej części tego rozdziału.

1.1.2. Kierunki rozwoju aktywności wolontaryjnej
– idea wolontariatu w Polsce i na świecie.
Odwołanie się do wybranych przykładów.

Z sytuacjami bezinteresownej pomocy mamy do czynienia od najdawniejszych
czasów. (Radwan – Pragłowski J., Frysztacki K., 1996) Na drodze do wyłonienia się
formy, którą obecnie określamy mianem wolontariatu spotykamy się z dwoma
zasadniczymi nurtami, o których zresztą była już mowa, a więc religijnym i świeckim.
W odniesieniu do nich zauważamy pewne przerzucenie ciężaru z aktywności
pomocowej wyrażającej się w materialnym wsparciu na tę o charakterze usługowym.
Uszczegóławiając powiemy też o pobudkach etnicznych oraz po prostu ludzkiej chęci
„dążenia do wzajemnej pomocy […i…] samoorganizowania się społeczeństwa” (Ilczuk
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D., 1995, s. 75), które to skłonności chociażby za Sienkiewiczem przypiszemy
Polakom, (Sienkiewicz H., 1905) określając ich mianem urodzonych społeczników,
(Uhlig D., 2009) choć nie tylko dla tego narodu są one charakterystyczne. Świadczy o
tym między innymi fakt, że idea wolontariatu została przez nas zaadaptowana,
przystosowana do naszych polskich realiów.
Korzenie założeń oraz praktyki pracy ochotniczej, która z czasem nabrała
sformalizowanego charakteru, odnajdujemy w USA w kulturze kapitalizmu i w starych
angielskich prawach o ubogich. Zgodnie z nimi bieda wiąże się z osobistą niezdolnością
danych jednostek do samodzielnego stanięcia na wysokości zadania w kontekście
wyjścia z ubóstwa. W związku z tym wsparcie zewnętrzne rezerwowano dla tych,
którzy znajdowali się w sytuacji, gdzie warunki życia oceniono poniżej minimalnej
granicy przeżycia. Wśród ludzi obejmowanych pomocą znaleźć więc można było
przede wszystkim takich potrzebujących jak: osoby w podeszłym wieku, zranieni,
chorzy, czy też bezrobotni. (Wilensky H., Lebeaux Ch.,1965) Z czasem spektrum
obszarów, na rzecz których podejmuje się działalności o charakterze wolontaryjnym
bardzo się rozrosło. Wiąże się to między innymi z demaskacją problemów społecznych,
które wcześniej bądź były uważane za wstydliwe i ukrywane w domowym zaciszu,
bądź po prostu nie dostrzegane w kategorii problemu. Co ciekawe możemy mówić
także o wyłonieniu się kwestii, które nie są bezpośrednio związane z jednostką ludzką,
jak chociażby ochrona środowiska, a mimo to powodują aktywizację sił społecznych wolontariuszy.
W tym miejscu wskazanym jest dodać, że uprzemysłowienie i związane z nim
problemy ludzkie (między innymi: czas pracy, sytuacja materialna, bezrobocie, granice
wieku upoważniające do zatrudnienia, normy, sprawa kobiet) stały się istotnym
bodźcem do powstania zorganizowanych działań o charakterze pomocowym. W tym
okresie w odpowiedzi na pojawiające się kwestie społeczne wyłoniły się związki
zawodowe, a następnie różnego typu organizacje celowe. Związki zawodowe, można
powiedzieć, że stanowiły pierwszą zorganizowaną formę o charakterze pomocowym,
czy nawet samopomocowym. Reprezentowały one interesy swoich członków,
zainicjowały walkę o prawa i udogodnienia tych, o których dotąd nikt się nie upominał.
Na tym etapie mamy już więc do czynienia z pewnym zalążkiem tego, co obecnie
określamy mianem wolontariatu, zorganizowanych grup pomocowych.
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pozarządowym, mówi się o nim także w kontekście sektora publicznego. Stosunkowo
niedawno został wyróżniany także w ramach sektora biznesu. „Coraz częściej
pomaganie innym umożliwiają pracodawcy w ramach tak zwanego wolontariatu
pracowniczego. Jego koncepcja powstała i rozwinęła się w latach 90-tych ubiegłego
stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Stała się stopniowo kluczowym
elementem kultury korporacyjnej. W Polsce obecna jest dopiero od kilku lat, ale powoli
staje się coraz bardziej popularna. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu wraz ze
współpracującymi firmami prowadzi program Wolontariat Biznesu, popularyzując jego
ideę i zasady, pośrednicząc w kontaktach pomiędzy stronami. Polskie firmy zaczynają
angażować się w tego typu programy społeczne, doceniając ich pozytywny wpływ na
kształtowanie swojego wizerunku i pozycji konkurencyjnej na rynku.” (Dziarska H.,
2008) Wolontariat pracowniczy bywa traktowany spójnie z wolontariatem w biznesie,
należy jednak zaznaczyć, że jest on jedynie jedną z form aktywizowania wolontariatu w
biznesie. U jego podstaw leżą cele takie jak: społeczne, budowania pozytywnego
wizerunku oraz kształtowania dobrych relacji pomiędzy pracownikami. Realizowane są
one między innymi poprzez udział w akcjach społeczno – charytatywnych, realizacji
autorskich programów pomocowych, czy też zbiórek na przykład na rzecz wsparcia
pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub posiadających rodziny
wielodzietne. Wolontariusz – pracownik,22 o ile pracodawca nie zadecyduje inaczej, na
pracę społeczną poświęca swój czas prywatny, a nie godziny pracy. (Komosa P., Dorska
D., 2008) Analogicznie ma się sytuacja w stosunku do wszystkich innych
wolontariuszy. Bez względu na to czy są zatrudnieni, czy są na etapie uczęszczania do
szkoły, lub studiowania, o ile ich macierzysta placówka zatrudnienia/nauki nie
postanowi inaczej, wolontariat nie zwalnia ich ani z pracy, ani z lekcji/wykładów. W
wyjątkowych sytuacjach, jak na przykład happeningowe akcje charytatywne,
dopuszczalne bywają zwolnienia na czas trwania owych, ale poświęcone wówczas na
wolontariat godziny - o ile nie jest możliwe by były wykonane w czasie wolnym jak
urlop, czy wakacje - muszą być odpracowane.
W polskiej rzeczywistości forma aktywności pomocowej, która przyjęła miano
wolontariatu, jak już wspominałam, uwidoczniła się w sposób wyraźny w zasadzie
dopiero po zmianach ustrojowych przełomu lat 80 i 90-tych, choć nie była obca i
22

osoba zatrudniona w danej firmie, która dodatkowo angażuje się w jej ramach w działania wolontaryjne
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wcześniej, a ukonstytuowana została dopiero w roku 2003. Nie oznacza to jednak
oczywiście, że bezinteresowna, ochotnicza działalność na rzecz innych nie istniała w
Polsce wcześniej, (Kałużny M., 2009; Jurczak E., 2009; i in.) jednym z jej wyraźnych
przykładów wydaje się być chociażby prowadzona po dzień dzisiejszy działalność
związków harcerskich (ZHR i ZHP), innym praca aktywu bibliotecznego. Na
kształtowanie się wolontariatu w Polsce, kierunki jego rozwoju, w moim odczuciu
istotną rolę odegrały takie dwie postacie jak Marek Kotański oraz Jerzy Owsiak. W
przypadku pierwszego z tu wymienionych wydaje się, że mamy do czynienia z
naciskiem położonym głównie na bezpośrednią działalność usługową i integracyjną, w
drugim na pośrednią – kwestowanie. Są to świeckie przykłady. Ich odpowiedniki w
ramach działalności podmiotów wyznaniowych, to chociażby Ruch Wiara i Światło,
gdzie mamy do czynienia z działalnością usługową i integracyjną oraz Caritas Polska,
gdzie główny nacisk położony jest na wsparcie materialne, co wiąże się również z
kwestowaniem, ale i przykładowo z pozyskiwaniem sponsorów. W powyższych
przypadkach możemy mówić już o co najmniej kilkunastoletniej tradycji, jeśli zaś
chodzi o wspomniany wolontariat pracowniczy, wolontariat w biznesie, to stosunkowo
świeża sprawa w naszym kraju. Jest to pewna moda przyniesiona przez zachodnie
korporacje, która powoli adaptuje się w naszej polskiej rzeczywistości.
Współcześnie z pracą wolontaryjną możemy się spotkać w zasadzie wszędzie.
Rozwija się on w tak licznych kierunkach (i do tego na wielu płaszczyznach), że nie
sposób tego wszystkiego dokładnie przeliczyć, wymienić opisać. Można jednak z całą
pewnością powiedzieć, że jego rozwój jest dynamiczny w odniesieniu do rodzących się
potrzeb i problemów, z którymi styka się współczesny człowiek. Celem lepszego
zrozumienia o czym mówię przyjrzyjmy się kilku przykładom w odniesieniu do
naszego kraju:

1. USA, a Polska
Zasady powoływania oraz funkcjonowania organizacji, a tym samym
wolontariuszy podlegają regulacjom prawnym, które mogą się między sobą różnić w
poszczególnych stanach. Niemniej jednak w mentalność amerykanów niemal wpisanym
jest, że wolontariuszem nie tylko wypada być, gdyż jest to mile widziane w
dokumentacji doświadczenia zawodowego, ale bycie nim traktowane jest, jako moralny,
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wręcz patriotyczny obowiązek oraz indywidualna odpowiedzialność. (Mól D., 2009;
Ellis S. J., 2005) Wolontariusze uznawani są za istotne wsparcie dla specjalistów,
brakujące ogniwo.
Pośród obowiązujących w poszczególnych Stanach norm oraz regulacji
prawnych na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza kilka z nich. Mianowicie:
 selekcja wolontariuszy według predyspozycji,
 zasada przygotowania do powierzanych zadań,
 możliwość podjęcia pracy wolontaryjnej przez bezrobotnych, przy założeniu, że
ich społeczne zaangażowanie stanowi atut przy późniejszym staraniu się o posadę,
 możliwość zaangażowania się w działalność wolontaryjną w przypadku wyroku
skazującego na pracę w interesie publicznym (oczywiście o ile skazany uzyska na
to zgodę sądu, a i dany podmiot – organizator uzyska zgodę, czy też zalecenie
odpowiednich władz państwowych na zaangażowanie skazanego), (Siemieńczyk
A., 2005) co bez wątpienia ma charakter resocjalizacyjny

W Polsce stopniowo wprowadzamy wymienione powyżej założenia. Dwa
pierwsze z nich wydają się być szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo
odbiorców działań pomocowych. Dwa kolejne chyba stale wymagają jeszcze zmiany
mentalności naszych rodaków.
Polskie i amerykańskie instytucje oraz organizacje skupiające wolontariuszy
kierują się podobnymi motywami. Główny z nich, to usprawnienie pomocy drugiemu
człowiekowi. USA, jako pierwsze doceniły potencjał społeczny w działalności
podmiotów pomocowych. Wolontariat rozwijał się tu głównie na gruncie świeckim,
podczas gdy w przypadku Polski widzimy dość wyraźny wpływ religii katolickiej na
kształtowanie się struktur i postaw wolontaryjnych. Prawdopodobnie wiąże się to z
historią oraz mentalnością obu tych narodów. W Polsce religia katolicka, a konkretnie
rzymsko - katolicka ma znacząco większy wpływ na politykę kraju w porównaniu z
USA. Być może wiąże się to z tym, że w naszym kraju dominują właśnie rzymsko –
katolicy w związku z czym patrząc na historię zobaczymy, że byliśmy nawet określani
przedmurzem chrześcijaństwa. Wyznawcy innych religii stanowią, nie mające wpływu
na chociażby ustawowe dni wolne do pracy, mniejszości. Tymczasem w Stanach
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Zjednoczonych trudno mówić o jednym dominującym wyznaniu. Wśród samych
katolików spotkamy tu zarówno: ewangelików, protestantów, amiszy, baptystów, czy
metodystów. Poza tym ze względu na ogromne zróżnicowanie kulturowe, wynikające z
bardzo zróżnicowanych korzeni narodowościowych mieszkańców tego kraju, spotkamy
się tu również z hinduistami, muzułmanami, judaistami, wierzeniami Indian
związanymi z kultem duchów, etc. Znaczącą grupę w przeciwieństwie do Polski
stanowią ateiści. Do tego mentalność obu narodów, to jakby dwa przeciwległe bieguny:
amerykański optymizm w opozycji do polskiego sceptycyzmu. Wyraźnie obrazuje to
chociażby następujący przykład: na pytanie jak się czujesz Amerykanin odpowie „I’m
fine, thanks”23, Polak „No wiesz… tak sobie, w sumie to źle” i narzeka. Wszystko to
sprawia, że na kształtowanie się aktywności wolontaryjnej w Stanach Zjednoczonych
przede wszystkim ma wpływ świecka pozytywna postawa, z której jakby wypływa
gotowość do pomocy innym w trudnych sytuacjach, podczas gdy w Polsce motywacją
do podejmowania się pomocy innym wydaje się być przede wszystkim zakorzenione w
katolickiej mentalności społecznej miłosierdzie oraz przekonanie, iż za dobre uczynki
czeka nagroda w niebie. Oczywiście jest to pewna generalizacja, może nawet
dalekosiężna, ale generalizacja, która wydaje się odzwierciedlać podstawowe różnice w
kształtowaniu się struktur i postaw wolontaryjnych w obu tych krajach.

2. Wielka Brytania, a Polska
Polska, co ciekawe, w kontekście założeń dotyczących wolontariatu, w dużej
mierze wzoruje się na ustaleniach obowiązujących w Królestwie Wielkiej Brytanii.
Dzieje się tak, pomimo że obowiązujące tam przepisy prawne dotyczące III sektora oraz
wolontariatu nie są w wystarczającym stopniu uregulowane, w dużej mierze opierają się
na zasadach zwyczajowych, a do tego w poszczególnych krajach wchodzących w skład
tego królestwa obowiązują różne przepisy. Tak jak w Polsce, tak i tam wolontariusze
stanowią wsparcie pomocy społecznej. W organizacjach pozarządowych uznaje się ich
za wsparcie dla pracowników coraz liczniej zatrudnianych w ramach różnego typu
umów o pracę. (Narloch B., 2005) Mamy tu ponadto do czynienia z finansowaniem ze
strony Państwa.

23

z j. ang.: „Dobrze, dziękuję”
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Brakującym w naszym kraju wątkiem polityki pro- wolontaryjnej jest w
Wielkiej Brytanii wolontariat w biznesie, który w dużej mierze, choć niewyłącznie,
traktowany jest jako „pomost” pomiędzy bezrobociem, a zatrudnieniem. Ludzie, którzy
w danym czasie nie mają zatrudnienia mogą podnieść swoje kwalifikacje, bądź zdobyć
nowe pracując wolontaryjnie.24 Praca wolontaryjna zapewnia brak przerwy w życiorysie
zawodowym, gdyż okres pracy wolontarystycznej traktowany jest jak każde inne
zatrudnienie. Dzięki temu ochotnik zdobywa referencje, które uznaje się w życiorysie
zawodowym, co z całą pewnością ma znaczenie przy procesach rekrutacyjnych.
Potencjalni pracodawcy poszczegają osoby z doświadczeniem wolontaryjnym jako
osoby pełne zaangażowania, którym zależy na pracy, co z cała pewnością przemawia na
ich korzyść.25 Dodatkowym atutem motywowania do aktywności wolontaryjnej
bezrobotnych jest to, że minimalizuje się negatywne konsekwencje natury
psychologicznej26 wynikające z przebywania na bezrobociu. Obniża się również poziom
zagrożenia zamieszkami mogące być następstwem niezadowolenia społecznego z
powodu braku pracy. Program angażowania wolontariuszy prowadzi między innymi
IBM, który w szeregach swoich ochotników ma miejsca także dla bezrobotnych.
(Narloch B., 2005) Obowiązujące w tym kraju podejście do bezrobotnych pracujących
wolontaryjnie pełni rolę swoistego pomostu umożliwiającego nie wybicie się z rytmu
pracy, ale i jak się wydaje pewien wzrost szans na szybsze zatrudnienie.
Polityka pro- wolontariacka to jedno, poza nią w Wielkiej Brytanii
wprowadzonym jest obostrzenie, które być może powinno znaleźć się i w Polskim
prawie. Mianowicie każdy wolontariusz, który chce się zajmować dziećmi lub
młodzieżą, zanim zostanie dopuszczony do takiej działalności musi być dokładnie
sprawdzony przez policje i mieć tak zwaną czystą kartę. W Polsce nie ma takiego
wymogu.
Minusem wolontariatu w Wielkiej Brytanii wydaje się być to, że chociaż dzięki
wieloletniemu doświadczeniu jego działalność jest bardzo mocno rozwinięta w
stosunku do innych krajów europy, to w obrębie trzeciego sektora zauważamy, że coraz
24

Wolontariusze znajdują miejsce pracy również w sektorze publicznym (w szkołach, szpitalach, domach
pomocy społecznej, etc.)
25
w Polsce doświadczenie wolontaryjne stale bywa nie docenianym w życiorysie zawodowym i to nie
tylko przez pracodawców, ale i poszukujących pracy, którzy po prostu pomijają je pisząc swoje
Curriculu Vitae
26
poczucie bycia zbędnym, niepotrzebnym, niepełnowartościowym, balastem dla bliskich
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więcej pracowników podejmuje się pracy za stosowne wynagrodzenie. W związku z
tym stopniowo zanika czysto społeczny charakter pracy wyżej wymienionego sektora, z
którym mimo wszystko głównie identyfikuje się wolontariuszy.

3. Kanada, a Polska
W Polsce wolontariusze działający w organizacjach pozarządowych stanowią
ich istotne wsparcie, ale nie są decyzyjni w zakresie rozwoju tychże struktur oraz ich
polityki działań. W tym zakresie zaangażowane są osoby zatrudnione, które w związku
z tym decydują one także w jakim obszarze i zakresie ochotnicy będą pracować.
Tymczasem na przykład w Kanadzie sytuacja ma się inaczej. Funkcjonowanie
organizacji pozarządowych opiera się o wolontariuszy, ale nie tylko i wyłącznie jako
wspierających, ale przede wszystkim jako kształtujących ich rozwój. To oni, a nie
etatowi pracownicy decydują o polityce oraz formie i kierunku działań podmiotów organizatorów trzeciego sektora których są członkami. Aby organizacja pozarządowa
mogła otrzymać dotacje i środki na funkcjonowanie od rządu w skład jej zarządu27
muszą wchodzić wyłącznie wolontariusze. To do ich zadań należą: ustalanie procedur i
planów działań, wyznaczanie i hierarchizowanie celów według priorytetów ponadto
kontrola realizacji zadań oraz pracowników etatowych, dbanie o płynność finansową,
ocena i opiniowanie sprawozdań administracyjnych. (Kość I., Zator E., 2005)
Pracownicy zatrudnieni w oparciu o różnego typu umowy są tymi, których
wolontariusze mogą się radzić, ale nie tymi, którzy decydują jak ma działać organizacja.
Zatrudnia się jedynie niezbędnych specjalistów, takich jak: księgowi, sekretarki, czy też
psychologowie, czasem dyrektorzy. Niniejszy system ma na celu eliminować
ewentualną prywatę. W tym układzie zarządzający organizacją są również jej siłą
wykonawczą, a mimo to nie pobierają wynagrodzenia finansowego za swoją pracę,
wykonują ją bowiem wolontaryjnie. Zatrudnieni specjaliści stanowią jedynie wsparcie
wolontariuszy, a więc odwrotnie niż w Polsce.

27

Zakłada się, że zarząd winien być wybierany co roku
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4. Niemcy, a Polska
Niemcy to jeszcze jedno państwo, w którym spotykamy się z czymś o czym nie
mówimy w Polsce w kontekście wolontariatu, a mianowicie Giełdą Wolontariuszy.
Tutaj znajdziemy taką w Magdeburgu. (Krawczyk A., 2005) Wydaje się, że pełni ona
podobne funkcje jak nasze rodzime centra wolontariatu, a mianowicie promuje idee
wolontariatu, zachęca do społecznego aktywowania się, dokształcania w zakresie form
pomocy. W tym kontekście możemy jednak powiedzieć, że wolontariat w Niemczech, a
przynajmniej jego struktura organizacyjna, ma charakter bardziej scentralizowany niż w
Polsce.

5. Francja, a Polska
Z ciekawymi i odmiennymi w pewnym stopniu niż w Polsce rozwiązaniami w
zakresie wolontariatu spotkamy się we Francji. Zacznijmy od tego, że w tym kraju w
odniesieniu do wolontariatu stosuje się rozróżnienie ze względu na wymiar czasu pracy
wolontariuszy. Zaangażowanych w pełnym wymiarze określa się jako „le volontariat”, a
tych w niepełnym wymiarze (kilka godzin w tygodniu czy też w miesiącu) jako
„benevolat“.28(Siemieńczyk A., 2005) Jedynie tym pierwszym przyznawany jest status
prawny. „Le volontariat“ zasadniczo dotyczy tylko dwóch kategorii wolontariuszy, a
mianowicie wolontariuszy dla rozwoju i strażaków ochotników. Wolontariusze dla
rozwoju mają za zadanie spełniać misje leżące w interesie ogólnym państw
europejskich, co często wiąże się z koniecznością zmiany ich lokalizacji. Decydując się
na rozpoczęcie aktywności ochotniczej na około dwa lata podpisują kontrakty, w
których uwzględnione są miejsce, rodzaj oraz czas trwania pracy wolontaryjnej wraz z
określonymi warunkami możliwości zerwania kontraktu. W zamian, w ramach
rekompensaty, otrzymują zasiłek celowy na utrzymanie, wyżywienie, mieszkanie oraz
środki na rozpoczęcie działalności. Ponoszone przez nich samych koszty są zwracane.
Strażacy ochotnicy to istotne wsparcie dla zawodowych strażaków. Stanowią oni aż
90% ogółu strażaków francuskich. (Siemieńczyk A., 2005) Pracują tylko wtedy, gdy
występują braki w szeregach zawodowej kadry. Co ciekawe mogą nimi być tylko i

28

W Polsce te dwa francuskie określenia („benevolat“ i „le volontariat“) zawierają się w jednym:
wolontariat. Nie liczy się wymiar czasu pracy, a sam fakt zaangażowania.
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wyłącznie osoby, dla których nie jest to zajęcie podstawowe, a więc nie osoby
bezrobotne. Za swą pracę otrzymują wynagrodzenie.
W odniesieniu do bezrobotnych widzimy tu nieco odmienne podejście niż w
przypadku wolontariatu w Polsce, o Królestwie Wielkiej Brytanii, czy USA nie
wspomnę. Do bezrobotnych jako wolontariuszy podchodzi się z pewnym dystansem.
Mogą oni pracować wolontaryjnie jako benevoles, ale pod warunkiem, że nie będą oni
stanowić konkurencji dla osób zatrudnionych (personelu płatnego). Jeśli nie chcą
utracić zasiłku dla bezrobotnych muszą przede wszystkim być aktywni w poszukiwaniu
płatnej pracy, w pełni dyspozycyjni w przypadku pojawienia się ofert.
Unormowania prawne we Francji w stosunku do wolontariatu, to jednak nie
tylko ograniczenia, ale i przywileje, pośród których znajdziemy takie, jak na przykład
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, prawo do zwrotu kosztów poniesionych
na rzecz podmiotu – organizatora bez względu na to jaką funkcje piastuje się jako
wolontariusz i w końcu zasługujący na szczególną uwagę „urlop na reprezentacje”, co
w skali roku daje wolontariuszom wezwanym do reprezentowania swojego podmiotu –
organizatora 9 wolnych od pracy dni, które przeznaczone są na wolontariat.29
Warto zwrócić uwagę na to, że kwestia ubezpieczania zdrowotnego
wolontariuszy, podobnie jak w polskim ustawodawstwie, jest poruszona, ale podobnie
jak u nas bywa prawem martwym. Duże organizacje wolontaryjne zobligowane są
ubezpieczać pracujących w ich ramach „benevoles”, ale w innych organizacjach
powiedzianym jest, że woluntariusze winni ubezpieczać się sami. W praktyce różnie to
wygląda.
Innym rozwiązaniem, które wydaje się być w pewnym stopniu zapożyczonym
z założeń obowiązujących w USA jest to, że za zgodą władz państwowych podmioty –
organizatorzy do pracy wolontaryjnej mogą przyjmować osoby skazane na pracę w
interesie publicznym. Na analogicznych zasadach mogą angażować także osoby, które
starają się o zwolnienie ze służby wojskowej ze względów religijnych lub moralnych
(poglądowych, jak pacyfiści). Mogą, ale nie muszą, gdyż droga do bycia
wolontariuszem wiąże się z selekcja kandydatów na wolontariuszy według zapału i
przygotowania. Stanie się pełnoprawnym wolontariuszem poprzedzają na ogół
29

w praktyce dotyczy to głównie osób pracujących w dużych korporacjach
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rozmowa kwalifikacyjna i wstępny staż. (Siemieńczyk A., 2005) Taka procedura
pozwala mieć pewność, że dana osoba jest właściwą na określone miejsce.
Reasumując, kierunki rozwoju aktywności wolontaryjnej wiążą się w dużej
mierze z polityką działań poszczególnych krajów, a więc i kulturą, obowiązującymi na
danym obszarze terytorialnym normami, a zwłaszcza założeniami, definicjami i
zasadami ujętymi w aktach prawnych. W związku z tym i samo podejście do
wolontariatu i wolontariuszy jest różne w różnych krajach, pomimo że zasadniczy cel
jest jeden: ochotnicza, bezinteresowna aktywizacja pomocowa w odniesieniu do
obecnych i wyłaniających się problemów społecznych, problemów społecznie istotnych.
Różnic jest wiele, w tym miejscu celem lepszego zobrazowania o czym mówię odniosę
się do kilku z nich. Przykładowo w jednych krajach większy nacisk kładzie się na
zabezpieczenie wolontariusza wyrażające się w ubezpieczeniu, w innych mniejszy. Idąc
dalej wyraźne różnice pojawiają się chociażby w kontekście oceny bezrobotnych
angażujących się w wolontariat. Podczas, gdy jak w USA, czy Wielkiej Brytani
angażowanie się w wolontariat bezrobotnych uznaje się, za coś właściwego chociażby
w kierunku do dalszego zatrudnienia, tak przykładowo we Francji o wolontariacie
powiemy, gdy osoba aktywizująca się ochotniczo jest zatrudniona i wolontariat jest
traktowany tylko, jako dodatkowe zajęcie, bo bezrobotny ma być w pełni dyspozycyjny
w kontekście ewentualnych możliwości pracy zarobkowej. Inna sprawa, że w
przypadku tego kraju, podobnie zresztą jak od niedawna w Polsce, za ochotnicze
aktywizowanie się w ramach akcji straży pożarnej, tak zwanemu wolontariuszowi
przysługuje pewne, symboliczne wynagrodzenie. W tym przypadku definicja zgodnie z
którą powiemy, że wolontariusz, to taki ktoś, kto bezinteresownie angażuje się w
działalność pomocową wydaje się nie być adekwatna. Przeciwwagę dla takiego
podejścia z pewnością stanowi rozwiązanie z jakim mamy do czynienia w Kanadzie,
gdzie co wydaje się być innowacyjne w stosunku do innych krajów w strukturach
organizacji prowadzących działalność wolontaryjną, u tak zwanego steru, są
wolontariusze, a nie etatowi pracownicy. Kierunek rozwoju wolontariatu jaki wybrała
Polska wydaje się być najbardziej zbliżony do tych wypracowanych przez USA i
Wielką Brytanię. Niemniej jednak, jak można to wywnioskować w odniesieniu do
powyższych opisów, przyglądając się wolontariatowi w naszym kraju spotkamy się z
podobieństwami i do innych, jak chociażby Francji, czy w pewnym stopniu może i
Niemiec.
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Odnosząc się do powyższego widzimy, że w kontekście rozwoju kierunków
wolontariatu mamy doczynienia z różnymi rozwiązaniami. Każde, z całą pewnością, ma
swoje plusy i minusy. W tym miejscu nie chodzi jednak o to by oceniać, a pokazać ową
różnorodność oraz fakt, że ta różnorodność nie przysłania tego co najistotniejsze w idei
wolontariatu, a więc ochotniczego niesienia pomocy tym, którzy borykają się z jakimiś
trudnościami, problemami, których sami nie potrafią rozwiązać. O jakich kwestiach tu
mowa, tego dowiemy się w części poświęconej obszarom pracy wolontaryjnej.

1.1.3. Obszary pomocy wolontaryjnej

Osoby pracujące wolontaryjnie koncentrują się przede wszystkim wokół
różnego typu organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Niemniej jednak
coraz częściej słyszymy także o wolontariacie w biznesie. W związku z tym powiemy,
że z aktywnością wolontaryjną możemy mieć do czynienia zarówno w I, jak i II oraz III
sektorze. Co więcej może się to wiązać ze współpracą poszczególnych podmiotów
organizatorów w obrębie poszczególnych sektorów, jak i pomiędzy nimi.
Bezinteresowna działalność pomocowa ochotników, choć bywa, że budzi to
pewne kontrowersje, może mieć miejsce w zasadzie wszędzie. Obszary działań
wolontariuszy,

podobnie

zresztą

jak,

organizacji

pozarządowych,

placówek

publicznych, czy firm najłatwiej klasyfikować według celów ich działań. (Ilczuk D.,
1995) I tak wyróżnimy między innymi takie jak:
 społeczności lokalne
 rozwój regionalny, lokalny
 zdrowie (jak niepełnosprawność, choroby wieku, wypadki, i inne)
 ubóstwo
 bezrobocie
 bezdomność
 osierocenie, sieroty
 uzależnienia
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 wiek (dzieci,30 ludzie w podeszłym wieku31)
 przystosowanie do życia (dotyczy: niezaradnych życiowo, opuszczonych,
neofitów, byłych więźniów, etc.)
 ofiary (przemocy, wojen, klęsk żywiołowych, katastrof, etc.)
 edukacja i/lub nauka
 czas wolny
 sport, rekreacja
 prawa ludzkie
 kwestie kobiece
 mniejszości (narodowe, religijne, seksualne, i.in.)
 kultura i sztuka
 polityka32
 biznes
 bezpieczeństwo publiczne
 porządek podczas organizacji różnych imprez, akcji
 promowanie zachowań prospołecznych
 ekologia
 problemy wsi i rolnictwo
 budownictwo, mieszkalnictwo, bariery architektoniczne
 i inne, tu niesklasyfikowane
Podkreślić należy, że wraz ze zmianami społecznymi wyłaniają się coraz to nowe
problemy. w ramach każdego z obszarów możemy wyróżnić co najmniej kilka
podobszarów. Przykładowo w odniesieniu do praw ludzkich, wymienimy chociażby
prawa do:
 poszanowania godności człowieka
 ochrony życia poczętego
 godnej śmierci
 godnego traktowania więźniów i ofiar wojny
 szanowania przekonań i wiary innych

30

problemy wychowawcze, okres buntu, zły wpływ środowiska, etc.
choroby wieku, niedołężność, niezaradność, brak samodzielności, etc.
32
tu między innymi młodzieżówki polityczne
31
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 i inne, tu niesklasyfikowane
Tymczasem w kulturze i sztuce wyróżnimy na przykład (Ilczuk D., 1995):
 towarzystwa miłośnicze
 związki twórcze
 zrzeszenia artystyczne
 organizatorów działań upowszechniających kulturę i sztukę
 towarzystwa artystyczne
 zespoły artystyczne
 i inne, tu niesklasyfikowane
Powyższa klasyfikacja stanowi rozwinięcie międzynarodowej. Odnosząc się do niej
widzimy, że mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością obszarów, w ramach,
których mogą działać wolontariusze. (Salamon L. M., Anheier H. K. (red.), 1994)
Winniśmy zwrócić uwagę, na to, że nie została ona zamknięta. Powodem tego jest to, że
wolontariat jest zjawiskiem rozwojowym. Odpowiedzią na istniejące, zmieniające się i
powstające problemy społeczne, z którymi przychodzi borykać się ludziom w
określonym czasie i zakątkach świata. Przy czym, co należy podkreślić podejmowany
jest zarówno w odniesieniu do kwestii lokalnych, jak i globalnych.
W każdym z wyróżnionych w przedstawionej tu klasyfikacji przypadków
możemy mieć do czynienia zarówno z działalnością długotrwałą jak i krótkoterminową,
zorganizowaną bądź spontaniczną, a także grupową lub indywidualną. Przy czym w
kontekście grupy powiemy, że może mieć ona spójną, zorganizowaną strukturę, bądź
stanowić pewien zespół ludzi luźno ze sobą powiązanych, a więc raczej pewną
zbiorowość, której działanie może mieć charakter bardziej przypadkowy niż
zamierzony.
W tradycji wolontariatu wyróżnia się takie elementy jak (Payton R. L., 1988):
 usługi (opieka, pomoc w wykonywaniu różnych czynności, nauka, etc.),
 dawanie (swojego czasu, umiejętności),
 wspólnota (zrzeszanie się), które, jak wspominałam, jest ukierunkowane na jakiś
określony cel, który najogólniej rzecz biorąc można określić, jako pomoc innym,
pomoc drugiemu człowiekowi, człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
życiowej.
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W obrębie wymienionych powyżej obszarów aktywności, wolontariusze podejmują się
rozmaitych inicjatyw, w ramach których pełnią różnorodne funkcje, które dokonując
daleko idącego uogólnienia możemy zamknąć w dwóch punktach:
 pomocowe – wykonawcze
 pomocowe – wspierające
Oczywiście zagłębiając się w temat, w ich ramach, co było już wcześniej
sygnalizowanym, wyróżnimy szereg innych, jak chociażby takie jak przede wszystkim:
 wspierające
 medyczne
 edukacyjne
 organizacyjne
 propagujące (typy zachowań, idee, podmioty macierzyste33)34
 animacyjne
 redakcyjne
 informacyjne
 informatyczne
 archiwizacyjne
w

kontekście

których

powiemy

po

prostu,

że

odpowiadają

czynnościom

podejmowanym przez wolontariuszy.
Reasumując. Odwołując się do przedstawionej w tej części klasyfikacji
obszarów działalności wolontaryjnej bez wątpienia powiemy, że w kontekście
bezinteresownej pracy ochotniczej pojęcia takie jak obszar i zasięg nie mają wyłącznie
wymiaru fizycznego. Społeczeństwa obywatelskiego nie traktuje się współcześnie
wyłącznie w wymiarze lokalnym, czy narodowym, ale coraz częściej w europejskim, a
nawet szerzej - globalnym. (Gliński P., 2004) Większość problemów społecznych
można w związku z tym ująć właśnie w wymiarze globalnym posługując się
33
34

organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa
szczególny rodzaj aktywności wolontaryjnej - działalność o charakterze marketingowym – promowanie
określonej idei, bądź formy pomocy innym, czy nawet samej organizacji, instytucji, lub firmy w
ramach, której dana jednostka pracuje ochotniczo. Marketing z udziałem wolontariuszy obecny może
być w każdym z wyróżnianych trzech sektorów i w zasadzie we wszystkich wymienionych w tym
rozdziale polach
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określeniami z wymienionej powyżej klasyfikacji. U ich podstaw leżą zjawiska
społeczne, które określają granice i ramy pojęciowe oraz zadaniowe owych. Kultura,
unormowania prawne obowiązujące w danych krajach i wewnątrz poszczególnych, a
także, sytuacja społeczno- ekonomiczna, zdarzenia losowe związane z przyrodą i tym
podobne mogą nadawać pewne cechy indywidualne pracy wolontaryjnej w wymiarze
lokalnym. Podobnie ma się w odniesieniu do podmiotów- organizatorów aktywności
wolontaryjnej. Poszczególne różnią się między sobą w odniesieniu do sposobu
działania, ze względu na swoją politykę wewnętrzną, czy posiadane zasoby.
Szczególnie wyraźne różnice zaznaczają się przy podziale na sektor publiczny, rynkowy
(strefa biznesu) oraz pozarządowy, w odniesieniu do których już za chwilę będzie
szerzej mowa w kontekście podmiotów- organizatorów.

1.2. Wolontariat w odniesieniu do I, II i III sektora
na przykładzie Polski

Z aktywnością wolontaryjną, jak już wiemy, możemy mieć do czynienia w
zasadzie wszędzie tam, gdzie z danego punktu widzenia pojawiają się kwestie istotne
społecznie. Niemniej jednak należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że w związku ze
specyfiką poszczególnych sektorów może ona wyrażać się na różne sposoby, różnić się
formą oraz zasięgiem oddziaływań, ale przede wszystkim organizacją pracy i sposobem
aktywizacji sił społecznych. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę także na to, że
w każdym z sektorów możliwość pracy mają zarówno ci, którzy oczekują gratyfikacji
finansowej, jak i ochotnicy, a więc osoby chętne do tego by działać bez takowej. Poza
tym możliwym jest i taki scenariusz, gdzie osoba zatrudniona w jednym z sektorów, w
tym samym bądź innym działa wolontaryjnie. Czy idąc dalej, że w ramach miejsca
zatrudnienia wykonuje obowiązki, do których obliguje ją umowa, a ponadto w czasie
prywatnym działa wolontaryjnie. Przypadki takie należy rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach, a mianowicie inter- i intra- firmie. Dana jednostka wykorzystując
umiejętności i zasoby jakimi dysponuje jako pracownik, przy akceptacji przełożonych,
ma prawo działać ochotniczo na przykład na rzecz społeczności lokalnej z ramienia
swojego macierzystego miejsca zatrudnienia, o czym można mówić w kontekście
wolontariatu pracowniczego, wolontariatu w biznesie. Przy okazji taka aktywność może
45

podnosić prestiż owego miejsca (macierzystej firmy/ instytucji/ organizacji), sprawiając
że sama jego nazwa będzie przywoływać pozytywne skojarzenia, poprzez co może
cieszyć się coraz większym zaufaniem i popularnością.35 Decydując się bowiem na tego
typu aktywność poprzez pomoc, przykładowo określona firma, inwestuje w kreację
swojego pozytywnego wizerunku, a tym samym może podnieść swą pozycję na rynku i
to tak naprawdę nie tylko w wymiarze lokalnym. (Łazarowicz M., Frączak P.,
Schimanek T. (red.)., 2001) Podobnie ma się w odniesieniu do organizacji
pozarządowych oraz instytucji publicznych. W takim przypadku można mówić nawet o
dwubiegunowej działalności wolontaryjnej, gdyż w rzeczywistości pomoc jest
świadczona zarówno danej społeczności (kategorii osób) jak i samemu podmiotowi
organizującemu działalność wolontaryjną.
Specyfika działań organizacji non profit sprawia, że przyciągają one
najliczniejszą grupę społeczników. Są wręcz utożsamiane są z działalnością społeczną.
(Powell W. W. (red.), 1987) Sektor pozarządowy stanowi bowiem swego rodzaju
odpowiedź na istniejące i powstające problemy społeczne, będąc chyba najbardziej
rozbudowaną, wielofunkcyjną formą. Można go określić wręcz swego typu pomostem
pomiędzy dwoma przeciwstawnymi biegunami, jakimi są indywidualizm oraz
solidaryzm i zagrożenia grupowe. Przy czym kryteria przynależności do organizacji
odnoszą się bardziej do przekonań uczestników III sektora niż obserwowalnych działań
organizacji. (Gliński P., 2004) Równocześnie należy zauważyć, że zawiera on sam w
sobie rozmaite, w pewnym stopniu sprzeczne, cechy. (Frysztacki K., 2005) Jedną z jego
podstawowych sił sprawczych są pracownicy wolontaryjni, a więc ochotnicy, o których
szerzej mowa była już wcześniej. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że
organizacje pozarządowe powoływane są do życia i działają wyłącznie przy wspólnej
woli zrzeszających się w nich osób, a nie następstwem decyzji jakiegoś przełożonego w
ramach sektora publicznego, czy rynkowego. (Gliński P., 2004) Nie są nastawione na
zysk materialny (przychód),36 a na zyski pozamaterialne, pod którym to pojęciem, w
tym kontekście, rozumiemy postępy będące następstwem pomocy jednostkom i/lub
grupom docelowym. Innymi słowy, poprawę sytuacji i/lub stanu tych na rzecz, których
prowadzone są działania, czy też po prostu zmiana sposobu myślenia na jakiś określony
35

Etyka w Biznesie, 2001, Wydawca Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, [w:]
http://www.dobrybiznes.info/storage/1149973403_Wolontariat_w_biznesie.pdf, 11.05.2009, godz.
22.02. Artykuł zamieszczony na portalu: http://www.etykabiznesu.pl/14_499.html
36
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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temat przez bezpośrednich, bądź pośrednich odbiorców określonych działań.
Organizacje pozarządowe tworzą pewien system, który określić możemy mianem
systemu aktywności oraz odpowiedzialności obywatelskiej na najniższym szczeblu
(Toczyński W., 1998) Co ciekawe niejednokrotnie pozyskują one środki finansowe oraz
materialne na rzecz potrzebujących, ale rzadko wytwarzają produkty, które można
wycenić, czy też opisać w wymiarze fizycznym, ekonomicznym. Ich zasadniczym
produktem jest zmiana, jaka zachodzi w człowieku pod wpływem działania organizacji.
(Drucker P., 1995) Owa zmiana często jest bezcenna, pomimo, że w sektorze
publicznym bywa przykładowo wyceniana w wymiarze usług z zakresu ochrony
zdrowia (w Polsce obecnie przez NFZ), a rynkowym przez pracodawców i kadrę
zarządzającą.
Wokół pojęcia organizacje pozarządowe pojawiają się pewne kontrowersje, co
wiążą się z tym, że jest to pojęcie bardzo szerokie i nieprecyzyjne. Pozarządowe może
być przecież wszystko co nie państwowe,37 tymczasem w nomenklaturze III sektora
oznacza: stowarzyszenia, czy fundacje (P. Gliński pisze jednak także o korporacjach i
samorządach).38 Pośród cech charakterystycznych organizacji pozarządowych wyróżnić
należy takie jak: „niezależność, spontaniczność, innowacyjność, kreacyjność,
elastyczność w działaniu, zaangażowanie, skłonność do poświęceń u osób pracujących
w tych organizacjach, dobre rozpoznanie potrzeb i problemów społecznych –
umiejętność ich rozwiązywania, stosunkowo niskie koszty funkcjonowania (…) prywatny
charakter inicjatyw, (…) niekomercyjność, (…) znaczny udział wolontariatu”. (Gliński
P., 1998, s. 53 i 55) Niemniej jednak nie oznacza to, że w ogóle nie występują one w
podmiotach- organizatorach w ramach I i II sektora. Przykładowo część pracodawców,
bez względu na sektor, podczas procesów rekrutacyjnych zwraca uwagę na to, czy
potencjalni pracownicy są

kreatywni, elastyczni w działaniu, czy potrafią się

angażować w to co robią. Takie cechy bywają pożądane tak u pracowników, jak i u
wolontariuszy. Takie kwestie jak dobre rozpoznanie potrzeb odbiorców celem
zwiększenia efektywności działań, obniżanie kosztów i tym podobne, nie można
37

możemy więc mówić tu o sektorze prywatnym (rynkowym – strefa biznesu i przedsiębiorczości) małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
38
Pojęcie organizacje pozarządowe zapożyczone zostało z terminologii prawa międzynarodowego.
Mamy tu do czynienia z bardzo dużym uogólnieniem, które przyjęło się w języku formalnym w
określonych ramach terminologicznych określonych już w aktach prawnych. Po raz pierwszy tego
terminu w obecnym rozumieniu użyto w 1945r., w ustawodawstwie polskim dopiero w 1997r. w
ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
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przypisywać tylko organizacjom pozarządowym, można się z nimi spotkać i w sektorze
publicznym i rynkowym, gdyż stanowią istotne elementy polityki działań o charakterze
biznesowym, czy też może ściślej strategicznym.
Wolontariat w sektorze publicznym rozpatrywać należy w zasadzie w
odniesieniu do trzech kategorii: wewnętrzny (tworzony przez daną placówkę),
zewnętrzny (współpraca przykładowo z organizacjami pozarządowymi) i mieszany
(połączenie sił wewnętrznych i zewnętrznych). (Jurczak E., 2009; Boczoń J., 1998) To
co wyróżnia sektor publiczny na tle innych, to jednak silny nacisk na właściwe
przygotowanie wolontariuszy do pracy, zwłaszcza, że gdy mowa o pracy z ludźmi
borykającymi się z problemami. W przypadku wolontariatu pracowniczego także
można spotkać się z rozmaitymi kursami, choć często silny nacisk kładzie się głównie
na posiadane ze względu na zawód umiejętności. Co ciekawe, w polskiej
rzeczywistości, chociaż charakterystycznym jest, że wolontariuszy można spotkać w
placówkach publicznych, coraz częściej w firmach, to stale utożsamiani są oni przez
społeczeństwo w zasadzie niemal wyłącznie z organizacjami pozarządowymi.
Tymczasem, jak wynika z badań, aż 80% spośród nich nie prowadzi stałego naboru
wolonstariuszy, nie ma programu pracy z wolontariuszami, jedynie 4% obejmuje
wolontariuszy ubezpieczeniem, a 3% niezbędnymi badaniami lekarskimi, tylko 15%
organizacji zwraca wolontariuszom koszty ponoszone przez nich w pracy na rzecz danej
organizacji.39 Takie statystyki nie napawają zbytnim optymizmem, niemniej jednak
niewątpliwie ciągła, choć nie zawsze zamierzona, popularyzacja w mediach
wolontariatu oraz organizacji pozarządowych w tym kontekście, ich pracy, praw
przysługujących wolontariuszom budzi nadzieję na pozytywne zmiany.
Mówiąc o wolontariacie w biznesie należy powiedzieć o wolontariacie
pracowniczym. Najczęściej mamy z nim do czynienia w wielkich firmach, w
korporacjach, gdzie struktura pracowników jest na tyle rozbudowana, że angażowanie
się wybranych osób w wolontariat (zwłaszcza w godzinach pracy) nie daje znacząco
odczuwalnych strat kadrowo- zadaniowych dla pracodawcy, a może przynieść nie małe
39

Gliński Piotr, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – problemy i nadzieje. Organizacje społeczeństwa
obywatelskiego
w
Polsce,
[w:]
http://209.85.129.132/search?q=cache:tuYvim3NjYJ:www.wykladowcy.wspa.pl/wykladowca/pliki/podolak/upload/PIOTR_GLINSKI.doc+PIOTR+GLIN
SKI+SPO%C5%81ECZE%C5%83STWO+OBYWATELSKIE+W+POLSCE++PROBLEMY+l+NADZIEJE+Organizacje+spo%C5%82ecze%C5%84stwa+obywatelskiego+w+Polsce
&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl, 12.04.2009r., godz. 17.08
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efekty. W przypadku wolontariatu pracowniczego, wolontariatu w biznesie duży nacisk
kładzie się bowiem na podejmowanie działań społecznie użytecznych. Jego cechą
charakterystyczną jest to, że do pewnego stopnia jest on stymulowany i organizowany
przez pracodawcę,40 a przy tym wpływa na kreowanie wizerunku firmy. Dobra opinia
na temat danego przedsiębiorstwa to nie dość, że kreacja dobrego, przyjaznego
wizerunku, ale i reklama, budowanie marki, zwiększanie rozpoznawalności. Pozytywne
skojarzenia, co do danej firmy, nie są bez znaczenia w odniesieniu do jej
funkcjonowania na rynku, społecznej aprobaty, zainteresowania ofertą owej, jej
działalnością. Możemy więc powiedzieć, że tego typu aktywizacja pracowników
wpływa nie tylko na jej lepszy odbiór, ale i na wzrost jej rozpoznawalności w
społeczeństwie, a nawet identyfikowanie się z nią przez daną społeczność. Z badań
przeprowadzonych w Polsce przez Forum odpowiedzialnego Biznesu41 wynika, że aż
80% menadżerów ze 170 firm, które brały w nich udział uważa, że społeczności lokalne
wręcz oczekują większego zaangażowania firm w działania skierowane na pomoc w
obszarach
I

dotykających

Ogólnopolskiego

ich

Badania

problemów.
Wolontariatu

Ponadto

jak

Pracowniczego

pokazują
(zleconego

wyniki
przez

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu) pośród dwóch najczęściej podawanych
przyczyn, ze względu, na które wolontariat pracowniczy nigdy dotąd nie był
powoływany do życia w danej firmie znajdują się:
 prowadzenie innych form wsparcia potrzebujących (41%)
 brak świadomości istnienia takiej formy pomocy (35%)
W związku z powyższym można by się zastanowić, czy aby nie jest tak, że wolontariat
pracowniczy jest po prostu wygodnym rozwiązaniem dla pracodawcy, gdyż obniża
koszty realizacji strategii marketingowych, w których kanon współcześnie jest wręcz
wpisana działalność dobroczynna, działalność na rzecz społeczności lokalnych.42
Stanowi ona pewien standard w promowaniu firmy, w działaniach skierowanych na jej
rozwój. Równocześnie, o czym nie możemy zapomnieć, wiąże się i ze wzrostem
popularności

idei

społecznej

odpowiedzialności

biznesu

oraz

społecznego

zaangażowania. W związku z powyższym wydaje się, że możemy tu mieć do czynienia
z działaniami na pograniczu etyki biznesu, (Barry N. P., 1997) gdyż niesienie pomocy
40

http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,pracowniczy,391.html, 17.11.2009, godz.21.46
badania przeprowadzone w ramach realizowanej na świecie kampanii biznesowej ENGAGE
42
http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1393, 17.11.2009, godz.21.37
41
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przy zaangażowaniu wewnętrznych, ochotniczych, a czasem niestety pseudo
ochotniczych, sił ma swoje podwójne dno. Z jednej strony pożądane przez
społeczeństwo nieodpłatne zaangażowanie, pomoc firmy, a z drugiej oczekiwanie przez
nią pewnych korzyści. Coraz częstszym w związku z tym zjawiskiem staje się
organizacja eventów opartych na wolontariacie pracowniczym, które określa się
mianem „Give instead of take”43. Zamiast tradycyjnych - stacjonarnych bądź
wyjazdowych - spotkań integracyjnych, które opierają się nierzadko na wspólnej
rozrywce, pracownicy– wolontariusze angażowani są w realizację zadań społecznie
użytecznych. Zgodnie z założeniami takich eventów, czas przeznaczony na ich
realizacje jest rozliczany tak jak normalny czas pracy (z założenia jest to na ogół jeden
dzień wolny od określonych zajmowanym stanowiskiem zadań w zamian za
wykonywanie – nierzadko fizycznej – pracy na rzecz realizacji określonego działania
pomocowego). Rzecz jasna nikt, przynajmniej oficjalnie, nie jest zmuszany do brania w
tym udziału, to zadanie dla tych, którzy chcą. Teoretycznie możemy mieć ewentualnie
do czynienia z pewną presją. Dla firmy płyną z tego, co najmniej podwójne korzyści. Z
jednej strony wolontariat pracowniczy buduje pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz,
z drugiej wzmacniane są wzajemne relacje, a nierzadko nawet poczucie identyfikacji z
firmą, które możemy wyrazić w słowach „to my to zrobiliśmy” (my, czyli moja firma, a
więc i ja, co może być chociażby powodem do dumy, albo przynajmniej czymś, czym
można się chwalić znajomym). Tym samym dla kadry zarządzającej nie jest to obojętne
w kontekście tworzenia strategii efektywnego zarządzania zespołem. Pozwala
przybliżyć

i

przyswoić

zrównoważonego

rozwoju

wartości
oraz

firmy,

a

także

odpowiedzialnego

ułatwić
biznesu.

realizację
(Skośkiewicz

zasad
U.,

Kaźmierczak J., Krusiewicz M., 2008 – 2009) Innymi słowy, w tym ujęciu korzyści
czerpią trzy, a może nawet cztery strony (oczywiście jeżeli daną firmę potraktujemy
rozłącznie z kadrą zarządzającą oraz pracownikami, choć w tym ujęciu są oni
traktowani z nią jako jedno):
 ci, dla których realizowane są określone projekty pomocowe,
 wolontariat pracowniczy,
 kadra zarządzająca,
 firma.

43

pol. „Daj zamiast brać”. Idea tego typu eventów zrodziła się w Niemczech.
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Podwalin idei wolontariatu pracowniczego dopatrywać możemy się w
koncepcji komunitaryzmu, którą łączy się z takimi nazwiskami jak przede wszystkim
Amitai Etzioni, czy Charles Taylor zwolennik tego podejścia. Tymczasem takie ujęcie
teoretyczne jak teoria społeczeństwa obywatelskiego, katolicka nauka społeczna, czy
też koncepcja subdyscyplinarności (Gliński P., 1998), jest najczęściej używana w
kontekście organizacji pozarządowych, choć w pewnym stopniu mogą być odniesione i
do wolontariatu w sektorze publicznym. Odwołując się do nich, krótko można
powiedzieć po prostu, że pewna kompatybilność oddziaływań w wyżej wymienionych
sektorach odgrywa niebagatelną rolę w kontekście prawidłowego funkcjonowania
społeczeństwa. Należy przy tym podkreślić, że w kontekście wolontariatu niezwykle
istotne znaczenie mają socjologiczne i psychologiczne aspekty, o których szerzej będzie
mowa w następnym rozdziale.
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Rozdział 2.

Wolontariat
– socjologiczne i psychologiczne aspekty

Chcąc dokładnie przyjrzeć się zjawisku wolontariatu wskazanym jest
analizować go w sposób interdyscyplinarny. Przybliżonym został on już z
historycznego oraz politycznego, czy raczej ustawodawczego punktu widzenia,
nakreślony w obrębie różnorodnych struktur, przez pryzmat obszarów działalności, czy
też aspektów marketingowych, najwyższa pora spojrzeć nań z perspektywy stricte
socjologicznej oraz, nie mniej ważnej w tym kontekście, psychologicznej traktując
wybrane podejścia kompatybilnie.
„Nie każdy, kto podejmuje próbę bycia wolontariuszem zostaje nim. Niektórzy
przychodzą tylko raz lub dwa, a inni zostają na lata. Do tego trzeba mieć powołanie”.
(Dryja E., 2002, s.VII) Wielu ludzi nie potrafi obojętnie przechodzić obok problemów
innych, niemniej jednak nie każdy człowiek nawet z tej grupy osób potrafi zaangażować
się w pracę wolontaryjną, nie każdy umie poradzić sobie z takimi odczuciami jak lęk,
litość, czy współczucie, nie każdy więc jest w stanie zaangażować się w pomoc na rzecz
ludzi dotkniętych przez los chorobami, niepełnosprawnością, uzależnieniami, biedą, i
tak dalej. Nie wszyscy są gotowi do większych, czy mniejszych poświęceń w imię
wyższych wartości. Dla wielu chociażby największą przeszkodą staje się tak prozaiczna
kwestia, jak czas.
Osobowość wolontariusza kształtuje się na dwóch płaszczyznach. Z jednej
strony z instytucji społecznej wolontariatu, która wyrasta na kanwie istotnych potrzeb
społecznych, z którymi państwo oraz społeczeństwo nie są w stanie sobie poradzić
wyłącznie przy użyciu wyspecjalizowanych służb. Z drugiej strony, możemy
powiedzieć, że ma podłoże psychospołeczne w związku z czym wyraża się poprzez
indywidualne motywy oraz aspiracje, którymi kierują się ludzie otwarci na
podejmowanie się pracy wolontaryjnej. Pośród nich znajdują się przede wszystkim ci,
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którzy są szczególnie uwrażliwieni na los drugiego człowieka oraz na wartości
określane mianem uniwersalnych i trandescendentnych. (Sowiński A. J., 2005) Z całą
mocą należy więc podkreślić, że już w kontekście samej jednostki zorientowanej na
podejmowanie się bezinteresownie aktywności ochotniczej na rzecz pomocy innym
aspekty psychologiczne i socjologiczne przeplatają się ze sobą.
Wolontariat w ujęciu socjologicznym jest „instytucją społeczną, której
funkcjonowanie polega na zaspokajaniu ważnych potrzeb danej zbiorowości. Tym
samym wolontariat wpływa na układ panujących w zbiorowości stosunków między
ludzkich i kształt jej struktury społecznej.” (Sowiński A. J., 2005, s. 96) Wolontariusz
jest w tym ujęciu osobą, która oprócz stałych obowiązków, jakimi są chociażby praca,
czy nauka ochotniczo, a przy tym często amatorsko, podejmuje się działalności ważnej i
potrzebnej

społecznie.

Dobrowolnie

podejmuje

się

działań

prospołecznych,

samodzielnie lub w ramach zorganizowanej grupy, ale zawsze w pewnym układzie
społecznym. Przy tym na ogół, choć nie wyłącznie, w obrębie działań statutowych
podmiotów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Sowiński A. J., 2005). Jak już bowiem wiemy
bezinteresowne i ochotnicze działanie pomocowe może występować właściwie
wszędzie. Odnosząc się zaś do ujęcia psychologicznego powiemy, że zaangażowanie
jednostki w działalność wolontaryjną jest następstwem jej indywidualnych cech
osobowościowych. Uściślając jej wrażliwości, umiejętności angażowania się i
współodczuwania, przy założeniu jednak, że nie bez znaczenia są tu przyswojone przez
nią normy społeczne oraz wytwarzające się w ramach relacji więzi. (Reykowski J.,
Kochańska G., 1980) Zgodnie z duchem psychologii społecznej dodamy, że nic nie
dzieje się bez powodu. Motywem do każdego działania, choć nie musi to być
zamierzonym, są potencjalne korzyści, które mogą mieć zarówno wymiar materialny
jak i niematerialny (emocjonalny, wpływający na podbudowanie naszego ego,
edukacyjny, i wiele innych) (Szuster A., 2002) W odniesieniu do wolontariatu zakłada
się brak zamiaru dzięki czemu nie wyklucza to bezinteresowności w kontekście
realizowanych ochotniczo działań, pracy społecznej.
Poprzez działalność społeczną rozumiemy „działalność na rzecz dobra
publicznego, grupy społecznej lub kategorii określonych jednostek znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej. Jest to aktywność podejmowana przez dłuższy okres,
wymagająca współpracy innych osób, której skutki są widoczne. Ma charakter
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bezinteresowny i towarzyszy jej poczucie realizacji wartości, ideałów, do których
jednostka jest przywiązana. Jej cele mieszczą się w Deklaracji Praw Człowieka”
(Koralewicz J., Malewska- Peyre H., 1998, s. 6) Innymi słowy to co zewnętrzne
współistnieje z tym co wewnętrzne, jak poczucie realizacji zinternalizowanych z
jednostką poglądów, ideałów. Odnosząc się do tego wydaje się, że zachowania
prospołeczne możemy wyjaśniać między innymi odwołując się do procesu
formułowania się preferencji jednostki. (Żuk P., 2001) Ruchy społeczne zapewniają
poszczególnym jednostkom korzyści, czy ujmując to inaczej nagrody w rozumieniu
kulturowym, pośród których wyróżnić możemy chociażby: oparte na przyjaźni i/lub
sympatii, a nie interesach kontakty między ludzkie, pewnego rodzaju psychoterapię, czy
wręcz możliwość zrekonstruowania własnego życia oraz otaczającej daną jednostkę
rzeczywistości. W niektórych przypadkach przyznawane są również symboliczne
nagrody w dowód uznania za wykonywaną pracę, co obrazują fotografie numer 1 i 2, na
których widzimy uroczystość wręczania nagród osobom zasłużonym z pośród szeregu
Caritas Polska. Wymienione powyżej elementy, przez osoby, które wychowane są w
kulturze opierającej się na instrumentalnej racjonalności mogą nie być postrzegane, jako
wartość stanowiąca nagrodę za zaangażowanie się w aktywność prospołeczną, pomimo
iż w rzeczywistości ją stanowią. (Kotlarska- Michalska A., 2005) Możemy określić je
jako formę gratyfikacji pracy będącej w swych założeniach bezinteresowną i
ochotniczą. W związku z tym wydaje się, że można nawet powiedzieć, iż mamy do
czynienia z pewną manipulacją poprzez docenianie pracy ochotniczej wyrażające się
czasem w czymś więcej niż słowa, w nagrodzie przyjmującej formę odznaczenia, a więc
nobilitującą, a poprzez to motywującą do dalszego działania, czy nawet prowadzącą do
uważania siebie za kogoś lepszego. Mamy tu w związku z tym znów do czynienia z
przeplataniem się między sobą czynników psychologicznych i społecznych w
kontekście socjologicznym.
Odwołując się do Scotta, możemy powiedzieć, że „ sieci ruchu społecznego
przywiązują jednostkę do ruchu poprzez stworzenie pierwotnych więzów, w których
może działać interpersonalna sankcja i poświęcenie”. (Żuk P, 2001, s. 51) Powiemy
więc, że mamy tu do czynienia z psycho- społecznym wpływaniem na jednostkę, jej
postawy, zachowania, relacje z otoczeniem.
Organizowanie działalności w różnego typu ruchach społecznych stanowi
doskonałą możliwość do uruchomienia procesu, który możemy określić mianem
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formułowania się woli zbiorowej. W odniesieniu do owego procesu możemy wręcz
mówić, że w ramach takiej zorganizowanej formy aktywności prospołecznej zachodzi
pewien rodzaj resocjalizacji, który kształtuje jednostkę zaangażowaną w tego typu
aktywność. (Kotlarska- Michalska A., 2005) Staje się ona częścią większej całości.
Nawet, jeśli z czymś nie do końca się zgadza, to racjonalizuje to, celem uzasadnienia i
usprawiedliwienia prezentowanych postaw, podejmowanych działań. Stara się wówczas
odnosić do racjonalnych, społecznie akceptowanych argumentów, co pozwala zachować
jej równowagę psychiczną i ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie.
Fot. nr 1 i 2: Oficjalne wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych
w działalność Caritas Polska44
Fot. nr 1:

Fot. nr 2:

Praca wolontaryjna jest dobrowolną. Podejmowana jest nieodpłatnie, co dla
jednych jest oczywistym, a dla innych nie do zaakceptowania w kontekście działań, na
podjęcie których byliby skłonni się zdecydować. Zarówno z punktu widzenia socjologii,
jak i psychologii istotną rolę wydają się odgrywać wartości, które równolegle pełnią
rolę motywacji do ochotniczych działań prospołecznych. (Kotlarska- Michalska A.,
2005) Na decyzje o staniu się wolontariuszem wpływają czynniki osobowościowe oraz
społeczno- kulturowe, które oddziałują na siebie poprzez co nie są obojętne dla systemu
wartości

poszczególnych

jednostek.

Poglądy

charakterystyczne

dla

danego

społeczeństwa, czy wężej grup koleżeńskich i wreszcie samej rodziny, która jako
podstawowa komórka społeczna stanowi pierwotną kolebkę postaw jednostki,
odgrywają tu niebagatelną rolę. Osoba stająca przed decyzją zamykającą się w
sformułowaniu zostać lub nie wolontariuszem dokonuje pewnej kalkulacji zysków i
kosztów, dokonuje racjonalnego, z jej perspektywy, w danym momencie, wyboru.
44

Ze zbiorów prywatnych I. Jurczak, 2009, oficjalne wyróżnienie zasłużonych członków Caritas Polska
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Wolontariat, stanowi pewną formę organizacji pracy, która podejmowana i
prowadzona jest w różnych dziedzinach, czy raczej obszarach problemów społecznych.
Każdy z nas może wybierać, w jakim obszarze chciałby działać i czy w ogóle chce, a
jeśli tak to w jaki sposób.
Motywacja do działań wolontaryjnych może się wyrażać w poszukiwaniu
swojego miejsca w życiu, nadawania mu sensu, jak i wielostronnej samorealizacji. Jest
jednym ze specyficznych czynników determinujących działalność o charakterze
społecznym jednych na rzecz drugich. (Kromolicka B. (red.), 2005) Opiera się zarówno
na tym, co rozpatrywać będziemy z perspektywy psychologicznej (wewnętrznych
pobudek, pragnień, i tak dalej) jak i socjologicznej (wpływów otoczenia, tego co
zewnętrzne – postaw w danej społeczności, kultury, preferowanych grup odniesienia, i
tym podobne).
Mówiąc o motywacji do działań wolontaryjnych K. Segiet odwołuje się do
hierarchii potrzeb wyróżnionej przez A. Maslowa, a uściślając wymienionych przez
niego potrzeb wyższego rzędu. Autorka zwraca uwagę na takie potrzeby jak poznania
(jakiegoś zawodu, własnych możliwości) oraz dzielenia się z innymi posiadaną wiedzą,
doświadczeniami, czy też energią. (Segiet K., 2005) W moim jednak odczuciu, co
zostało zarysowane w schemacie numer 1, do działań wolontaryjnych skłaniać mogą w
zasadzie wszystkie spośród potrzeb wyróżnionych przez wspomnianego A. Maslowa.
Nie bez znaczenia jest tu kontekst sytuacyjny, pozycja społeczna, cechy osobowościowe
i szereg różnorodnych układów zależności, w ramach których dana jednostka
funkcjonuje w społeczeństwie.
Idąc dalej powiemy, że działania wolontaryjne, rozumiane jako zachowania
prospołeczne, inspirowane są motywami, których mechanizm najczęściej ma charakter
polimotywacyjny. Oznacza to, że zachowania takie związane są z hierarchią motywów
danej jednostki. Z kolei na kształt owej hierarchii wpływ mają indywidualna struktura
osobowościowa określonej osoby, etapy biografii oraz sytuacje, w jakich się znajduje, a
nawet i środowisko społeczne. (Górecki M., 1999) Mówiąc o motywacji możemy
odwołać się do przywołanej powyżej hierarchii A. Maslowa, ale także przyjrzeć się im z
nieco innej strony, dokonując następującego pogrupowania potrzeb na (Segiet K.,
2005):
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a) altruistyczne
b) zadaniowe
c) ideologiczne
d) egoistyczne
e) afiliacyjne
W odniesieniu do niniejszego podziału warto jednak podkreślić, że tak jak w
przypadku struktury osobowościowej ciężko by było nam znaleźć model idealny, tak i
w wielu przypadkach wyróżnione motywy muszą być łączone w różnych
konfiguracjach.
W przytoczonym powyżej podziale w punkcie pierwszym mowa o
altruistycznych pobudkach. Pozostałe zaś w pewnym stopniu jakby z nich wypływają.
W związku z tym warto się na chwilę zatrzymać nad nimi, gdyż w wielu ujęciach
działalność wolontaryjna wydaje się być pewnym rodzajem altruizmu, któremu to
określeniu przypisuje się takie cechy jak bezinteresowność wyrażającą się w
zachowaniu, a mającą na celu troskę o innych ludzi, a także gotowość przedstawiania
dobra innych nad własne interesy. Postawy altruistyczne nie tyle są czymś, z czym się
rodzimy, co tym, co nabywamy w ramach kolejnych etapów rozwoju człowieka w
społeczeństwie, rozwoju jego pośredniczących struktur świadomości, wyobraźni oraz
rozszerzonego „ja”. (Śliwiak J., 1998) Osoby podejmujące się ochotniczej pracy nie
zawsze są czystymi typami altruistów. Wolontariuszy mogą cechować motywy
egocentryczne i allocentryczne. W pierwszym przypadku dla osoby działającej na rzecz
innych najważniejsze jest tak naprawdę to, by ona czerpała coś ze swojej aktywności, 45
jak chociażby uznanie innych, wiedzę, czy możliwość zaspokajania potrzeby szacunku.
W drugim zaś mamy do czynienia z, jakby się wydawało,

rzeczywistą

bezinteresownością, gdzie satysfakcje społecznikowi przynosi to, co zyskują ci na rzecz
których działa, a nie on sam (od zadowolenia podopiecznego począwszy, poprzez
zadowolenie

współtowarzyszy

w

podmiotów- organizatorów włącznie).

działaniu,
46

do

założycieli/osób

decyzyjnych

(Kotlarska- Michalska A., 2005). Uogólniając,

możemy powiedzieć, że jak niemal wszystko, a w tym i altruizm, ma dwa oblicza.

45

W tym przypadku powiemy przede wszystkim o motywach egoistycznych, ale i można wspomnieć o
zadaniowych
46
Tu możemy się odnieść zarówno do motywów ideologicznych, afiliacyjnych, ale i zadaniowych
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Psychologowie pośród głównych źródeł zachowań prospołecznych wyróżniają
(Reykowski J., Kochańska G., 1980):
1. empatię, rozumianą jako emocjonalny stan współodczuwania, wywołany sytuacją
drugiego człowieka
2. przyswojenie przez daną jednostkę norm, które nakazują działanie na rzecz
potrzebujących. Pośród owych znajdują się między innymi normy takie jak:
miłości bliźniego, wzajemności, czy społecznej odpowiedzialności
3. wytworzenie więzi osobistych, takich jak przykładowo: przyjaźni, czy sympatii47
4. uznawanie drugiego człowieka za autonomiczny byt i takie też jego traktowanie

Z socjologicznego punktu widzenia natomiast szczególnie istotne znaczenie w
kontekście podejmowania się pracy wolontaryjnej wydają się odgrywać: wpływ
społeczny, a więc i więzi społeczne, wychowanie, proces socjalizacji, zinternalizowane
przez jednostkę normy i wreszcie grupy odniesienia. Ponadto kultura – obowiązujące w
danej społeczności trendy, zwyczaje i obyczaje.
W tym miejscu należy jeszcze dodać, że psychologowie zajmujący się
badaniem czynników wpływających na orientacje społeczne, odkryli, iż na wybór
takowych znaczący wpływ wywierają informacje o drugiej osobie, gdyż ludzie
kooperują przede wszystkim z tymi, którzy wyznają taką samą, a przynajmniej zbliżoną,
orientację jak oni sami. (Mazur M., 2002; Kotlarska- Michalska A., 2005) W związku z
powyższym podkreślić należy znaczenie funkcjonowania człowieka w społeczeństwie,
wcielania się przez niego w różne role, niejednokrotnie równolegle, nawet gdy wydają
się być one ze sobą sprzeczne. Jak już sygnalizowałam, niebagatelne znaczenie
odgrywają więc i wspomniane powyżej, grypy odniesienia, ich wpływ na jednostkę, jej
postawy i zachowania.
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Więź społeczna ma niebagatelne znaczenie w odniesieniu do aktywności wolontaryjnej. Nierzadko
środowisko, w którym organizowaną jest pomoc społeczna przypomina wspólnotę (Koralewicz J.,
Malewska- Peyre H., 1998) ze względu na relacje łączące pomagających, podopiecznych, oraz jednych
i drugich razem. Możemy wręcz mówić o kształtowaniu się pewnej tożsamości zbiorowej. Więzi
społeczne, w kontekście motywacji do podjęcia się działalności wolontaryjnej i/lub jej kontynuowania,
mają o tyle istotne znaczenie, że u ich podstaw leżą elementy osobowościowe oraz relacje zachodzące
między ludźmi, jak i kontekst sytuacyjny.
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Reasumując, powiemy że aby w pełni poznać zjawisko wolontariatu należy z
całą pewnością przyglądać mu się w sposób interdyscyplinarny, z różnych perspektyw.
W kontekście motywacji do ochotniczego działania społecznego socjologiczna i
psychologiczna perspektywa, jakby w sposób naturalny, wzajemnie się dopełniają.
Pokazują różne aspekty tego samego zjawiska, ale mają także swoje części wspólne, jak
chociażby kwestie więzi, pomimo że podchodzą do tego tematu z różnych perspektyw.
Człowieka już od początku jego dni kształtują zarówno czynniki wewnętrzne,
które rozpatrujemy z perspektywy psychologicznej, jak i zewnętrzne, do których
odnoszę się przez pryzmat ujęcia socjologicznego. Wzajemnie na siebie oddziałują. Na
decyzje o staniu się wolontariuszem wpływają zarówno czynniki społeczno– kulturowe,
jak i indywidualne cechy osobowościowe danej jednostki. Czynniki te nie są obojętne
względem siebie, a co za tym idzie i predyspozycji, zainteresowań, a nawet poglądów
jednostki, w odniesieniu, do których podejmowane są przez nią określone decyzje i
działania (zarówno te mające wymiar prywatny, jak i zawodowy, czy też społeczny).
Środowisko, w którym funkcjonuje człowiek oraz doświadczenia, jakie zbiera wpływają
na kształtowanie się jego charakteru, a co się z tym wiąże postaw. Niemniej jednak nie
istotną rolę w tym procesie odgrywają również cechy indywidualne, osobowościowe,
jak chociażby wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, bądź jej brak, czy też
extrawersywna, bądź introwersywna natura. Pomiędzy czynnikami osobowościowymi,
a społeczno- kulturowymi w określonych czaso- przestrzeniach istnieje pewne
sprzężenie zwrotne, w związku z czym są one od siebie zależne. Każdy człowiek jest
jakby rzeźbą kształtowaną w ich wspólnej pracowni. To, jaki jest wiąże się z niejedną
burzą, z niejednym konfliktem interesów, ale i zachwytami oraz pewnym dążeniem do
racjonalizacji, uzyskania jakiegoś optimum. U podstaw każdego modelu w dużej mierze
leżą potrzeby ludzkie,48 które zależne są zarówno od wspomnianych już czynników
społeczno- kulturalnych, jak i osobowościowych, przy uwzględnieniu czasu i
przestrzeni, w jakiej funkcjonuje dana jednostka (model). W związku z tym nie bez
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Szerzej na temat potrzeb ludzkich i ich wpływu na decyzje jednostki, w tym w szczególności w
kontekście aktywności wolontaryjnej, była mowa w Rozdziale 1, gdzie przybliżoną została hierarchia
potrzeb A. Maslowa. Przedstawiona została ona w odniesieniu do innych ujęć teoretycznych, aby
pokazać proces decyzyjny jednostki w społeczeństwie. Umożliwiło to pokazanie, że potrzeby ludzkie są
zarówno tym, co motywuje do działania jak i celem głównym oraz pobocznymi do osiągnięcia czego
(zaspokojenia) dąży się celowo lub nie. Są pewną gratyfikacją; w tym miejscu możemy powiedzieć
również o przybliżonych we wspomnianym rozdziale motywach takich jak między innymi
altruistyczne, egoistyczne, czy ideologiczne, które wypływają z charakterystycznych dla
poszczególnych jednostek postaw
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wpływu jest to, jakich ludzi spotyka na swojej drodze, w jakich zależnych i nie
zależnych od siebie zdarzeniach bierze udział, kondycja zdrowotna, i tym podobne. W
tym

kontekście

możemy

powiedzieć,

że

człowiek

jest

pewnym

zbiorem

eksperymentów, w związku z czym oglądając się wstecz zauważamy jak różni, i to nie
tylko wizualnie, jesteśmy na poszczególnych etapach naszego życia.
Odnosząc się do powyższego wydaje się, że motywem do podjęcia się
aktywności wolontaryjnej, dla jednego może być pozytywna postawa wobec danej
grupy społecznej, a dla drugiego wrogość wobec owej, bądź postawy innych wobec niej
i tym samym chociażby chęć zmiany, czy idąc dalej przeciwstawienia się
niesprawiedliwości, pomocy izolowanym za swoją inność, za problemy, z którymi się
borykają. Ponadto dla jednych będzie to chęć zaspokojenia potrzeby samorealizacji, a
dla kogoś innego bezpieczeństwa, czy też przynależności lub poznawczej, a nawet
transcendentalnej. U ich podstaw chociażby mogą leżeć zarówno pobudki altruistyczne,
jak i egoistyczne, czy ideologiczne. W odniesieniu do prezentowanych przez nas postaw
nie bez znaczenia są z całą pewnością nasze dotychczasowe doświadczenia, ale i
czynniki osobowościowe, nasz charakter oraz przede wszystkim wpływ społęczny.
Decydując się na bycie wolontariuszem człowiek decyduje się na przyjęcie
pewnego określonego sposobu życia związanego z aktywnością na rzecz dobra innych
osób, (Olubiński A., 2005; Lalak D., Pilch T. (red.), 1999; Dyszel A., 2000; Gawroński
S., 1999) realizacji określonych celów. Musi wykazać się nie tylko umiejętnościami i
predyspozycjami psycho-społecznymi, ale i systematycznością, odpowiedzialnością
oraz dokładnością. Dostosować swój plan dnia do grafiku podmiotu, w ramach którego
angażuje się społecznie. Odnaleźć się w rozmaitych interakcjach, sytuacjach, układach
społecznych. Uogólniając, jeszcze raz podkreślimy że nie bez znaczenia są tu
przeplatające się ze sobą czynniki psychologiczne i socjologiczne (aspiracje, plany,
marzenia jednostki, jej cechy osobowościowe, oraz wzorce społeczne, tradycje, kultura,
grupy odniesienia, presja otoczenia, wpływ społeczny). Dodatkowym elementem jest
kwestia tworzących się w ramach aktywności wolontaryjnych więzi społecznych, u
podwalin których leżą czynniki psychologiczne, a budowane są one w oparciu o relacje
międzyludzkie w kontekście społecznym, czy raczej społeczno - kulturalnym.
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2.1. Zyski i koszty
płynące z aktywności wolontaryjnej

Wolontariat to nie tylko jednostka, która zdecydowała się podjąć
bezinteresownej, ochotniczej działalności, ale jednostka w rozbudowanym układzie
społecznych oddziaływań i z tej to perspektywy pragnę ową pokazywać. O czym się
zaraz przekonamy, zyski i koszty płynące z pracy wolontaryjnej nie dotyczą tylko i
wyłącznie samych wolontariuszy.
Z punktu widzenia psychologii społecznej zachowania społeczne ujmowane są
jako szczególna klasa zachowań. Określa się je mianem bezinteresownych. Niemniej
jednak, ponieważ każda, podejmowana z własnej woli aktywność ludzka wydaje się
wiązać z jakimś prywatnym - choć nie zawsze uświadomionym już na początku, o ile w
ogóle - interesem, trzeba powiedzieć, że pojęcie to ma pewne konotacje. W związku z
powyższym definiując tego typu aktywności należy zwrócić uwagę na szczególny
rodzaj kosztów oraz osiąganych przez społecznego aktywistę zysków. Wyróżnić należy
wśród nich naturalne koszty, jak wspomniane już, energia, czas, zainteresowanie i
uwaga, które poświęca społecznik, lecz także gotowość owego do poświęceń w zakresie
materialnych i niematerialnych dóbr osobistych, a takich jak majątek, czy dobre imię. O
bezinteresowności możemy mówić, jeśli wspomniane koszta dana jednostka ponosi bez
wikłania w to własnego interesu, jakim jest chociażby oczekiwanie zewnętrznego
wzmocnienia, (Szuster A., 2002) na co moglibyśmy spojrzeć chociażby przez pryzmat
teorii wymiany zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i psychologicznym –
behawioralnym oraz socjologicznym. Ponieważ dla nas, jako badaczy zjawisk
społecznych, najciekawsza wydaje się ta ostatnia perspektywa, na nią położymy
największy nacisk. Za G. Homansem powiemy, że zachowania społeczne stanowią
zawsze pewną wymianę dóbr, które mogą mieć zarówno wymiar materialny, jak i
niematerialny. Nie oznacza to jednak, że możliwość pozyskania korzyści, jest motywem
do działania, że zawsze jest czymś uświadomionym. W kontekście wolontariatu
będziemy mówić raczej o tych drugich, pośród których wyróżnić można takie jak
aprobaty, czy prestiżu, jako pewnych symboli (Szacki J., 2002) Działanie społecznika
odpowiada potrzebom podmiotu- organizatora aktywizującego w swych szeregach
wolontariuszy, a co się z tym wiąże realizacji jego celów. Nie bez znaczenia jest tu
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grupa docelowa, gdyż bezpośrednio i/lub pośrednio może to być zarówno jakaś
określona grupa społeczna, jak i ogół społeczeństwa. Inne działania podejmuje
wolontariusz angażujący się na rzecz ludzi dotkniętych jakimiś określonymi
problemami, inne w przypadku akcji na rzecz ochrony zwierząt, czy środowiska, a
jeszcze inne, jeżeli przedmiotem oddziaływań jest promowanie dóbr kultury i/lub sztuki
i tak dalej. W każdym jednak przypadku ponosi jakieś koszty i aby czuł, że jego praca
ma sens musi je jakoś racjonalizować. Umożliwiają to czerpane z pracy gratyfikacje
niematerialne, które bywa, że nie są tylko uśmiechem wdzięcznej osoby, czy poczuciem
bycia potrzebnym, a mają przełożenie na takie dowody uznania, jak chociażby
dyplomy, statuetki, czy też pozycje w rankingach na najlepszych wolontariuszy. Każda
nagroda, bez względu na jej charakter i wymiar materialny, lub nie może być
traktowana w kategorii sukcesu, a co się z tym wiąże stanowić bodziec do działania,
ponieważ zazwyczaj zwiększa, czy też umacnia poczucie wartości danej osoby.
Niemniej jednak należy zaznaczyć, że jeżeli określone nagrody stają się swoistą rutyną,
czymś oczywistym i nie są wzmacniane przez coś nowego, przestają mieć dla jednostki
taką wartość jak dotychczas. Następstwem tego mamy do czynienia z pewnym
przesytem i to, co dotąd cieszyło, cieszyć przestaje, a może nawet zacząć drażnić i
doprowadzać do frustracji, gdyż człowiek może zacząć odnosić wrażenie, że stanął w
miejscu, a nawet, że się cofa. Aby temu zapobiec czasem wystarczą pozytywne
wzmocnienia wyrażające się chociażby w zwykłej pochwale, za coś co wolontariusz
sądził, że nikt nie zauważa, czy też pewna zmiana lub poszerzenie zakresu obowiązków
z informacją typu: jesteś już naprawdę doświadczonym wolontariuszem i jesteśmy
pewni, że komu jak komu, ale Tobie możemy zaufać, że podołasz temu wszystkiemu,
zrobisz coś naprawdę dobrego, albo Nie mamy o to kogo poprosić, dlatego zwracamy
się do Ciebie, jako doświadczonego wolontariusza… czy też Popatrz jakie efekty
przyniosło nasze działanie dzięki Tobie, jakie wrażenie wywarło na tych wszystkich
ludziach, lub jakie są wspaniałe efekty tego co zrobiłeś… lub z innej strony jakaś
zachęta w dowód uznania Widzimy Twoje zaangażowanie i pomyśleliśmy, że w dowód
uznania moglibyśmy Cię wysłać na szkolenie z..., bądź Ze względu na Twoje zasługi
chcielibyśmy Ci przyznać specjalne odznaczenie, i tym podobne. Szczególną moc mają
wyróżnienia

publiczne.

Zwłaszcza

doświadczony

koordynator

aktywności

wolontaryjnej wie, że zapał ochotników trzeba stale, na różne sposoby rozniecać.
Ostrożnie porcjować to, co można im dać, pomimo że oni, przynajmniej zgodnie z
założeniami teoretycznymi, są przekonani, że działają zupełnie bezinteresownie. W
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oparciu o powyższe informacje możemy przyjąć, że w zakresie zysków i kosztów
pomiędzy podmiotem- organizatorem, a wolontariuszem występuje pewne sprzężenie
zwrotne. Nie bez znaczenia w tym układzie jest również wzajemne oddziaływanie
wymienionych powyżej z tymi, na rzecz których działają (grupą docelową) oraz samym
społeczeństwem, co przedstawia schemat numer 2.
Schemat nr 2. Układ zależności w ramach aktywności wolontaryjnej

Wolontariat nie funkcjonuje w oderwania od otoczenia społecznego w związku
z powyższym nie możemy go traktować jako samotnej, niezależnej wyspy. Pomiędzy
nim, a strukturą w ramach, której działa, grupą docelową i ogólnie całym
społeczeństwem występują rozmaite relacje, a co się z tym wiąże wpływy, wzajemne
powiązania, zależności. W związku z tym zyski i koszty wynikające z aktywności
wolontaryjnej, w moim odczuciu, wskazanym jest analizować w odniesieniu do
wszystkich z pośród uwzględnionych w schemacie numer 2 podmiotów relacji.
Korzyści płynące z aktywności wolontaryjnej, opierając się o powyższe
informacje, można rozpatrywać na czterech płaszczyznach, a mianowicie:
 zyski jakie czerpią sami wolontariusze (mogące być przydatnymi tak w sferze
życia prywatnego, jak i dla rozwoju kariery zawodowej, doświadczenie,
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kształtowanie umiejętności (Toczyński W., 1998; Ostrowska A., Sikorska J.,
1996, i in.) oraz osobowości człowieka, satysfakcja, pozycja, prestiż,
dowartościowanie jednostki, poczucie bycia docenianym, samorealizacji, bycia
członkiem grupy/wspólnoty, a więc bycia częścią większej całości contra
osamotnienie, brak aprobaty innych (tych z którymi współpracuje, tych na rzecz
których działa, czy też społeczeństwa), i tak dalej)
 bezpośrednie korzyści, dla tych, na rzecz których podejmowane są działania o
charakterze pomocowym (między innymi: zależności od typu oddziaływań:
inkluzja społeczna, rehabilitacja, poszerzanie wiedzy i/lub umiejętności,
możliwość zrobienia/doświadczania tego, czego nie mogliby samodzielnie, bez
pomocy, poprawa ogólnego stanu zdrowia)
 wsparcie podmiotu- organizatora aktywności wolontaryjnej (pośród nich:
zwiększenie efektywności działań, poszerzenie kręgu odbiorców działań
pomocowych, możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, czy też
możliwość zmniejszenia kosztów zatrudnienia)
 korzyści płynące dla społeczeństwa - otoczenia bliższego i dalszego (jak
chociażby: wsparcie, wiedza, przykład, a co za tym idzie możliwość zmiany
postaw, jak i zwiększania świadomości społecznej, co może mieć przełożenie na
działanie i powstawanie praktycznych rozwiązań, udogodnień, także w wymiarze
fizycznym)
Koszty aktywności wolontaryjnej podobnie jak zyski należy również
rozpatrywać na kilku płaszczyznach, pośród nich wymienić należy:
 koszty ponoszone przez samych wolontariuszy (przykładowo: czas, energia,
poświęcenie, zaangażowanie, zainteresowanie, uwaga, czy też wykorzystywanie
swoich umiejętności w celach niezarobkowych, a więc i rezygnacja z
różnorodnych dóbr, i/lub ewentualne stres, nerwy, czy też frustracja w razie
niepowodzeń)
 obciążenie dla podmiotu- organizatora aktywności wolontaryjnej (między innymi:
przygotowawcze, edukacyjne, czas specjalisty dedykowany wolontariuszom
(pewne obciążenie dla osób zatrudnionych), w pewnym stopniu także dbanie o
morale wolontariuszy, o ich motywacje do działania (niematerialne i materialne
docenianie))
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 pośrednie koszty/zagrożenia, dla tych, na rzecz których podejmowane są działania
o charakterze pomocowym (pośród nich: ryzyko ucierpienia ze względu na
nieprofesjonalne działanie wolontariuszy, brak ich wiedzy, czy też uzależnienia
się od wolontariusza z tychże samych względów)
 koszty, jakie ponosi społeczeństwo - otoczenie bliższe i dalsze (między innymi:
ograniczanie poświęcanego dla najbliższych czasu i/lub zaangażowania, czy też
energii; możliwość osłabienia sytuacji materialnej w przypadku redukcji czasu
przeznaczonego na pracę zarobkową na rzecz wolontariatu; wprowadzenie
nerwowej atmosfery poprzez przenoszenie do domu, czy też miejsca zatrudnienia
problemów związanych z działalnością wolontaryjną, jak na przykład kwestie
wiążące się z relacjami w grupie wolontariuszy, zatrudnioną kadrą, czy też
odbiorcami działań pomocowych; burzliwe nastroje w różnych grupach
społecznych ze względu na niezrozumienie realizowanych przez danych
wolontariuszy działań i/lub idei, ewentualna redukcja zatrudnień, czy też
obniżenie płac, ze względu na możliwość angażowania wolontariuszy, ryzyko
dokonania szeroko rozumianych zniszczeń ze względu na brak specjalistycznego
przygotowania wolontariuszy (zarówno w zakresie rozwiązań technicznych,
materiałów pomocowych, i tym podobnych, jak i zniszczeń dotykających
określonych osób ich sfery zdrowotnej w wymiarach czy to psychicznym, czy
i/lub fizycznym, które wynikają z braku odpowiedniego przygotowania, wiedzy
specjalistycznej, doświadczenia, czy też niepełnego bądź nie właściwego nadzoru
nad działalnością wolontariusza))
Reasumując możemy powiedzieć, że koszty i zyski z aktywności wolontaryjnej
w dużej mierze równoważą się. Rozpatrywać należy je na czterech poziomach
(wolontariusz, podmiot- organizator, grupa docelowa i społeczeństwo), a nie tylko i
wyłącznie w kontekście samych wolontariuszy. Działanie żadnej jednostki nie dzieje się
bowiem w oderwaniu od reszty społeczeństwa, układów w jakich funkcjonuje, o czasie i
przestrzeni, a więc i wpływie kultury, obowiązujących w danej społeczności norm i
zasad, nie zapominając. Być wolontariuszem oznacza wpływać na innych, na ich życie,
ale i kształtować samego siebie, czy też być kształtowanym. W związku z tym możemy
mówić także o przywracaniu danych osób, czy grup społeczeństwu, o czym szerzej w
kontekście wolontariatu będzie mowa już za chwilę.
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2.2. Inkluzja społeczna

Mówiąc na temat wolontariatu z całą pewnością możemy powiedzieć o inkluzji
społecznej, rozumianej jako proces wtórnej socjalizacji, a więc odzyskiwania jednostek,
a nawet całych grup, bądź środowisk dla społeczeństwa. Czy też nieco szerzej,
kształtowania

umiejętności

oraz

postaw

ułatwiających

funkcjonowanie

ludzi

dotkniętych różnorodnymi problemami w społeczeństwie, ale i uświadamianie, a co za
tym idzie kształtowanie postaw społeczeństwa. W tym kontekście powiemy o
działaniach takich jak na przykład: informacyjne, edukacyjne, integracyjne,
rehabilitacyjne, czy wspierające. Niebagatelną rolę odgrywają tu wolontariusze, którzy
poprzez swoją pracę wpływają na innych, realizując określone cele pomocowe poprzez
angażowanie się w działania takie jak te wymienione powyżej. Co ciekawe aktywizacja
w ramach wolontariatu może stanowić także formę przywrócenia dla społeczeństwa
tych, którzy podejmują się pracy wolontaryjnej. Z jednej strony z taką sytuacją możemy
mieć do czynienia przykładowo wtedy, gdy dana jednostka boryka się z jakimś
problemem społecznym, jak chociażby ubóstwo, czy bezrobocie, a mimo to decyduje
się na pracę wolontaryjną. W ramach grupy wolontaryjnej może zmieniać swoją
dotychczasową postawę, stając się bardziej zaradną życiowo, może bowiem zdobywać
nowe umiejętności i doświadczenia, wzmacniać swoje poczucie wartości. Z drugiej
strony w tym kontekście powiemy i o tych, którzy pokonali swoje problemy życiowe i
szukając sposobu na nowe życie postanowili pomagać, tym którzy borykają się z takimi,
jak oni wcześniej problemami. Wymienić pośród nich możemy chociażby byłych
uzależnionych (określanych mianem abstynentów, czy też neofitów), więźniów, bądź
ofiary katastrof lub kataklizmów. Mowa tu o tych, którzy doświadczyli określonej
trudnej sytuacji, ale podnieśli się i teraz starają się pomóc innym, często tym, którzy
mają ten sam problem, który oni pokonali. Szczególnie jaskrawym w tym kontekście
wydaje się być przykład byłych narkomanów. W przypadku tej grupy osób sytuacja jest
to o tyle trudna, że generalnie każde uzależnienie jest chorobą śmiertelną. Można być
abstynentem, ale zawsze jest się narażonym na nawrót przy okazji tak zwanej chwili
słabości. Pomoc tym, którzy walczą z uzależnieniem w tym przypadku w sposób
szczególny może stanowić czynnik wzmacniający w kontekście utwierdzania siebie
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samego w słuszności decyzji o abstynencji. Tym samym stanowi istotny czynnik na
drodze przywracania jednostki społeczeństwu.
W odniesieniu do powyższego widzimy, że mówiąc o inkluzji społecznej
możemy odnieść się tak do tych, którym dedykowana jest pomoc, jak i do samych
pomagających. Niemniej jednak wskazanym jest zaznaczyć, że odnosząc się do idei
wolontariatu, wątek ten możemy potraktować jako swego rodzaju synonim pomocy w
wielu obszarach działalności wolontaryjnej. Praca wolontariuszy niejednokrotnie wiąże
się z odzyskiwaniem dla społeczeństwa jednostek, czy nawet grup społecznych.
Wyrazisty

tego

przykład

stanowi

praca

wolontariuszy

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych, czy też tych uzależnionych od narkotyków, a w szczególności
okres przemian ustrojowych przełomu lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Wówczas to
mieliśmy do czynienia z nasileniem w zakresie oficjalnego pojawiania się inicjatyw
skierowanych na angażowanie sił społecznych w ramach tak zwanych trudnych
tematów, a takich jak przykładowo wymienione już powyżej. W tym kontekście
powiemy o aktywizowaniu sił społecznych,49 o działaniach skierowanych na
poszerzanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawnych, czy też narkomani
oraz integracji osób nimi dotkniętych ze zdrowymi. W przypadku niepełnosprawnych
nie małym wyzwaniem była zmiana dość powszechnego w wielu kręgach, a zwłaszcza
na wsiach, przekonania, że niepełnosprawność jest karą za grzechy tej osoby i/lub jej
rodziny, że niepełnosprawność czyni gorszym. W odniesieniu zaś do narkomanów
istotne było przełamanie lęku wobec tej kategorii społecznej.50 W tym okresie, na
początku działania informacyjno- integracyjne wolontariuszy miały głównie wymiar
lokalny, ale z czasem dzięki środkom masowego zasadniczy przekaz zwiększył swój
zasięg. Nie małe znaczenie miał i ma po dziś dzień przykład jaki dawali i dają
wolontariusze. Co istotne praca ochotników na rzecz wymienionych powyżej kategorii
społecznych, to nie tylko i wyłącznie działania skierowane na zmianę podejścia osób
zdrowych do owych, ale i zmiany w zakresie myślenia o sobie przez samych
niepełnosprawnych, czy uzależnionych oraz ich bliskich. Istotną rolę odgrywa tu
kwestia wsparcia na drodze do pokonywania przeszkód i barier. Już sama obecność w
kontekście wsparcia nie jest bez znaczenia. Istotną rolę odgrywają pozytywne

49

na początku głównie rodziców i bliskich osób borykających się z danymi problemami, ale później i
szeregu osób niezwiązanych więziami rodzinnymi.
50
Znaczącą rolę odegrały tu działania zainicjowane przez Marka Kotańskiego.
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wzmocnienia wpływające na kształtowanie poczucia własnej wartości i możliwości.
Niebagatelne znaczenie ma edukacja w zakresie zaradności życiowej.
Wyróżnione powyżej przykłady są z okresu początku funkcjonowania
wolontariatu w Polsce i to zapewne jeden z głównych czynników wpływających na ich
wyrazistość. Przykładowo Pani Halina U., matka jednej z niepełnosprawnych
dziewczynek, a uściślając kobiety która zatrzymała się rozwojowo na etapie dziecka,
mówi, że „Za komuny nie można było spokojnie wyjść z niepełnosprawnym dzieckiem
na ulicę, bo albo szydzono, albo nawet straszono. (…) Teraz jest inaczej, ludzie wiedzą
więcej. Dla nas wszystko się zmieniło dzięki wolontariuszom.51”. Niemniej jednak i dziś
spotykamy się zarówno z niezrozumieniem społecznym dla niektórych kwestii, ze
społeczną izolacją, odrzuceniem, a co za tym idzie i wieloma inicjatywami
skierowanymi na inkluzję społeczną. Część z nich ma bardziej, część mniej
spektakularny charakter, niemniej jednak istotnym jest, że są. Spośród tych związanych
z pewną widowiskowością, a poprzez to najbardziej zauważalnych, znajdują się głównie
te w obszarze zdrowia. W tym kontekście powiemy o działalności ciągłej i
okazjonalnej, jak przeglądy, festiwale, czy koncerty mające na celu zwrócić uwagę na
dany temat, ale i niejednokrotnie wzmocnić poczucie własnej wartości podopiecznych
angażowanych w występy. Inną grupę stanowią różnorodne kwestie z obszaru obrony
praw człowieka, gdzie możemy wymienić chociażby kampanie skierowane na
przeciwdziałanie przemocy, czy bezdomności, ubóstwa, gdzie rola wolontariuszy może
być bardzo różna od informacyjnej po tę związaną z organizacją czasu i wsparciem.
Jeszcze inną zaś zagadnienia z obszaru kultury i edukacji, czy też z pogranicza tych
kwestii i na przykład ubóstwa bądź problemów związanych z dyskryminacją
narodowościową, lub tą związana z kwestią zdrowia. W tych przypadkach
niejednokrotnie znaczącą rolę odgrywają wolontariusze, wobec których używane jest
określenie aktyw biblioteczny, ale i na przykład społecznicy z teatrów amatorskich, czy
nawet zawodowi aktorzy i inni znani ludzie, którzy poświęcają swój czas na
przywracanie ludzi społeczeństwu poprzez edukacje i działania z obszaru kultury.

51

W tym przypadku mowa stricte o wolontariuszach z Ruchu Wiara i Światło i Stowarzyszenia Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”, niemniej jednak pamiętać
należy, że w naszym kraju istnieje szereg podmiotów- organizatorów prowadzących działania na rzecz
niepełnosprawnych. Co istotne kładzie się silny nacisk na integrację, która to obok rehabilitacji stanowi
niezwykle istotny element w odniesieniu do funkcjonowania w społeczeństwie osób z brakami w
sferach umysłowych i/lub fizycznych.
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Pośród takich inicjatyw wymienić można między innymi akcje głośnego czytania
dzieciom, niejednokrotnie łączone z swego rodzaju spektaklami, czy po prostu
spektakle i zajęcia edukacyjno- animacyjne dla grup wykluczonych społecznie, a
mające na celu przywrócenie ich społeczeństwu, integracje, wzmocnienie ich poczucia
własnej wartości oraz spójności z otoczeniem. Ciekawą formę stanowią także działania
edukacyjno- informacyjne (w tym z zakresu języka) mające na celu włącznie do życia
społecznego imigrantów, czy też wycieczki krajoznawcze dla osób z niesprawnością
psycho- ruchową. W kontekście tego drugiego dobrym przykładem w Polsce są
działania Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi PTTK, a więc turystyka, w tym
górska, osób niepełnosprawnych wspólnie ze zdrowymi, występującymi w charakterze
opiekunów, ale i niejednokrotnie przyjaciół. Aktywizowanie się w ramach wolontariatu
wpływa bowiem nie tylko na kształtowanie poglądów, ale i na wytwarzanie się więzi
społecznych, a tym samym zawiązywanie się wspólnot.
Dokonując pewnej generalizacji należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną
kwestie. Mianowicie, społeczeństwo stanowi pewną jedną, wielką, złożoną całość. Jest
to ogół ludzi żyjących na świecie w ramach różnych wspólnot, grup społecznych.
(Etzioni A. (red.), 1998) Suzanne Keller wymienia między innymi takie jak społeczność
akademicka, czy też żeglarzy, (Keller S., 2003) ale to oczywiście i te sąsiedzkie,
koleżeńskie, współcześnie popularyzowana społeczność internetowa, różnego typu
wspólnoty ze względu na rodzaje zainteresowań, zawód, problemy społeczne, formy
aktywizacji i tym podobne. Generalnie ciężko mówić tu o skończoności przypadków,
niemniej jednak zaznaczyć należy, że poszczególne koegzystują ze sobą wzajemnie,
nakładają się na siebie, przeplatają ze sobą. Co więcej każdy człowiek może należeć do
więcej niż jednej wspólnoty w ramach społeczeństwa, ale nie jest to jednoznaczne z
tym, że każdy może być członkiem wszystkich. Jak pisze wyżej wymieniona Suzanne
Keller mówiąc o społeczeństwie, o wspólnotach musimy pamiętać, że istotną jest tu
kwestia terytorium i toczące się w ramach niego życie społeczne, kultura i normy w nim
obowiązujące, o czym wnikliwie pisze między innymi Antonina Kłoskowska. Niemniej
jednak, co należy podkreślić, różnice kulturowe w różnych społecznościach z czasem
mogą się zacierać, czy też prowadzić do wzbogacenia poszczególnych. O
społeczeństwie możemy więc mówić tam, gdzie mieszkają i żyją ludzie, czy uściślając
tam gdzie zachodzą relacje między ludzkie. Możemy je rozpatrywać zarówno w
wymiarze lokalnym (miast, wsi), jak i globalnym, gdyż dzięki współczesnym
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nowinkom technicznym takim jak telefony, internet, samoloty, samochody i inne środki
szybkiego komunikowania się oraz transportu, możemy powiedzieć, że wszyscy
jesteśmy mieszkańcami jednej wielkiej globalnej wioski. (McLuhan M., 1964)
Uogólniając, powiemy że pojęć takich jak społeczeństwo oraz wspólnota możemy
używać w odniesieniu do typowych miejsc, gdzie ludzie mogą

mieszkać, mają

możliwość wyżywić się i utrzymywać rodziny, „zakorzeniać się”, (Keller S., 2003) ale
nie możemy zapominać o społeczeństwach charakteryzujących się dynamicznym
ruchem migracyjnym (zarobkowym) i migracyjno- turystycznym oraz wirtualnych
społecznościach, które tworzą internauci. Ci ostatni, korzystając z możliwości, jakie
daje internet, a więc rozmaitych komunikatorów, forów internetowych okazjonalnie,
bądź systematycznie funkcjonują w ramach różnych społeczności w sieci ( Szpunar M.,
2004; Szpunar M., 2006) komunikują się zarówno z tymi, których mają możliwość
spotkać na co dzień, jak i tymi, w przypadku, których jest to niemożliwe. Nierzadko
wspierają się wzajemnie, organizują różnego typu akcje, w tym te o charakterze
pomocowym. Osoby te, nie koniecznie muszą zamieszkiwać ten sam obszar, nie musi
ich także łączyć wspólna kultura, a jednak tworzą pewne społeczności dzielące się
poglądami, pomysłami, w których rodzą się liczne przyjaźnie, a nawet miłości,
załatwiane są rozmaite interesy, wymieniane poglądy, podejmowane różnorodne
inicjatywy, organizowane akcje, mobilizacje społeczne do określonych działań 52, w tym
działań wolontaryjnych. W tym kontekście powiemy o wytwarzaniu się kultury
komunikowania się w sieci. Internauci niejednokrotnie wspierają się wzajemnie, dzielą
doświadczeniami. Każdy podobnie jak w realu53 nie tylko może, ale na ogół staje się
członkiem więcej niż jednej wspólnoty. Odnosząc się do powyższego, przy odwołaniu
do refleksji Robert N. Bellah, można wysunąć następującą konkluzję, a mianowicie, że
patrząc na społeczeństwo, jako całość złożoną z mniejszych grup musimy pamiętać, że
podstawę tej całości przeplatających się między sobą wspólnot, stanowią jednostki,
które w pierwszej kolejności dbają jednak o swój własny interes. (Etzioni A. (red.),
52

Dobrym, czy raczej spektakularnym przykładem mocy Internetu, ludzi współistniejących w ramach
niego, w ramach społeczności budowanych w sieci jest umawianie się pomiędzy sobą rzeszy często
nieznających siebie ludzi, komunikujących się ze sobą bądź na zasadach metody kuli śnieżnej, bądź po
prostu w ramach konkretnych społeczności internetowych do działania określanego jako flesz mob
(błyskawiczny tłum). Polega to na tym, że na umówiony sygnał wszyscy poinformowani (na ogół liczna
grupa osób), przykładowo na płycie rynku głównego jakiegoś miasta, padają na twarz albo wykrzykują
umówione hasło, czy jak to było w Skierniewicach wyciągają palce i na niby strzelają z nich do siebie
jak z pistoletów, a ci którzy zostają na niby trafieni padają na twarz, etc. zaskakując innych. Można to
potraktować jako swoiste badanie reakcji społecznej.
53
W nomenklaturze internautów „w realu” oznacza nic więcej jak w społeczeństwie poza siecią
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1998) Innymi słowy mówiąc o społeczeństwie winniśmy pamiętać, że mamy do
czynienia ze zbiorem jednostek będących członkami więcej niż jednej ze wspólnot,
które składają się na całość społeczeństwa świata, w którym funkcjonujemy. Stawanie
się członkiem wybranych spośród nich może wiązać się z odzyskiwaniem jednostek
i/lub grup dla społeczeństwa.
Norman Goodman społeczeństwo, czy raczej wspólnoty definiuje, jako zbiór
osób, które łączy wspólna kultura będąca przekazywaną z pokolenia na pokolenie oraz
wspólne terytorium i tożsamość. (Goodman N., 1997) W kontekście współczesnych
czasów, jak było to już sygnalizowanym, niniejsza definicja wydaje się być jednak nie
pełna, a nawet nieco zafałszowana, bowiem dziś winniśmy pamiętać o rosnącym braku
przywiązania obywateli świata do konkretnej lokalizacji, ciągłych rotacjach, udziale w
tym procesie różnorodnych sieci komunikacyjnych (transportowych, telefonicznych,
informacyjnych i informatycznych). Miejsce pobytu nie jest już dużym problemem w
kontekście możliwości rozwijania relacji pomiędzy poszczególnymi osobami, czy
wspólnotami. Miejsce urodzenia nie wiąże już nas ze sobą tak silnie jak kiedyś. Obecnie
o wiele większe znaczenie ma możliwość zatrudnienia, czy też miłość, bądź po prostu
nasza własna chęć. W związku z tym współczesnych nam możemy podzielić na
przywiązanych do ziemi, migrujących okolicznościowo i/lub czasowo oraz wiecznych
tułaczy. Co się z tym wiąże mamy do czynienia z kształtowaniem zasad i kultury
globalnej współoddziałującej i współegzystującej z regionalnymi, z lokalnymi
wpływami. Dzięki rozwijającej się globalizacji powiemy więc, że świat społeczny staje
się jednym i wiążą się z tym zmiany świadomościowe będące następstwem przeplatania
się kultur. (Robertson R., 1992) Społeczność globalna stanowi całość złożoną z
ogromnej liczby wspólnot, które możemy całościowo lub częściowo przypisać do
określonego obszaru terytorialnego, a także tych nie związanych możliwym do
geograficznego określenia terytorium, a obszarem wirtualnym, który definiować
możemy jedynie przez pryzmat tematyczny, zagadnieniowy. Odnosząc się do
powyższego możemy powiedzieć, że dziś osoby dotknięte problemami oraz sami
wolontariusze, jak i angażujące ich do pracy podmioty organizujące pomoc, mają
szerokie pole do popisu, o wiele większe niż niegdyś spektrum możliwości, ale i
obszarów problemów społecznych. Mogą zarówno działać, jak i liczyć na wsparcie tak
w wymiarze lokalnym jak i globalnym. W tym kontekście przywracanie jednostek
społeczeństwu w pewnym stopniu przyjmuje nowy wymiar, bo choć nic nie zastąpi
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bezpośredniego kontaktu, to chociażby internet z całą pewnością daje szereg nowych
możliwości. Umożliwia szybki kontakt z osobami z różnych zakątków świata. Pozwala
między innymi na prowadzenie dialogu w formie pisanej, fonicznej, a co więcej
umożliwia nawet kontakt wzrokowy. Daje możliwość szybkiej wymiany informacji
przy dużych odległościach, a co za tym idzie i poszerzanie zakresu oddziaływań. Może
się to wiązać z mającym przełożenie na postawy wzrostem świadomości społecznej na
określone tematy w wymiarze globalnym, a także i wtórną socjalizacją, przywracaniem
jednostek, a nawet grup społecznych społeczeństwu bez względu na odległości w
wymiarze geograficznym. Dobrym przykładem w odniesieniu do powyższego może być
chociażby kształtowanie postawy względem chorych na takie choroby jak AIDS.
Upowszechnianie faktów i obalanie mitów oraz zachęcanie do pomocy, integracji, a
przy tym własny przykład sprawiają, że jednostki, a nawet grupy dotknięte
przypadłościami takimi jak wyżej wymieniona są w pewnym sensie odzyskiwane dla
społeczeństwa.
Mówiąc o społeczeństwie, możemy mówić o pewnym zbiorze różnych struktur
społecznych, które tworzą się w jego obrębie i nierzadko przeplatają się ze sobą. Owe
struktury społeczne, to nic innego jak pewien układ relacji zachodzących pomiędzy
poszczególnymi elementami społeczeństwa w odniesieniu, do których funkcjonują
poszczególne jednostki ludzkie. Pośród wspomnianych elementów wyróżnić należy
takie jak między innymi rola, status grupy, organizacje społeczne, czy też wspólnoty
terytorialne (Goodman N., 1997), ale i ponad terytorialne. W ramach wspomnianych
struktur społecznych kształtują się postawy, poglądy człowieka. W ich obrębie młodzi
ludzie podobnie jak dorośli odkrywają świat, jak i podejmują różnorodne decyzje,
pośród, których wyróżnić należy i te związane z pracą, bez względu na to, czy ma ona
charakter profitowy, czy bezprofitowy, a więc społeczny, wolontaryjny. Poza tym
dzięki szybszemu przepływowi wiedzy rozwijane są coraz to nowsze projekty,
usprawniane metody szeroko pojętych działań naprawczych, pomocowych,54 zmieniane
sposoby postrzegania określonych kwestii, zagadnień.
Postępująca globalizacja sprawia, że jak wiemy, odległości przestają mieć
większe znaczenie w kontaktach między ludzkich, do tego w sieci internetowej każdy z
54

W tym kontekście powiemy zarówno o nowych koncepcjach pomocowych, jak i cudach medycyny,
nauki oraz techniki.
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nas może być kim chce. Nie oznacza to jednak, że eliminuje to problem marginalizacji
społecznej jednostek i grup nie spełniających pewnych, ogólnie przyjętych norm
(przykładowo: intelektualnych, psycho- ruchowych, poglądowych, ekonomicznych, czy
też statusowych). Nierówność społeczna sprawia, że nie każdy ma dostęp do dóbr
umożliwiających szybkie pokonanie odległości, bądź ich eliminację w kontaktach, na co
pozwalają rozwiązania tele- informatyczne. Problemy natury zdrowotnej oraz te
związane z wiekiem również ograniczają wielu ludzi ze względu na bariery
architektoniczne bądź techniczne (braki w rozwiązaniach głosowych, czy braillowskich
dla niewidomych, funkcjonalne dla niepełnosprawnych - brak podjazdów/wind i tym
podobnych, niedostosowanie klawiatury, i wiele innych.), ale i uprzedzenia. Długo
moglibyśmy tak wymieniać w odniesieniu do w zasadzie każdej grupy społecznej
borykającej się z różnorodnymi problemami. Wolontariusze stają w opozycji do izolacji
społecznej podejmując się różnorodnych działań od integracyjnych począwszy, poprzez
działania wzmacniające, jak i informacyjne, do tych związanych z pozyskiwaniem
środków na usprawnienia dla potrzebujących, włącznie. Tym samym przeciwdziałają
inkluzji społecznej, co szerzej starałam się nakreślić powyżej. Tak jak to było już
zaznaczonym oddziałują wielopoziomowo. Z jednej strony przywracają społeczeństwu,
tych na rzecz których działają poprzez wzmocnienie jednostek, ich edukacje, i tym
podobne. Z drugiej strony wpływają na kształtowanie postaw społecznych poprzez
własny przykład oraz działania stricte o charakterze informacyjno- edukacyjnym
uświadamiającym społeczeństwu rzeczywiste zagrożenia i potrzeby w opozycji do
krążących nierzadko mitów. Z trzeciej strony mogą także mieć wpływ na życie samych
wolontariuszy, pokonywanie przez nich ich własnych problemów, pewne wzmocnienie
w podjętych postanowieniach oraz edukacje i kształtowanie w kontekście obieranego
sposobu życia.
Uogólniając powiemy, że w procesie wtórnej socjalizacji swój udział ma w
zasadzie całe społeczeństwo. Cenny wkład weń ma inicjujący wiele działań wolontariat,
czy uściślając podmioty- organizatorzy działalności pomocowej aktywizujące
wolontariuszy. Realizują one zarówno odgórnie przygotowane przez siebie projekty, jak
i te tworzone przez samych społeczników. Co więcej, tak jak było to zaznaczonym już
na początku, w niektórych przypadkach samo podejmowanie się aktywności
wolontaryjnej jest formą przywracania jednostki społeczeństwu. W odniesieniu do
powyższego widzimy więc, że inkluzja społeczna w kontekście wolontariatu
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rozpatrywana winna być na czterech poziomach, a mianowicie: grupy docelowe,
podmioty-organizatorzy, wolontariat oraz społeczeństwo, ponieważ tylko w ten sposób
można zobaczyć złożoność tego zjawiska. Tylko w takim ujęciu można zauważyć jak
trudnym jest ono do ogarnięcia stanowiąc nie małe wyzwanie dla podmiotów, których
zadaniem jest niesienie pomocy.

2.3. Kompleks oddziaływań
organizacyjno – instytucjonalnych

Organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, jak i przedstawiciele strefy
biznesu działają na wielu różnych polach. Ich pomoc możemy niejednokrotnie określić,
jako dedykowaną ściśle określonym problemom, ale nie jest to reguła. Przykładowo w
przypadku Ośrodków Pomocy Społecznej odbiorcy usług są niezwykle mocno
zróżnicowani jeśli chodzi o różnorodność trudności, z którymi się borykaj (od ubóstwa
i/lub niezaradności życiowej, poprzez dyskryminację rasową, do niepełnosprawności
włącznie). To, na co warto zwrócić uwagę to fakt, że nierzadko zdarza się, iż klienci
takich instytucji jak chociażby wspomnianych powyżej Ośrodków Pomocy Społecznej,
korzystają również z usług innych z podmiotów sektora publicznego i/lub pomocy
sektora pozarządowego, czy też strefy biznesu. Nie byłoby w tym nic dziwnego i nic
zdrożnego, gdyby nie to, że nierzadko pomiędzy poszczególnymi podmiotamiorganizatorami nie ma przepływu informacji, nie ma współpracy, a klient - jak określają
to niektórzy pracownicy socjalni - żeruje na niewiedzy tych, do których zwraca się o
pomoc (urzędników i innych pracowników oraz wolontariuszy prowadzących
działalność pomocową). Kwestie te obrazuje schemat numer 3, w którym widzimy, że
choć podmioty- organizatorzy pomocowej działalności przy udziale wolontariuszy z
wszystkich trzech sektorów mogą działać w zasadzie w obszarze wszelkich problemów
bezpośrednio i/lub pośrednio dotykających ludzi, to występują jednak problemy w
zakresie przepływu informacji pomiędzy nimi i w ramach nich.
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Schemat nr 3. Przepływ informacji pomiędzy podmiotami- organizatorami
w ramach trzech sektorów oraz pomiędzy nimi

W Polsce niestety stale dość powszechnym jest zjawisko problemów w zakresie
przepływu informacji, choć obserwujemy wyraźne tendencje w kierunku zmiany tego
stanu. Zwłaszcza przy udziale wolontariuszy coraz częściej obserwujemy współpracę
pomiędzy podmiotami- organizatorami działalności pomocowej I i III sektora oraz w
ich ramach, czy nawet z II sektorem. Przykładowo rodzina borykająca się z problemami
ubóstwa przy odpowiedniej koordynacji działań w zakresie współpracy pomiędzy
poszczególnymi sektorami może być tak pokierowana, że skorzysta ze wsparcia
finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej, a równocześnie oferty kulturalnoedukacyjno- integracyjnej organizacji takiej jak na przykład Stowarzyszenie Sur Sur
Corda i/lub chociażby żywieniowej i materialnej w zakresie odzieży, czy zabawek
organizacji pozarządowych takich jak na przykład Caritas Polska. Idąc dalej, ta sama
rodzina może skorzystać także przykładowo z jakiegoś programu wspierającego w
zakresie nauki języka obcego organizowanego przez jedną z firm, aktywizujących w
swych ramach wolontariat pracowniczy. Jest to szczególnie istotne przede wszystkim,
dlatego że zgodnie z ideą kompleksowego oddziaływania zdecydowanie większe
korzyści (nawet, jeśli nie w wymiarze materialnym) odnosi klient, gdy świadczona jest
na jego rzecz kompleksowa, odpowiednio dobrana i zrównoważona pomoc.55
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Nierzadko zdarza się, że chociażby klienci Ośrodków Pomocy Społecznej oczekują wyłącznie
finansowego wsparcia, podczas gdy wskazanym byłoby: wzmocnienie i edukacja z zakresu
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Równocześnie podmioty- organizatorzy działalności pomocowej mogą obniżyć koszty
udzielania pomocy współpracując między sobą oraz przede wszystkim zwiększyć
skuteczność swoich działań począwszy od wdrażanie w życie głoszonych przez siebie
idei/założeń, poprzez usprawniania funkcjonowania danych jednostek, do przywracania
ich społeczeństwu. W odniesieniu do tego powiemy, że wprowadzenie w życie zasady
subdyscyplinarności wydaje się odgrywać kolosalne znaczenie w kontekście działań
pomocowych. Przy czym związek pomiędzy instytucjami publicznymi, a organizacjami
pozarządowymi nie powinien być ograniczany do poziomu wymiany funduszy, ich
przepływu, a postrzegany, jako niezwykle złożony mechanizm umożliwiający
kompleksową, wielowymiarową pomoc. (Anheier H., 1990) W Polsce niestety zasada
subdyscyplinarności, a więc partnerstwa oraz pomocniczości pomiędzy placówkami
publicznymi, a organizacjami pozarządowymi, jak już było to sygnalizowanym, wydaje
się być stale w fazie rozwojowej. Powodów takiego stanu rzeczy zapewne jest kilka, ale
podstawowe z nich to po pierwsze fakt, że założenia o współpracy pomiędzy
poszczególnymi sektorami są słabo nakreślone w obowiązujących aktach prawnych, a
po drugie w pewnym braku przekonania, czy może raczej zaufania społecznego, ale i
samych zainteresowanych podmiotów- organizatorów działań pomocowych, do
możliwości i sensu współpracy pomiędzy wyróżnionymi powyżej sektorami. (Boczoń
J., Ernec J., 1994) W zakresie ustawodawstwa wydają się być niedoprecyzowanymi
zasady dotyczące możliwości współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, a
organizacjami pozarządowymi oraz kwestie związane z równym dostępem do zadań
publicznych

i

możliwości

finansowania

ich

ze

środków

budżetowych,

o

ubezpieczeniowych nie wspominając. (Leś E., 2005) W praktyce przekłada się to
między innymi na to, że choć owszem w strukturach państwowych (Leś E., 2005):
 powoływane bywają osoby dedykowane ściśle do kontaktu z organizacjami
pozarządowymi (pełnomocnicy)
 coraz częściej tworzonymi są przykładowo roczne programy współpracy
pomiędzy

instytucjami

działającymi

w

ramach

gminy,

a

wybranymi

organizacjami pozarządowymi
to rzeczywista współpraca, o ile w ogóle jest możliwa to jednak, z całą pewnością jest
trudna, gdyż często wspomniane programy narzucane są odgórnie przez urzędników, a
samodzielnego radzenia sobie z problemami, pozyskania pracy, wychodzeniem z nałogu, etc., czy też
organizacja czasu wolnego dla dzieci, bądź resocjalizacja i/lub integracja ze społeczeństwem.

76

tworzone nawet bez konsultacji z mogącymi być zainteresowanymi udziałem w nich
organizacjami. Taki stan rzeczy razi, gdyż po pierwsze odnosimy wrażenie, że sektor
publiczny rości sobie prawa do dyktowania formy i warunków współpracy, co przeczy
zasadom partnerstwa, a po drugie planowanie działań bez wcześniejszego zapoznania
się z możliwościami i opinią przyszłego współpracownika świadczy o niepoważnym
podejściu zarówno do niego, jak i do samej sprawy. Problemy, jakie mogą być
wynikiem takich posunięć to chociażby kwestie dotyczące zasobów partnerów, braki w
zakresie znajomości specyfiki i form działań, czy też rzeczywistych potrzeb tych,
którym dedykowany ma być program. Tymczasem współpraca rozpoczynająca się już
na etapie powstawania projektu daje możliwość przyglądnięcia się danemu zjawisku z
różnych perspektyw i w odniesieniu do tego stworzenia zoptymalizowanego i w pełni
możliwego do wdrożenia rozwiązania. Z tego powodu szczególnie należy cenić tych
pracowników instytucji publicznych, którzy są naprawdę otwarci na współpracę z
przedstawicielami organizacji pozarządowych i odwrotnie. Dzięki takim ludziom, o ile
mają oni wpływ na decyzje jednostki macierzystej, możliwe jest rzeczywiście aktywne i
efektywne współdziałanie.
Wolontariusze, w kontekście kompleksowych oddziaływań organizacyjno instytucjonalnych odgrywają szczególną rolę, gdyż stanowią swoiste spoiwo dla
oddziaływań podmiotów- organizatorów aktywności pomocowej. Często dzięki nie do
końca sformalizowanemu charakterowi swoich działań usprawniają komunikacje
pomiędzy różnymi strukturami angażującymi wolontariuszy w poszczególnych
sektorach i pomiędzy nimi. Dzięki temu pozytywnie oddziaływają na prowadzenie
kompleksowych działań skierowanych na pomoc potrzebującym. Nierzadko pośrednio
bądź bezpośrednio przyczyniają się do podejmowania współpracy, w zakresie pomocy
innym, przez podmioty- organizatorów poszczególnych sektorów. Niemniej jednak
warunkiem do tego, aby mogli wspierać podmioty- organizatorów w ich działaniach jest
to by w ogóle występowali oraz przede wszystkim ich, jakość w kontekście
zaangażowania. Istotną wydaje się nieprzypadkowość, o czym szerzej będzie mowa w
kolejnym rozdziale.
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Rozdział 3.

Przypadek, a system

Rozpoczęcie aktywności wolontaryjnej może być działaniem przemyślanym
bądź z przypadku, podjętym ze względu na racjonalne pobudki, lub pod wpływem
nieformalnych bodźców (odczuć, spostrzeżeń, chęci identyfikacji z danymi jednostkami
bądź grupą i tym podobne). Bez względu na motywy stawania się wolontariuszem,
osoby decydujące się na rozpoczęcie oraz kontynuowanie takiej działalności są na różne
sposoby pozyskiwane, weryfikowane i wchłania lub nie przez pewien system. System,
którego nie możemy rozpatrywać wyłącznie, jako zespołu oddziaływań, a w tym
programów, podmiotów prowadzących działalność pomocową, ale także jako zespół
postaw społecznych w danym środowisku, kształtowanych w mediach, czy też w
określonej grupie odniesienia, z którą dana jednostka pragnie się identyfikować.
O działaniu jednostki z jednej strony decydują jej subiektywne odczucia,
wewnętrzne chęci, ale z drugiej są one w pewnym stopniu zależne od normatywnych
oraz sytuacyjnych wpływów zewnętrznych. W odniesieniu do tego powiemy, że na
decyzje danego człowieka o podjęciu się aktywności wolontaryjnej niebagatelny wpływ
ma środowisko, w jakim jest kształtowany, w jakim funkcjonuje, obowiązujące w nim
normy i zasady, ale przy powiązaniu z, bywa i przypadkowymi, sytuacjami, które mogą,
choć nie muszą, doprowadzić do częściowej lub całkowitej zmiany poglądów jednostki.
Jesteśmy bowiem częścią złożonego systemu wzajemnych oddziaływań. W związku z
tym na nasze decyzje wpływ mają zarówno zinternalizowane przez nas zasady
postępowania, poglądy, jak i sytuacje, w których udział bierzemy z własnej lub nie
własnej woli, ludzie, których spotykamy na swojej drodze życia, ale i zbiór
oddziaływań instytucji, organizacji, firm i tak dalej. Do tego dochodzą związane z tym,
realizowane przez nie strategie.
Praca wolontaryjna może być działaniem stałym, systematycznym, bądź
akcyjnym, okazjonalnym, a nawet przypadkowym. W związku z powyższym możemy
mówić o zjawisku i sposobach organizacji rzeczywistości wolontariuszy i przez
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wolontariuszy, kształtowaniu się i powtarzalności wzorów zachowań, pewnych
systemach oddziaływań, czy też funkcjonowaniu jednostek wewnątrz systemów i
pomiędzy nimi. Człowiek, na co dzień funkcjonuje w ramach różnorodnych struktur (od
rodziny począwszy, poprzez szkołę i/lub miejsce zatrudnienia, a na grupach
nieformalnych skończywszy), a do tego wpływają na niego i takie, których częścią nie
jest, a więc struktury zewnętrzne (na przykład firmy, organizacje i generalnie różne
grupy, których nie jest członkiem, choć bycie nim może go interesować). Wpływają za
pomocą rozmaitych strategii, a w tym i działań o charakterze marketingowym. Być
wolontariuszem to jakby dać się ponieść wpływom zewnętrznym, ale aby było to
możliwe jednostka musi mieć zinternalizowane ze sobą określone poglądy, posiadać
pewne predyspozycje. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co ma większy wpływ na
decyzje o zostaniu wolontariuszem. Bez wątpienia jednak podmioty- organizatorzy
aktywności wolontaryjnej często nie są w stanie precyzyjnie kierować swoich
oddziaływań do konkretnych osób, celują raczej w pewne grupy. W związku z tym
możemy założyć, że o tym, kto ostatecznie podejmie się działalności wolontaryjnej oraz
o tym, w jakim podmiocie- organizatorze oraz obszarze będzie działać, w dużej mierze
decyduje przypadek. Przypadek, którego następstwem, ktoś rzeczywiście odnajdzie się
w roli wolontariusza (aktywizując się wolontaryjnie z powołania, bądź odnajdując
swoje powołanie poprzez pracę wolontaryjną), a ktoś inny nie i albo szybko się wycofa,
albo będzie męczył siebie, a być może i innych, zaburzając w takim przypadku
funkcjonowanie danej struktury. W odniesieniu do powyższego powiemy, że kwestia
powołania i przypadku nie są obojętne w kontekście jakości działań. Mogą oddziaływać
na otoczenie, a więc mieć znaczenie nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale i
grupowym i dlatego warto im się tutaj lepiej przyjrzeć.
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3.1.

Ochotnik z powołania, a ochotnik z przypadku

O przypadku można mówić w kontekście sytuacji, czy też działania
niezamierzonego,

będącego

przykładowo

następstwem

zbiegów

okoliczności,

określonego kontekstu sytuacyjnego, a nierzadko emocji, czy też zdarzeń losowych,
bądź wpływu grupy odniesienia w określonym czasie i okolicznościach. Istnienie
przypadku jest jednak dość kontrowersyjnym. W danym czasie i przestrzeni podjęte
decyzje można wyjaśniać wykorzystując teorię racjonalnego wyboru. Z drugiej strony
jeśli nie jest to następstwo szerszych przemyśleń, a efekt chwili możemy zastanawiać
się, czy rzeczywiście nie mamy do czynienia właśnie z przypadkiem. Niemniej jednak
wracając do wyżej wymienionej teorii, a więc przy założeniu, że każdy wybór jednostki
to pewna kalkulacja korzyści i kosztów, to w pewnym stopniu wykluczamy istnienie
przypadku, nie możemy jednak wykluczyć znaczenia wpływu społecznego, a więc i
znaczenia potrzeb ludzkich w odniesieniu do podejmowanych decyzji oraz kontekstu
sytuacyjnego w danej przestrzeni i czasie. Odnosząc się do tego w kontekście
wolontariatu zdaje się, że możemy mówić nie tyle o przypadku, co o intencjach, czy
uściślając rzeczywistych motywach do podjęcia się pracy wolontaryjnej, o czym szerzej
będzie mowa przy okazji analizy wyników moich badań. W tym jednak miejscu
załóżmy, że przypadek rzeczywiście istnieje, będąc czymś niespodziewanym i
nieplanowanym wcześniej, a efektem chwili. Jeśli tak jest, to możemy mówić o
zjawisku, które określiłabym mianem uderzeniowego oddziaływania czynników
zewnętrznych na jednostkę mogącym mieć przełożenie na działania krótko i
długofalowe, zarówno przy pełnym zaangażowaniu i zrozumieniu tematu, jak i
powierzchownym, niepoważnym jego traktowaniu. Wolontariat może być efektem tak
rozumianego przypadku, a co się z tym wiąże mieć różne oblicza.
O powołaniu możemy mówić wtedy, gdy dany człowiek angażuje się w coś
(pracę, czy też związek) z pobudek autotelicznych, a więc jego wybór pozwala mu na
samorealizację, bez względu na to, czy daje mu to możliwość odnoszenia jakichkolwiek
korzyści, czy też nie. (Sztompka P., 2007) Co więcej dokonując wyboru, jakim może
być chociażby podjęcie, bądź kontynuacja pracy wolontaryjnej, odpowiada on przede
wszystkim przed samym sobą, gdyż to on sam wyraża chęć wejścia w dany układ,
formę działań. Odpowiedzialność wobec innych rozpatrywana może być w wymiarach
etycznym i moralnym. Nie oznacza to jednak, że jeśli decyzja o zaangażowaniu się na
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przykład w wolontariat była działaniem przypadkowym, to jednostka, która tak ją
rozpoczęła nie może odnaleźć w niej swojego powołania. Powołanie jest czymś, co
odkrywamy w różnych momentach naszego życia, pod wpływem różnorodnych
czynników, bodźców. Zwłaszcza w przypadku kwestii odbiegających od uformowanych
w jednostce przez otoczenie oczekiwań, zdarza się nawet, że dana osoba przez jakiś
czas nie dopuszcza do siebie myśli, że podjęcie się określonej aktywności rzeczywiście
może być jego powołaniem, odpycha od siebie takie myśli. Niektórzy być może nigdy
nie realizują swojego powołania, gdyż albo nie potrafią go odkryć, albo nie chcą
wierzyć, że z własnej woli mogliby iść taką, a nie inną drogą w życiu, albo też
społeczeństwo w ramach, którego funkcjonują nie stwarza takich możliwości.
Przeszkodą w odkryciu powołania najczęściej wydają się być dość przyziemne ludzkie
przyjemności, aspiracje, rządza posiadania. W odniesieniu do tego bez wątpienia
powiemy, że w kontekście naszego działania niebagatelne znaczenie ma wychowanie i
ogólnie wpływ społeczny, obowiązujące w danym środowisku normy oraz zasady,
kultura, ale i tworzone przez społeczeństwo różnego typu twory (jak organizacje,
instytucje, firmy), ale i wyłaniające się w określonych społecznościach kwestie
społeczne. Co się z tym wiąże wyobrażenia oraz świadomość zbiorowa nie są
traktowane tylko, jako akty zewnętrznego bądź wewnętrznego zachowania ludzi, ale
także coś metafizycznego. (Kłoskowska A., 2007) Nie bez znaczenia są oddziaływania
marketingowe otaczających nas struktur (firm, organizacji, instytucji), przekazy
medialne oraz zdarzenia losowe, udział w których nie jest planowanym przez jednostkę,
a może być czymś traumatycznym, a nawet i/lub oświecającym. Przykładowo mogą one
zmieniać nasze poglądy i postawy względem określonych kwestii społecznych.
Dokonując pewnej generalizacji, możemy założyć, że w strukturach
wolontariackich znaleźć można zarówno tych, którzy w tej aktywności rzeczywiście
znajdują swoje powołanie, możliwość samorealizacji, jak i tych, którzy angażują się w
określoną działalność tylko i wyłącznie, dlatego że wydaje im się, iż tak wypada, bądź
zakładają, że przynosi im to określone korzyści, korzyści których wartość jest wyższa
od ponoszonych kosztów.
Bez względu na to czy mamy do czynienia wyłącznie z przypadkiem, czy z
powołaniem, bądź przypadkiem, który wpływa na odnalezienie swojego powołania
rozpoczęcie pracy wolontaryjnej i możliwa jej kontynuacja jest czymś bardzo
złożonym. Może być analizowana tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
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Należy bowiem zaznaczyć, że bez wątpienia mamy tu do czynienia ze zjawiskiem
osadzonym w rzeczywistości społecznej, w pewnym układzie wpływów i oddziaływań
społecznych, względem których obojętnymi nie są między innymi kultura, zwyczaje,
obyczaje, a więc i same wartości charakterystyczne dla danego środowiska, czy szerzej
społeczeństwa, w jego ramach kształtowane.
W zasadzie każdy, kto ma możliwości,56 może wyrazić chęć podjęcia się
aktywności wolontaryjnej. Działać samodzielnie, bądź zgłosić się do dowolnego
podmiotu- organizatora i zadeklarować gotowość do zaangażowania się w pracę
wolontaryjnie. Niemniej jednak, jak w każdej innej sferze życia, to czy będzie się w niej
realizował, czy dojdzie do wniosku, że faktycznie jest to droga realizacji jego powołania
zależy od wielu czynników (między innymi: dopasowania umiejętności oraz
predyspozycji do określonej działalności, możliwości samorealizacji, satysfakcji, czy
też relacji z innymi, przypisanej jednostce roli w grupie i stosunek jej do owej). W
kontekście rozpoczęcia danej aktywności niejednokrotnie możemy mówić o pewnym
przypadku, który czasem pozwala odkryć swoje powołanie (przykładowo w pracy
wolontaryjnej), ale nie jest tak zawsze. Przypadkowe rozpoczęcie aktywności
wolontaryjnej nierzadko może mieć tło emocjonalne i wiązać się z kwestią więzi, ich
istnieniem, bądź potrzebą budowania na przykład w ramach określonej, imponującej
jednostce grupy. Co ciekawe, może także wiązać się z przymusem, często
nieformalnym, ze strony szkoły, czy też zakładu pracy. Uogólniając, w takich
przypadkach jest następstwem, wspomnianego już, uderzeniowego wpływu czynników
zewnętrznych. Nie jest czymś wcześniej przemyślanym, co nie oznacza, że nie może
być wolnym wyborem. W kontekście podejmowania decyzji trudno mówić o braku
wpływów zewnętrznych, pomimo to o części z nich mówi się, że stanowią wolny wybór
jednostki, o części zaś, że są efektem przymusu formalnego lub nieformalnego. Aby to
lepiej zrozumieć, przybliżę tę kwestię na przykładzie, będącego przedmiotem niniejszej
rozprawy, wolontariatu.

56

chodzi tu o możliwości psycho- ruchowe, a więc wymagane do określonych działań sprawność
psychiczną i/lub fizyczną.
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3.2. Pomiędzy wolnością a przymusem

Podjęcie się, jak i kontynuacja aktywności wolontaryjnej to z jednej strony
może być wolny wybór, ale z drugiej efekt presji otoczenia, czy następstwo
obowiązków, a więc swoisty, nieformalny przymus, opatrzony licznymi mechanizmami
kontroli. Postawa prospołeczna, poczucie obowiązku, opinia innych, zaangażowanie i
na miarę możliwości systematyczność oraz precyzja w wykonywaniu zadań, które mogą
być docenianymi stanowią pewien kanon pracy wolontariusza, a przy okazji czynnik
motywacyjny, bądź de motywacyjny do działania. Niebagatelne znaczenie w tym
kontekście mają czynniki osobowościowe jednostki, ale i wychowanie, wyznawane
poglądy i zasady, zinternalizowane przez nią postawy, a więc i kultura oraz być może
przede wszystkim kontrola społeczna.
Mechanizmy kontroli społecznej oddziałują na decyzje jednostki i w pewnym
stopniu ograniczają jej wolność. Opierają się na sankcjach, które stanowią reakcje
otoczenia na nieakceptowane kulturowo postępowanie (między innymi: kary
materialne, jak przykładowo grzywny i pozamaterialne, jak brak aprobaty, niechęć,
wrogość, dystans, czy nakaz wykonywania określonych zadań bez względu na chęci
karanego, bądź ograniczenie wolności). Sankcje te mogą być nakładane zarówno przez
formalne (prokuratura, sądy, policja i inne), jak i nieformalne (rodzina, grupy
rówieśnicze, środowisko sąsiedzkie, czy zawodowe i tym podobne) agendy kontroli
społecznej. (Sztompka P., 2007) Należy tu jednak zaznaczyć, że w kontekście
wolontariatu kontrola społeczna odnosi się zarówno do kultury oraz norm postępowania
obowiązujących w ramach podmiotu- organizatora, jak i tych uznawanych przez
otoczenie zewnętrzne, przez społeczeństwo w obrębie, którego ów działa. W niektórych
przypadkach możemy mieć do czynienia z pewną rozbieżnością, która może prowadzić
do dysonansu, a w związku z tym konfliktów dotyczących zarówno danej struktury
pomocowej z otoczeniem zewnętrznym,57 jak i z jej członkami, czy też pomiędzy nimi.
W odniesieniu do powstających w związku z powyższym konfliktów, możemy mówić
także o tych wewnętrznych jednostki wiążących się z koniecznością samodzielnego

57

Tak było przykładowo w przypadku początków powstawania poradni i ośrodków MONAR, których
zakładania w różnych lokalizacjach obawiały się społeczności lokalne ze względu na lęk przed ich
podopiecznymi, niezrozumienie problemu, brak wiedzy. Nierzadko okazywały niechęć, a bywa, że i
wrogość wobec takich inicjatyw.
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oceniania i w oparciu o to dokonywania wyborów, co jest słuszne, a co nie. W
przypadku jednostki sytuacja może być szczególnie trudna, gdyż potrzeby akceptacji,
szacunku, poznawcze, czy bezpieczeństwa odgrywają znaczącą rolę w życiu człowieka.
Tymczasem, jeżeli inne wartości i normy zachowania akceptuje polityka podmiotuorganizatora, a inne wyznawane są przez rodzinę, grupy rówieśnicze, czy środowisko
sąsiedzkie jednostka ma dylemat, musi wybierać. W każdym przypadku decyzja może
wiązać się zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi następstwami. Oczywiście w
każdym przypadku możemy mówić o pewnym marginesie tolerancji społecznej, ale
zawsze ktoś (osoba, grupa) może być niezadowolony, a co się z tym wiąże dawać tego
wyraz we wrogich słowach, czy nawet w działaniach względem osoby, która podjęła
określony wybór. Równocześnie druga strona może okazywać uznanie i radość, że ktoś
zdecydował tak, a nie inaczej. Powiemy więc, że z całą pewnością postawy osób
otaczających nas, jak i grup, w których funkcjonujemy oddziałują na nasze decyzje. Nie
bagatelne znaczenie w tym kontekście odgrywają więzi społeczne. (Kosiński S., 1999)
Istotne jest to, z kim przede wszystkim chcemy się identyfikować, z jaką grupą
odniesienia oraz nasz charakter, zinternalizowane przez nas poglądy i postawy. Pomimo
że każdy człowiek ma wolną wolę jesteśmy częścią pewnego systemu społecznego, a w
związku z tym do pewnego stopnia stale kontrolowani.
Trudno podważać to, że w zakresie decyzji człowieka niebagatelne znaczenie
odgrywają czynniki osobowościowe, niemniej jednak nie możemy zapominać, że nasze
działania

w

dużej

mierze

stanowią

efekt

wpływów

zewnętrznych,

relacji

międzyludzkich, gdzie znaczenie ma zarówno to, co stanowi stały element naszej
rzeczywistości (rodzina, grupy rówieśnicze, zawodowe, i inne), jak i zdarzenia losowe.
Człowiek rodzi się z pewnymi predyspozycjami, jednakże to środowisko wpływa na ich
rozwój, kształtowanie się. W poszczególnych obszarach stymuluje bądź nie. W
odniesieniu do powyższego powiemy, że człowiek wciela się w różne role społeczne,
które odgrywa w oparciu o przyswajane przez siebie wzory zachowań. (Kosiński S.,
1999) Przy czym należy zaznaczyć, że kulturowo uwarunkowane sposoby pełnienia
określonych ról mogą budzić wewnętrzny sprzeciw jednostki, poprzez co może ona
pełnić je wyłącznie z poczucia obowiązku, a nie z własnej chęci. Oznacza to, że ludzkie
wybory obciążone są obowiązującymi w danym środowisku normami i zasadami
postępowania, o zwyczajach i obyczajach nie zapominając. Dodatkowo nie bez
znaczenia pozostają, wspomniane powyżej, potrzeby ludzkie, a więc i więzi. W takim
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układzie nie można jednoznacznie powiedzieć, że decyzja jednostki o zostaniu
wolontariuszem, czy też kontynuacji tego typu aktywności nie jest w pełni
autonomiczna, niezależna od wpływów zewnętrznych.
Kończąc rozważania

dotyczące wolności

i

przymusu

w kontekście

podejmowania decyzji i określonych działań, jak chociażby tych związanych z
wolontariatem, możemy powiedzieć, że kwestia wolnego wyboru jest dość
kontrowersyjna. Ludzkie decyzje, zachowania w pewnym stopniu zawsze są czymś
warunkowane, niemniej jednak jeśli nie mamy do czynienia z odczuwalnym dla
jednostki naciskiem, jakąś presją, czy nakazem, wówczas, moim zdaniem, możemy
założyć, że mamy do czynienia z działaniem z własnej woli, a więc wolnym wyborem.
Odnosząc się do tematu wolontariatu, sądzę, że odwołując się chociażby do definicji
polskiego ustawodawcy, możemy powiedzieć, iż z prawdziwymi wolontariuszami
mamy do czynienia tylko wtedy, gdy mowa o ochotniczości, a więc własnej chęci, czyli
angażowaniu się w wolontariat z własnej woli. Wskazanym jest przy tym podkreślić, że
wolność wyboru nie oznacza pełnej niezależności od wpływów społecznych. Dowodem
na to jest chociażby to, że z różnych względów powielamy wybrane przez nas wzory
zachowań, nad którym to tematem chciałabym się teraz zatrzymać.

3.3. Powtarzalne wzory zachowań

Zachowania ludzkie opierają się o pewne schematy. Stosując metaforykę ze
świata mody, możemy powiedzieć, że niektóre z nich stają się jakby modelami w
kostiumach, które przyciągają naszą uwagę w związku z czym, mniej lub bardziej
świadomie, od siebie nawzajem podpatrujemy i powtarzamy wybrane z nich.
Dostosowujemy się do panujących mód. Wiąże się to w dużej mierze z potrzebami
akceptacji, bezpieczeństwa, czy też samorealizacji, chęcią przystosowania się. Stanowią
odpowiedź na bodźce zewnętrzne. Różne wzory zachowań, a nawet szerzej kompleksy
form działań, kształtują się na fundamentach kultury danego społeczeństwa
(Kłoskowska A., 2006) przy uwzględnieniu - zwłaszcza współcześnie - wpływów
globalizacyjnych, lecz również mogą oddziaływać na jej kształtowanie się, rozwój.
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Odnajdujemy siebie w określonych stylach zachowań, podobnie jak w wybranych
grupach odniesienia. Z jednymi czujemy się lepiej, z innymi gorzej, ale w zasadzie
zawsze pozostawiamy sobie jakieś, choćby wąskie, pole pozwalające zostawić nam
miejsce na odrobinę indywidualizmu. Dzięki temu, pomimo że powielamy różnorodne
wzory zachowań, to z czasem mogą one nabrać nowego charakteru, przybierać inny
wymiar, a tym samym stać się czymś nowym. W związku z tym możemy powiedzieć o
pewnej ewolucji zachowań ludzkich, dostosowywaniu ich do możliwości oraz potrzeb,
tworzeniu się nowych szablonów, nowych jakości, ale i pewnym kanonie wyjściowym.
O zmianie społecznej. (Bokszański Z., 2007) Powiemy więc o wzorach zachowań, z
którymi identyfikuje się określone formy aktywności, przez pryzmat których na ogół się
je postrzega, jak i wzorach zachowań, które mogą sugerować, że dana osoba może
podjąć taki, a nie inny wybór, zaangażować się w to, a nie w coś innego.
Zachowania wolontaryjne powielane są nie tylko w obrębie struktur
wolontariackich. Zarówno są wytworem obowiązujących w społeczeństwie norm oraz
kultury, jak i równocześnie mają wpływ na zachowanie społeczeństwa, co szczególnie
wyraźnie widoczne jest w kontekście oddziaływania na społeczność lokalną w ramach,
której na co dzień funkcjonują dani wolontariusze. Zdarza się, że mamy do czynienia z
naśladownictwem postaw prospołecznych, ekologicznych i tym podobnych przez osoby
nie związane w żaden sposób ze strukturami pomocowymi, ale mające pewną styczność
z działaniami, jakie te realizują, czy też nawet prywatnie z ich wolontariuszami.
Postawy wolontariuszy nierzadko o wiele mocniej niż polityka działań marketingowych
podmiotów- organizatorów wpływają na zainteresowanie otoczenia aktywnością
społeczną, bezinteresowne rozpoczęcie działań ochotniczych, pomocowych.
W kontekście wolontariatu, mówiąc o powtarzalności zachowań, możemy
wyróżnić rozmaite kombinacje układów, w ramach których zaobserwujemy pewne
sprzężenie zwrotne. Skupmy się jednak na kilku, według mnie, podstawowych, gdzie
wyraźnie możemy zobaczyć wzajemne powielanie określonych wzorów zachowań w
relacjach:
1. wolontariusz – wolontariusz (przykładowo: powielanie zachowań związanych z
opieką nad podopiecznym, lub realizacją innych zadań zleconych przez podmiotorganizator, czy też wynikających z radzenia sobie z problemami pojawiającymi się
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w trakcie wykonywanych działań (wymiana doświadczeń, czerpanie z nich od
siebie nawzajem); czasu i zakresu zaangażowania, punktualności)
2. wolontariusze – podopieczni/bezpośredni odbiorcy działań (przykładowo: z
jednej strony podopieczni starają się naśladować zachowania wolontariuszy
związane z samodzielnością w kontekście wykonywanych zadań, czy też tych
związanych z relacjami z innymi ludźmi, w tym z odmienną płcią (sposób
komunikowania się – słowa, gesty, postawa), etc., z drugiej strony wolontariusze
powielają wzory zachowań związane z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami,
własnymi słabościami, ubytkami, czy umiejętnością czerpania radości z małych
rzeczy (w tym zachowania skierowane na odkrywanie nowego na przekór
ograniczeniom))
3. wolontariusze – specjaliści (przykładowo: wolontariusze od specjalistów uczą się
jak zachowywać się w określonych sytuacjach, jak należy wykonywać dane
zadania, z jakimi zachowaniami to się wiąże, podczas gdy specjaliści od
wolontariuszy czerpią często świeże nowe spojrzenie na określone zadania, bywa
że zaczynają na nowo doceniać spontaniczność. Równocześnie relacja ta obliguje
ich do wzmożonej uwagi,

precyzji,

gdyż

poza odpowiedzialnością za

dotychczasowo wykonywane przez nich zadania spada na nich odpowiedzialność
za zachowania wolontariuszy, które często są działaniem intuicyjnym, a nie
opartym na fachowej wiedzy)
4. wolontariusze – otoczenie społeczne (przykładowo: otoczenie społeczne powiela
zachowania prospołeczne, pomocowe od wolontariuszy. Nierzadko następstwem
tego co widzi, że oni robią, jak się zachowują, zmienia postawy, sposób patrzenia
na określone kwestie. Tymczasem otoczenie społeczne może wzmacniać lub
osłabiać zaangażowanie wolontariuszy. Może więc powodować, że wolontariusze
będą utwierdzać się w słuszności swego działania, bądź ze względu na brak
akceptacji społecznej, szykanowanie przez otoczenie, wycofać się i zacząć
powielać, odwrotne od tych gloryfikowanych w ramach danej struktury
wolontariackiej, antagonistyczne wzory zachowań)
5. podmiot- organizator - podmiot- organizator (przykładowo: organizacja
podobnych akcji, w podobny sposób; realizacja różnorodnych zadań pomocowych
w podobny sposób; powielanie strategii działań marketingowych, pozyskiwania
środków finansowych; powielanie zachowań związanych z pozyskiwaniem i
szkoleniem wolontariuszy)
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6. podmiot- organizator – otoczenie społeczne (przykładowo: następstwem
realizowanych przez dany podmiot- organizator działań społeczeństwo czerpie
wiedzę na temat właściwych zachowań, które może bądź przyswajać i naśladować,
bądź odrzucać. Działania podmiotu- organizatora stanowią swoistą odpowiedź na
zachowania otoczenia społecznego i muszą im się w pewnym stopniu
podporządkowywać, do nich odwoływać, do nich dostosowywać swój program
działań, aby ostatecznie zmaksymalizować efekty realizacji zamierzonych celów)
7. potencjalni wolontariusze – wolontariusze (przykładowo: zaangażowanie
wolontariuszy, ich rzetelność, umiejętność przekazania informacji, zainteresowania
(postawą, słowem) tym, co wykonują może przyciągnąć uwagę potencjalnych
wolontariuszy, wywołać w nich chęć zachowywania się w taki sam sposób jak oni,
powielania prezentowanych przez nich wzorów zachowań, co najczęściej wiąże się
z wstąpieniem w szeregi wybranych struktur wolontariackich. Z kolei negatywne
postawy, brak profesjonalizmu mogą zniechęcać do aktywności wolonaryjnej. Z
drugiej strony wolontariusze od potencjalnych wolontariuszy czerpią postawy
związane z fascynacją określoną działalnością, czy też umiejętnościami z zakresu
wykonywania określonych czynności)
8. potencjalni

wolontariusze

–

podopieczni/bezpośredni

odbiorcy działań

(analogicznie jak w przypadku relacji wolontariusze – podopieczni/bezpośredni
odbiorcy działań, z tymże w tym przypadku powiemy, że zachowania i/lub sytuacja
podopiecznych mogą być decydującym czynnikiem motywacyjnym do stania się
wolontariuszem)
9. potencjalni wolontariusze – podmiot- organizator (przykładowo: podmiotorganizator odnosi się do prezentowanych przez otoczenie społeczne postaw i
zachowań
określonych

celem
osób

wyłapania

potencjalnych

bezinteresowną

wolontariuszy,

aktywnością

zainteresowania

pomocniczą.

Równolegle

różnorodne osoby patrząc na działania podmiotu- organizatora mogą zainteresować
się prowadzonymi przez niego działaniami, ich formą, sposobem wykonania.
Następstwem tego może zrodzić się w nich chęć do stania się wolontariuszami.
Należy jednak pamiętać, że nie każdy potencjalny wolontariusz zostanie nim.
Niektórzy podejmują próbę zaangażowania się w wolontariat, ale z różnych
względów (czas, sposób działania, obowiązujące wzory zachowań, etc.) wycofują
się)
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Odnosząc się do wyróżnionych powyżej układów relacji, pośród najczęściej
powielanych wzorów zachowań, które identyfikuje się z wolontariatem, czy inaczej
mówiąc kojarzone są z wolontariuszami, wymienić możemy takie jak:
a. zachowania wyrażające tolerancje, czy też zaangażowanie (relacje partnerskie,
przyjacielskie z osobami dyskryminowanymi ze względu na swoją inność,
mówienie z pasją o swojej pracy wolontaryjnej, zachęcanie innych do pomocy
słowem i przykładem własnym, i tym podobne),
b. pomoc w codziennych czynnościach osobom potrzebującym (przykładowo
karmienie, ubieranie, czy chodzenie); organizacja czasu wolnego (jak gier,
zabaw, wyjść, lub wycieczek),
c. pomoc w prowadzeniu rozmaitych zajęć warsztatowych (przykładowo
teatralne, bądź plastyczne); działania integracyjne (jak na przykład wycieczki,
czy też spotkania okolicznościowe);
d. kwestowanie,

wsparcie

przy

organizacji

akcji/imprez

o

charakterze

happeningowym i/lub charytatywnym/pomocowym (pomoc w czynnościach
przygotowawczych, podczas realizacji akcji oraz

po niej, związane

wielokrotnie z koniecznością wejścia w interakcje z osobami z zewnątrz
uczestniczącymi w programie, jako obserwatorzy i/lub odbiorcy usług bądź
darczyńcy. Interakcje te wskazanym jest by cechowały pozytywne zachowania
wolontariuszy,

wiążące

się

z

otwartością

na

drugiego

człowieka,

pomocniczością, zaangażowaniem, i im podobnym),
e. pozyskiwanie sponsorów na realizację określonych celów, a więc i samych
działań
f. manifestacje (począwszy od działań przygotowawczych, jak tworzenie haseł,
transparentów i tym podobne, po sam w nich udział),
g. przygotowywanie paczek okolicznościowych
h. pomoc w nauce
Rzadziej kojarzy się wolontariuszy z pracami biurowymi, czy tworzeniem i/lub
prowadzeniem stron www. podmiotu- organizatora, ale winniśmy jednak pamiętać,
że i te coraz częściej wiążą się z pracą wolontaryjną. Związane są nierzadko z
działalnością informacyjną i archiwizacyjną odnoszącą się do podejmowanych
działań danych podmiotów- organizatorów.
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Wyróżnione powyżej wzory zachowań w pewnym stopniu charakteryzują
wolontariat, gdyż wiążą się z pełnionymi przez poszczególnych wolontariuszy
rolami. Poprzez to w pewnym stopniu wpływają na kształtowanie ich pozycji i
ogólnie ich wizerunku. W moim odczuciu stanowią pewien bodziec do
poszukiwania, czy raczej do określenia typu idealnego. W kolejnym rozdziale
przyjrzyjmy się więc zjawisku wolontariatu zaczynając od tak zwanych czystych
atrybutów i czystych pozycji.
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Rozdział 4.

Czyste atrybuty, a czyste pozycje

Wolontariuszy, co zostało sformalizowanym w Ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, cechuje przede wszystkim bezinteresowność,
ochotniczość, zaangażowanie, do czego należałoby dodać chęć wykorzystywania
własnych umiejętności na rzecz pomocy innym, chęć pokonywania trudności, co nie
rzadko łączy się z koniecznością uczenia się nowych rzeczy, a co się z tym wszystkim
wiąże i chęć bycia docenianym. Cechy, jakie przypisywane są wolontariuszom w
zasadzie mocno wiążą się z pełnionymi przez nich rolami, a tym samym wpływają na
kształtowanie się ich pozycji ogólnie w społeczeństwie, ale i w grupach, z którymi
bezpośrednio są związani. Pośród funkcji pełnionych przez wolontariuszy wyróżnić
należy przede wszystkim takie jak między innymi: pomocowe, edukacyjne,
organizacyjne, propagujące (zachowania, idee), czy animacyjne, które odpowiadają
realizowanym przez wolontariuszy rolom, takim jak między innymi opiekuna,
nauczyciela, organizatora, przewodnika, mentora, czy animatora kulturalnego. Pełniona
funkcja może wiązać się z zajmowaną pozycją, nie oznacza to jednak, że w przypadku
każdego z wolontariuszy rola, jaką pełnią w organizacji każdego stawia na tej samej
pozycji. Zaznaczyć należy również, że każdy wolontariusz może zajmować różne
miejsca w hierarchii społecznej w poszczególnych grupach, których jest członkiem
(inną w rodzinie, inną w grupie koleżeńskiej, inną w grupie wolontariuszy, a jeszcze
inną w społeczności lokalnej i tak dalej). Wpływ na to mają, jak już to było
zaznaczonym, zarówno czynniki wewnętrzne (osobowość, a w związku z tym
zinternalizowane poglądy i postawy, wrażliwość jednostki) oraz zewnętrzne (wpływ
otoczenia, związane z tym mechanizmy kontroli społecznej).
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4.1. Typy idealne

Szukając typu idealnego wolontariusza na początek odnieśmy się do koncepcji
Maxa Webera. Zgodnie z nią pod pojęciem typ idealny widzimy zespół kategorii do
szczegółowego zaznaczenia ważnych właściwości zjawiska społecznego, jego cech
charakterystycznych. Jest to pewna abstrakcja wobec badanej rzeczywistości, którą
stosujemy do wychwycenia pewnych wspólnych cech, podobnych procesów i struktur.
Innymi słowy dokonujemy pewnych uogólnień potrzebnych do przeprowadzenia badań,
postawienia ogólnych założeń.
Patrząc na zjawisko wolontariatu w ten sposób powiemy, że uogólniając,
idealny wolontariusz, to ochotnik, który zupełnie bezinteresownie (zarówno w
wymiarze materialnym jak i poza materialnym), z potrzeby serca działa na rzecz
pomocy drugiemu człowiekowi. Jest pełen poświęcenia i oddania, wrażliwy. Może się
on

aktywizować

w

ramach

różnych

struktur

pomocowych

(podmiotów

–

organizatorów), jak i działać indywidualnie. Nie oczekując nic w zamian poświęca swój
prywatny czas, umiejętności i nierzadko zasoby. Pracując wolontaryjnie realizuje się,
czuje się spełniony.
Jan Paweł II na temat tego, co skłania ludzi do aktywności wolontaryjnej i
czym jest sam wolontariat, co go cechuje, jakie ma znaczenie dla społeczeństwa,
powiedział, że to „Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla
każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała
«prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie,
doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. Z tego właśnie powodu
wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze
humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i
konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne
potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni
realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.” (Jan Paweł II, 2005)
Za Andrzejem Olubińskim powiemy ponadto, że postawy wolontarickie to lepsza część
natury ludzkiej. Natury człowieka określanej mianem społecznej. (Jakubowski W.,
1999) Więcej jest takich postaw jest tam, gdzie są warunki do zaspokajania i rozwijania
ludzkich potrzeb, gdzie jest możliwość do dynamicznego rozwoju człowieka, a realność
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psychiczna występuje jako dobro moralne samo w sobie, poprzez co jednostka jest
zdolna do samorealizacji. Prawdziwy wolontariusz jest przykładem pełnego człowieka,
który pragnie realizować swój moralny potencjał w aktach miłosierdzia wobec innych.
Wolontariat stanowi taki rodzaj działań, dzięki któremu człowiek może odkrywać oraz
rozwijać samego siebie, a nawet odnajdywać sens swego własnego istnienia. Jest to
swego rodzaju pasja życiowa, a nawet styl życia, czy też sposób na życie, pozwalający
na samorealizacje i spełnienie się jednostki, które przynosi nie tylko osobiste szczęście
oraz satysfakcje, ale równolegle daje również szanse dla tych, którzy borykają się z
rozmaitymi problemami - słabszych, chorych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, czy
też niezaradnych życiowo. Te humanistyczne aspekty pracy wolontariackiej sprawiają,
że wolontariusze mają dość sił i motywacji aby podejmować się realizacji
powierzonych im zadań. W przypadku wolontariuszy same dobre chęci nie wystarczą.
Wolontariusz musi poszerzać swoją wiedze i umiejętności, zdobywać doświadczenie,
działać zgodnie z wymogami sztuki. (Olubiński A., 2005) Odnosząc się do powyższych
opisów powiemy, że mamy do czynienia z nieco wyidealizowanym pewnym typem
idealnym. Obrazem, w którym nacisk położony jest jedynie na jasne strony
wolontariatu. Tymczasem w zderzeniu z rzeczywistością społeczną można zauważyć,
że chociażby „(…) naturalny odruch serca [do pomocy] bliźniemu (…)”(Jan Paweł II,
2005) może zastąpić naturalna chęć bycia docenionym, zyskania czegoś dla siebie, czy
zwykły kaprys. Poza tym wolontariat to nie zawsze „(…) rodzaj życiowej pasji
(…)”(Olubiński A., 2005, s. 51), a na przykład sposób na zagospodarowanie wolnego
czasu, czy realizacje jakichś egoistycznych potrzeb (przykładowo: pozyskania
umiejętności, znajomości, układów; dowartościowania się, imponowania innym), i tym
podobne.
Dobro i zło, jak twierdził Sokrates, są to wartości stałe. Leżą one w naturze
ludzkiej, wzajemnie się uzupełniają. Niemniej jednak, na co zwracają uwagę Sofiści, w
zależności od sytuacji społeczeństwa, kultury oraz wyznawanych przezeń wartości pod
tymi terminami mogą się kryć różne działania, zachowania i postawy. (Tatarkiewicz
W., 2005; Jurczak E., 2009) To, co dla jednych jest właściwe, moralne i etyczne dla
innych może być niezrozumiałe, czy nawet karygodne. Takim charakterystycznym
przykładem może być chociażby zwyczaj całowania kobiety w rękę, który to w Polsce
uznawany jest za wyraz szacunku, czy też zainteresowania, podczas gdy w wielu
krajach uważa się to za niewłaściwe, czy nawet po prostu niehigieniczne. W kontekście
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wolontariatu ciekawym wydaje się chociażby fakt, że, pomimo iż w wielu krajach
zachodnich, w sektorze biznesu, doświadczenie wolontaryjne uważane jest za coś
bardzo wartościowego w życiorysie zawodowym, to w Polsce bywa ono stale pomijane,
pomimo iż pewna świadomość pracodawców, co do jego wartości już istnieje. Owszem
mówi się o tym, że jest to pozytywna forma organizacji czasu, coś dobrego, ale zdobyte
w ramach tego typu pracy umiejętności w przypadku, gdy rekrutacja dotyczy innego
podmiotu niż ten w ramach, którego dana jednostka aktywizowała się wolontaryjnie, nie
koniecznie są doceniane. Doświadczenie wolontaryjne nierzadko w ogóle nie jest brane
pod uwagę i mimo, że nie jest rozumiane w kategorii zła, to traktowane jest jako coś
obojętnego.
Idealny wolontariusz to ochotnik wykonujący swą pracę bezinteresownie i
odnajdujący w niej swoje powołanie. Otwarty na wiedzę, poszerzanie swoich
umiejętności. Zawsze gotowy do pomocy. Nie możemy jednak zapomnieć, że ten ideał,
to stale człowiek ze swoimi wadami i słabościami. W związku z tym budując obraz
wolontariusza, pewien typ idelany, musimy pamiętać, że to także osoba. Osoba, której
na przykład zależy na tym by być docenianą, ciesząca się możliwością zdobycia
nowych doświadczeń, dobrze czująca się, jako część grupy, ktoś, kto nie tylko biernie
wykonuje zadania, ale i może mieć coś do powiedzenia. Bądź ktoś komu czarno na
białym wykłada się co konkretnie ma zrobić i jak maszyna, zgodnie z instrukcją, to
wykonuje, bo tak mu wygodnie, tak jest łatwiej; czy też po prostu aktywista. Może
działać zarówno indywidualnie jak i w ramach różnorodnych podmiotóworganizatorów w zasadzie w każdym z sektorów oraz każdym z obszarów ludzkiej
aktywności. Dopiero wyróżnienie tych wszystkich cech rzeczywiście charakteryzuje
wolontariuszy i tym samym, dzięki uogólnieniom, pozwala nam na prowadzenie badań,
stawianie ogólnych założeń. Jest to pewna abstrakcyjna konstrukcja, która jednak
umożliwia wyłapanie wspólnych cech, podobieństw, procesów oraz kształtujących się
struktur w odniesieniu do wolontariatu.
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4.2.

Mówiąc

Ochotnik z definicji, a „zawód” wolontariusz

o

wolontariacie,

o

kształtowaniu

się

postaw

osób

weń

zaangażowanych, nie można zapomnieć o pewnej, obwarowanej procedurami,
strukturalizacji wewnątrz podmiotów organizujących grupy wolontariackie, jak i
samych zespołów wolontariuszy. Owa strukturalizacja nie jest obojętna wobec pracy
poszczególnych wolontariuszy. Mamy bowiem do czynienia tu ze swego rodzaju
drabiną zawodową, w ramach której poszczególne osoby zajmują określone szczeble, a
więc pełnią wskazane im role i funkcje, wykonują odpowiednie czynności oraz
odpowiadają przed określonymi osobami (specjalistami i/lub danymi wolontariuszami).
Pozycja zajmowana przez poszczególnych wolontariuszy na tej drabinie jest zarówno
wynikiem posiadanych umiejętności, jak i tych nabywanych podczas pracy społecznej.
Nie pozostaje to obojętne dla kierunku rozwoju ochotników. W związku z powyższym
możemy mieć do czynienia z niejednokrotną zmianą zajmowanej w strukturze pozycji
przez poszczególnych wolontariuszy, z pewnym awansem lub degradacją, jako
następstwem wykonywania powierzonych prac, prac za które odpowiadają jeśli nawet
nie prawnie, to moralnie. To wszystko sprawia, że praca wolontaryjna przyjmuje pewne
znamiona zawodu, pomimo że w kontekście wolontariatu, ze względu na zróżnicowanie
form działań, trudno mówić o zawodzie wolontariusz. Niemniej jednak nie możemy
zaprzeczyć, iż w poszczególnych obszarach działalności, ale i typach zaangażowania,
rodzajach pracy przejawia on takie znamiona.
Wolontariusze to ochotnicy, którzy zgodnie z założeniami teoretycznymi,
społecznie poświęcają swój czas i wykorzystują posiadane umiejętności na rzecz
realizacji określonych celów pomocowych. Ich praca może zarówno wiązać się z
bezpośrednim kontaktem z podopiecznymi, jak i odnosić się do prac niewymagających
tego, jak biurowe, czy też fizyczne, gdzie nie ma stricte styczności z potrzebującymi.
Co zwizualizowane zostanie w rozdziale 5 w ramach fotografii numer 5 do 26
wolontariusz może wykonywać przykładowo prace charakterystyczne dla zawodu
murarza, pracownika budowlanego, kucharza, artysty jak chociażby aktora, instruktora,
trenera, nauczyciela, sanitariusza, przewodnika turystycznego, czy też informatyka,
specjalisty do spraw marketingu, bądź pracownika biurowego. Różnice wyrażają się
jedynie w formie zaangażowania, a przedstawiają się w relacji zatrudnienie, a praca
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ochotnicza, gdzie w pierwszym przypadku mamy do czynienia z określonymi w
umowie wynagrodzeniem oraz odgórnie narzuconymi zakresem działań, czy wymiarem
czasu pracy, i tym podobne, a w drugim między innymi z brakiem wynagrodzenia, przy
zakresie działań i czasie pracy mogącym być dowolnie modyfikowanym w zależności
od możliwości wolontariusza. Oczywiście można też zwrócić uwagę i na to, że nie
każdy wolontariusz ma stosowne przygotowanie, wykształcenie odpowiednie do
wykonywania danego zawodu, poprzez co nie wszystko, co robi jest przeprowadzane w
sposób w pełni profesjonalny, ale... Na współczesnym rynku pracy zdobyte
wykształcenie często nie idzie w parze z wykonywanym zawodem. Dziś wszyscy
musimy być elastyczni. Uczymy się przez całe życie. Edukacja nie zamyka się na etapie
szkoły, czy studiów. Aby istnieć na rynku pracy stale musimy poszerzać swoją wiedzę
w ramach rozmaitych kursów, studiów uzupełniających oraz pracy własnej. Wolontariat
również może być jedną z form poszerzania naszej wiedzy i umiejętności, bo choć
zgodnie z definicją Ustawodawcy to tylko praca ochotnicza, to w praktyce może być
przyrównywana do zawodu, czy raczej, w zależności od wykonywanych działań,
różnych zawodów.
Odnosząc się do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265,
poz. 2644), nie znajdziemy zawodu wolontariusz, ale za to znajdziemy szereg
zawodów, które odpowiadają pracy wykonywanej przez poszczególnych wolontariuszy.
Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy wolontariusze nie są pracownikami, niemniej
jednak ich działalność często jest analogiczna do tej, którą wykonują osoby zatrudnione,
z tą różnicą, że jako ochotnicy nie mają oni chociażby prawa do takich samych
świadczeń i przywilei co ci pierwsi, (Wojnowska E., 2005; Komosa P., Dorska D.,
2008) inna jest też odpowiedzialność prawna. Pomimo to, jeśli bliżej przyjrzymy się
wolontariuszom to, tak jak było to zaznaczone powyżej, widzimy, że w podejmowanych
przez nich pracach znajdziemy podobieństwa do różnych zawodów, czy też po prostu
rozmaite zawody, ich znamiona.
Dobrze prowadzony przez specjalistów wolontariusz może stać się
profesjonalistą, bez względu na to, czy zdecyduje się, czy też nie na zatrudnienie w
danej branży, na formalne wykonywanie zawodu odpowiadającego pełnionym przez
niego funkcjom w określonym podmiocie – organizatorze. Zobrazowane jest to na
schemacie numer 4.
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Schemat nr 4. Wolontariat jako forma edukacji, przygotowania do zawodu

Niemniej jednak należy pamiętać, że pierwszy entuzjazm i zapał z czasem opadają, a
wtedy liczy się to, czy ktoś potrafi pracować, nie tylko i wyłącznie stymulowany
emocjami nawet, jeśli nie jest wyuczonym fachowcem w danej dziedzinie, a amatorem
z doświadczeniem. Wypalenie zawodowe może dotyczyć nie tylko osób zatrudnionych,
ale i wolontariuszy. Charakteryzuje się ono psychofizycznym oraz emocjonalnym
wyczerpaniem, spadkiem poczucia możliwości zdobywania osobistych osiągnięć,
dalszego rozwoju, własnej kompetencji oraz możliwości odnoszenia sukcesów, a poza
tym wycofaniem się, poczuciem depersonalizacji. (Hohol M., 2007) W związku z tym
niezwykle istotną rolę odgrywają bodźce stymulujące do działania, pośród których
wymienić można między innymi docenianie osoby pracującej przez otoczenie i, a może
przede wszystkim, przez zwierzchników (pozamaterialne i materialne dowody uznania)
oraz możliwość ciągłego poszerzania swojej wiedzy przykładowo w ramach
różnorodnych kursów.

4.3. Integracja w opozycji do konfliktu

Droga prowadząca do integracji może być burzliwa, gdyż wszelkie interakcje
między ludzkie cechuje pewna dynamiczność. Stanowią one charakteryzującą się
ciągłością sekwencje działań społecznych zwróconych ku sobie nawzajem, pośród
których wymienić możemy między innymi zarówno rozmowy, jak i kłótnie, negocjacje,
czy plotki. (Sztompka P., 2007) Do tego wszystkiego należy dodać kontekst społeczny,
obowiązujące w danej społeczności normy, wartości oraz zwyczaje i obyczaje. Innymi
słowy powiemy, że mamy do czynienia ze złożonym układem oddziaływań, gdzie
niebagatelną rolę odgrywają zarówno cechy indywidualne jednostek, jak i wpływ
otoczenia, kontrola społeczna. Wszelkie działania są o wiele efektywniejsze jeżeli
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opierają się na współpracy i wzajemnym porozumieniu, a więc o interakcje o
charakterze pozytywnym i przede wszystkim konstruktywnym, a nie destruktywnym.
Jak mówi stare, polskie przysłowie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. W kontekście
aktywności wolontaryjnej integrację i konflikty powinniśmy rozpatrywać na wielu
różnych płaszczyznach. Mianowicie w ramach relacji:
 wolontariusze – wolontariusze
 wolontariusze – specjaliści
 wolontariusze – ci na rzecz, których prowadzone są działania pomocowe
 wolontariusze - otoczenie zewnętrzne (społeczeństwo)
 podmioty- organizatorzy aktywności pomocowej - podmioty- organizatorzy
aktywności pomocowej
 podmioty- organizatorzy aktywności pomocowej – wolontariusze
 podmioty- organizatorzy aktywności pomocowej – specjaliści
 podmioty- organizatorzy aktywności pomocowej – ci na rzecz, których
prowadzone sądziałaniapomocowe
 podmioty- organizatorzy aktywności pomocowej – otoczenie zewnętrzne
(społeczeństwo)
 podmioty- organizatorzy aktywności pomocowej – media
 podmioty- organizatorzy aktywności pomocowej – potencjalni sponsorzy i/lub
partnerzy w działaniu pomocowym (przykładowo firmy turystyczne, czy kafejki
internetowe mogące udostępnić swoje zasoby w formie finansowej, czy też usług)
Integracja w ramach podmiotów- organizatorów oraz pomiędzy nimi, jak i z
otoczeniem zewnętrznym (społeczeństwem) i innymi podmiotami prowadzącymi w
zasadzie wszelkiej maści działalność może mieć niebagatelny wpływ na zwiększenie
zasięgu i obszaru oddziaływania o charakterze pomocowym, a także jego jakość. Nie
pozostaje także bez znaczenia dla integracji środowiska. Obserwujemy to zarówno w
przypadkach działań akcyjnych, jak chociażby zbiórki pieniędzy58, ale i w odniesieniu
do stałych działań pomocowych na rzecz określonych grup i kwestii społecznych, gdzie
58

wyrazistym przykładem jest z całą pewnością Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w trakcie której
do współdziałania mobilizowani są, bez względu na wiek, Polacy tak w kraju jak i zagranicą. Innym
przykładem, choć może o nieco mniejszym, gdyż raczej lokalnym zasięgu, jest działalność oddziałów
Caritas w poszczególnych parafiach miast i wsi w obrębie diecezji. Prowadząc różnego typu kwesty,
zbiórki darów, etc. pobudzają one do pomocy drugiemu człowiekowi członków wspólnot parafialnych
kościoła rzymsko- katolickiego.

98

bezpośrednia oraz pośrednia pomoc dotkniętym danym problemem, czy problemami,
pośrednio oddziałuje na otoczenie, na daną społeczność. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy
podejmowane są działania ukierunkowane na aktywizację otoczenia zewnętrznego.
Motorem integracji społeczeństwa w każdym z takich przypadków wydaje się być
przede wszystkim kształtowanie społecznej świadomości na temat objętych pomocą
problemów społecznych. Borykających się z nimi ludzi, zwierząt, czy środowiska, a
także

bezpośredniej

oraz

pośredniej

łączności

z

otoczeniem,

wzajemnym

oddziaływaniu.
Istotnym jest by współpraca opierała się na rozmowach, wspólnych
ustaleniach, a nie roszczeniach, czy dyktacie jednej ze stron, próbach dążenia do
legitymizacji stosunku zwierzchnictwa, o których pisał R. G. Dahrendorf. Była
rzeczywistą, a nie pozorną. Niestety jednak zdarza się tak, że przykładowo specjaliści
narzucają określony program działań wolontariuszom, bywa że i bez brania pod uwagę
rzeczywistych możliwości poszczególnych z nich, ich zdania. Zgoda, choćby cicha,
kadry zarządzającej podmiotu- organizatora na tego typu zachowania jest tak naprawdę
krzywdząca dla obu kategorii pracowników, a więc tak tych zatrudnionych jak i
ochotników. Poza tym może negatywnie rzutować na relacje z podopiecznymi oraz
otoczeniem zewnętrznym, dla którego niepokojącymi, czy nawet oburzającymi mogą
być obserwowane z zewnątrz zachowania. Innym niechlubnym przykładem jest
przytaczany już wcześniej, a praktykowany nierzadko zwłaszcza przez podmiotyorganizatorów z I sektora względem podmiotów- organizatorów III sektora sposób
organizowania współpracy poprzez odgórne narzucanie projektów, ich założeń oraz
form realizacji bez konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi. Taka
polityka działań skierowanych na współpracę może prowadzić do sytuacji, gdzie
niektóre założenia projektów nie są możliwe do realizacji. Poza tym może prowadzić do
niechęci względem siebie, a nawet wrogości i konfliktów w opozycji do integracji w
ramach działania, które zgodnie z założeniami, jest jednym z ich głównych celów .
Konflikty zamykają jednych ludzi na drugich, mają charakter destruktywny w
odniesieniu do kształtowania się relacji i więzi pomiędzy jednostkami i/lub różnymi
strukturami społecznymi, podmiotami. Mogą prowadzić do integracji w ramach stron
stojących w opozycji do siebie, wyostrzenia się granic między nimi, ale tym samym
stają na przeszkodzie do współpracy i integracji pomiędzy tymi stronami. W ramach
poszczególnych rywalizujących struktur obserwujemy wzrost stopienia centralizacji
99

władzy przy równoczesnym spadku tolerancji na zachowania niezgodne z kanonami
obowiązującymi w grupie, jak chociażby zasadami moralnymi i/lub etycznymi,
zwyczajami, obyczajami, pielęgnowanymi wartościami, obowiązującymi normami.
Konflikty takie zatracają wymiar jednostkowy, przestają się bowiem odnosić tylko i
wyłącznie do interesów jednostki, a dotykają całej zbiorowości. (Turner J. H., 2004)
Konstruktywna natura konfliktu wyraża się w twórczym sprzeciwie przeciw danemu
elementowi rzeczywistości, czy też określonej sytuacji społecznej. W stymulacji
rozwoju oraz innowacyjności, o której wspominał Lewis A. Coser. Tworzeniu w
opozycji do burzenia, ale i nawet, gdy wiąże się to z burzeniem.59
Społeczeństwo, za K. Marksem powiemy, że budowane jest na bazie
sprzeczności, gdzie zderzają się interesy poszczególnych klas, warstw oraz grup
społecznych. Ład społeczny jest tylko ideałem, do którego można dążyć, czymś w pełni
nie osiągalnym. (Chojnicka K., Olszewski H., 2004) Nie oznacza to jednak, że w
różnych wymiarach czasowo- przestrzennych pozornie, a uściślając zgodnie z
założeniami teoretycznymi danych (obowiązującymi w ich ramach celami, zasadami
postępowania, etc.), te same grupy społeczne mogą być w różnych relacjach ze sobą.
Relacje różnie mogą układać się także wewnątrz poszczególnych struktur.
Współdziałanie, integracja może przynieść więcej korzyści niż konflikt, chociaż na jego
tle można dochodzić do różnorodnych wniosków i w odniesieniu do nich odpowiednio
reorganizować działania oraz zasady. (Coser L. A., 1975) W odniesieniu do niego dążyć
do integracji. Taką właśnie drogę, drogę integracji, wewnątrz i na zewnątrz
poszczególnych struktur, wydaje się, że winni obierać wolontariusze i podmiotyorganizatorzy w ramach, których działają, aby optymalizować swoje oddziaływania.
Niemniej jednak jak jest w rzeczywistości, jak Polacy postrzegają wolontariuszy…
Pełniejsze informacji na ten temat uzyskamy zapoznając z wynikami przeprowadzonych
przeze mnie badań. W odniesieniu do nich postaram się stworzyć pewną typologię,
dokonać generalizacji pozwalających ukazać wolontariat we współczesnej nam
rzeczywistości Polski.

59

Takim wyrazistym przykładem spośród zjawisk społecznych mogą być chociażby skok przez mur
Wałęsy w Stoczni Gdańskiej, czy zburzenie Muru Berlińskiego. Czy też wydarzenia mające nieco
mniejsze znaczenie w wymiarze politycznym, ale także istotne z punktu widzenia społecznego, jak
rozpoczęcie działań na rzecz osób uzależnionych od środków odurzających oraz zakażonych HIV przez
Marka Kotańskiego (prowadzenie działań informacyjnych i zapobiegawczych, założenie poradni,
ośrodków rehabilitacyjnych, etc.)
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Rozdział 5.

Badania własne:
metodologia – przebieg - wyniki

Rzeczywistość społeczna jest dynamicznym, wielowymiarowym konstruktem,
pewnym polem społecznych oddziaływań, opierającym się na rozmaitych interakcjach,
hierarchiach społecznych, systemach normatywnych oraz ideologicznych. Powiemy
więc, że życie społeczne to proces, który charakteryzuje ciągły ruch i zmiany, lecz
równocześnie swoista ciągłość ram, w obrębie których zachodzą wspomniane zmiany.
(Sztompka P., 2007) Dla możliwie pełnego poznania poszczególnych elementów
rzeczywistości społecznej wskazanym jest przyglądać się im z różnych perspektyw. Nie
możemy przy tym zapomnieć o ramach czasowo- przestrzennych, które z jednej strony
usprawniają naszą pracę, a z drugiej stanowią pewne ograniczenie. Pomocnym jest tu
także zastosowanie różnych metod.
W związku z powyższym, w niniejszym przypadku, celem pokazania zjawiska
wolontariatu z jak najszerszej perspektywy użyte zostały różne metody badawcze.
Przybliżonym zostało to już we wprowadzeniu, przy podziale na badania terenowe o
charakterze lokalnym, on-line mające wymiar ogólnopolski oraz analizę treści i
obrazów, które także zdecydowanie wykraczają poza lokalne ramy. W tym miejscu,
celem przypomnienia zaznaczę jeszcze tylko, że zrealizowałam badania takie jak
obserwacja uczestnicząca oraz zewnętrzna,60 wywiady swobodne otwarte61 i zamknięte

60

Obserwacja zewnętrzna dotyczyła między innymi działalności wolontariuszy podczas akcji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacji Jurka Owsiaka o tej samej nazwie, Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”, ale i objętych później
obserwacją uczestniczącą Komisji Integracji PTTK o./Beskid, Wspólnoty Wesołe Aniołki Ruchu Wiara
i Światło, Poradni Monar, Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny oraz Sądeckiej Biblioteki Publicznej
(aktywu bibliotecznego) i Teatru amatorskiego – grupy Teatr Robotniczy w ramach ówczesnego Domu
Kultury Kolejarza, działającego dziś pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury
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kwestionariuszowe. Oprócz tego swoje miejsce znalazły także analiza treści doniesień
medialnych oraz fotografia jako źródło wizualizacji zjawisk społecznych, a w tym
konkretnym przypadku różnorodności form w kontekście pracy wolontaryjnej.
Wybór podmiotów- organizatorów, w ramach których prowadzone były
obserwacje, był celowy. Odnosząc się do kwestii doboru respondentów, wybrałam
metodę kuli śnieżnej. W przypadku mediów dobór miał charakter losowy, 62 natomiast
co do fotografii celowy. Takie podejście do poznania zjawiska wolontariatu umożliwiło
mi przeglądowe ukazanie tematu, o czym przekonamy się w niniejszym rozdziale.
Zaprojektowane i przeprowadzone przeze mnie badania wzajemnie się
dopełniają dając szerszy, powiedziałabym nawet, że wręcz wielowymiarowy, obraz
wolontariatu w Polsce. Osiowymi dla niniejszej pracy są przeprowadzone on-line, dwuetapowe, badania ogólnopolskie, gdzie pierwsza część ogólnie była skierowana do
Polaków celem określenia wyobrażenia osób niezwiązanych z wolontariatem na temat
tej grupy społecznej w Polsce, a druga do samych wolontariuszy, by pokazać obraz
wolontariatu z ich perspektywy. Mój zamysł był taki by pokazać wolontariat w Polsce
zarówno z perspektywy osób bezpośrednio z nim związanych, jak i tych którzy stykają
się z nim jedynie ewentualnie przy okazji jakichś doniesień medialnych, czy akcji
związanych z wychodzeniem wolontariuszy na ulice (najczęściej mowa tu o kwestach,
czy też eventach). Równocześnie chciałam określić, z jakimi typami przekazu odnośnie
wolontariatu mamy do czynienia w mediach, przy założeniu, że ma to wpływ na
wyobrażenie Polaków na temat tego zjawiska. Zależało mi przede wszystkim na tym by
61

Udział w tych badaniach wzięło 30 osób działających na terenie Nowego Sącza. Byli to koordynatorzy
działań wolontaryjnych oraz sami wolontariusze, przy uwzględnieniu tak tych związanych więziami
rodzinnymi z podopiecznymi, jak i tych niezwiązanych więziami rodzinnymi. W badanej populacji
większość stanowiły kobiety. Dobór próby opierał się na metodzie kuli śnieżnej, gdzie kryterium
doboru stanowiła aktywność zawodowa równolegle obok pracy wolontaryjnej. Dodam jeszcze, że były
to wywiady otwarte, oparte na trzech kluczowych pytaniach, a mianowicie: 1. Dlaczego wolontariat?; 2.
Kim są wolontariusze?; 3. Czy, a jeśli tak, to jak praca wolontaryjna wpływa na samych wolontariuszy?
62
Kluczem były tu hasła wolontariat, wolontaryjnie, praca wolontaryjna oraz wolontariusz,
wolontariusze. W latach 2005 do 2010 regularnie raz w miesiącu (w każdą drugą sobotę miesiąca)
wpisywałam w przeglądarce Google wyżej wymienione hasła i klasyfikowałam pierwsze 30 doniesień
(osobno traktując linki sponsorowane). Pozwoliło to na określenie pewnych typów doniesień. Ta forma
pozyskiwania danych pozwala dotrzeć tak do przekazów w sieci (społeczności w sieci, portale
tematyczne, strony podmiotów organizatorów i inne), jak i w pismach (jak dzienniki, tygodniki,
miesięczniki, czy kwartalniki), radiu oraz telewizji. Celem upewnienia się co do wartości tej formy
doboru przekazów medialnych, innych niż tylko te występujące stricte w sieci, przez pół roku w 2005
roku śledziłam doniesienia na temat wolontariatu w pismach korzystając ze zbiorów w czytelni
Sadeckiej Biblioteki Publicznej oraz na bieżąco śledząc program telewizyjny i radiowy celem
wyłapania możliwie dużej ilości przekazów związanych z wolontariatem.
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niniejsze badania pozwoliły na określenie pozycji społecznej wolontariatu w naszym
kraju oraz stworzenie pewnej typologii. W związku z tym weryfikacji poddałam
następujące hipotezy:
1. Doświadczenie wolontaryjne jest doceniane w procesach rekrutacyjnych, ale
bywa pomijane w CV ze wzglądu na utrwalone w społeczeństwie przekonanie o
jego braku wartości
2. Chociaż świadomość społeczna Polaków dotycząca znaczenia wolontariatu
wydaje się być wysoka, to gotowość do jej podejmowania stale jest stosunkowo
niewielka
3. Występuje związek pomiędzy motywacją do rozpoczęcia oraz zakończenia
działalności wolontaryjnej, a potrzebami ludzkimi i cechami społecznokulturowymi płci
4. Istnieje pewne sprzężenie zwrotne pomiędzy wizerunkiem wolontariatu i
wolontariuszy prezentowanym przez media, a wyobrażeniem Polaków na ten
temat
Przeprowadzenie wszystkich, wyróżnionych przeze mnie powyżej badań objęło okres
dziesięciu lat. Ich efekty nakreślone zostaną w niniejszym rozdziale stanowiącym
pewną ich syntezę stworzoną w oparciu o analizę poszczególnych z nich. Celem
możliwie przejrzystego przedstawienia zebranych przeze mnie danych oraz wniosków z
nich wypływających ujęte zostaną one w niniejszym rozdziale w ramach następujących
czterech części:
5.1. Wolontariat w oczach współczesnych Polaków
5.2. Wolontariusze o wolontariacie
5.3. W kadrze obiektywu. Praca ochotnicza i jej barwy
5.4. W poszukiwaniu typu idealnego
Zanim jednak przejdziemy do wyników moich badań, chciałabym jeszcze
krótko powiedzieć o trudnościach metodologicznych, przed którymi stanęłam przy
okazji moich badań.
W zasadzie każda metoda badawcza niesie ze sobą pewne obciążenia, dlatego
właśnie dobór poszczególnych z nich do badania każdego zjawiska jest sprawą bardzo
indywidualną. Już na etapie decyzyjnym trzeba wziąć pod uwagę wszelkie za i przeciw,
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zastanowić się użycie jakich metod pozwoli na uzyskanie możliwie rzetelnych i pełnych
danych. Nie bez znaczenia w tym kontekście są także posiadane zasoby, a więc
możliwości do przeprowadzenia określonych badań. W zasadzie wszystko można
próbować podważyć. Wyniki uzyskane przy użyciu tylko jednej metody mogą być
kwestionowane, uznane za przypadek, czy też niewłaściwą, obarczoną własnym
subiektywnym spojrzeniem, interpretacje. Próba, jej wielkość, sposób dobrania i
wreszcie sama metoda podczas, gdy przez jednych zostaną docenione, wśród innych
mogą budzić wątpliwości.
Trudności metodologiczne w kontekście zrealizowanych przeze mnie badań
przybliżę odwołując się do poszczególnych z nich chronologicznie, według kolejności
ich przeprowadzania. Przy okazji powiem parę słów więcej na temat samej realizacji
tychże. Swoje badania rozpoczęłam od obserwacji. Na początek uczestniczącej, która to
była w pewnym sensie początkiem mojej fascynacji zjawiskiem wolontariatu. Była to
działalność w ramach Punktu Konsultacyjnego Monar oraz Teatru Robotniczego
(amatorskiej grupy teatralnej).63 Następnie zewnętrznej w charakterze dziennikarza,
przy okazji cyklu artykułów poświęconych osobom niepełnosprawnym. Łączyło się to z
przeprowadzaniem szeregu wywiadów swobodnych otwartych z wolontariuszami, ich
podopiecznymi oraz koordynatorami działań wolontaryjnych. Niemniej jednak
ponieważ występowanie w roli zewnętrznego obserwatora może wiązać się z próbą
pokazania się przez obserwowanych wyłącznie z określonej, dobrej strony,
zdecydowałam się ponownie na obserwacje uczestniczącą. Była to obserwacja ukryta.
Tym razem w ramach współpracujących ze sobą, a działających na rzecz osób
niepełnosprawnych struktur wolontariackich. Przeplatanie się dwóch form obserwacji
na przestrzeni lat pozwoliło mi na spojrzenie na wolontariat z różnych perspektyw, a
tym samym jak sądzę pełniejsze poznanie mechanizmów nim rządzących, pewnej
specyfiki tego zjawiska. Umożliwiło między innymi poznanie różnych oblicz
wolontariuszy i ogólnie samego wolontariatu. Przy czym oczywiście, pragnę zaznaczyć,
że mam świadomość tego, że stając się częścią danej rzeczywistości wpływamy również
na jej kształtowanie, nawet gdy staramy się być w tym kontekście obojętni. Niemniej
jednak nie ma rozwiązań doskonałych, a tylko optymalne w danych sytuacjach.
Kolejnym krokiem, po około półtora roku od ponownego rozpoczęcia obserwacji
63

W obu tych przypadkach obserwacji o charakterze naukowym nie podjęłam się od razu, a około pół
roku później od momentu zaangażowania w działalność ochotniczą, co w pewnym stopniu wiązało się z
dokonanym przeze mnie wyborem ścieżki edukacyjnej
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uczestniczącej, było przystąpienie do przeprowadzania wywiadów zamkniętych
kwestionariuszowych

z

wolontariuszami

z

trzech

wybranych

podmiotów-

organizatorów.64 Były one prowadzone bezpośrednio w oparciu o formę face to face,
ale

ze
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z

respondentami

anonimowo

kwestionariusze ankiety uzupełniało jednocześnie kilka osób przy zagwarantowaniu
prywatności (lokal z osobnymi osłoniętymi stołami). Pozwoliło to na ograniczenie
ryzyka próby dopasowywania się do ewentualnego wyobrażenia mojej osoby na temat
respondentów

w

ich

prywatnym

odczuciu.

Cztery

lata

później

ponownie

przeprowadziłam badania kwestionariuszowe. Tym razem wywiady prowadzone były
on-line i miały charakter ogólnopolski. Dopełnione były formą off-line, o czym szerzej
będzie jeszcze mowa. Część skierowana do wolontariuszy stanowiła rozszerzenie tych
przeprowadzonych wcześniej w wymiarze lokalnym i co istotne, a przy tym może być
uznane za dość ryzykowne stwierdzenie, pomimo upływu lat wydaje się, że
potwierdziła reprezentatywność tamtej grupy oraz pewną niezmienność w podejściu do
wolontariatu osób weń zaangażowanych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku w
Polsce. Część skierowana ogólnie do Polaków miała na celu określić jak postrzegany
jest wolontariat przez ludzi niezwiązanych z wolontariatem w ogóle lub obecnie, ale
mających przeszłość wolontariacką. Ciekawe informacje dają między innymi
odpowiedzi osób decyzyjnych w kontekście zatrudnienia. Niemniej zanim przejdziemy
do samych wyników, jeszcze kilka kwestii. Interesujące wnioski można wyciągnąć
zestawiając wyniki tej części badań z typami doniesień medialnych na temat
wolontariatu i wolontariuszy. Co do kwestii kontrowersji związanych z badaniami online. Internet, to nowe medium, które z analitycznego punktu widzenia staje się obecnie
jednym z istotnych źródeł wiedzy dla badaczy zjawisk społecznych, ale i tych, którzy
koncentrują się na jednostce. Innymi słowy jest to cenne źródło wiedzy zarówno dla
tych, którzy odnoszą się do osobowości ludzkiej, do rozwoju człowieka, jako jednostki
w społeczeństwie oraz tych, którzy odwołują się do społeczeństwa, jako zbioru
jednostek istniejących w ramach kontekstu społecznego, a więc w oparciu o relacje
zachodzące w środowisku społecznym, obowiązujące hierarchie oraz systemy wartości.
(Sztompka P., 2007) Niemniej jednak będąc stosunkowo nowym medium budzi wiele
kontrowersji, w związku z tym odniosę się do niego nieco szerzej. Przeciwnicy
64

Mowa tu o Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
„Nadzieja”, Komisji Integracji PTTK o./Beskid oraz Wspólnocie Wesołe Aniołki Ruchu Wiara i
Światło,
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korzystania z internetu do celu badań zjawisk społecznych występujących poza siecią
zwracają uwagę na to, że część osób ma ograniczony dostęp do niego, bądź dystans ze
względu na wiek i niechęć do nowych technologii. To wszystko prawda, ale przecież
istnieją różne możliwości dotarcia doń, jak chociażby szereg kafejek internetowych,
dostęp w szkołach, bibliotekach, u bliskich, znajomych; możliwość wsparcia przy
korzystaniu przez osoby bardziej biegłe w korzystaniu z komputera i poruszaniu się w
sieci. Poza tym, problem związany z dostępem i/lub dystansem do sieci można
rozwiązać i tak, jak ja zdecydowałam się to uczynić, a mianowicie przygotowując te
same ankiety w formie papierowej i nie zmieniając metody docierania do respondentów,
a jedynie lokalizację narzędzia, trafić i do tych, którzy z określonych względów nie są
wstanie uzupełnić ankiety on-line, a zostali wskazani. Innym zarzutem jest to, że w sieci
każdy może być każdym, co może generować błędy. To również prawda, ale przecież i
przy kwestionariuszowych badaniach face to face może się zdążyć, że zwłaszcza przy
dużej próbie, bądź gdy badania przeprowadza więcej niż jeden ankieter, ten sam
respondent, będzie odpowiadał kilkakrotnie, a do tego możliwe, że i na różne sposoby.
Może także się zdarzyć, że ktoś nie potraktuje danego badania poważnie i będzie robić
sobie żarty, ale z taką sytuacją możemy się spotkać bez względu na wybraną metodę,
czy też wybraną formę prowadzenia badań. Anonimowość respondentów w sieci ma
swoje plusy i minusy. Musimy ufać w to, że sposób doboru próby oraz pytania
weryfikacyjne pozwalają dotrzeć do oczekiwanych w kontekście danego badania
respondentów. Respondenci zachowują pewną anonimowość, co z jednej strony może
prowokować do żartów, a z drugiej sprzyjać szczerości podczas udzielania odpowiedzi i
eliminować tak zwany efekt ankietera.65 Odnosząc się do powyższego widzimy, że
rzetelność badań on-line bywa podważana, ale przecież i z telefonami stacjonarnymi
oraz jeszcze do niedawna z wypierającymi je obecnie telefonami komórkowymi było
podobnie. Dziś wyników badań prowadzonych przy wykorzystaniu aparatów
telefonicznych nikt nie podważa, uznaje się je za w pełni reprezentatywne. (Babbie E.,
2004) Dzieje się tak w związku z rosnącą popularnością i coraz bardziej powszechną
dostępnością wszelkich nowinek technicznych, a w tym telefonów komórkowych, ale
65

Tak zwany efekt ankietera oznacza możliwość wpływu gestów, mimiki, barwy głosu, akcentów i tym
podobne na odpowiedzi respondenta, które mogą oddziaływać chociażby na próbę dostosowywania
odpowiedzi do podejrzewanych przez respondenta oczekiwań ankietera celem przedstawienia siebie w
jak najlepszym świetle. Nie oznacza to, że badania bez udziału ankietera są lepsze, ale pokazuje
jedynie, że te z udziałem owego także mają swoje wady, obok niewątpliwych zalet do jakich należy na
przykład możliwość wyjaśnienia pytania.
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przecież tak jest i z internetem. (Słomczyński, K., 2004) Internet daje szereg możliwości
badaczom. Obok standardowych kwestionariuszy pozwala między innymi na proste
wykorzystanie multimediów oraz znaczącą elastyczność wyrażającą się chociażby w
możliwości uściślenia pytań podczas prowadzenia badań. (Gregor B., Stawiszewski M.,
2005) Ja ograniczyłam się do wywiadów kwestionariuszowych, gdyż w moim odczuciu
było to wystarczające w kontekście danych na uzyskaniu których mi zależało.
Sposoby dotarcia do respondentów mogą być różne. W swoich badaniach,
zarówno tych terenowych jak i on-line w kontekście wyboru respondentów
zdecydowałam się na metodę kuli śnieżnej. Przeciwnicy jej zarzucają owej pewne
ograniczenia w kontekście zasięgu, ja jednak w oparciu o swoje doświadczenia z tym
się nie zgadzam. W moim odczuciu zarówno w pierwszym przypadku jak i drugim
umożliwiło mi to dotarcie do interesującej z punktu widzenia moich badań,
reprezentatywnej grupy. W badaniach lokalnych, wyróżnionych jako terenowe,
zastosowanie metody kuli śnieżnej opierało się na bezpośrednim kontakcie z
respondentami. Natomiast w przypadku badań on-line prośba o uzupełnienie ankiet oraz
polecenia ich znajomym została zamieszczona na portalach, na tamten moment, zgodnie
z

rankingami,

najpopularniejszych

Uwzględniony był w niej

w

kraju

społeczności

internetowych.66

link do dedykowanej badaniom strony www.,67

przekierowującej do strony, na której zamieszczony był aktywny formularz ankiety68.
W przypadku badań skierowanych do ogółu społeczeństwa, a dotyczących opinii na
temat wolontariatu i wolontariuszy wspomniana powyżej informacja zamieszczona
została przede wszystkim na różnorodnych forach tematycznych obejmujących całe
spektrum branż i zainteresowań ludzkich. Natomiast w przypadku ankiety skierowanej
stricte do wolontariuszy na forach zakładanych przez nich, dedykowanych im oraz w
ramach informacji portali branżowych jak ngo.pl. Ponadto, jak już wspominałam, celem
uzyskania jak najbardziej reprezentatywnych wyników, badania przy zastosowaniu tego
samego formularza ankiety, co zamieszczony na stronie www., lecz w wersji
papierowej, zostały przeprowadzone także off-line. Zadaniem ankieterów było dotarcie
do wolontariuszy w przypadku, których styczność z internetem jest ograniczona
chociażby ze względu na wiek i związany z tym bądź dystans do nowoczesnych
rozwiązań, bądź brak samodzielności finansowej. Tu w dalszym ciągu stosowaną była
66

mowa tu między innymi o takich jak: nasza-klasa.pl, goldenline.pl, grono.net, czy profeo.pl
www.ewelinajurczak.info, 06.2009-01.2010
68
strona dedykowana portalu ankietka.pl, 06.2009-01.2010
67
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metoda kuli śnieżnej. Punktem wyjścia byli renciści i emeryci udzielający się w ramach
wolontariatu w organizacji Caritas Polska oraz uczniowie aktywizujący się w ramach
aktywu bibliotecznego.
W tym miejscu chciałabym dodać, że moje decyzje co do lokalizacji narzędzia
badawczego wynikają z przekonania, że na jakość uzyskanych odpowiedzi wpływa nie
tyle lokalizacja narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety (strona www.,
czy ręce ankietera), co jego długość oraz czasochłonność w kontekście wypełniania.
Zbyt długie kwestionariusze, nieprecyzyjne pytania są jednym z największych wrogów
badacza.
Przejdźmy jednak dalej. Pośród wybranych przeze mnie metod znalazła się
fotografia, a także analiza doniesień medialnych. Przy analizie treści i/lub obrazów
istnieje ryzyko pewnej tendencyjności, czy też interpretacji obarczonej własnymi
poglądami. Celem ograniczenia tego ryzyka w przypadku mediów zdecydowałam się
polegać na losowym doborze, co szerzej opisane zostało w przypisie numer 62.
Pozwoliło to na określenie pewnych typów doniesień medialnych. W odniesieniu do
fotografii dobór był celowy, podstawy którego znajdowały się w wynikach uzyskanych
z pozostałych wykonanych przeze mnie badań. Fotografia została tu zastosowana jako
element wizualizacji różnorodności form aktywności wolontaryjnej. W tym miejscu
zaznaczę jednak jeszcze, że wizualizacja, podobnie jak obserwacja, jako metoda
jakościowa, pozwala poznać rzeczywistość społeczną nie przez pryzmat zestawień
ilościowych (cyfr), a pewnych trendów, opinii, poglądów, sposobów bycia i tym
podobne. Z całą pewnością należy dodać, że umożliwia ona dokonywanie porównań i
pewnych generalizacji zjawisk. Pozwala na demaskowanie rozmaitych mechanizmów
oraz schematów działań człowieka w różnych kontekstach sytuacyjnych oraz
uogólniając społeczno- kulturalno- politycznych, powielania pewnych wzorów
zachowań niezależnie od lokalizacji, ale i kultury. (Sztompka P., 2005) W związku z
powyższym powiemy, że zachowanie obiektywizmu, a więc nie ograniczanie się
badacza przez bagaż własnych poglądów i doświadczeń, wyjście ponad owe, oznacza,
nic więcej jak analizę zjawisk w odniesieniu do powszechnie obowiązujących w danej
czaso- przestrzeni ogólnych trendów; opinii i sądów, kultury.
Reasumując, każdy badacz chcąc poznać lepiej dane zjawisko społeczne staje
przed wieloma trudnymi wyborami. Pośród nich znajduje się kwestia doboru metod
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badawczych, przy możliwie pełnej świadomości co do ich zalet, ale i ułomności.
Wydaje mi się, że w kontekście interesującego mnie zjawiska i posiadanych zasobów
dokonany przez ze mnie wybór, obejmujący różne metody celem jak najpełniejszego
poznania przedmiotu badań, był trafny. Umożliwia pokazanie postaw oraz opinii w
kontekście zjawiska wolontariatu w Polsce z różnych perspektyw, wielowymiarowo.
Oczywiście są i z całą pewnością znajdą się jeszcze i tacy, którzy do tego tematu
podeszli by w inny sposób. Wybierają inne metody, interesują ich inne obszary tego
niezwykle złożonego zjawiska, jakim jest wolontariat. I chwała im za to. Na ten
moment jednak, w tej pracy, zapraszam do zapoznania się z efektami moich badań i do
refleksji nad uzyskanymi przeze mnie wynikami.

5.1. Wolontariat w oczach współczesnych Polaków.
W świetle badań autorskich.

Niniejszy podrozdział oparty jest na tej części przeprowadzonych przeze mnie
badań, których wyniki mają pokazać obraz wolontariatu w oczach współczesnych
Polaków. Uściślając odniosę się tu przede wszystkim do wyników uzyskanych z
ogólnopolskich badań, które roboczo zatytułowałam „Wolontariat w Polsce”, a
uściślając wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych na grupie 1058 osób
zamieszkujących Polskę, a w tym 182 osób decyzyjnych w kwestii zatrudnienia.
Badanie te stanowią jedną z dwóch części badań ogólnopolskich przeprowadzonych w
latach 2009/2010, a przypadły na rok 2009. O drugiej części będzie mowa nieco
później, gdyż kierowana była bezpośrednio do samych wolontariuszy. Na koniec
przybliżę typy przekazów medialnych dotyczących wolontariatu, w odniesieniu do
badań prowadzonych w latach 2005 do 2010. Wyróżnione powyżej badania uzupełnię
wynikami moich obserwacji. Według mnie pozwoli to na wyciągnięcie ciekawych
wniosków.
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5.1.1. Polacy o wolontariacie

Żyjemy w kulturze indywidualizmu, gdzie w dobie globalnych wpływów
zaznacza się chęć pozostawania sobą. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio w ramach pomniejszych struktur oddziałujemy na siebie
nawzajem (na kształtowanie naszych opinii, poglądów, przekonań, wyobrażeń). (Jacyno
M., 2007; Hałas E, 1987; Hałas E., Konecki K.(red.), 2005; Bokszyński Z., 2007; i in.)
Z jednej strony kultura obowiązująca w przestrzeni i czasie w jakich żyjemy wpływa na
kształtowanie nas samych, a z drugiej, to my wpływamy na kształtowanie się jej, a więc
i pewne trendy myślowe, postawy względem określonych zjawisk społecznych. W tej
części niniejszej pracy, w odniesieniu do przeprowadzonych przeze mnie badań, chcę
pokazać jak Polacy postrzegają wolontariat w naszym kraju.
Zacznijmy od struktury badanej populacji, co zobrazowanym zostanie na
schematach numer 5 do 8.
Schemat nr 5. Struktura badanej populacji ze względu na płeć
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Schemat nr 6. Struktura badanej populacji ze względu na wiek
Struktura badanej populacji
ze względu na wiek

61 i więcej
51-60
41-50
31-40
21-30

ogółem
mężczyźni

do 20

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

kobiety

110

Odnosząc się do schematu numer 5 i numer 6 chciałabym zwrócić uwagę na
kilka następujących kwestii. Schemat numer 5 pokazuje przewagę kobiet w stosunku do
mężczyzn biorących udział w badaniu. Na taki stan rzeczy wpływ może mieć wybrana
metoda kuli śnieżnej, ale może się to także wiązać z faktem, iż ogólny udział kobiet w
stosunku do mężczyzn jest większy w społeczeństwie Polskim, na co wskazują
chociażby dane GUS (Domachowska H. (red.), 2007). Kwestia ta jest oczywiście
istotna, ale w kontekście niniejszych badań nieco większe znaczenie wydaje mi się mieć
jednak wiek respondentów. Jak pokazuje schemat numer 6 zdecydowanie najliczniejszą
grupę wśród badanych stanowiły osoby między 21, a 30 rokiem. Możemy założyć, że w
dużej mierze są to osoby na początku swojej ścieżki zawodowej oraz te, których
pozycja jest już w pewnym stopniu klarowna. Drugą co do liczebności grupę stanowiły
osoby między 31, a 40 rokiem życia. Wprawdzie jest to grupa o około 40% mniej
liczna, ale również znajduje się w obszarze, który przypisać możemy aktywnym
zawodowo, a przynajmniej kategorii osób w wieku produkcyjnym. Pomimo, że na
trzeciej pozycji znajdują się jednostki do 20 roku życia, a więc przede wszystkim
uczniowie i studenci,69 a udział osób w przedziałach powyżej 40 roku życia jest
zaledwie kilku procentowy, to i tak fakt najliczniejszej grupy respondentów w ramach
dwóch wymienionych powyżej przedziałów sprzyja nam w kontekście uzyskania
danych co do możliwie obiektywnej oceny postrzegania aktywności wolontaryjnej w
odniesieniu do dalszego zatrudnienia, a więc i możliwej praktyczności wynikającej z
angażowania się w wolontariat. W odniesieniu do udziału osób decyzyjnych w
kontekście zatrudnienia (17,20% w badanej populacji, czyli łącznie 182 osoby), co
szczegółowo jest pokazane w schemacie numer 7, wydaje się to mieć pewne znaczenie.
Schemat nr 7. Struktura badanej populacji ze względu na udział osób
weryfikujących kandydatów do pracy, decyzyjnych w kontekście zatrudnienia
pozostali
weryfikujący kandydatów
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badana populacja

Nie oznacza to, że żadna z osób wyróżnionych w ramach tej grupy nie może podejmować się
aktywności zawodowej
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Innym kryterium, w odniesieniu, do którego wskazanym jest pokazać jeszcze
badaną populację jest kwestia doświadczenia wolontaryjnego Polaków. Jak możemy
zobaczyć na schemacie numer 8 zdecydowana większość naszych rodaków nie jest i
nigdy nie była wolontariuszem (62,75%). Co ciekawe, chociaż około 27% twierdzi, że
pracowała kiedyś wolontaryjnie, że ma takie doświadczenie w swoim życiorysie, to
zaledwie niespełna 10% deklaruje, że obecnie aktywizuje się, jako wolontariusz.70
Schemat nr 8. Struktura badanej populacji ze względu na doświadczenie
wolontaryjne
Doświadczenie
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Przedstawione zestawienia dotyczące struktury badanej populacji pokazują jej
zróżnicowanie pod różnymi względami. To zróżnicowanie pozwala, w moim odczuciu,
na uzyskanie ogólnego obrazu wolontariatu i wolontariuszy w opinii Polaków, co
ilustrować będą kolejne schematy.
Respondenci byli pytani o różne kwestie w kontekście opinii, czy w pewnym
sensie wyobrażeń na temat wolontariatu, postrzegania go. Zacznijmy od tego jakie jest
wyobrażenie Polków na temat wieku i płci wolontariuszy.
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Jako ciekawostkę zaznaczę, że w 2009 roku podobnie jak ja w moich badaniach na populacji 1058
Polaków dobranych metodą kuli śnieżnej, tak i Stowarzyszenia Klon-Jawor we współpracy z Millward
Brown SMG KRC oraz Centrum Wolontariatu w badaniach na próbie 1002 losowo dobranych Polaków
sprawdzało, między innymi jak ja, ilu Polaków angażuje się w wolontariat. Zestawiając wyniki
uzyskane przeze mnie i przez wyżej wymienione Stowarzyszenie zobaczymy różnice procentowe rzędu
około 3 punktów procentowych w relacji 9,73% do 12,90%. Nie zmienia to jednak faktu, że liczba osób
aktywnych wolontaryjnie w naszym kraju jest niezwykle mała i stanowi jedynie kroplę w morzu
potrzeb. Dzieje się tak, pomimo iż wyniki badań Stowarzyszenia Klon- Jawor z 2005 roku wskazywały
wzrost zainteresowania pracą wolontaryjną. Podejmowanie się jej wówczas deklarowało 23,2%
Polaków. Rok później, jak wynika z badań Stowarzyszenia, miał miejsce drobny spadek, rzędu 1,30%,
ale mimo wszystko można było mieć nadzieję na tendencje wzrostową, a nie spadkową co
obserwujemy, w kolejnych latach. Czego odzwierciedlenie w pewnym stopniu stanowią i wyniki
niniejszych badań; http://civicpedia.ngo.pl/ngo/499773.html, 29.08.2010, godz. 20.28
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Schemat nr 9. Wiek, w jakim najczęściej są wolontariusze w Polsce w opinii
Polaków
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Schemat nr 10. Płeć, jakiej najczęściej są wolontariusze w Polsce w opinii Polaków
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Wolontariusze w opinii Polaków, na co wskazuje schemat numer 9, to
najczęściej ludzie młodzi łącznie do 32 roku życia, z naciskiem jednak na wiek, który
identyfikowany może być z okresem studiów, a więc 19 do 25 lat oraz ten
przypisywany do lat szkolnych, czyli do 18 roku życia. Przy czym trzeba zaznaczyć, że
respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru. I tak, blisko 90% stwierdziło, że
wolontariusze to przede wszystkim osoby między 19, a 25 rokiem życia, około 40% że
wolontariuszami są głównie ludzie do 18 roku życia, zaś zdaniem około 21% osób, że
pomiędzy 26, a 32 rokiem życia. W pozostałych przedziałach wiekowych zaledwie
kilka procent badanych sądzi, że wolontariusze występują głównie w nich. Przy czym
wskazanym jest zaznaczyć, że wśród tych pozostałych grup wiekowych zauważymy
tendencje wzrostową rosnącą z wiekiem. W tych niewielkich, bo zaledwie kliku
procentowych przedziałach najczęściej wymieniani są ludzie powyżej 54 roku życia
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(4,82%), być może nierzadko identyfikowani z ludźmi nieaktywnymi zawodowo
(przykładowo rencistami), a poprzez to mającymi czas. Na taki stan rzeczy wydaje się,
że znaczący wpływ mają przekazy medialne, gdzie w kontekście wolontariatu, co
znajduje potwierdzenie w moich badaniach, szumnie nagłaśniane są przede wszystkim
imprezy masowe, a uściślając projekty w ramach, których społecznie aktywizowani są
przede wszystkim młodzi ludzie.71 To obrazy stanowiące contrę dla wizerunku
młodych, obojętnych na potrzeby innych, leniwych, stosujących środki psychoaktywne,
ludzi agresywnych, a w związku z tym medialnie chwytliwe tematy. Wolontariat bywa
interpretowany, jako pewna pozytywna alternatywa zagospodarowania czasu dla
młodzieży. (Ciesiołkiewicz A., 2002) Skrajności, kontrast dobro – zło wydają się być
jednym z podstawowych środków stosowanych przez media celem przykucia uwagi
odbiorców. Mówiąc o młodych wolontariuszach najczęściej padają zdania dotyczące
spontaniczności, natomiast w odniesieniu do osób starszych, w pierwszej kolejności
poruszane są kwestie zagospodarowania czasu, po zakończeniu pracy zawodowej,
usamodzielnieniu się dzieci, gdy to możemy mieć do czynienia z syndromem pustego
gniazda i tym samym potrzebą wypełnienia powstałej pustki. W pierwszym z wyżej
wymienionych przypadków bezinteresowność łączy się stosunkowo płynnie, na
zasadzie skojarzeń, w drugim wydaje się być czymś mniej oczywistym, czymś, co
wypada by było, a nie jest ot tak po prostu. W dzisiejszym świecie młodość jest w
cenie, jest czymś modnym, motywem, do którego odnosi się wiele reklam, punktem
odniesienia dla wielu przekazów medialnych. Młodymi chcemy się czuć i wyglądać do
końca naszych dni. Młodość- prezencja- sukces i młodość– spontaniczność– wolność są
czymś, co przyciąga, do czego się wzdycha, choć przy określonym naświetleniu danych
faktów może i drażnić, czy nawet złościć. Młodość po prostu jest medialna. Środki
masowego przekazu są jednym z głównych źródeł informacji. W pewnym sensie kreują
rzeczywistość. Ukazując wolontariuszy zdecydowanie częściej jako młodych ludzi niż
tych mających ponad 50 lat, bez wątpienia wpływają na opinię publiczną, a tym samym
mają przełożenie na uzyskane wyniki badań.
Odnosząc się do kryterium płci, co ujęte jest w schemacie numer 10, widzimy,
że zdaniem Polaków wolontariuszami zdecydowanie częściej są kobiety niż mężczyźni.
Różnica wynosi przeszło 85 punktów procentowych. Przy czym zauważamy tu też
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Jednym z najgłośniejszych, najbardziej medialnych przykładów jest organizowana corocznie Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja, o której już wspominałam
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pewną solidarność płci, gdyż mężczyźni o niemal 5 punktów procentowych częściej niż
kobiety wymieniają przedstawicieli swojej płci, jako częściej angażujących się w
wolontariat. Oczywiście, w odniesieniu do niniejszych wyników, również moglibyśmy
podejrzewać, że są one następstwem przekazów medialnych, zafałszowanej przezeń w
pewnym stopniu rzeczywistości. Niemniej jednak jak pokazują wyniki innych badań, w
tym tych przeprowadzonych przeze mnie, wśród samych wolontariuszy ogólnie
rzeczywiście

kobiet

jest

więcej

niż

mężczyzn.

Odnosząc

się

do

badań

przeprowadzonych wśród samych wolontariuszy różnica ta co prawda nie jest tak duża
jak ta wypływająca z opinii Polaków, ale jednak jest. Zresztą jak pokazuje już schemat
numer 8, przeszło o połowę więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje, że obecnie pracuje
wolontaryjnie. Co więcej ogólnopolskie badania, które kierowałam wyłącznie do
wolontariuszy, w kontekście angażowania się w pracę wolontaryjną poszczególnych
płci, pokazują, że opinia Polaków w niniejszej kwestii ma potwierdzenie i w nich, co
obrazuje schemat numer 19. Co ciekawe w schematach numer 20 i 23 zobaczymy
jednak także, że stosunek udziału kobiet i mężczyzn w ramach działalności
wolontaryjnej bywa odwrotny niż ten o którym mowa powyżej przykładowo w
niektórych przedziałach wiekowych, czy też w odniesieniu do długości czasu
angażowania się w pracę wolontaryjną, o czym szerzej będzie jednak w części
„Wolontariusze o wolontariacie”. Tu nadmienię tylko, że relacja kobiet do mężczyzn w
kontekście ich udziału w działalności wolontaryjnej, opinie na ten temat, mogą mieć
swoje podstawy tak w doniesieniach medialnych, jak i cechach społeczno-kulturowych
płci, a idąc dalej w pewnych stereotypach odwołujących się między innymi do roli
społecznej. Można powiedzieć, nawet więcej, a mianowicie o znaczeniu pewnych
generalizacji odnoszących się do płci rozumianej jako swego rodzaju wielowymiarowe
zjawisko, gdzie pod uwagę brane są zarówno aspekty biologiczne, jak i psychologiczne
oraz socjologiczne, ale i kulturowe oraz historyczne. (Slany K., Ślusarczyk M., 2011)
I tak, możemy się odnieść do następujących przykładów: kobieta – opiekunka
domowego ogniska, troskliwa, wrażliwa na innych, dbająca o organizację czasu,
skierowana na zewnątrz, podczas gdy mężczyźnie przypisywana jest przede wszystkim
rola żywiciela rodziny, czy nawet władcy- głowy rodziny, silny, ale pozbawiony uczuć,
a przy tym skierowany przede wszystkim na siebie. Oczywiście stereotypy te w
dzisiejszych czasach, gdzie nacisk kładzie się na równouprawnienie, coraz bardziej
bledną, niemniej jednak w różnych sferach i obszarach życia stale odciskają swoje
piętno, mają pewne przełożenie na postawy i opinie. (Durys E., Ostrowska E. (red.),
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2005; Malinowska J. (red.), 2004) Można założyć, że to właśnie przez ich pryzmat da
się tłumaczyć opinie Polaków na temat wolontariatu w wymienionym powyżej
kontekście. Co więcej, jeśli tak rzeczywiście jest, to wydaje się, że mamy do czynienia z
pewnym sprzężeniem zwrotnym w ramach relacji poglądy – działanie, czy uściślając
angażowanie się w wolontariat.
Przejdźmy jednak dalej. Wiemy już jak w kontekście wieku i płci postrzegani
są wolontariusze, czas poznać opinie Polaków na ich temat wpływające na
kształtowanie postaw wobec tej kategorii społecznej.
Odnosząc się do schematu numer 11, generalnie powiemy, że odpowiedzi
respondentów możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie:
pozytywne i negatywne. W obrębie każdej z nich zaś zaznaczają się te które określimy
jako korzyści dla wolontariuszy, oraz te o których powiemy, że stanowią korzyści z
pracy wolontariuszy.
Wolontariat w oczach Polaków jawi się przede wszystkim jako pozytywne
zjawisko. Nie oznacza to oczywiście braku istnienia sądów nacechowanych negatywnie.
Aby to jak najlepiej zobrazować zacznijmy od najczęściej pojawiających się opinii. Co
ciekawe, jak widzimy odnosząc się do schematu numer 11, Polacy w pierwszej
kolejności zwracają uwagę na praktyczność będącego przedmiotem niniejszej rozprawy
zjawiska

w

kontekście

wsparcia

organizacji

pozarządowych

oraz

placówek

pomocowych, a dopiero potem oceniają wolontariuszy określając ich ludźmi wielkiego
serca. Możemy w związku z tym założyć, że społeczeństwo najpierw zauważa problem,
a potem możliwości jego rozwiązania i ocenia je. Jeśli zapytamy o wspomnianą
możliwość, w tym przypadku wolontariat, może ona być w pierwszej kolejności
rozpatrywana w kategorii dodatkowego zasobu pozwalającego na usprawnienie
pomocy. Wróćmy jednak do wspomnianej wcześniej oceny, będącej drugą z najczęściej
pojawiających się na temat wolontariatu opinii. Zdaje się, że pociąga ona za sobą
kolejne dwa z pośród najczęściej pojawiających na temat wolontariatu poglądów.
Mianowicie ten zgodnie z którym wolontariusze stanowią dobry wzór do naśladowania,
a następnie ten, który jakby płynnie z owego wypływa, a stanowi twierdzenie, że
wolontariusze zwiększają świadomość otoczenia na temat problemów społecznych.
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Schemat nr 11. Opinie Polaków na temat wolontariatu i wolontariuszy w Polsce
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Te dwa poglądy odnoszą się do kwestii kształtowania postaw, a więc i możliwości
internalizacji określonych poglądów, postaw i wartości, ale i wpływu społecznego.
Możemy je interpretować w kategorii czynnika zmian. Ponadto założyć, że dla części
respondentów wolontariusze, działający przykładowo w ramach określonego podmiotu,
czy też określonej akcji mogą stanowić grupę odniesienia, z którą chcieliby się
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identyfikować, do owej przynależeć. Pojawia się tylko pytanie czy jeśli tak jest, to czy
chęci idą w parze z czynami. W odniesieniu do danych dotyczących ilości Polaków
angażujących się w wolontariat, w tym kontekście powiemy, że niekoniecznie, a na
pewno nie na dużą skale,72 niemniej jednak nie możemy wykluczyć zupełnie takiej
opcji. Poza tym możemy założyć prawdopodobieństwo powielania postaw, poglądów
względem określonych zjawisk społecznych, tak zwanych kwestii trudnych,
następstwem obserwacji działań wolontariuszy. W takim układzie powiemy o
naśladownictwie, ale i jeszcze raz o wpływie społecznym wolontariusza i/lub grupy
wolontaryjnej na innych.
Po wymienionych powyżej wypowiedziach pojawiają się kolejne o charakterze
oceniającym. Interesującym jest to, że pierwsza z nich odnosi się do kwestii korzyści
jakie mogą uzyskać osoby angażujące się w wolontariat ze swojej pracy w kontekście
możliwości pozyskania przydatnych umiejętności i doświadczenia, a druga do korzyści,
jakie mogą wynikać z ich pracy dla innych, a konkretnie ich podopiecznych. Różnica co
do częstości ich pojawiania się jest nikła, ale podmiot ich stanowią dwa przeciwległe
bieguny. W odniesieniu do tego powiemy, że Polacy widzą wartość wsparcia
wolontariuszy, ale dostrzegają także możliwe do uzyskania z bezinteresownej
działalności ochotniczej zyski, czy inaczej mówiąc korzyści.
Odnosząc się do najczęstszych opinii na temat wolontariuszy pomiędzy dwoma
ostatnimi z tu wymienionych, a kolejnymi w kontekście popularności jest już dość
znaczna różnica. Niemniej jednak część z tych wypowiedzi jest interesująca zwłaszcza
w zestawieniu z innymi. Zacznę do tego, że choć postrzeganie wolontariuszy jako
wsparcie dla organizacji oraz placówek pomocowych jest najczęściej wygłaszaną
opinią, a postrzeganie ich jako istotne wsparcie dla podopiecznych także znajduje się
wśród popularnych odpowiedzi, to opinia, iż wolontariusze stanowią wsparcie dla
specjalistów nie pojawia się zbyt często, lecz zdecydowanie częściej niż pogląd, iż
stanowią oni dodatkowe obciążenie dla nich. Taki stan rzeczy może wiązać się z tym, że
co mogę powiedzieć, w odniesieniu do prowadzonych przeze mnie badań, chociażby w
mediach wolontariusze przedstawiani są przede wszystkim jako przedstawiciele
określonych podmiotów- organizatorów oraz ci, którzy pomagają potrzebującym.
Niezwykle rzadko mówi się o nich w środkach masowego przekazu w zestawieniu ze
72

Była już o tym mowa w przypisie 70, dotyczącym zestawienia wyników moich badań z wynikami
badań Stowarzyszenia Klon - Jawor
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specjalistami, w kontekście współpracy pomiędzy tymi dwoma kategoriami
pracowników. Z tą kwestią spotykamy się raczej w pracach naukowych, a te mają raczej
odbiorców z określonych dziedzin naukowych. Nie stanowią źródeł przekazu, z którymi
na co dzień styka się tak zwany przeciętny Kowalski. Poza tym, w tym miejscu należy
zaznaczyć, że znaczenie i rola wolontariuszy może budzić pewne kontrowersje
zwłaszcza wśród profesjonalistów zawodowo pracujących w obszarach różnych
problemów społecznych. (Gambrill E., Pruger R. (red.), 1992) Mamy tu bowiem do
czynienia z zestawieniem dwóch rodzajów sił, a mianowicie wykwalifikowanej kadry i
pełnych zapału, ale jednak, laików. Ci drudzy mogą stanowić wsparcie dla tych
pierwszych, ale równocześnie być przyczyną rozłożenia koncentracji i uwagi
profesjonalistów na podopiecznych i ich samych ze względu na troskę o dobro
podmiotów, na których ukierunkowane jest działanie pomocowe. Wydaje się więc, że w
związku z powyższym, odnośnie pożyteczności, czy raczej dobrych efektów działania
społeczników wyróżnia się dwa podejścia. Zgodnie z pierwszym poglądem
angażowanie ochotników do pracy jest bardzo pożyteczne (wolontariusze są chociażby
„bliżej” podopiecznych niż zawodowi pracownicy). W drugim zaś, podkreśla się, że ze
względu na brak odpowiednich kwalifikacji, należy podchodzić z dystansem do tego
typu aktywności, gdyż może być ona wręcz szkodliwa. (Frysztacki K., 2005)
Uszczegółowiając, przeciw działalności wolontaryjnej najczęściej wysuwane są
argumenty oparte na pewnej ostrożności w odniesieniu do optymistycznego
postrzegania wolontariuszy, a nawet negatywne. Zgodnie z nimi (Frysztacki K., 2005):
 Wątpliwość co do możliwości rozwinięcia profesjonalnych stosunków przez
wolontariuszy,
 Wolontariusze ze względu na braki merytoryczne w zakresie wiedzy i
umiejętności nie są w stanie w pełni profesjonalnie realizować powierzonych im
zadań,
 Ochotnicy nie ponoszą odpowiedzialności względem kodeksowych norm oraz
wymagań etycznych.
Pośród argumentów przemawiających na korzyść aktywności wolontaryjnej
wyróżnić można natomiast cztery zasadnicze i silne punkty, zgodnie z którymi
(Frysztacki K., 2005):
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 Praca

wolontaryjna

stanowi

jakościowy

czynnik

wzbogacający

usługi

wykwalifikowanej, zatrudnionej w oparciu o stosunek pracy, kadry,
 Wsparcie ochotników, z punktu widzenia zwłaszcza takich klientów jak dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo, czy osoby z problemami natury
psychicznej, wydaje się stanowić szczególnie korzystny „zasób”, istotne ogniwo
w ramach „łańcucha” wsparcia,
 Aktywizacja

ochotników

w

ramach

struktur

pomocowych

wzbudza

zainteresowanie mediów, a poprzez to pozytywnie kreuje opinię publiczną oraz
oddziałuje na ośrodki decyzyjne i organy ustawodawcze. Dzięki temu wpływa na
lepsze zrozumienie problemów społecznych przez ogół społeczeństwa, kształtuje
opinię publiczną,
 Wolontariat jest „drogą”, która osobom zaangażowanym w tego typu aktywność
umożliwia

realizowanie

ukierunkowujący

ku

się.

Co

rozpoczęciu

więcej,

nierzadko

zawodowej

pracy

stanowi
socjalnej,

bodziec
czy też

zawodowego i/lub edukacyjnego rozwoju w innym, oczekiwanym w danym
obszarze zadaniowym, kierunku.73 Dzięki temu mamy przykładowo do czynienia
ze zjawiskiem świadomego rozwoju i kształcenia się szeregu młodych ludzi.74

W odniesieniu do powyższego widzimy więc, że pomimo dość mocnych
argumentów stawianych w opozycji do pożyteczności działalności wolontariatu więcej
przemawia na korzyść takiej aktywności, jej znaczenia w kontekście działań
pomocowych, co zresztą odnajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych
przeze mnie badań.

73

Dla jednych przyczynia się do wyboru wspomnianego zawodu pracownika socjalnego, dla innych:
terapeuty, pielęgniarza, czy lekarza, bądź być bodźcem do rozwijania się w zupełnie innym kierunku:
informatycznym, marketingowym, politycznym, dydaktycznym, ekonomicznym, etc. Wiąże się to z
tym, że nie tylko branże, ale i poszczególne działy/sektory działań określonych podmiotów –
organizatorów mogą wymagać pracy rozmaitych specjalistów, pełnienia różnorodnych funkcji,
realizacji wielu różnych zadań, pomimo że cel jest jeden.
74
Młodzież bardzo często wybierając kierunek edukacji, zawód kieruje się pewnymi modami, często nie
do końca wiedząc, jaka jest rzeczywiście specyfika danego zawodu, czy się w nim odnajdą.
Doświadczenia zdobyte w ramach pracy społecznej w danej branży, w formie wolontaryjnej, umożliwia
ocenę atrakcyjności określonego zawodu dla jednostki oraz własnych umiejętności i predyspozycji w
odniesieniu do owego. Często wstępne plany i pomysły wywraca do góry nogami. Jest cenną lekcją, a
tym samym stanowi istotne źródło informacji dla samego ochotnika, jest pewnym praktycznym
sprawdzianem, którego nie zastąpi żaden test teoretyczny mający określić predyspozycje zawodowe,
choć oczywiście nie można podważyć faktu, że i takie testy ukierunkowują ludzi.
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Schemat nr 12. Opinia Polaków, czy jako pracodawca zatrudniliby osobę z
doświadczeniem wolontaryjnym
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Schemat nr 13. Opinia dotycząca zatrudnienia na miejscu pracodawców osób z
doświadczeniem wolontaryjnym według tych którzy są, byli oraz tych, którzy ani
nie są, ani nie byli wolontariuszami
Opinia dotycząca
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Interesującym, w moim odczuciu jest to, że co pokazuje schemat numer 11,
około 9% badanych, a w tym przede wszystkim mężczyźni wolontariat postrzegają jako
sposób na dobrą reklamę. W kontekście tego podejścia powiemy o pewnym
negatywnym zabarwieniu, niemniej jednak nie aż tak negatywnym jak w przypadku
postrzegania wolontariatu jako wyzysku ludzi czy straty czasu, jak opinie zgodnie z
którymi wolontariusze to naiwniacy dający się wykorzystać, tania, czy raczej darmowa
siła robocza, które co prawda padają niezwykle rzadko, ale jednak. Co ciekawe we
wszystkich tych przypadkach, takie odpowiedzi także częściej udzielane są przez
mężczyzn. W odniesieniu do powyższego możemy powiedzieć o bardziej praktycznym
podejściu mężczyzn do różnych kwestii, a w tym do wolontariatu, niż kobiet, co w
pewnym stopniu można odnieść do tak zwanego gender, a więc cech społeczno121

kulturowych płci związanych ze stereotypami wykształconymi i osadzonymi w
kulturze. Ma to swoje odzwierciedlenie nie tylko w odpowiedziach nacechowanych
negatywnie, ale i tych o pozytywnym, choć bywa, że w pewnym stopniu interesownym,
charakterze. Otóż, chociaż jak pokazuje schemat numer 12, przeszło 70% Polaków
twierdzi, że zatrudniłoby osoby z doświadczeniem wolontaryjnym, to przyglądając się
schematowi numer 11 widzimy, że zaledwie niemal 25% badanych uważa, że
doświadczenie wolontaryjne ujęte w Curriculum Vitae ułatwia dostanie pracy, przy
czym o przeszło 9 punktów procentowych częściej uważają tak mężczyźni niż kobiety.
Może to sugerować z jednej strony, że mężczyźni bardziej doceniają wartość pracy
wolontaryjnej, a z drugiej wspomniane już praktyczne podejście do życia wykluczające
sens podejmowania się działalności nieprzynoszącej jakichkolwiek korzyści. W tym
miejscu wskazanym jest dodać, że w zasadzie bez względu na płeć, około 10%
badanych uważa, że doświadczenie wolontaryjne wpisane do życiorysu zawodowego
ma znaczenie tylko i wyłącznie, gdy podanie o przyjęcie kierowane jest tam, gdzie dana
jednostka pracowała już wcześniej wolontaryjnie. Takie podejście pozwala założyć, że
zdaniem pewnej części Polaków umiejętności, jakie można uzyskać w ramach pracy
wolontaryjnej są mocno zawężone i odpowiadają specyfice działań określonego
podmiotu organizatora, czy też że doświadczenie wolontaryjne ujęte w Curriculum
Vitae nie jest traktowane równorzędnie z tym, które związane jest z zatrudnieniem w
określonym zawodzie i/lub branży. Odnosząc się do drugiego z wymienionych tu
przypadków, można po prostu powiedzieć, że ze względu na specyfikę pracy
wolontaryjnej, a uściślając szerokie spektrum możliwych do podejmowania przez
wolontariuszy funkcji, nie ma czegoś takiego jak zawód wolontariat. Samo
powiedzenie,

że

ma

się

doświadczenie

wolontaryjne

nie

oddaje

specyfiki

wykonywanych zadań, nie daje informacji jaką pracę się wykonuje bądź wykonywało,
jakiego zawodu odpowiednik ona stanowiła. Jeżeli w życiorysie zawodowym kandydata
pojawi się nazwa określonego podmiotu- organizatora wraz z ramami czasowymi w
obrębie, których pracował(a) wolontaryjnie, ale w miejscu, w którym powinna się
znaleźć informacja o zajmowanym stanowisku będzie napisane po prostu wolontariusz,
to teoretycznie rekrutujący może nie wczytać się w ewentualny opis dotyczący zakresu
pełnionych funkcji, o ile w ogóle taki zostanie ujęty przez kandydata na dane
stanowisko. Tymczasem jeśli dany wolontariusz aplikuje do miejsca, gdzie dał się
poznać w ramach pracy wolontaryjnej, gdzie wszyscy już go znają podejście do takiej
osoby może być zupełnie inne. Potencjalny pracodawca staje bowiem przed
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możliwością zatrudnienia kogoś sprawdzonego, kogoś kogo zna. Nowe światło na
kwestie

wartości

zamieszczenia

doświadczenia

wolontaryjnego

w

życiorysie

zawodowym podczas szukania pracy rzucają opinie Polaków zestawione według
kryterium doświadczenia wolontaryjnego. Schemat numer 14 pokazuje odpowiedzi
wolontariuszy, byłych wolontariuszy oraz osób, które nie są i nigdy nie były
wolontariuszami w wyżej wymienionym kontekście.
Schemat nr 14. Opinia Polaków co do wartości doświadczenia wolontaryjnego w
Curriculum Vitae
Opinia Polaków
co do wartości
doświadczenia
wolontaryjnego w CV

osoby, które nie są i nigdy nie były
wolontariuszami

doświadczenie wolontaryjne ujęte
w CV ułatwia dostanie pracy

byli wolontariusze

40%
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0%

wolontariusze

dośw. wolont. ujęte w CV ułatwia
dostanie pracy,tam, gdzie było się
wolontariuszem
doświadczenie wolontaryjne ujęte
w CV nie liczy się przy szukaniu
pracy

Odnosząc się do danych ujętych w schemacie numer 14 widzimy, że
wolontariusze i byli wolontariusze w zasadzie równie często zakładają, iż
doświadczenie wolontaryjne ujęte w Curriculum Vitae ułatwia dostanie pracy. Opinie
taką wyrażają o połowę częściej niż Polacy nigdy nieangażujący się w taką formę
aktywności. Przy czym, gdy w przypadku osób aktywnych wolontaryjnie optymizm nie
ma jeszcze przełożenia na praktykę, można wręcz powiedzieć, że mamy tu do czynienia
z myśleniem życzeniowym, to nieco inaczej sytuacja wygląda już w odniesieniu do
byłych wolontariuszy. Możemy założyć, że taka ich opinia wypływa z doświadczenia
własnego, a więc może mieć przełożenie na rzeczywistość. Sugerowało by to, że warto
wpisywać doświadczenie wolontaryjne do Curriculum Vitae. W zasadzie utwierdzić
może nas w tym przekonaniu także to, że co prawda brak wiary w wartość
doświadczenia wolontaryjnego przy szukaniu pracy nieznacznie częściej od osób nie
będących nigdy wolontariuszami, ale jednak, wskazują przede wszystkim byli
wolontariusze, to zaznaczyć wypada, że w tej grupie osób ta odpowiedź pada dwa razy
rzadziej niż ta doceniająca owe. Jako ciekawostkę można jeszcze zaznaczyć, że w
odniesieniu do znaczenia doświadczenia wolontaryjnego wyłącznie tam, gdzie
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wcześniej pracowało się wolontaryjnie, to we wszystkich wypadkach odpowiada
podobna niewielka ilość osób. Odnosząc się do powyższych danych wydaje się, że
wpisanie doświadczenia wolontaryjnego do życiorysu zawodowego podczas szukania
pracy może się przydać. Spójrzmy jednak jeszcze jak na takowe zapatrują się osoby
decyzyjne w kontekście zatrudnienia.

5.1.2. Wolontariat

w oczach osób decydujących o zatrudnieniu

Mówiąc osoby decyzyjne w kwestii zatrudnienia mam na myśli zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne siły. W pierwszym przypadku wymienimy właścicieli,
dyrektorów, czy kierowników, zdarza się, że i wewnętrznych specjalistów do spraw
rekrutacji, mających udział w procesie weryfikacji i/lub akceptacji kandydatów na dane
stanowisko. W drugim powiemy o przedstawicielach firm zewnętrznych zawodowo
zajmujących się prowadzeniem rekrutacji na zamówienie, których tutaj ogólnie ujmę w
ramach tak zwanego Human Resources (HR).
Badana populacja osób decyzyjnych odnośnie zatrudnienia była zróżnicowana
w zakresie bezpośredniego angażowania się w wolontariat. Jak pokazuje schemat numer
15 zdecydowana większość nie jest i nigdy nie była wolontariuszem. W ogóle
aktywność zawodowa, jak się wydaje nie tylko w tym przypadku, rzadko idzie
równolegle z działalnością wolontaryjną, co jednak nie wyklucza doświadczenia w
zakresie takiej formy pracy. Przeszło ¼ badanych stwierdza, że była kiedyś
wolontariuszem. Co ciekawe do pracy wolontaryjnej w przeszłości przyznają się
głównie przedstawiciele wymienionego powyżej zewnętrznego HR. Innymi słowy
przede wszystkim szeregowi pracownicy, a nie właściciele firm, dyrektorzy, czy
ewentualnie kierownicy. Przy czym do bycia wolontariuszem obecnie przyznaje się
niewielu z nich. Niemniej jednak nieco więcej wewnętrznych osób decyzyjnych niż
zewnętrznych. Możemy tu w związku z tym założyć, że istnieje pewien związek
pomiędzy postawami oraz zajmowanymi pozycjami społecznymi, a decyzjami w
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kontekście możliwości aktywizowania się w ramach wolontariatu. Co więcej trzeba
przy tym brać również poprawkę na to, że dla osób zajmujących wyższą pozycję słowo
wolontariat może mieć nieco inny wydźwięk, niż dla szeregowych pracowników.
Podczas gdy w przypadku tych drugich na ogół może jednoznacznie kojarzyć się z
pracą ochotniczą, to w odczuciu tych pierwszych może być identyfikowanym ze
zwykłym ofiarodawstwem w zakresie materialnym, czy też zasobów ludzkich
(wolontariat pracowniczy), gdzie bywa, że brakuje miejsca na osobiste zaangażowanie.
Schemat
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Schemat nr 16. Struktura badanej populacji osób decyzyjnych w kwestii
zatrudnienia, ze względu na udział osób wewnętrznych i zewnętrznych
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W badaniu, co pokazuje schemat numer 16, udział wzięły przede wszystkim
osoby decyzyjne z wewnątrz firm. Taki stan rzeczy może po pierwsze wiązać się z tym,
że liczba różnorodnych agencji pracy pozyskujących pracowników na zlecenie jest
zdecydowanie mniejsza niż samych podmiotów mogących dawać zatrudnienie. Po
drugie nie wszyscy pracodawcy widzą sens posiłkowania się zewnętrznym wsparciem
w przypadku rekrutacji, co w pewnym stopniu stanowi ogranicznik w kontekście
powstawania zbyt dużej liczby firm zajmujących się wyszukiwaniem i weryfikacją
125

pracowników, bo przecież aby istnieć i działać zachowując płynność finansową musi
być określony rynek zbytu. Ta zasada dotyczy wszelkich podmiotów usługowych i
produkcyjnych.
Przejdźmy jednak do tego jak postrzegani są wolontariusze przez osoby
decyzyjne w zakresie zatrudnienia.

Jak pokazują wyniki moich badań dominują

pozytywne opinie. Generalnie uzyskane odpowiedzi pokazują, że nie ma większych
różnic pomiędzy postrzeganiem osób z doświadczeniem wolontaryjnym przez niniejszą
kategorię osób, a ogólnie społeczeństwo. W tym miejscu pozwolę sobie w związku z
tym odnieść się tylko do danych związanych z procesami rekrutacyjnymi. Zacznę od
tego, że chociaż w schemacie numer 17 widzimy, że blisko 70% osób decyzyjnych w
kwestii zatrudnienia75 deklaruje, że zatrudniłoby osobę z doświadczeniem, to schemat
numer 18 pokazuje, że zaledwie około 32%, twierdzi, iż doświadczenie wolontaryjne
wpisane w Curriculu Vitae ma znaczenie przy szukaniu pracy, ułatwia je. Opinia, że ma
znaczenie tylko jeśli aplikuje się w miejscu, gdzie było się wcześniej wolontariuszem
pojawia się, aż o około 27 punktów procentowych rzadziej. Również opinia, że
doświadczenie wolontaryjne ujęte w życiorysie zawodowym nie ma żadnego znaczenia
pada rzadko, ale jednak o około 3 punkty procentowe częściej niż ta zgodnie z którą
liczy się tylko w miejscach, gdzie dotąd pracowało się wolontaryjnie. Pomimo tych
dwóch ostatnich wypowiedzi około 45% osób decyzyjnych w kwestii zatrudnienia
uważa, że praca wolontaryjna to możliwość pozyskania przydatnych umiejętności i
doświadczenia, ale tylko około 26%, że jest to dobre przygotowanie do pracy
zawodowej. Co ciekawe jeśli chodzi o przytoczone powyżej odpowiedzi to, zarówno w
przypadku tych o zabarwieniu pozytywnym, jak i tych nacechowanych negatywnie,
częściej podawane są one przez zewnętrznych rekruterów. Są tu jednak pewne wyjątki.
Po pierwsze kwestia pozytywnej wartości doświadczenia wolontaryjnego w kontekście
aplikowania w dowolne miejsce przy uwzględnieniu w życiorysie wolontariatu, a nie
tylko w miejscu, gdzie pracowało się wolontaryjnie. Po drugie, choć zdecydowanie
częściej niż osoby decyzyjne wewnątrz firmy, wyrażają opinię, że praca wolontaryjna
daje możliwość pozyskania przydatnych umiejętności i doświadczenia, to nieco rzadziej
od nich doceniają je jeśli chodzi o przygotowanie do pracy zawodowej. Nie
wspominając o tym, że jednak najczęściej w tej właśnie grupie osób pojawia się co

75

Nieco częściej zewnętrzni rekruterzy
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prawda nie częsta, ale jednak występująca odpowiedź, zgodnie z którą doświadczenie
wolontaryjne w Curriculum Vitae nie liczy się przy szukaniu pracy.
Przybliżone powyżej zestawienie danych, moim zdaniem pokazuje, że w
Polsce, w odczuciu rekrutujących, póki co dobrze widzianym jest powiedzieć, że
zatrudniłoby się osoby z doświadczeniem wolontaryjnym, że uwzględnia się owo,
dostrzega atuty przygotowania do pracy poprzez taką formę aktywności. Niemniej
jednak przy przeglądaniu aplikacji nie jest ono traktowane na równi z zatrudnieniem w
oparciu o umowę, która zgodnie z Kodeksem Pracy pozwoli określać daną osobę
pracownikiem, a nie wolontariuszem. Niekoniecznie stanowi atut przy zestawieniu
osób, które ukończyły edukację i jedne mają takowe, a inne nie. Być może bywa nawet
po prostu pomijane. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to w świetle danych wypływających z
analiz przeprowadzonych przez dział rekrutacji jednej z międzynarodowych Agencji
Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego, jest to błędne podejście.76 Z danych
tych wynika, iż osoba, która dopiero co zakończyła edukację i nie ma żadnego
doświadczenia w kontekście pracy, choćby o charakterze zawodowym jak wolontariat,
jest gorszym pracownikiem, od osoby która takowe ma. Wynika to z tego, że taka
jednostka tak naprawdę dopiero uczy się pracować. Nie ma przyswojonych pewnych
norm zachowania związanych z pracą zawodową, która jest jednak czymś innym niż
sama nauka. Z danych tych wynika także, że osoba bez wcześniejszego doświadczenia
choćby stanowiącego odpowiednik zatrudnienia w pierwszym swoim miejscu
zatrudnienia pracuje średnio 3 do 6 miesięcy i jeżeli potem tylko ma możliwość to
zmienia miejsce pracy. Nie wspominając o tym, że ten okres to tak naprawdę przede
wszystkim nauka samego pracowania, a przy okazji zadań jakie ma się wypełniać. Dane
te mogą wydawać się nieco kontrowersyjne, ale w oparciu o moje doświadczenia mogę
powiedzieć, że stanowią odzwierciedlenie rzeczywistości. Odnosząc się do słów Jana
Pawła II powiemy, że wolontariat jest szkołą życia. (Kałużny M., 2009) Wyniki
niniejszych badań pokazują jedynie różnice między osobami z doświadczeniem
wolontaryjnym, a tymi które nie mają żadnego w kontekście pracy. Odnosząc się do
moich obserwacji, należałoby jeszcze zwrócić uwagę na to, o czym już wspominałam, a
mianowicie o przygotowaniu odpowiadającemu konkretnym zawodom poprzez pracę
76

Badania prowadzone były w czasie mojej pracy we wspomnianej agencji. Nie podaje dokładnej nazwy,
ponieważ były to badania prowadzone na użytek wewnętrzny. Opierały się na danych uzyskiwanych od
klientów na rzecz, których rekrutowane były osoby. Umożliwiły one optymalizację obsługi klientów, a
więc firm zlecających poszukiwanie i rekrutowanie kandydatów na określone stanowiska
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wolontaryjną. Wolontariusze pełnią różne funkcje. Część z nich aktywizuje się jedynie
okazjonalnie, część angażuje się w regularną pracę. Umiejętności przez nich zdobywane
niejednokrotnie

odpowiadają

tym

mogącym

być

pozyskiwanymi

w

ramach

zatrudnienia, niemniej jednak jak się wydaje świadomość Polaków, mam tu na myśli
zwłaszcza tych decyzyjnych, jest w tym zakresie stale bardzo mała.
Takie podejście do wartości wolontariatu w kontekście zysków mogących mieć
przełożenie na sferę praktyczną, zawodową oraz samego postrzegania, czy raczej brania
pod uwagę doświadczenia pozyskanego w ramach wolontariatu, a uwzględnionego w
Curriculum Vitae, można zapewne próbować tłumaczyć na wiele różnych sposobów. W
moim odczuciu znów można to odnieść do kwestii postaw.
Schemat nr 17. Opinia osób decyzyjnych co do kwestii zatrudnienia kandydata ze
względu na doświadczenie wolontaryjne
ogółem

Opinia osób decyzyjnych
co do zatrudnienia kandydata
ze względu
na doświadczenie wolontaryjne

osoba decyzyjna wewnątrz firmy
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Wolontariat, jak się wydaje wtopił się już w obraz społeczeństwa polskiego,
niemniej w kontekście zatrudnienia wydaje się, że stale nie jest doceniony. Nie jest to
jeszcze wpisane w kulturę naszego narodu, w obszar obejmujący poglądy i postawy, czy
też zwyczaje, obyczaje, normy zachowania. Owszem, można powiedzieć, że przez
osoby decyzyjne w kontekście zatrudnienia w pewnym stopniu postrzegany jest jako
grupa odniesienia, gdyż w sumie nierzadko spotykamy się z wypowiedziami zgodnie, z
którymi stanowią oni wzór do naśladowania, dają dobry przykład, jednakże jak się
wydaje zamyka się to najczęściej w obszarze słów, a nie czynów. W oparciu o zebrane
dane można podejrzewać, że niezbyt często ma przełożenie na postrzeganie osób z
doświadczeniem wolontaryjnym w ramach procesów rekrutacyjnych.
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Schemat nr 18. Opinie osób decyzyjnych w kwestii zatrudnienia na temat
wolontariatu i wolontariuszy
Inne.
wolontariusze zwiększają świadomośd
otoczenia na temat problemów społecznych

Opinie osób decyzyjnych
w kwestii zatrudnienia
na temat
wolontariatu i wolontariuszy
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specjalistów opieką nad nimi
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Kończąc niniejszą część rozważań podkreślę, że na postrzeganie wolontariatu
przez społeczeństwo, a w tym przez osoby decyzyjne w kwestii zatrudnienia, ma wpływ
wiele czynników. Przy czym, jak się wydaje, głównym nośnikiem wiedzy zdają się być
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media. W związku z tym sądzę, że teraz właśnie przyszedł najwyższy czas na określenie
typów doniesień medialnych w kontekście wolontariatu.

5.1.3.

Typy doniesień medialnych

dotyczących wolontariatu

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, za pośrednictwem rozmaitych
środków masowego przekazu, zewsząd jesteśmy bombardowani różnorodnymi
informacjami, stając się od tego zależnymi, rozpatrując je jako pewną wartość i w
odniesieniu do nich wartościując. (Haber L., Niezgoda M. (red.), 2006; Szewczyk A.
(red.), 2007) Obraz poszczególnych zjawisk kształtują opinie ludzkie, a na te z kolei ma
wpływ wiele różnych czynników. Pośród nich znajdują się media. Przekazy medialne
wpływają na odbiór rzeczywistości przez nas samych, będąc równocześnie jej
wytworem. Aby budzić zainteresowanie odbiorcy muszą być interesujące, w związku z
tym bywa, że są nieco podkoloryzowane i w pewnym stopniu odbiegają od prawdy, czy
inaczej po prostu tworzą pewną nową jakość. Jakość, która w określonych układach
może jednak stać się właśnie rzeczywistością. Faktem dla odbiorcy przekazu, czy nawet
pewnym drogowskazem w kontekście działania. Do tego dodać należy jeszcze, że
każdy człowiek inaczej postrzega to co go otacza, gdyż przez pryzmat innych
doświadczeń, a co za tym idzie sobie właściwych, zinternalizowanych postaw i
poglądów. Nie bez znaczenia są tu też takie elementy jak pełniona przez jednostkę rola
społeczna, czy kontekst sytuacyjny. W tym miejscu nie będę jednak oceniać rzetelności
przekazów w mediach, a jedynie przybliżę typologię najczęściej pojawiających się form
w kontekście wolontariatu.
Przyglądając się różnego typu doniesieniom w prasie, radiu, telewizji, czy
internecie zauważamy, że mamy do czynienia przede wszystkim z czterema głównymi
kategoriami, a mianowicie informacyjnymi, relacjami z działań, wywiadami oraz
komunikacją w sieci. W ich obrębie wyróżnimy kilka najczęściej pojawiających się
typów, a mianowicie:
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 wywiady połączone z wizualizacją77, bądź nie, a dotyczące tego, co zostało
zrobione, bądź jest planowane przez dany podmiot- organizator przy udziale
wolontariuszy. Wspomniane wywiady prowadzone są z: a) założycielami, czy też
liderami danej struktury (przykładowo wywiady z Anną Dymną, Jurkiem
Owsiakiem, czy ks. Jackiem Stryczekiem, bądź ks. Piotrem Mamakiem),
b) z samymi wolontariuszami, c) z tymi na rzecz, których działają wolontariusze,
d) tymi, którym pomagają wolontariusze, których ogólnie określimy mianem
specjalistów, e) osobami z zewnątrz występującymi, jako swego rodzaju
obserwatorzy - bierni lub aktywni w odniesieniu do wsparcia danych działań
 relacje, sprawozdania i/lub wizualizacje z działalności określonego podmiotuorganizatora. Prezentowanie go, lub określonej akcji, a przy okazji ewentualne
wzmianki o wolontariuszach
 przekazy informacyjno- agitacyjne, czy innymi słowy werbujące do podjęcia
aktywności wolontaryjnej lub włączania się do akcji przez osoby zewnętrzne
poprzez wsparcie danej akcji
 raporty i inne przekazy o charakterze naukowym, niejednokrotnie związane z
badaniami dotyczącymi zjawiska aktywizacji społecznej
 autoprezentacja i/lub autokreacja podmiotów- organizatorów oraz samych
wolontariuszy na ich rodzimych stronach www., czy blogach, bądź w ramach
portali społecznościowych, a ponadto ogólnie reklamy
 dyskusje w obrębie rozmaitych społeczności internetowych w ramach wymiany
zdań, informacji. Powiemy więc o funkcjonowaniu na forach, czatach
internetowych oraz za pośrednictwem rozmaitych komunikatorów i poczty
elektronicznej
 prezentacje dotyczące wolontariuszy, ich osiągnięć (rzadziej, aczkolwiek zdarza
się, że i porażek), gdzie dany podmiot- organizator stanowi jedynie tło, pewne
ramy określające obszar działań, ich podmiot (w szczególności nacisk na te
informacje, które mogą zaskoczyć, lub poruszyć serca innych)

77

Mówiąc wizualizacje przekazów, w przypadku doniesień medialnych, powiemy tak o filmach, jak i
zdjęciach. Ponadto zwłaszcza w odniesieniu do radia także o dźwięku w tle wypowiedzi (naturalnym)
oraz tym stanowiącym oprawę przekazu (dedykowanym, przygotowanym przez specjalistę). Zaznaczyć
należy, że dźwięk w tle oraz ten stanowiący oprawę przekazu nie jest bez znaczenia i w przekazach o
charakterze filmowym, gdzie obraz i dźwięk są równocześnie dostępne dla odbiorcy
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W tym miejscu wspomnę o jeszcze jednym, bo chociaż stosunkowo rzadko
występującym, to jednak niezwykle interesującym typie. Mam tu na myśli:
 przekazy dla dzieci. Mowa tu o informacjach na temat wolontariatu i
wolontariuszy w ramach programów dedykowanych dla dzieci i młodzieży, a
także bajek ujmujących treści związane z tą tematyką.78
Odnosząc się do wyróżnionych powyżej typów przekazów powiemy, że w zasadzie
to wszystkie one mają w pewnym sensie charakter informacyjny. Możemy je dzielić
ze względu na różne kryteria. Pośród nich wskazanym jest wyróżnić takie, jak opinie
oraz zasięg. W pierwszym z wyróżnionych tu podziałów wymienimy przekazy:
 krytykujące

działalność

wolontariuszy

i/lub

określonych

podmiotów

organizatorów, czy też personalnie ich liderów, bądź wybranych wolontariuszy,
czy też specjalistów z nimi współpracujących oraz
 gloryfikujące aktywność wolontaryjną, wyróżniających się wolontariuszy i/lub
określonych podmiotów- organizatorów, czy też personalnie ich liderów bądź
specjalistów funkcjonujących w ramach niniejszych podmiotów
a w odniesieniu do tego, jak było to już sygnalizowane, znajdujemy te:
 kształtujące opinie publiczną (opiniotwórcze) oraz
 odzwierciedlające opinie publiczną
Ze względu na zasięg danego źródła przekazu, a także działań określonego
podmiotu- organizatora i/lub przykładowo popularność lidera, czy też wymiar i
spektakularność danego działania, wyszczególnić należy:
 przekazy o wymiarze lokalnym
 przekazy o wymiarze ogólnopolskim
Temat wolontariatu w mediach najczęściej poruszany jest przy okazji różnego
typu przekazów dotyczących działań, z naciskiem na efekty i/lub rzeczy niespecyficzne,
bądź po prostu duże akcje, nierzadko mające charakter event’owy. Rzadziej mamy do
czynienia z nim w kontekście samego istnienia oraz celu owego istnienia określonych
78

Mój ulubiony przykład to bajka zatytułowana Miś w wielkim niebieskim domu. Odcinek poświęcony
tematyce wolontariatu wyjaśniał najmłodszym co to takiego wolontariat i co to znaczy być
wolontariuszem poprzez odniesienie się do pewnych przykładów
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podmiotów-organizatorów, oczywiście za wyjątkiem autoprezentacji i autokreacji, gdyż
to zupełnie osobna kategoria przekazów. W tym miejscu podkreślę tylko, że większość
przekazów na temat wolontariatu w mediach ma charakter pozytywny.
Nim zakończę niniejszy wątek wskazanym jest jeszcze zaznaczyć, że w
odniesieniu do pojawiających się w mediach przekazów bezpośrednio, bądź pośrednio
dotyczących wolontariatu w określonych lokalizacjach i czasie obserwuje się różne
trendy w kontekście aktywności wolontaryjnej. Pośród nich, na co wskazują moje
obserwacje, wyróżnić należy nagłe wzrosty zainteresowania pracą wolontaryjną79 i/lub
biernym bądź aktywnym wspieraniem określonych inicjatyw realizowanych przy
udziale wolontariuszy. Poza tym stany obojętności, dystansu, czy nawet wrogości
wobec wolontariuszy i/lub określonych podmiotów- organizatorów, czy też inicjatyw.
Celem zobrazowania odnieśmy się do dwóch przykładów. Mianowicie Wielka Orkiestra
Świątecznej, akcja organizowana przez Fundację Jerzego Owsiaka o tej samej nazwie
przedstawiana jest w mediach przede wszystkim jako zjawisko bardzo pozytywne. Co
prawda zwierzchnie władze katolickie zwłaszcza na początku jej realizacji mocno
krytykowały jej organizatora, ze względu na wyznawaną przez niego religię i w
odniesieniu do tego odsuwały się od tej akcji. Co prawda co roku pojawiają się jakieś
nacechowane negatywnie przekazy odnoszące się do ataków na wolontariuszy, bądź
ewentualnych defraudacji, jako jednak odosobnionych przypadków, czy też kwestia
zysków założyciela fundacji z jej działań, jako pewien niesmak. Mimo to ilość
pozytywnych przekazów jest tak liczna i uderza właściwie ze wszystkich stron, w
związku z czym wolontariat w ramach tej akcji postrzegany jest pozytywnie.
Tymczasem wolontariusze angażujący się w akcje ekologiczne budzą często o wiele
więcej kontrowersji, z wyrazem czego spotykamy się w mediach. Nierzadko w tych
przekazach stykamy się z kumulacją emocji, które bywa, że mają wyraz nawet w
agresywnych zachowaniach określonych grup społecznych z jednej bądź drugiej strony
barykady. Pomiędzy tymi zachowaniami, a przekazami w mediach występuje pewne
sprzężenie zwrotne. Stosunkowo niedawno mieliśmy przykładowo do czynienia z taką
sytuacją w przypadku Doliny Rospudy, gdzie tak zwani zieloni protestowali przeciw
wybudowaniu obwodnicy Augustowa, argumentując, że miałoby to katastrofalne skutki
tak dla dużych zwierząt jak wilki, jak i tych mniejszych jak ptaki. Tymczasem
zwolennicy wybudowania obwodnicy zwracali uwagę na usprawnienie ruchu,
79

nierzadko przy określonym (wręcz z nazwy) podmiocie- organizatorze i/lub w okresach świątecznych
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komunikacji. Z doniesieniami na ten temat mogliśmy się spotkać właściwie we
wszelkich rodzajach środków masowego przekazu. Manifestacje, potyczki słowne, i im
podobne są bowiem po prostu medialne, zwłaszcza gdy problem można potraktować
bardziej globalnie jako istotny dla społeczeństwa, wstrząsający, czy po prostu
poruszający opinię publiczną.
W odniesieniu do powyższego widzimy różnorodność typów przekazów oraz
zasięg i moc ich oddziaływań w kontekście kształtowania opinii publicznej, a w tym w
temacie wolontariatu. Widzimy także sprzężenie zwrotne jakie występuje pomiędzy
rzeczywistością, a obrazem w mediach, a tym samym właściwości przekazu wyrażające
się we wzajemnym wpływie na siebie, gdzie podstawę wydaje się stanowić nośność
przekazu.
Wolonatariat w opinii społeczeństwa polskiego zdaje się rysować przede
wszystkim jako pozytywne zjawisko. Nie idzie to jednak zbyt często w parze z samym
angażowaniem się w tego typu aktywność. Można wręcz powiedzieć, że należy do
rzadkości. Niemniej jednak nie oznacza to, że Polacy nie mają prospołecznej natury.
Obserwując różne akcje przy udziale wolontariuszy, zwłaszcza te związane z kwestami,
często pokazują swoją hojność sięgając do portfela. Często, ale głównie wtedy, gdy
dane akcje są nagłośnione w mediach. Zmusza to do pewnej refleksji, a mianowicie, czy
rzeczywiście prospołeczność można, jak Sienkiewicz, przypisywać Polakom, czy mamy
tu jednak do czynienia z mechanizmem wpływu społecznego i bardziej lub mniej
świadomym lękiem przed wykluczeniem społecznym, a w związku z tym dążeniem do
przestrzegania pewnych nieformalnych norm i wartości. Idąc dalej, z formą
zaspokajania potrzeb, gdzie rzeczywistym celem jest po prostu chęć bycia potrzebnym i
docenianym, a więc i częścią większej całości – społeczeństwa. Bycia jego
wartościowym członkiem. W takim przypadku możemy powiedzieć o działaniach
odpowiadających pewnym oczekiwaniom i poczuciu kompetencji, a co się z tym wiąże
i satysfakcji w przypadku zachowań zgodnych z pewnymi zasadami, ale i kanonem
norm, właściwych w danym środowisku, kulturze. Czy wolontariat to właśnie takie
działanie, jakie są motywy do jego rozpoczęcia i zakończenia przekonamy się w
następnej części niniejszej pracy.
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5.2. Wolontariusze o wolontariacie.
W świetle badań własnych

Niniejsza część poświęcona będzie pracy wolontaryjnej, jej ocenie przez
samych wolontariuszy z naciskiem na kwestie motywacji do rozpoczęcia i zakończenia
takowej w odczuciu tychże. W związku z tym oprę się przede wszystkim na wynikach
dwóch badań. Lokalnych, w których udział wzięło 30 wolontariuszy z podmiotów
organizatorów działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Sądecczyzny
oraz ogólnopolskich, które będą stanowić część osiową niniejszej części, a
przeprowadzone zostały na grupie 161 osób. Byli to przedstawiciele różnorodnych
podmiotów- organizatorów aktywności wolontaryjnej o lokalnym, ogólnopolskim oraz
międzynarodowym zasięgu działań. W obu przypadkach respondenci wyłonieni zostali
metodą kuli śnieżnej. Przy czym przy badaniach ogólnopolskich przy wykorzystaniu
mechanizmów

marketingu

szeptanego,

który

zastosowany

został

w

formie

zamieszczenia informacji z prośbą o uzupełnienie ankiety oraz przekazanie jej
znajomym wolontariuszom na rozmaitych forach tematycznych oraz stronach
branżowych dotyczących wolontariatu, a także poza siecią, poprzez
przekazy

ustne

o

identycznej

treści.

W

pierwszym

bezpośrednie

przypadku

wywiady

kwestionariuszowe prowadzone były wyłącznie bezpośrednio, ale przy zapewnieniu
możliwości samodzielnego, anonimowego uzupełniania kwestionariuszy ankiety
respondentom, ze względu na moją mniejszą lub większą znajomość z częścią z nich,
wynikającą z aktywności wolontaryjnej w tym środowisku. W drugim prowadzone były
przede wszystkim drogą on-line, ale dopełnione na zasadach face to face. Zabiegu
takiego, w odniesieniu do badań ogólnopolskich, dokonałam ze względu, na
wspomniane już przy okazji badań skierowanych ogólnie do Polaków, kwestie
związane z utrudnionym dostępem do internetu określonych grup społecznych.
Przykładowo tych, które ze względów finansowych mają doń ograniczony dostęp, czy
też ludzi w podeszłym wieku, nierzadko sceptycznie nastawionych do nowoczesnych
rozwiązań technicznych, a w tym komputerów oraz internetu. Dodam tutaj jeszcze, że
chronologicznie badania ogólnopolskie były przeprowadzone jako drugie i narzędzie
jakim był kwestionariusz ankiety zostało w ich przypadku nieco poszerzonym w
stosunku do tego wykorzystanego przy badaniach o zasięgu lokalnym. Pozwoliło to na
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uzyskanie większej ilości informacji. Na koniec nadmienię, że jako dopełnienie
zebranych danych przywołam fragmenty przeprowadzonych przeze mnie wywiadów
swobodnych, odniosę się także do prowadzonych przeze mnie obserwacji.
Przyznam, że trudno mi było się zdecydować, od których badań zacząć
rozważania na temat pracy wolontaryjnej w oczach samych wolontariuszy. Wyniki obu
wywiadów kwestionariuszowych są zbliżone do siebie, ale różnica co do ilości ich
uczestników jest znaczna. Poza tym, co należy zaznaczyć, w przypadku badań
lokalnych mamy do czynienia z wolontariuszami, których praca dedykowana jest co
prawda powszechnemu, ale jednak jednemu tylko, określonemu typowi problemów
społecznych, podczas gdy w badaniach ogólnopolskich udział wzięli wolontariusze
działający nie tylko w różnych zakątkach kraju, ale i w różnych obszarach problemów
społecznych. Ostatecznie zdecydowałam, że zacznę od przedstawienia danych
uzyskanych z badań o bardziej różnorodnej strukturze oraz szerszym zasięgu, a więc
ogólnopolskich.

5.2.1. Badania ogólnopolskie
- wywiady kwestionariuszowe

Wolontariusze w Polsce, jak w zasadzie na całym świecie, są oceniani przez
innych, ale i sami spoglądają na siebie, swoją pracę i związane z nią kwestie, jak
chociażby motywacja do rozpoczęcia oraz zakończenia aktywności wolontaryjnej, co
zostanie przybliżone w niniejszej części. Struktura badanej populacji w ramach badań
ogólnopolskich zróżnicowana była pod wieloma względami. Przedstawiają to schematy
numer 19 do 24.
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Schemat nr 19. Struktura badanej populacji ze względu na płeć
Struktura
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Schemat nr 20. Struktura badanej populacji ze względu na wiek
Struktura
badanej populacji
ze względu na wiek
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Schemat nr 21. Struktura badanej populacji ze względu na wykształcenie
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ze względu
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Schemat nr 22. Struktura badanej populacji w odniesieniu do zatrudnienia
Struktura
badanej populacji
w odniesieniu
do zatrudnienia
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Schemat nr 23. Struktura badanej populacji ze względu na okres zaangażowania
w pracę wolontaryjną
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Schemat nr 24. Struktura badanej populacji ze względu na zasięg oddziaływań
podmiotu– organizatora aktywności wolontaryjnej
Struktura
badanej populacji
ze względu
na zasięg oddziaływao
podmiotu- organizatora
aktywności wolontryjnej

mężczyźni
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międzynarodowy (ma oddziały
w różnych krajach świata)
ogólnopolski (ma oddziały w
różnych zakątkach Polski)
lokalny (działa tylko na terenie
mojego miasta/wsi)

Odwołując się do schematów numer 19 i 20 widzimy, że ujęte w nich wyniki
potwierdzają wynikającą z moich badań opinię Polaków zgodnie, z którą pośród
wolontariuszy dominują głównie kobiety oraz ludzie młodzi (do 30 roku życia), co
zobrazowane było w schematach numer 9 i 10 odnoszących się do pierwszej części
badań. Co ciekawe, chociaż jak zobaczymy w schemacie numer 26 około 27%
wolontariuszy twierdzi, że podjęcie pracy zawodowej mogłoby być czynnikiem
motywującym do zakończenia aktywności wolontaryjnej to, co ujęte jest w schemacie
numer 22, w badanej populacji wolontariuszy przeważały osoby zatrudnione (48%). W
tym kontekście może zaskakiwać, że studenci znaleźli się dopiero na drugiej pozycji,
występując o około 17 punktów procentowych rzadziej od zatrudnionych. Uczniowie
natomiast na trzeciej pojawiając się jeszcze mniej licznie bo aż o niemal 37 punktów
procentowych rzadziej od zatrudnionych. Bezrobotni zaś są dopiero gdzieś na czwartej
pozycji, tuż przed emerytami i rencistami. Taki stan rzeczy może dziwić nieco mniej,
gdy dowiadujemy się, że w badaniu udział wzięły osoby pracujące nie tylko i wyłącznie
w pełnym wymiarze czasu pracy, nie tylko w oparciu o umowę o pracę, ale i
przykładowo w ramach rozmaitych umów zleceń, czy też o dzieło, co nierzadko wiąże
się z zaledwie kilkoma godzinami pracy w tygodniu, czy nawet w miesiącu. Ponadto
należy podkreślić, iż pośród wolontariuszy pracujących zawodowo w badaniach udział
wzięli zarówno ci, którzy samych siebie nazywają wolontariuszami, jak i ci, którzy nie
używają tego określenia wobec siebie, a ich aktywizacja społeczna bywa formą
realizacji pewnych pasji, a przy okazji wiąże się z pomocą innym. Przykładowo
możemy tu mówić o aktorach teatrów amatorskich grających nieodpłatnie spektakle
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chociażby dla dzieci, młodzieży, czy też seniorów, bądź ludzi mających problemy ze
zdrowiem.
Struktura wolontariuszy ze względu na zatrudnienie wydaje się odnajdywać
swoje odzwierciedlenie w strukturze wykształcenia. Zdecydowana większość
wolontariuszy (około 56%) deklaruje, że ma wykształcenie wyższe, a więc najczęściej
ukończyło już edukacje na takim poziomie, że mogło rozpocząć życie zawodowe. Na
drugiej pozycji pojawiają się zaś osoby z wykształceniem podstawowym, ale występują
niemal o połowę rzadziej. Co do pozostałych przypadków w kontekście wykształcenia,
zaznaczę tylko, że mamy do czynienia z kilku do kilkunastu procentowym udziałem.
Dodatkowe światło na kwestię zaangażowania w aktywność wolontaryjną
Polaków dają nam informacje dotyczące okresu zaangażowania w wolontariat. W
schemacie numer 23 ujęty został deklarowany przez wolontariuszy staż zaangażowania
w pracę wolontaryjną. Odnosząc się do niego widzimy, że zdecydowanie najliczniejszą
grupę stanowią osoby angażujące się 37 i więcej miesięcy (46,58%), a więc Ci, którzy
pracy wolontaryjnej podjęli się co najmniej w 2007 roku. Fakt ten pozwala
przypuszczać, że część z tych osób, to mogą być ci, którzy wolontariuszami stali się w
okresie wyżu w zakresie liczby osób angażujących się w wolontariat. Mowa tu o latach
2005 i 2006, w którym to czasie jak pokazują wyniki badań Stowarzyszenia KlonJawor mieliśmy do czynienia z wyżem w kontekście ilości osób angażujących się w
pracę wolontaryjną.80 Co do tego okresu, powody takiego stanu rzeczy oczywiście
mogą być różne. Pośród prawdopodobnych możemy zakładać przykładowo, że w
tamtym czasie wolontariat był szczególnie promowany, być może nawet w pewnym
sensie modny i/lub szczególnie wymuszany przykładowo przez szkoły, uczelnie, jako
element mogący podnieść stopień. Idąc dalej, jak sądzę warto zwrócić uwagę na to, że
wiedząc, iż wówczas pracy wolontaryjnej podejmowało się ponad 20% Polaków, a w
2009 roku już niespełna 13%,81 ale zdecydowana większość z nich, a w tym głównie
mężczyźni, twierdzą, że pracują wolontaryjnie ponad trzy lata, można założyć, że
obecnie praca wolontaryjna przyciąga jeszcze mniej osób niż te 13% aktywnych
wolontaryjnie. Poza tym przyglądając się schematowi numer 23 można zaryzykować
stwierdzenie, że obecnie najpopularniejszą formą aktywizacji w ramach wolontariatu
jest działanie akcyjne, w ramach określonych czasowych akcji (mowa tu głównie o
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działaniach 1-2 dniowych). Angażowanie się w takowe deklaruje jednak około 11%
badanych. Co ciekawe większość w tej grupie stanowią kobiety.
W kontekście samej badanej populacji dodam w tym miejscu jeszcze, że co
można wnioskować na podstawie schematu nr 24, ze względu na dostępność i ilość
lokalnych podmiotów- organizatorów większość wolontariuszy, aktywizuje się w ich
ramach, ogólnopolskie wymieniane są dopiero w drugiej kolejności. Niemniej jednak,
gdy lepiej przyjrzymy się badanej populacji, zauważamy jeszcze pewną tendencje,
zgodnie z którą w ramach lokalnych częściej działają kobiety, podczas gdy w
przypadku tych o zasięgu ogólnopolskim mężczyźni. Trudno jednoznacznie określić
następstwem czego mamy do czynienia z taką sytuacją. Przykładowo, skoro jak
pokazują wyniki badań większość wolontariuszy to osoby zatrudnione, a przy tym
głównie do 30 roku życia, to można między innymi przyjąć założenie, że podczas gdy w
przypadku mężczyzn ewentualne wyjazdy wiążą się głównie z koniecznością wzięcia
urlopu w pracy, to w przypadku kobiet w tym kontekście dodatkowy problem stanowić
może chociażby kwestia dzieci. Inne wyjaśnienie mogą stanowić chociażby cechy
społeczno- kulturowe przypisywane płciom, a wyrażające się w stylu myślenia, który w
niektórych przypadkach możemy sprowadzić do obecnych wciąż gdzieś w naszej
kulturze stereotypów: mężczyzna - podróżnik, zdobywca, kobieta – kura domowa. Nie
będę się tu jednak więcej rozwodzić nad tą kwestią, gdyż tak naprawdę wyjaśnienie
tego wymagałoby oddzielnych badań. Wspomnę tylko jeszcze, że w odniesieniu do
podmiotów- organizatorów o międzynarodowym zasięgu nie występują jakieś znaczące
różnice co do udziału płci. W obu przypadkach udział jest tylko kilkunasto procentowy.
Co prawdopodobnie wynika z tego, że ilościowo, ze względu na swój charakter, nie
dominują one raczej w Polsce. Ogólnie największe natężenie w kontekście udziału
wolontariuszy występuje w przypadku lokalnych podmiotów- organizatorów, które
także zdają się być najczęściej powoływane do życia i na ogół stanowią przede
wszystkim odpowiedź na problemy, z którymi styka się dane środowisko, dana
społeczność. Te problemy są nam szczególnie bliskie, a przez to ważkie.
Przybliżona powyżej struktura badanej populacji daje nam pewne wyobrażenie
o niej samej, teraz czas na zapoznanie się z odpowiedziami respondentów w kontekście
motywacji do rozpoczęcia, a następnie do zakończenia aktywności wolontaryjnej.
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W oparciu o schemat numer 25, w kontekście motywów do rozpoczęcia
aktywności wolontaryjnej możemy wyróżnić następujące typy:
1. działanie skierowane na rzecz zaspokajania potrzeb innych (wiązać to można
między innymi z kwestią kultury, zinternalizowanymi przez jednostkę normami i
wartościami obowiązującymi w danym społeczeństwie, a więc i postawami
społecznymi takimi jak na przykład altruizm)
2. działania skierowane na zaspokajanie potrzeb własnych, czego sam wolontariusz
nie zawsze zdaje się być świadomy (wiążące się z funkcjonowaniem jednostki w
społeczeństwie i takimi kwestiami, jak między innymi pozycja społeczna, rola
społeczna, grupy odniesienia – aspiracje w ich kierunku, czy nawet kultura w
kontekście norm i wartości)
3. identyfikacja z problemem (bezpośrednie lub pośrednie doświadczenie określonej
sytuacji trudnej wpływa na podjęcie aktywności wolontaryjnej w tym danym
obszarze. Powiemy tu między innymi o kwestii kompetencji i poczucia
skuteczności w kontekście zachowań ludzkich, ale i na przykład o więziach
społecznych)
4. przymus (tu wskazanym wydaje się wymienić takie elementy jak: nacisk, presja,
wpływ społeczny, norm i wartości, a więc także wspomnieć można o kulturze):
a) formalny
b) nieformalny
Wolontariusze, co pokazuje wymieniony powyżej schemat, jako motywację do
rozpoczęcia pracy wolontaryjnej najczęściej podają chęć pomagania innym, co
odniesiemy do pierwszego z wymienionych powyżej typów. Co ciekawe na drugiej
pozycji co do częstotliwości, pojawia się chęć poznania ciekawych ludzi, a więc mamy
tu już do czynienia z pierwszą motywacją skierowaną na zaspokajanie potrzeb
własnych, a wiążącą się między innymi z kwestią grup odniesienia. Kolejnie pojawiają
się głownie powody związane z chęcią rozwoju własnego (nauczenia się czegoś
nowego, zdobycia nowych umiejętności), jak i pozyskiwaniem doświadczenia, a więc
znów skierowane na siebie. Pomiędzy nimi spotkamy się jeszcze z określaniem samych
siebie, zwłaszcza przez mężczyzn, mianem aktywistów z natury, co możemy w pewnym
stopniu wiązać z najczęściej pojawiającą się kwestią chęci pomagania innym, ale nie
możemy jednoznacznie wykluczać w obu tych przypadkach występowania ukrytych,
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egoistycznych pobudek. Idźmy dalej. Należy zaznaczyć, że znaczna ilość osób (przeszło
20%) stwierdziła, że podjęła się pracy wolontaryjnej ponieważ lubi być doceniana. Tą
odpowiedź znów przypiszemy do drugiego z wymienionych powyżej typów, przy czym
wypada zaznaczyć, że pojawia się ona, aż o około 26 punktów procentowych rzadziej
od najczęstszej odpowiedzi, którą odnieść należy według mnie do pierwszego z
wyróżnionych typów.
Schemat nr 25. Motywy wolontariuszy do rozpoczęcia aktywności wolontaryjnej
według ich samych
Motywy
wolontariuszy
do rozpoczęcia
aktywności
wolontaryjnej
według
ich samych

Inne,
kazano mi
chciałem zobaczyd jak to jest byd wolontariuszem
w przyszłości chcę zawodowo zajmowad się tym co
teraz robię wolontaryjnie
chciałem komuś pomagad
potrzebowałem/am czud się docenianym/ą
lubię byd wśród ludzi
chciałem/łam poznad ciekawych ludzi
chciałem/łam zdobyd doświadczenie
chciałem/łam nauczyd się czegoś nowego/ zdobyd
nowe umiejętności
mam dużo wolnego czasu, bo jestem bezrobotnym/
emerytem/ rencistą
z nudów
z ciekawości
lubię robid coś, za co mogę byd doceniony/a
wciągnęli mnie znajomi, którzy już byli
wolontariuszami
ktoś z moich bliskich doświadczył/doświadcza tego,
co Ci, którym pomagam
sam(a) doświadczyłem/am tego co Ci, którym
pomagam
wymogi w szkole/na uczelni

mężczyźni
z natury jestem aktywistą
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Odpowiedzi odwołujące się do przymusu występują niezwykle rzadko,
zaledwie w kilku przypadkach. Uwagę jednak zwraca to, że podczas gdy wymogi w
szkole, na uczelni, częściej wymieniane są przez mężczyzn, choć w ogóle nie przyznają
się oni do tego, że robią coś, a uściślając pracują wolontaryjnie, bo ktoś im kazał.
Dodam jeszcze w tym miejscu, że do rzadszych odpowiedzi w ogóle populacji należy
także kwestia identyfikacji z problemem poprzez doświadczenie bezpośrednio, bądź
pośrednio trudności, która stanowi problem podopiecznych. Częstotliwość, czy raczej
rzadkość występowania tych odpowiedzi, zwłaszcza w kontekście pierwszej z nich
wydaje się być pozytywnym sygnałem w kontekście działań prospołecznych.
Uogólniając powiemy, że zebrane dane wskazują, iż choć zgodnie z
założeniami wolontariat jest określany mianem bezinteresownej działalności, to jednak
pośród motywów do rozpoczęcia tego typu formy pracy przeważać zdają się te
skierowane na zaspokajanie potrzeb własnych.
Ciekawe światło na sam wolontariat rzuca także, ujęta w schemacie numer 26,
kwestia motywów do zakończenia aktywności wolontaryjnej. Czy uściślając opinie
wolontariuszy, co sprawiłoby, że zaprzestaliby pracy wolontaryjnej. Jak się wydaje
można je wyszczególnić w ramach następujących typów:
1. potrzeba poczucia kompetencji i użyteczności
2. zdrowie
3. relacje konfliktowe
4. zmiany życiowe (kwestie typu: lokum, praca, rodzina) w odniesieniu do
wymiarów:
a) czas
b) lokalizacja
5. potrzeba akceptacji społecznej
Poza tym jako odrębną kategorię należy traktować:
6. poczucie wieczności, wyrażające się w stwierdzeniu: Nie ma takiej rzeczy, która
skłoniłaby mnie do zaprzestania bycia wolontariuszem, pracy wolontaryjnej
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Schemat nr 26. Motywy wolontariuszy do zakończenia aktywności wolontaryjnej
według ich samych
Motywy
do zakooczenia
aktywności
wolontaryjnej
według
ich samych

Inne.

nie ma takiej rzeczy
drwiny z mojej pracy osób spoza
organizacji/instytucji, w której działam
wolontaryjnie
gdybym miał(a) poważne problemy ze zdrowiem
gdybym doszedł/ła do wniosku, że nie potrafię
właściwie wykonywad powierzonych mi zadao
gdybym doszedł/ła do wniosku, że moja praca nic
nie daje (jest nieprzydatna)
konflikt z przełożonymi organizacji/instytucji, w
której działa się jako wolontariusz
konflikt ze specjalistami zatrudnionymi w
organizacji/instytucji , w której działa się jako
wolontariusz
konflikt z innymi wolontariuszami

zakooczenie nauki w szkole/ na studiach

powiększenie się rodziny

założenie rodziny

zmiana miejsca zamieszkania

mężczyźni
podjęcie pracy zawodowej/ zdobycie pracy

kobiety
55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

ogółem

W odniesieniu do danych zebranych w schemacie numer 26 pośród najczęściej
wymienianych motywów do zakończenia pracy wolontaryjnej znajdują się te
odwołujące się do kwestii zdrowia oraz potrzeby poczucia kompetencji i użyteczności,
w przypadku których pojawienie się przekonania o ich braku może skłonić do
zaprzestania

pracy

wolontaryjnej.

Pośród

najliczniej

występujących

kwestii

dotyczących zmian życiowych, jako najczęstszy powód możliwej motywacji do
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zerwania z wolontariatem podawane jest podjęcie pracy zawodowej, zdobycie pracy. Co
ciekawe, konflikty, a zwłaszcza te z przełożonymi częściej podawane są jako bodziec
do zerwania z wolontariatem niż kwestia zatrudnienia. Jest to szczególnie widoczne
wśród mężczyzn. Pośród najrzadziej wymienianych motywów są te odnoszące się do
kwestii akceptacji społecznej, przy czym należy zaznaczyć, że drwinami z osoby
wolontariusza, jego pracy, przejmują się w zasadzie same kobiety, co może wiązać się
ze szczególną wrażliwością przypisywaną tej płci. Częściej od takiego motywu pojawia
się nawet przekonanie o wieczności, które w moim odczuciu wydaje się być
irracjonalne, bo nigdy nie wiemy co nam przyniesie dzień. Człowiek funkcjonuje w
ramach bardzo rozbudowanego układu wzajemnych oddziaływań i wpływów
społecznych, gdzie zarówno mamy do czynienia ze zdarzeniami losowymi, jak i
złożonymi procesami społecznymi.
Odnosząc się do powyższego wydaje się, że można powiedzieć, iż na
angażowanie się w wolontariat wpływ mają przede wszystkim ludzkie potrzeby, przy
czym tak te skierowane na innych, jak i może zwłaszcza te skierowane na siebie, nawet
jeśli nie jest to do końca uświadomione przez jednostkę. Skoro zapoznaliśmy się już z
motywami do rozpoczęcia i do zakończenia aktywności wolontaryjnej na przykładzie
badań ogólnopolskich, teraz odniosę je do wyników uzyskanych w ramach badań
lokalnych.

5.2.2. Badania lokalne– wywiady kwestionariuszowe,
wywiady swobodne i obserwacje uczestnicząca i zewnętrzna

Wolontariat w strukturach lokalnych często stanowi stricte odpowiedź na
istniejące w danym środowisku problemy. Badania, które chcę w tym miejscu
przybliżyć realizowane były w ramach podmiotów- organizatorów, działających
wyłącznie, bądź przy okazji, na rzecz osób niepełnosprawnych. Skłoniły mnie do tego
zasadniczo dwie kwestie. Po pierwsze wcześniejsze obserwacje. Po drugie stosunkowo
duża ilość podmiotów- organizatorów działających w Nowym Sączu na rzecz osób
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niepełnosprawnych, co może świadczyć o tym, że mamy do czynienia ze znaczącym
problemem.
Wyniki przeprowadzonych przeze mnie wywiadów kwestionariuszowych w
wymiarze lokalnym, co ciekawe, stanowią właściwie odzwierciedlenie tych
ogólnopolskich. Niemniej jednak wyróżnia je jedna kwestia. Związana jest ona zapewne
z

jednorodnością

problemu

społecznego

stanowiącego

podmiot

oddziaływań

podmiotów- organizatorów, których przedstawiciele brali udział w badaniu. Niniejszy
problem to niepełnosprawność, a to co mam na myśli wiąże się z motywacją do
rozpoczęcia oraz do zakończenia aktywności wolontaryjnej. Mianowicie, podmiotyorganizatory

o

zasięgu

lokalnym,

co

już

sygnalizowałam,

niejednokrotnie

charakteryzuje to, że ich powstanie wiąże się z pojawianiem, czy też już dłuższym
istnieniem, określonych problemów społecznych, które stają się ważkie dla danej grupy
społecznej nierzadko ze względu na bezpośredni związek poszczególnych jednostek
bądź grup z daną kwestią. I tak, w przypadku motywacji do rozpoczęcia aktywności
wolontaryjnej, co pokazuje schemat numer 27, te badania wyróżnia to, że stosunkowo
często podawane są takie kwestie jak, to że ktoś sam, lub ktoś z jego bliskich
doświadczył podobnej sytuacji, jak ta z którą borykają się osoby, na rzecz których
działa. Natomiast w przypadku motywacji do zakończenia aktywności wolontaryjnej, co
ujmuję schemat numer 28, uwagę zwraca odpowiedź, z którą nie spotkałam się
wcześniej, a mianowicie możliwość zakończenia pracy wolontaryjnej w przypadku
wyzdrowienia lub śmierci osoby bliskiej, którą dotyka problem, na rzecz którego dana
osoba działa wolontaryjnie. Odpowiedź ta wydaje się odnosić do charakteru problemu,
który stanowi tu podmiot oddziaływań wolontariuszy. Można ją odnieść do typu
nazwanego przeze mnie ogólnie zdrowie. Niemniej jednak wskazanym jest tu także
zwrócić uwagę na kwestię pewnego zwolnienia od odpowiedzialności i/lub poczucia
przygnębienia, konfliktu, ale tym razem nie na zewnątrz, a wewnętrznego, na który
wpływ mogą mieć różne czynniki. (Grzelak J., 1982; Reykowski J., Owczynnikowa O.,
Obuchowski K. (red.),1982) Pośród nich może się znaleźć także presja społeczna, czy
też poczucie jej istnienia, jakiegoś obowiązku, co z kolei możemy odnieść do kwestii
norm i wartości zinternalizowanych przez jednostkę w procesie socjalizacji.
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Schemat nr 27. Motywy wolontariuszy do rozpoczęcia aktywności wolontaryjnej
według ich samych

chciałem/am zobaczyd jak to jest byd
wolontariuszem
ktoś z moich bliskich doświadczył/doświadcza
tego, co Ci, którym pomagam

Motywy
wolontariuszy
do rozpoczęcia
aktywności
wolontaryjnej
wg ich samych

potrzebowałem/am czud się docenianym/ą
z nudów
Inne.
sam(a) doświadczyłem/am tego co Ci, którym
pomagam
lubię byd wśród ludzi
kazano mi
chciałem komuś pomagad
z natury jestem aktywistą
mam dużo wolnego czasu, bo jestem
bezrobotnym/ emerytem/ rencistą
w przyszłości chcę zawodowo zajmowad się tym co
teraz robię wolontaryjnie
wymogi w szkole/na uczelni
chciałem/łam nauczyd się czegoś nowego/ zdobyd
nowe umiejętności
lubię robid coś, za co mogę byd doceniony/a
chciałem/łam zdobyd doświadczenie
z ciekawości

mężczyźni

wciągnęli mnie znajomi, którzy już byli
wolontariuszami

kobiety
ogółem
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%

chciałem/łam poznad ciekawych ludzi
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Schemat nr 28. Motywy wolontariuszy do zakończenia aktywności wolontaryjnej
według ich samych
wyzdrowienie lub śmierd osoby bliskiej, która boryka
się z takim problemem jak Ci na rzecz, których się
działa

Motywy
wolontariuszy
do zakooczenia
aktywności
wolontaryjnej
według ich samych

podjęcie pracy zawodowej/ zdobycie pracy

zmiana miejsca zamieszkania

założenie rodziny

powiększenie się rodziny

zakooczenie nauki w szkole/ na studiach

konflikt z innymi wolontariuszami
konflikt ze specjalistami zatrudnionymi w
organizacji/instytucji , w której działa się jako
wolontariusz
konflikt z przełożonymi organizacji/instytucji, w
której działa się jako wolontariusz
gdybym doszedł/ła do wniosku, że moja praca nic
nie daje (jest nieprzydatna)
gdybym doszedł/ła do wniosku, że nie potrafię
właściwie wykonywad powierzonych mi zadao
gdybym miał(a) poważne problemy ze zdrowiem
drwiny z mojej pracy osób spoza
organizacji/instytucji, w której działam
wolontaryjnie
nie ma takiej rzeczy

mężczyźni
kobiety
60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Inne.

ogółem

Poza tymi dwoma odpowiedziami trudno mówić o innych większych różnicach
w kontekście wypowiedzi wolontariuszy, w związku z czym wydaje mi się, że nie ma
sensu się powtarzać. Stworzona przy okazji badań ogólnopolskich typologia pozwala na
to, by i wyniki niniejszych badań, a w tym wyróżniające się, a wymienione powyżej
odpowiedzi, spokojnie do niej odnieść. Co ciekawe sytuacja taka ma miejsce pomimo,
że badania były przeprowadzone na zdecydowanie mniejszej populacji i o nieco innej
strukturze, chociaż proporcje w kontekście aktywizacji przy uwzględnieniu kryterium
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płci, o czym się zaraz przekonamy, są w pewnym stopniu podobne. Być może właśnie
to ma wpływ na wspomniane powyżej zbieżności.
W badaniach, o których tu mowa, udział wzięło 30 wolontariuszy, przy czym,
co pokazuje schemat numer 29, blisko 57% stanowiły kobiety. Jak pisałam w
odniesieniu do badań ogólnopolskich, gdzie mogliśmy również zauważyć przewagę
udziału kobiet w stosunku do mężczyzn w kontekście pracy wolontaryjnej, może to się
wiązać z cechami społeczno- kulturowymi przypisywanymi w naszym społeczeństwie
poszczególnym płciom.
Schemat nr 29. Struktura badanej populacji ze względu na płeć
Struktura
badanej populacji
ze względu na płed

mężczyzn

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

kobiet

płed

Schemat nr 30. Struktura badanej populacji ze względu na wiek
Struktura
badanej populacji
ze względu na wiek

61 i
więcej
51-60
41-50
31-40
21-30

mężczyzn
kobiet
60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

do 20

ogółem

Odnosząc się do struktury badanej populacji ze względu na wiek, co ujęte jest
w schemacie numer 30, podobnie jak w przypadku badań ogólnopolskich widzimy
przewagę osób młodych do 30 roku życia. Przy czym, to co w sposób szczególny
zwraca w tym przypadku uwagę, to fakt, iż pośród wspomnianych ludzi młodych
dominują mężczyźni, którzy poza tym pojawiają się jeszcze tylko w przedziale wieku
41 do 50 lat, a w innych już się z nimi nie spotykamy. Jak wynika z moich obserwacji,
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zarówno tej zewnętrznej, jak i uczestniczącej powód takiego stanu rzeczy jest dość
prozaiczny. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, w kwestiach, takich jak
przemieszczanie się, istotne znaczenie odgrywa siła mięśni wolontariuszy. W związku z
tym w zasadzie można powiedzieć, że względy biologiczne wpływają, na nacisk na
werbowanie jak największej ilości wolontariuszy płci męskiej. Z moich doświadczeń
wynika, że jest to stosunkowo łatwe w odniesieniu do osób związanych obowiązkiem
szkolnym, czy też studiujących, gdyż opiera się najczęściej na agitacji nauczycieli, bądź
wykładowców, czy też różnego typu młodych przedstawicieli określonych grup
wolontariackich, ale później staje się już trudniejsze. Trudniejsze gdyż ciężej o skupiska
ludzi nie związanych obowiązkiem regularnej pracy, a więc o stosunkowo dużej
dyspozycyjności czasowej. Idąc jednak dalej, w odniesieniu do werbowania
wolontariuszy nie bez znaczenia wydaje się także przykład innych. W zasadzie bez
względu na płeć niebagatelne znaczenie ma, chęć imponowaniem innym, często ze
szczególnym naciskiem na płeć przeciwną i/lub chęć bycia częścią tak zwanej fajnej
paczki, a więc określonej grupy koleżeńskiej, w odniesieniu do czego powiemy o
szczególnym znaczeniu grup odniesienia oraz wpływu społecznego. Ta ostatnia kwestia
zdaje się mieć duże znaczenie dla mężczyzn, co znajduje swoje odzwierciedlenie w
wynikach ujętych w schemacie numer 27. Co ciekawe, jak pokazują wyniki badań
ogólnopolskich (schemat numer 25), nie jest to wyłącznie lokalny trend.
Kwestię dotyczącą nie występowania wcale wolontariuszy w przedziale wieku
31 do 40 lat oraz od 51 lat wzwyż w badanej populacji, także stosunkowo łatwo można
wytłumaczyć opierając się na moich obserwacjach. Wśród wolontariuszy w tych
grupach wiekowych znajdują się głownie zupełnie lub w pewnym wymiarze nieaktywne
zawodowo matki82 i babcie osób niepełnosprawnych oraz nauczyciele (w przypadku
PTTK - przewodnicy). Innymi słowy są to przede wszystkim osoby, które są związane z
problemem niepełnosprawności ze względu na pokrewieństwo, lub relacje wynikające z
82

wiąże się to często z decyzją małżonków o częściowej lub pełnej rezygnacji z pracy jednego z nich, ze
względu na potrzebę poświęcenia większej ilości czasu niepełnosprawnemu dziecku. O tym, kto wycofa
się z życia zawodowego najczęściej decydują względy ekonomiczne, zdarza się jednak, że i postawa
poszczególnych osób, umiejętność radzenia sobie z problemem. Nieco inaczej sytuacja ma się w
przypadku niepełnosprawności jednego z małżonków, gdzie wycofanie się z życia zawodowego tego
drugiego wydaje się być wykluczone. W takich przypadkach zdarza się, że dzieci angażują się w
wolontariat, ale i że takowe wstydzą się swojego niepełnosprawnego rodzica, nie chcą się do niego
przyznawać. Zetknięcie się z wolontariatem w tym obszarze problemów społecznych bywa, że zmienia
takie nastawienie pokazując jednostce, że nie jest sama i przede wszystkim, że nie jest gorsza od innych
ze względu na niepełnosprawność osoby bliskiej, a także nawet gdyby okazało się, że i ona sama ma
jakieś braki psycho- ruchowe

151

wykonywanego zawodu, czy też pełnionej funkcji. Obrazują to następujące fragmenty
prowadzonych przeze mnie wywiadów swobodnych, które oddają charakter najczęściej
padających odpowiedzi:
„Mój wnuk jest niepełnosprawny, ma wczesno dziecięce porażenie mózgowe,
uszkodzoną tę część mózgu, która odpowiada za ruch, także intelektualnie jest sprawny,
jednak jego kończyny są spastyczne, kolana idą lekko do środka, tułów do przodu, gdy
chodzi, a właściwie posuwa się do przodu, widać to bardzo wyraźnie. Gdyby nie to, że
zdobywaliśmy i wydawali masę pieniędzy na jego rehabilitacje byłoby jeszcze gorzej.
Nie umiał nawet siadać. Trzeba było pracować nad wszystkim, nie tylko nad wzrostem
sprawności ruchowej, ale i nad samą motywacją do ćwiczeń, do chęci pokonywania
swoich ograniczeń, rozwoju umiejętności. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy ile
kolejnych ruchów składa się choćby na wstawanie z łóżka. Jak wielką wartość ma
samodzielne chodzenie, możliwość zdawania kolejnych egzaminów, przystąpienia do
matury, czy stanięcia przed komisją wojskową, nawet jeśli postawa na baczność jest
niemożliwa do wykonania. Mój wnuk przyjechał na taką komisje, ale na drugie piętro
nie dał rady wejść, a oni nawet do niego nie zeszli, nie zdawali sobie sprawy, jakie to
dla niego ważne pokazać się im, gdy skończył 18 lat i dostał wezwanie do stawienia się
na komisję wojskową, tak jak każdy inny chłopak. Dla mnie ci ludzie, to bohaterowie.
Nie rozumiem tych, którzy są im wrodzy, cenię tych, którzy chcą im pomagać. Gdy
byłam na pierwszej zabawie dla dzieci takich jak mój wnuk, cieszyłam się z nimi, a
równocześnie popłakałam się ze wzruszenia widząc, jak dzieci, które nie umieją się nie
tylko sprawnie poruszać, ale i nawet nikt nie nauczył ich jak się śmiać, na różne
sposoby wykrzywiają swoje buzie z radości. Wiem ile wysiłku i samozaparcia kosztuje
takie osoby pokonywanie własnych braków, ale i ile znaczy dla nich wsparcie ludzi
zdrowych. Dlatego pomagam, głównie przy akcjach, ale pomagam na tyle na ile
pozwalają mi siły i czas” – mówi babcia jednego z niepełnosprawnych chłopców, Pani
Ewa
Jedna z matek, Pani Krystyna powiedziała, że tak jak inne matki, na spotkania
wspólnoty w ramach ruchu Wiara i Światło przychodzi ze swoim niepełnosprawnym
dzieckiem ponieważ „jest jak w rodzinie- jeden drugiemu pomaga, za drugiego czuje
się odpowiedzialny”. W odniesieniu do tego dodam, że co wydaje się być istotne,
wolontariusze rzeczywiście mogą stanowić grupę, z którą jednostka na rzecz której
działają, czuje się integralnie związana niemal tak samo jak z rodziną będącą przecież
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podstawową komórką społeczną, czy też grupami koleżeńskimi, które również
odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu jednostki. (Rybicki P., 1972, s. 284)
Pomiędzy poszczególnymi wolontariuszami, ale i pomiędzy nimi, a ich podopiecznymi,
czy też specjalistami wytwarzają się - często motywujące do działania - więzi, bądź
rodzące się przyjaźnie. Pomagający czują się potrzebnymi, a poprzez to kimś ważnym
dla systemu, którego częścią się stają. Niejednokrotnie towarzyszy im uczucie, że teraz
są kimś ważnym, trybikiem, bez którego ta cała maszyneria nie działałaby tak sprawnie
- częścią zespołu. Nierzadko towarzyszy im przyjemne wrażenie, że mogą coś zmieniać,
zmieniać na lepsze, a to sprzyja chęci identyfikowania się przez nich z grupą, z danym
podmiotem- organizatorem. Idźmy jednak dalej. Matka 24-letniego, niepełnosprawnego
syna stwierdziła „coś trzeba robić. Rehabilitacja, rehabilitacją, ale nie wszystko da się
naprawić. Trzeba być też wśród ludzi. Nie można stać i czekać. Ja mam jeszcze dwójkę
dzieci oprócz niego i wszyscy uczestniczymy w wycieczkach górskich dzięki Komisji ds.
niepełnosprawnych PTTK. Pomagam jak mogę, ale nie tylko ja, bo i inne matki, babcie.
Najbardziej cieszy to, że tyle młodych zdrowych ludzi jest tu i… działa. My mamuśki
jesteśmy, bo nasze dzieci są powodem, ale oni… to po prostu wspaniali ludzie”. W tym
miejscu, w odniesieniu do moich obserwacji, wskazanym jest dodać, że aktywizacja
wolontaryjna osób spokrewnionych z podopiecznymi to nierzadko forma wsparcia i dla
ich samych. Praca wolontariuszy nawet, gdy z założenia skierowana jest na określone
jednostki, określoną grupę z danego kręgu problemów społecznych, ma w pewnym
stopniu charakter wspierający dla całej rodziny, (Burns L., 1999) co bardzo wyraźnie
widzimy w kontekście niepełnosprawności.
Poza

odpowiedziami

krewnych

przytoczę

jeszcze

wybrane

osób

dorosłych

niespokrewnionych z podopiecznymi. Przykładowo jedna z nauczycielek, a zarazem
przewodnik górski Pani Magdalena powiedziała: „Praca w szkole specjalnej
spowodowała, że chciałam czegoś więcej. PTTK, dało pewne możliwości najpierw w
ramach Komisji młodzieżowej, potem Komisji ds. niepełnosprawnych.” Pewne
dopełnienie tej wypowiedzi mogą stanowić słowa innej nauczycielki Pani Beaty, która
mówi „Na początku, to tak sama nie wiedziałam, ale jeżeli raz się pojedzie to, to
wciąga, uzależnia. Potem już nie tylko jeździ się z dzieciakami na wycieczki, ale i
organizuje imprezy, werbuje wolontariuszy… W sumie to, to stosunkowo łatwe zaprosić
młodzież do wolontariatu. Na początek przynajmniej część zgłasza się pewnie bo liczy
na lepsze stopnie, ale potem albo ich nastawienie się zmienia, albo po prostu odpadają.
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No cóż nie każdy jest gotowy do takiej pracy. Dla niektórych kontakt z osobami
niepełnosprawnymi bywa trudny”. Jedną z form aktywizacji młodych ludzi w ramach
wolontariatu jest powoływanie do życia szkolnych kół wolontariatu, czy też klubów
wolontariusza (Misztela M. (red.), 2006) ich praca może wykraczać poza mury szkoły,
bądź poprzez organizację akcji wychodzących na zewnątrz, bądź współpracę z innymi
podmiotami- organizatorami.
Przytoczone powyżej wypowiedzi stanowią jedne z wielu podobnych.
Przybliżają pewne schematy odnoszące się do aktywizacji w ramach wolontariatu. W
tym przypadku w obszarze problemu społecznego, jakim jest niepełnosprawność.
Wróćmy jednak do struktury badanej populacji. Oprócz rozkładu ze względu
na wiek i płeć warto zwrócić uwagę także na kwestie wykształcenia oraz zatrudnienia.
Schemat nr 31. Struktura badanej populacji ze względu na wykształcenie
Struktura
badanej populacji
ze względu
na wykształcenia

wyższe
policealne
średnie
zawodowe
gimnazjalne
podstawowe

mężczyźni
kobiety
65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

niepełne podstawowe

ogółem

Jak pokazuje schemat numer 31 w badanej populacji dominowały osoby z
wykształceniem średnim, w tym zwłaszcza mężczyźni, w drugiej kolejności z
podstawowym. Wyniki te wydają się w pewnym stopniu odzwierciedlać udział
wolontariuszy według wieku. Najliczniejszą grupę stanowiły tu osoby między 21, a 30
rokiem życia (zwłaszcza mężczyźni), a więc nierzadko być może nawet jeszcze ci nie
mogący mieć innego wykształcenia. Pewne potwierdzenie tego odnajdujemy w
schemacie numer 32, gdzie widzimy, że w badanej populacji dominują studenci, a na
drugiej pozycji co do ilości są uczniowie. Przy czym, co wydaje się być interesujące
trzecią co do liczebności grupę stanowią osoby zatrudnione, a pośród nich znów
głównie mężczyźni. W pierwszej chwili może to zaskakiwać, ale gdy dowiadujemy się,
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co wynika z moich obserwacji, że w większości przypadków mężczyźni wolontaryjnie
wspierają głównie przeprowadzanie akcji, wycieczek, a więc przede wszystkim, choć
oczywiście nie wyłącznie, działania okazjonalne wymagające, o czym była już
wcześniej

mowa,

wsparcia

fizycznego

w

zakresie

poruszania

się

osób

niepełnosprawnych, wtedy na te wyniki zostaje rzucone nowe światło, chociażby na
kwestię godzenia obowiązków zawodowych z wolontariatem. Uwagę zwraca również,
że wśród bezrobotnych w badanej populacji częściej spotykamy mężczyzn niż kobiety,
ale w ogóle nie występują oni w grupie emerytów i rencistów. W tej ostatniej grupie
oraz wśród studentów mamy do czynienia z dominacją kobiet w kontekście ich udziału
w badanej populacji.
Schemat nr 32. Struktura badanej populacji ze względu na zatrudnienie
Struktura
badanej populacji
ze względu
na zatrudnienie

emeryci i renciści

bezrobotni

zatrudnieni

studenci

mężczyźni
uczniowie

kobiety
45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

ogółem

Ostatnim elementem odnoszącym się do struktury badanej populacji na który
chciałam zwrócić jeszcze uwagę jest kwestia okresu, czy innymi słowy stażu
aktywizacji w ramach działalności wolontaryjnej, co obrazuje schemat numer 33.
Przyglądając mu się zauważamy, że choć w stosunku do wyników badań
ogólnopolskich rozróżnienie w odniesieniu do płci nie jest tu tak jaskrawe, to jednak
zdaje się, że i tutaj zaznacza się trend zgodnie z którym jeśli chodzi o dłuższy staż pracy
wolontaryjnej to jednak większy udział jest mężczyzn, natomiast krótszy, w tym
akcyjny, jednak kobiet. Poza tym, na co należy zwrócić uwagę działania akcyjne
ogólnie zdają się cieszyć największą popularnością. W odniesieniu do niniejszych
lokalnych badań wskazanym jest zaznaczyć, że przez działania akcyjne rozumie się tu
w zasadzie wyłącznie różnego typu imprezy okolicznościowe, wycieczki, turnieje,
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dedykowane spektakle, ewentualne aukcje. W przypadku podmiotów- organizatorów
objętych badaniami nie organizowane są kwesty uliczne, w które ogólnie w Polsce
angażują się całe rzesze wolontariuszy, zwłaszcza w ramach dużych, nagłaśnianych
medialnie akcji.
Schemat nr 33. Struktura badanej populacji w odniesieniu do stażu aktywności
wolontaryjnej

Struktura
badanej populacji
w odniesieniu
do stażu
aktywności
wolontaryjnej

37 i więcej
34-36 miesięcy
31-33 miesięcy
28-30 miesięcy
25-27 miesięcy
22-24 miesięcy
19-21 miesięcy
16-18 miesięcy
13-15 miesięcy
11 - 12 miesięcy
7-9 miesięcy
4-6 miesięcy
1-3 miesięcy

mężczyźni

poniżej 1 miesiąca

kobiety

działam tylko podczas akcji

20%

15%

10%

5%

0%

ogółem

Przedstawioną w niniejszej części strukturę badanej populacji nie możemy
nazwać zminiaturyzowaną kopią populacji, która wzięła udział w badaniach
ogólnopolskich. Możemy jednak powiedzieć, że stanowi ona ciekawy wycinek
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rzeczywistości społecznej, pewien przykład w odniesieniu do aktywizacji wolontariuszy
w wymiarze lokalnym, w odniesieniu do konkretnego problemu. Z pewną premedytacją
opisując ją odwołałam się do wybranych kwestii wynikających z moich obserwacji oraz
fragmentów wywiadów swobodnych, gdyż odnoszą się one właśnie do niniejszej
populacji. Ale to jeszcze nie koniec. Zanim zamknę ten wątek, chciałabym odnieść się
jeszcze do pewnych interesujących wątków moich obserwacji zaczynając jednak od
przytoczenia jeszcze dwóch cytatów z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów
swobodnych. Odnoszą się one nie tyle do samej kwestii motywacji do rozpoczęcia i
zakończenia aktywności wolontaryjnej, co raczej obrania pewnej ścieżki życiowej. Są to
odpowiedzi, czy raczej opinie dwóch spośród organizatorów aktywności wolontaryjnej,
jej koordynatorów. Odnoszą się one do wolontariuszy biorących udział w niniejszych
badaniach lokalnych.
Wolontariusze „to najczęściej ludzie młodzi dopiero szukający swej drogi życia. Często
na początku niewiedzą nawet jak się zachować wobec osób niepełnosprawnych. Do
przyjścia tu kierują ich różne pobudki chęć pomocy, potrzeba sprawdzenia samych
siebie, współczucie i najgorsza z możliwych – litość. Nie wszyscy się tu odnajdują. I tak
jedni zostają stając się przyjaciółmi osób niepełnosprawnych odkrywając, że nie są
tylko tymi, od których się bierze, dawcami swego czasu, zaangażowania, pomocy, ale że
mogą się też przy swoich sprawnych inaczej przyjaciołach oraz od nich wiele nauczyć,
jak na przykład cierpliwości, pokory oraz cieszenia się z małych rzeczy, a inni
odchodzą, bo nie potrafili się tutaj odnaleźć, co nie znaczy, że nie wrócą. Ci, którzy
zostają idą potem najczęściej na studia związane z rewalidacją, pedagogiką lub pracą
socjalną i nie zapominają o nas odwiedzając, kiedy tylko czas im na to pozwoli.” –
powiedział moderator wspólnoty Wesołe Aniołki działającej w ramach ruchu Wiara i
światło ks. P. Mamak. Co ciekawe i Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” powiedziała, że „Wielu
spośród wolontariuszy, którzy tu przychodzą, idą później na studia związane z pracą z
niepełnosprawnymi, jak na medycynę, rehabilitację, rewalidacje. Przykładowo
przychodziła tu kiedyś dziewczyna, która zawsze twierdziła, że pójdzie na medycynę, ale
by zostać dentystką. Jednak w momencie, gdy miała wybrać specjalizację, przyszła do
mnie i powiedziała, że się waha, bo dzięki temu, że tu przychodziła i pomagała wydaje
się jej, że jednak będzie się chyba bardziej realizować, jeśli wybierze specjalizację
związaną z rehabilitacją. I tak zrobiła."
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Odnosząc się do wypowiedzi ks. P. Mamaka, przynajmniej mnie rzuca się w
oczy kwestia litości, jako jednej z motywacji do rozpoczęcia aktywności wolontaryjnej.
Nie padła ona ani raz pośród odpowiedzi udzielanych w ramach wywiadów
kwestionariuszowych przez wolontariuszy, a mimo to jest dostrzegana przez osoby
koordynujące działalność wolontariuszy. Również i ja podczas swoich obserwacji, tych
uczestniczących, miałam do czynienia z osobami, które nie do końca potrafiły ukryć, że
ich motywacją do działania wolontaryjnego była właśnie litość, ale rzadko się do tego
oficjalnie przyznawały, często bardzo szybko rezygnowały. To jest jednak tylko taka
jedna mała kwestia. Dużo większe znaczenie wydaje się mieć to, że organizatorzy
aktywności wolontaryjnej przedstawiają ją jako pewien etap w życiu o charakterze
edukacyjnym, mający wpływ na późniejsze decyzje w kontekście rozwoju
zawodowego. Co ciekawe, chciałabym w tym miejscu dodać, że wypowiedzi w
podobnym tonie udzieliła także między innymi przewodnicząca Komisji ds.
Niepełnosprawnych PTTK o./Beskid. Ze względu na liczony w latach staż pełnienia
przez wyżej wymienione osoby określonych funkcji można założyć, że ich odpowiedzi
mają przełożenie na rzeczywistość. Jeśli, tak jest to pozwala to na stwierdzenie, że
wolontariat można traktować jako czas poszukiwania swego miejsca w życiu, nadania
mu sensu, czy też kwestię samorealizacji, (Kotlarska-Michalska A., 2005) pozyskiwania
i lub rozwijania umiejętności, bądź zdobywanie doświadczenia. Jeśli tak jest to
powiemy o wolontariacie, jako o możliwości zaspokajania potrzeb takich jak chociażby
samorealizacja, stawiając ją obok takich jak przynależności i bezpieczeństwa,
zaspokojenie których w odniesieniu do wypowiedzi osób spokrewnionych z
podopiecznymi, ale i samych wolontariuszy jest możliwe i praktykowane przy okazji
pracy wolontaryjnej.
Przytoczone dotąd dane pokazują nam pewien obraz wolontariuszy. Celem
dopełnienia go zapoznajmy się teraz z różnorodnością możliwych do pełnienia przez
wolontariuszy funkcji, form pracy wolontaryjnej.
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5.3. W kadrze oka i obiektywu.
Praca ochotnicza i jej barwy. W świetle badań autorskich

Niniejsza część oparta będzie na moich obserwacjach oraz fotografii, jako
metodzie wizualizacji. Postaram się tu zmierzyć z obrazem wolontariatu i
wolontariuszy, pokazać różnice między pracą wolontaryjną oraz pseudo- wolontaryjną.
Ponadto przedstawię różnorodność możliwych form pracy wolontaryjnej.
Zjawisko wolontariatu wydaje się być szczególnie interesujące ze względu na
fakt, iż powiedzenie „homo homini lupus”83 nie jest czymś nowym w historii ludzkości.
Zasada wymiany - coś za coś funkcjonuje w rzeczywistości społecznej od
najdawniejszych czasów. Każda ze stron, co opisuje teoria racjonalnych oczekiwań,
chcąc pozyskać jakąś określoną wartość dąży do uzyskania nadwyżki korzyści w
stosunku do kosztów. (Sztompka P., 2007) Dobra podlegające wymianie mogą być
zarówno materialne, jak i niematerialne. W kontekście wolontariatu możemy
powiedzieć, że pracować społecznie oznacza nie czerpać zysków, ale jak pokazują
wyniki przedstawionych już przeze mnie wywiadów kwestionariuszowych,

jednak

tylko i wyłącznie tych materialnych.84 Pozyskiwanie korzyści nie jest co prawda tym, co
przyświeca idei wolontariatu, ale nie można powiedzieć, że tego typu aktywność jest od
owego zupełnie wolna. Z całą pewnością uczciwy wolontariusz nawet, jeśli nie to go
popycha do podejmowania się społecznie pracy, w zamian za swoje poświęcenie, jak to
już sygnalizowałam, ma możliwość zdobycia: doświadczenia, wiedzy, umiejętności,
przyjaźni, a także uznania, poczucia bycia potrzebnym, wdzięczności, określonej
pozycji społecznej, samorealizacji, i tym podobnych. Wyróżnione w tym miejscu
korzyści nie mają bezpośrednio związku z wymiarem materialnym, ale mogą mieć na
nie przełożenie w czasie rzeczywistym lub przyszłym, przykładowo w pracy

83
84

z łac.: człowiek człowiekowi wilkiem
Oczywiście odnosi się to tylko do czystej formy wolontariatu, gdy nie mamy do czynienia z tak
zwanymi dowodami wdzięczności jakimi mogą być przykładowo prezenty, bezpłatny udział w
szkoleniach, czy wycieczkach, bądź tak zwaną „lewizną” rozumianą, jako branie na użytek własny tego,
co było przeznaczone dla potrzebujących lub łapówkami w zamian za przyspieszenie lub obcięcie
danych działań, częściową lub całkowitą rezygnację z nich.
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zawodowej,85 czy też w życiu prywatnym86. Podobnie jak nieformalne gratyfikacje o
charakterze materialnym, stanowią one czynniki motywacyjne do podejmowania i/lub
kontynuowania aktywności pomocowej, o której tu mowa. Takie ujęcie aktywności
wolontaryjnej może budzić pewne wątpliwości, a nawet kontrowersje, co do
bezinteresowności tego typu formy działań społecznych, niemniej jednak, jak wynika z
moich badań, wydaje się obrazować stan faktyczny i jest jedynie przyczynkiem do
pełnego spojrzenia na tego typu aktywność, która ukierunkowana jest na szeroko
rozumianą pomoc drugiemu człowiekowi. W takim ujęciu, z cała pewnością
moglibyśmy postawić znak równości pomiędzy wolontariatem, a woluntaryzmem.
Niemniej jednak odnosząc się wyłącznie do założeń konceptualnych powiemy, że
wolontariat posiada znamiona woluntaryzmu, niemniej jednak pojęć tych nie
powinniśmy ze sobą mieszać. Prawdą jest, że w obu przypadkach podstawę do działania
stanowi wola jednostki, niemniej jednak w przypadku woluntaryzmu winniśmy
zaznaczyć, że charakteryzuje się on „niezdolnością do dostrzegania wartości
samoistnej, autotelicznej w podejmowanych działaniach” (Witkowski L., 2005, s. 2627), podczas gdy, zgodnie z założeniami teoretycznymi, w przypadku wolontariatu
sytuacja wygląda odmiennie. Podczas, gdy w odniesieniu do wolontariatu generalnie
mówimy, o tym że pomoc innym jest wartością samą w sobie i nie wymaga
wynagrodzenia, to w przypadku woluntaryzmu powiemy, że takowe jest w pewnym
sensie oczekiwane. (Witkowski L., 2005) Podkreśla się znaczenie wpływu otoczenia
zewnętrznego na decyzje jednostki.
Przejdźmy dalej. Określenia, które bywają używane, jako synonimy pojęcia
wolontariat są bardzo różnorodne i o różnym zabarwieniu znaczeniowym, ale
koncentrują się wokół jednej osi, osi którą jest działalność o charakterze pomocowym.
Pośród nich wyróżnić możemy między innymi takie jak: praca ochotnicza, siły
społeczne, działania filantropijne, praca społeczna, bezinteresowna aktywność
pomocowa, praca użyteczna społecznie, praca społeczno – użyteczna, praca w czynie
społecznym, obywatelskie zaangażowanie, czy też służba społeczna. (Kromolicka B.
(red.), 2005; Jurczak E., 2009; Dryja E., 2002) Wymieniony powyżej wachlarz pojęć
85

możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pracy wolontaryjnej w pracy
zawodowej – szersze, choć nie zawsze dokumentowane na papierze kwalifikacje; pewien atut w
procesach rekrutacyjnych
86
zwiększenie wrażliwości na określone profilem działalności wolontaryjnej kwestie, a co się z tym
wiąże możliwa zmiana podejścia do danych spraw, a nawet samego siebie; nowe przyjaźnie, czy
miłości i tak dalej
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łączy wspólna idea pomocniczości, niemniej jednak chociażby ze względu na
uwarunkowania historyczne przywołują różne skojarzenia. Przykładowo sformułowanie
praca w czynie społecznym kojarzy się nierzadko z - wymuszanym przez system ustroju
komunistycznego - przymusowym działaniem na rzecz dobra ogółu (pseudo
ochotniczym), co przybliżają fotografie numer 3 i 4.
Praca ochotnicza:
Fot. nr 3:87
Wolontariusze ochotniczo,
z własnej woli budują dom

dla

rodziny dotkniętej problemami
materialnymi.
Na zdjęciu widzimy
jak

stawiają

fundamenty.

(Gdańsk, ok.2006r.)
Fot. nr 4:88
Praca w czynie społecznym
w okresie PRL
–

obowiązkowe

ochotnicze

kopanie fundamentów
pod szkołę przez kobiety.
(Nowy Krymsk, ok. 1965r.)

Wykonywane zadania, jak widzimy to na fotografiach numer 3 i 4, mogą być
identyczne zarówno w przypadku tych, którzy wykonują je rzeczywiście ochotniczo z
własnej, nie przymuszonej woli, jak i tych, którzy byli, czy też są, zobligowani
obowiązkiem do działań „ochotniczych”.89

87

Ze
zbiorów
Stowarzyszenie
"Habitat
for
Humanity
Gdańsk":
pl.excelo.pl/upload_images/IMGfbjosm.jpg, 04.12.2008, godz. 01.12
88
Ze
zbiorów
Towarzystwa
Miłośników
Ziemi
http://www.babimojszczyzna.pl/_gfx/nk3d.JPG, 04.12.2008, godz. 01.03
89
Paradoksalnie we współczesnej Polsce także zdarza się, że mamy do czynienia z
działaniem ochotniczym. Przykładowo: 1) gimnazjaliści do podejmowania się pracy

http://habitatBabimojskiej:
wymuszanym
wolontaryjnej

161

Przyglądając się wyżej wymienionym zdjęciom widzimy, że mamy do
czynienia z interakcjami społecznymi o działaniu wzajemnie zorientowanym,
zorganizowanym wokół obserwowalnych symboli. (Sztompka P., 2005; Emmison M.,
Smith P., 2000) Pokazane grupy zogniskowane są na cel powstały następstwem
skupienia uwagi uczestników na określonym działaniu, jakim jest w tym przypadku
wybudowanie

budynku,

które

rozpoczyna

się

od

stawiania

fundamentów.

Równocześnie możemy tu również mówić o kooperacji osób uczestniczących w pracy.
Czynności, których się podejmują narzucają bowiem pewne, swoiste formy
współdziałania. Wymagają dodawania osobnych czynności i/lub ich skomplikowanej
koordynacji. ( Sztompka P., 2005) Obie grupy wykonują prace związane z tworzeniem
fundamentów pod zabudowę. Uczestnicy poszczególnych interakcji kooperują ze sobą
w ramach swoich grup, pomimo że w jednym przypadku mamy do czynienia z
działaniem, które rzeczywiście jest ochotniczym, a w drugim tylko pseudo
ochotniczym.
Osoby angażujące się w działalność wolontaryjną, w zależności od pola
działań jaki wybrały i istniejących na nim potrzeb, odgrywają różnorodne role. Są
„aktorami” w ramach podmiotów, z którymi związały swoją działalność. W odniesieniu
do czego, z całą pewnością możemy powiedzieć, że „scenariusz” ich pracy zależny jest
od tego co dyktuje polityka, charakter i grupa docelowa działań wybranego przez nich
podmiotu - organizatora, ale również od ich indywidualnych predyspozycji,
umiejętności społecznych i cech osobowościowych. Pośród synonimów pojęcia
wolontariusz wyróżnić należy przede wszystkim takie jak: społecznik, człowiek dobrej

motywowani są punktami za tego typu aktywność. Punktami, które mają wpływ na dostanie się przez
nich do wybranych szkół średnich; 2) Studentów do pracy wolontaryjnej zdarza się, że bardziej
mobilizuje możliwość uzyskania lepszej noty niż wewnętrzna chęć do bezinteresownego pomagania
innym; 3) Wyrokiem sądów część osób miewa zasądzone tak zwane prace społeczne. We wszystkich z
powyżej wymienionych i im podobnym przypadkach, mamy do czynienia z działaniem w dobrej
wierze, mającym na celu rozbudzić w ludziach zapał i umiejętność pomagania innym, pogłębienie ich
wrażliwości. Czasem to się udaje i ktoś, kto najpierw był wolontariuszem z obowiązku, zaczyna być
nim z własnej woli, bezinteresownie. Ale czy w związku z tym możemy powiedzieć, że cel uświęca
środki… Sądzę, że wiele do powiedzenia mieli by tu etycy. Z punktu widzenia socjologa możemy
jedynie mówić o pewnych mechanizmach manipulacji, socjotechnikach (Smolski R., Smolski M.,
Stadtmüller E. H., 1999) skoncentrowanych na cel, jakim w tym przypadku jest aktywizowanie
jednostek do działalności wolontaryjnej, kształtowanie takich właśnie postaw. O procentowym udziale
osób podejmujących się pracy jako wolontariusze ze względu na przymus zewnętrzny bądź jego brak,
czy też o odsetku jednostek, które wolontariuszami zostały ponieważ dawało im to możliwość
uzyskania „namacalnych” profitów i/lub uniknięcia niechcianych konsekwencji (ze względu na
przymus), a przeistoczyły się w tych, dla których przestało to mieć znaczenie.

162

woli, czy też ochotnik. Warto zaznaczyć również, że ten typ ludzi można także nazwać
„aktorami sensu” (Koralewicz J., Malewska- Peyre H., 1998, s. 77), gdyż stanowią oni
kategorię osób, według założeń teoretycznych, angażujących się z pobudek etycznych w
działalność, która nierzadko jest innowacyjna. W takim ujęciu powiemy, że do działania
skłania ich wewnętrzny sprzeciw wobec zła, które spotyka innych. (Koralewicz J.,
Malewska- Peyre H., 1998) W zestawieniu z wynikami moich badań wydaje się jednak,
że nie do końca tak jest, co szerzej zostało przedstawione w części 5.2. niniejeszej
rozprawy w odniesieniu do motywów do rozpoczęcia pracy wolontaryjnej.
Popularnym, czy raczej popularyzowanym w środkach masowego przekazu, a
traktowanym dość ostrożnie w środowiskach naukowych jest twierdzenie, że
wolontariuszem może być każdy i w każdej dziedzinie życia, a zwłaszcza tam gdzie
potrzebna jest pomoc i wsparcie. (Olubiński A., 2005) Biorąc pod uwagę, to co
potwierdzają moje obserwacje, a mianowicie, że poza chęciami człowiek musi, a
przynajmniej powinien mieć pewne predyspozycje do określonych działań, trzeba
przyznać, że to dość odważne założenie.90 Podczas, gdy jak się wydaje, ciężko
podważyć opinię zgodnie, z którą wolontariat to jeden z dobrych sposobów na
zdobywanie doświadczenia oraz umiejętności zawodowych i życiowych, (Olubiński A.,
2005) to nad wyżej wymienionymi określeniami KAŻDY i KAŻDEJ warto się
zatrzymać i zastanowić. Pomagać można na różne sposoby, w wielu przypadkach nie
wymaga to nawet pełnej sprawności psychoruchowej. Zauważymy jednak pewne
różnice jakościowe uwarunkowane umiejętnościami oraz możliwościami osób
podejmujących się działań pomocowych. Przykładowo o wiele łatwiej jest pomóc w
poruszaniu się na wózku inwalidzkim osobie w pełni sprawnej ruchowo niż takiej, która
ma jakieś dysfunkcje w obszarze kończyn dolnych lub górnych, choć oczywiście nie
zawsze jest to niemożliwe.

90

W tym miejscu wskazanym jest zaznaczyć, że brak predyspozycji i przede wszystkim, chociaż
ogólnego przygotowania do działania może prowadzić do katastrofalnych następstw tak dla
pomagającego jak i podmiotu jego działania. Nie chcę całkowicie dyskryminować w tym miejscu
działania intuicyjnego, które uważam, że niejednokrotnie jest nie tylko właściwe, ale i twórcze, ale
muszę jednak zaznaczyć, że może być i szkodliwe.
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Fot. nr 5. Na szlaku – wyjście organizowane przez Komisję Integracji
z Niepełnosprawnymi PTTK o./Beskid91

Podobnie osoba z lekkim upośledzeniem umysłowym może pomagać, osobom
z dysfunkcjami ruchowymi, a także psychoruchowymi, niemniej jednak osobie w pełni
sprawnej, co pokazuje fotografia numer 5, z całą pewnością jest łatwej.
W każdym z wymienionych powyżej przypadków pomoc innym może mieć
charakter terapeutyczny dla pomagającego, podobnie jak niejednokrotnie ma na
przykład dla neofitów.92 Idąc dalej, nie tylko dysfunkcje psychoruchowe niosą ze sobą
pewne ograniczenia w zakresie możliwych do wykonania zadań. Ktoś, kto nie ma
zdolności aktorskich nie poprowadzi dobrze grupy teatralnej. Osoba nie mająca
podejścia do dzieci, ale za to świetnie dogaduje się z osobami starszymi, jak się wydaje,
lepiej by pomagała tym drugim, niż męczyła siebie i innych na siłę starając się coś sobie
lub komuś udowodnić, gdyż może to przynieść więcej szkód niż korzyści. I wreszcie Ci,
w przypadku których określenie wolontariat wydaje się być całkowicie nieadekwatne osoby „przykute” do łóżka, z brakiem świadomości. Możliwe, że jakiś gest lub mina
tych jednostek coś komuś uświadomi, w jakiś sposób, w czymś pomoże, ale ciężko w
tym przypadku mówić o pracy wolontaryjnej.
91

Ze zbiorów prywatnych J. Jeleń, 2008, turystyka osób niepełnosprawnych ze zdrowymi organizowana
przez Komisję Integracji z Niepełnosprawnymi PTTK o./Beskid
92
Przykładowo osoby, które leczyły się w Poradniach i Ośrodkach MONAR, często jako neofici pracują
z uzależnionymi. Pomoc im to nie tylko wykorzystywanie zdobytej w trakcie trwania w nałogu wiedzy,
ale i bardziej lub mniej uświadomione przez neofitę, mające charakter terapeutyczny, wzmacnianie
samego siebie, utwierdzanie się w przekonaniu, że wybrało się właściwą drogę. Ponadto aktywowanie
się w ten sposób, osób które uwolniły się od nałogu, pozwala czuć się im potrzebnymi, nadaje ich życiu
sens, nową jakość. Na początku nie rzadko jest to aktywność wolontaryjna.
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W odniesieniu do powyższego wydaje się, że rzeczywiście możemy
powiedzieć, iż braki w rozmaitych sferach aktywności i umiejętności ludzkich w
zdecydowanej większości przypadków nie dyskredytują jeśli chodzi o możliwość
niesienia pomocy wolontarynie. Niemniej jednak musimy wtedy dodać, że
uniemożliwiają podejmowanie się każdego z możliwych działań pomocowych, gdyż te,
aby miały sens i przynosiły oczekiwane efekty muszą mieć podstawę w
umiejętnościach, predyspozycjach i możliwościach pomagającego. Nie bez znaczenia są
także cechy osobowościowe. Poza tym obok intuicyjnego działania niebagatelne
znaczenie ma wiedza zdobyta w ramach przygotowania do określonej pracy
wolontaryjnej, co minimalizuje ryzyko uczenia się na błędach.
W tym miejscu przypomnę jeszcze, że praca wolontariuszy może mieć
zarówno charakter działań bezpośrednich (wolontariusz pracuje w ścisłych relacjach z
podopiecznymi), jak i pośrednich (wolontariusz wykonuje określone zadania, bez
bezpośredniej styczności z potrzebującymi, tylko na rzecz danego podmiotu
oddziaływań). Może być ona kierowana zarówno do określonych kategorii społecznych,
wyróżnianych ze względu na trudności z jakimi się borykają (przykładowo:
niepełnosprawnością, uzależnieniami, biedą, czy

bezdomnością), jak i ogółu

społeczeństwa bez sztywnego określania grupy docelowej,93 czy też do wybranych
jednostek. Co więcej przyjmuje ona bardzo różnorodne formy od pomocy przy
codziennych czynnościach (robieniu zakupów, poruszaniu się, czy ubieraniu) poprzez
przygotowywanie prezentacji artystycznych, edukacje, manifestacje, prace biurowe,
bądź tworzenie materiałów przydatnych podmiotowi w ramach, którego angażuje się
wolontariusz, aż po kwestowanie na określony cel.
Obszary działalności wolontaryjnej stoją ponad granicami terytorialnymi,
odnoszą się do zagadnień i problemów społecznych w związku, z czym mogą być
postrzegane zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Mowa tu tak o zasięgu
działań, jak i formach aktywności, ich powielaniu przez poszczególnych wolontariuszy i

93

mogą to być zarówno działania skierowane ogólnie do potrzebujących na przykład aktywność
wolontariuszy skupiających się przy Ośrodkach Pomocy Społecznej, jak i działania pośrednio
oddziałujące na rzecz innych ludzi, pośród których wymienić możemy chociażby: praca ruchów
ekologicznych na rzecz ochrony środowiska (fauny i flory), aktywu bibliotecznego skierowana na
promowanie czytelnictwa, czy teatrów amatorskich społecznie tworzących i przedstawiających
spektakle celem krzewienia kultury pośród różnorodnych grup społecznych.
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poszczególne podmioty- organizatorów nie zależnie od lokalizacji. Przybliżą to
fotografie numer 6 do 26.
Fot. nr 6: 94
Wolontariusze kwestujący na ulicach
Polski podczas corocznej akcji Jurka
Owsiaka - Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy

Fot. nr 7: 95
Wsparcie potrzebujących. Zbiórka
żywności dla potrzebujących przez
wolontariat Hojnowskiego Stowarzyszenia
Sami Sobie

Fot. nr 8: 96
Wsparcie potrzebujących. Posiłki dla
najuboższych wydawane przez Kuchnie
Caritas

94

Ze zbiorów własnych, 2010, akcja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Ze
zbiorów
Hojnowskiego
Stowarzyszenia
Sami
Sobie:
http://www.h3s.pl/files/image/zbiorka/Wielkanocna%20Zbi%C3%B3rka%20%C5%BBywno%C5%9B
ci%202009%20002%20(Custom).jpg, 10.11.2009, godz. 19.01
96
Ze zbiorów Caritas: http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/kuchnie.php, 10.11.2009, godz. 20.24
95

166

Fot. nr 9: 97
Performance wolontariuszy Amnesty
International przed ambasadą chińską w
sprawie Tybetu. W trakcie
pseudoolimpiady odczytywali nazwiska
więźniów politycznych.

Fot. nr 10: 98
Akcja agitacyjno- promocyjna określonego
stylu/jakości życia, mająca skłaniać do
zmiany postaw (w tym przypadku chodzi o
używanie świetlówek zamiast tradycyjnych
żarówek). Organizatorem jest Greenpeace
w Łodzi.

Fot. nr 11: 99
Działalność chrystianizacyjno dobroczynna Armii Zbawienia w Japonii

97

Ze zbiorów Wiadomości24.pl: http://d.wiadomosci24.pl/g2/42/e5/23/65233_1209315127_1b6f_p.jpeg,
17.02.2009r., godz. 04.30
98
Ze zbiorów MMLODZ.pl: http://www.mmlodz.pl/rep/newsph/303/1350.3.jpg,11.10.2009, godz.19.15
99
Ze
zbiorów
portalu
wikimedia.org/wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Salvation_Army_Japan_2006.jpg/250pxSalvation_Army_Japan_2006.jpg, 10.11.2009r., godz.17.34
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Fot. nr 12: 100
Akcja ekologiczna, ratowanie zwierząt –
wielorybów. Organizowana przez Greenpeace

Fot. nr 13:101
Ekolog Greenpeace przywiązany do drzewa
w proteście przeciwko budowie drogi przez
Dolinę Rospudy

Fot. nr 14: 102
Wsparcie potrzebujących. Konwój
wolontariuszy z darami do Iraku. Akcja
organizowana przez PCK.

Fot. nr 15: 103
Społeczna akcja oddawania krwi.
Organizowana przez PCK. Można
powiedzieć, że wolontariuszami
są tu już i sami krwiodawcy

100

Ze
zbiorów
Tygodnika
Powszechnego:
http://m.onet.pl/_m/28be95aae34d1a5f7c6931ff827dd3dd,29,1.jpg , 10.11.2009, godz. 19.18
101
Ze zbiorów portalu wiadomości24.pl:
http://d.wiadomosci24.pl/g2/14/07/15/35860_1185717369_5473_d.jpeg, 07.03.2011, godz. 15.03
102
Ze zbiorów WP Wojsko Polskie: http://www.wojsko-polskie.pl/oldfiles/get/3185/MS5qcGc%3D ,
10.11.2009, godz. 20.38
103
Ze zbiorów PCK: http://www.oddajkrew.pl/files/fck/Image/News/200803_lomza/02.jpg , 10.11.2009,
godz. 20.36
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Fot. nr 16: 104
Akcja informacyjno – edukacyjna. Pokaz
metod ratowania życia celem wzrostu wiedzy i
umiejętności w społeczeństwie. Prowadzony
przez wolontariuszy PCK

Fot. nr 17: 105
Integracja poprzez obcowanie z naturą i taniec
osób niepełnosprawnych ze zdrowymi podczas
pikniku organizowanego przez Komisję
Młodzieżową PTTK o./Beskid Nowy Sącz

Fot. nr 18: 106
Integracja osób niepełnosprawnych ze
zdrowymi w ramach turystyki i rekreacji
(pokonywanie barier). Organizowane przez
wolontariat Komisji Integracji z
Niepełnosprawnymi o./Beskid Nowy Sącz

Fot. nr 19: 107
Organizacja akcji sportowo - rekreacyjnej
prowadzonej przez wolontariuszy Szkolnego
Koła Wolnotariatu „Volontarius” w Zespole
Szkół Panadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach

104

Ze
zbiorów
Pomorskiego
Serwisu
Informacyjnego
ziemi
Darłowskiej:
http://www.info.darlowo.pl/images/artykul1246997184.jpeg, 10.11.2009, godz. 20.39
105
Ze zbiorów własnych, 2004, Spotkanie w plenerze Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi PTTK
o/Beskid
106
Ze zbiorów prywatnych Beaty Koral, 2006, turystyka – wycieczka górska Komisji Integracji z
Niepełnosprawnymi PTTK o./Beskid Nowy
107

Ze
zbiorów
Zespołu
Szkół
Panadgimnazjalnych
nr
2
w
Koluszkach:
http://www.zsp2.info/photo/wolontariat/paraolimpiada_-_powiatowe_zawody_sportowe/2.JPG,
12.11.2009, godz.19.12
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Fot. nr 20: 108
Działalność informacyjno – edukacyjna.
Przekazywanie posiadanych wiedzy i
umiejętności w ramach działań wolontariatu
pracowniczego (pracownicy firmy
farmaceutycznej Pfizer mogą wyjeżdżać za
granicę by wolontaryjnie wspierać tamtejsze
organizacje pozarządowe. Program
realizowany w odpowiedzi na problem AIDS
w krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej)

Fot. nr 21: 109
Remont budynku klubu Trampolina dla
dzieci i młodzieży z wrzeszczańskich rodzin
dysfunkcyjnych przez wolontariuszy z
Fundacji Dr Clown oddział Gdańsk

Fot. nr 22: 110
Występ dla społeczności lokalnej
umożliwiający obcowanie ze sztuką w
mniejszych miastach, gdzie nie ma
zawodowych aktorów i teatrów. Bez
wynagrodzenia występują aktorzy teatru
amatorskiego - Sceny Poetyckiej DKK w
Nowym Sączu

Fot. nr 23: 111
Występ dla potrzebujących, samotnych, w
tym przypadku w Schronisku im. Św. Brata
Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi.

108

Ze zbiorów Gazeta Praca.pl: http://bi.gazeta.pl/im/3/4859/m4859273.jpg, 11.11.2009, godz. 23.03
Ze zbiorów MMTROJMIASTO.pl: http://www.mmtrojmiasto.pl/rep/newsph/4255/15911.3.jpg,
12.11.2009, godz. 18.58

109

110

Ze zbiorów własnych, 2004, Spektakl Sceny Poetyckiej DKK w Nowym Sączu (obecny MOK)
Ze
zbiorów
Fundacji
Ekologicznej
Arka,
http://www.fundacjaarka.pl/files/img/choinki_nadziei_2.big.jpg, 10.11.2009, godz. 19.06

111
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Fot. nr 24: 112
Oprawa artystyczna wieczoru poezji przez
zespół poezji śpiewanej i recytowanej
założony w ramach aktywu bibliotecznego
w SBP Nowy Sącz

Fot. nr 25: 113
Aktyw biblioteczny. Promowanie czytelnictwa
wśród najmłodszych poprzez zabawy z
książką z bohaterami bajek; mini spektakle
aktywizujące słuchaczy w SBP Nowy Sącz.

Fot. numer 26: 114
Aktyw biblioteczny. Układanie i oprawianie
zbiorów książek, katalogowanie w bibliotece
szkolnej w Drezdenku

Przedstawione tutaj fotografie numer 6 do 26 ilustrują różnorodność obszarów
działań wolontariatu, ale i ich różne typy oraz formy. Chociaż stanowią jedynie drobny
wycinek tego, z czym możemy się spotkać stykając się z wolontariatem, to z całą
pewnością pokazują szeroki wachlarz barw i odcieni aktywności wolontaryjnej. Co
112

Ze zbiorów własnych, 2004, oprawa artystyczna w SBP dla dorosłych czytelników
Ze zbiorów własnych, 2004, zajęcia artystyczno-edukacyjne w SBP dla najmłodszych czytelników
114
Ze zbiorów Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, http://www.sp1drezdenko.pl/wpcontent/uploads/2006/10/s1.jpg , 11.11.2009, godz.14.18
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ciekawe, odnosząc się do przedstawionych fotografii zauważamy, że w wielu
przypadkach mamy do czynienia z pewnym uniwersalizmem, a więc powszechnością
poszczególnych form działań w różnych zakątkach kraju i nawet świata, czy patrząc z
innej perspektywy w różnego typu podmiotach- organizatorach. I tak wymienić
możemy tu:
 wsparcie potrzebujących,
 kwesty,
 integracja,
 działania informacyjno – edukacyjne (przekazywanie i/lub promowanie wiedzy,
umiejętności, pewnych założeń, idei, poglądów),
 działania agitacyjno – promocyjne (przekazywanie i/lub promowanie pewnych
założeń, idei, poglądów opartych na wiedzy przyswojonej i zinternalizowanej z
jednostką/grupą organizującą),
 działalność aktywu bibliotecznego,
 ekologiczne (akcje obrońców przyrody),
 działania artystyczne,
 działania sportowo– rekreacyjne oraz turystyczne,
 akcje remontowo- budowlane

Odnosząc się do przybliżonych w tej części obserwacji oraz fotografii, które
obrazowały po pierwsze różnice pomiędzy ochotniczością, a pseudo ochotniczością, po
drugie kwestię możliwości w odniesieniu do bycia wolontariuszem, a po trzecie
wreszcie różnorodność możliwych form aktywizacji w ramach pracy wolontaryjnej i
zestawiając je z dotychczas przybliżonymi wynikami badań jeszcze dogłębniej
poznajemy zjawisko wolontariatu. Widzimy, że jego złożoność i wieloaspektowość
stanowi nie lada wyzwanie dla badacza. W związku z powyższym dopiero teraz, po
przybliżeniu tematu wolontariatu z wielu różnych perspektyw przejdę do próby
określenia typu idealnego wolontariusza.
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5.4. W poszukiwaniu typu idealnego

Odwołując się do wyników moich badań, a uściślając zestawiając
przeprowadzone wywiady z obserwacjami, możemy pokusić się o pewne generalizacje
ze względu na motywy zaangażowania do pracy wolontaryjnej, wyszczególnić typy. W
tym kontekście, przyglądając się wolontariuszom spotkamy się z całą paletę barw od
ideowców czy buntowników począwszy, poprzez ludzi szukających swojego miejsca w
życiu, bądź osoby potrzebujące być docenianymi po tych, których określimy, jako
niezaradnych życiowo, nieudaczników, a z drugiej strony tych, którym przypisuje się
miano karierowiczów. (Chimiak G., 2004, i.in.) Oczywiście część z ochotników to typy
mieszane jak na przykład ideowcy mażący o karierze, czy też karierowicze –
nieudacznicy, a więc osoby, którym nie powiodło się na przykład na scenie politycznej,
czy też artystycznej w związku z czym próbują osiągnąć sukces aktywizując się na
przykład w trzecim sektorze. Ci drudzy starają się być w centrum uwagi jak
najliczniejszego grona osób, potrzebują bycia docenianymi, niejednokrotnie zabiegają o
szum medialny wokół siebie na tle danego podmiotu– organizatora i/lub prowadzonych
przez zeń działań. Podejmując się krótkiej charakterystyki typów aktywistów,
wyróżnionych ze względu na motywy, możemy nakreślić pewien rysopis umożliwiający
identyfikacje poszczególnych z nich. I tak, uogólniając, przedstawić możemy to w
następujący sposób:
 Ideowcy, to najczęściej osoby pracujące w imię wyższych wartości, pełne wiary
w to, że dzięki temu co robią może się zmienić cały świat (podejście
społeczeństwa do danej kwestii, ludzkie postawy, politykę działań 115 oraz
świadomość);
 Buntownicy, to osoby sprzeciwiające się zastanej im rzeczywistości, a
przynajmniej jej wybranym aspektom (przykładowo dyskryminacji określonych
grup społecznych,116 braku poszanowania dla dóbr natury,117 czy kultury118). Ta
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Przykładowo: a) dostosowanie architektoniczne do potrzeb osób niepełnosprawnych; b) dostosowanie
architektury i infrastruktury do środowiska, dóbr przyrody, etc.; c) zwiększone nakłady finansowe na
ochronę danej grupy społecznej; d) inne istotne dla ochrony zdrowia, godności człowieka, środowiska,
dóbr kultury, etc.
116
Podmioty - organizatorzy działające na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych,
mniejszości narodowych, etc.
117
Podmioty - organizatorzy ochrony środowiska, jak Greenpix
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grupa osób, na pierwszy rzut oka, w zasadzie w dużej mierze może być
traktowana zbieżnie z ideowcami. Odróżnia ją jednak to, że bunt może być nie
tylko wyrazem poparcia dla wartości i zasad uznawanych przez podmiotorganizatora aktywności wolontaryjnej (w opozycji do tego z czym jednostka
styka się poza tą daną strukturą), ale i przeciwko nim, czy też wybranym z nich.
Mamy wówczas do czynienia z przeciwstawianiem się, które może prowadzić do
wyłonienia się jakiejś radykalnej struktury, lub po prostu przeprogramowania
dotychczasowej polityki działań, a nawet reorganizacji, czy też restrukturyzacji
danego podmiotu- organizatora;
 Szukający swojego miejsca w życiu to najczęściej młodzi ludzie, ale nie
wyłącznie. Ci pierwsi na ogół są w wieku szkolnym i/lub studiujący, jeszcze nie
do końca wiedzą co chcieliby w życiu robić, czy dany obszar oraz forma działań
jest tym co pozwoli im się realizować. Ci drudzy natomiast to ogólnie rzecz
biorąc ludzie dorośli, których drogi życiowe się nieco poplątały i nie do końca
wiedzą co ze sobą zrobić (spotkała ich jakaś tragedia życiowa, dotknął kryzys,
wiek lub zdrowie dały znać o sobie. W tej grupie często znajdują się renciści i
emeryci lub też bezrobotni oraz samotni. Zdecydowanie rzadziej aktywni
zawodowo i/lub rodzice – tych spotyka się głównie, gdy dany podmiotorganizator prowadzi działania skierowane na pomoc w przypadku problemów, z
którymi oni sami się borykają, jak na przykład niepełnosprawność członka
rodziny.);
 Niepoprawni optymiści, to osoby charakteryzujące się optymistycznoaktywistycznym punktem widzenia, (Frysztacki K., 2005) które zakładają, że ich
działalność ma zawsze czysto bezinteresowną formę oraz że nie ma takiej rzeczy,
która mogłaby ich skłonić do zaprzestania pracy wolontaryjnej. Wiąże się to z
tym, że dane zadanie może być oceniane jednostronnie – przykładowo
wolontariusz podejmując się pracy często myśli o korzyściach swego działania dla
innych, a nie o kosztach, jakie poniesie on sam (jak na przykład prywatny czas).
 Potrzebujący być docenianymi, to dość specyficzna grupa osób, które chętnie
podejmą się w zasadzie każdej leżącej w zasięgu ich możliwości pracy, ale tylko i
wyłącznie jeśli za swoje poświęcenie i działanie (w zasadzie bez względu na efekt
końcowy) zostaną docenione, a uściślając choć pochwalone (najlepiej publicznie),
118

Podmioty – organizatorzy wspierające rozwój kultury i sztuki, biblioteki i czytelnie umożliwiające
bezpłatny dostęp do literatury, etc.
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zwłaszcza przez znaczącą dla nich, a wiec ważną w podmiocie – organizatorze,
lub na jego zewnątrz, osobę. Jeśli nie będzie mieć to miejsca, to najpewniej
szybko wycofają się z jakiejkolwiek działalności nawet, gdy dysponują czasem i
możliwościami. W ramach danego podmiotu– organizatora aktywizują się
bowiem tak długo, jak długo słyszą pochwały wewnątrz i/lub na zewnątrz danej
struktury pomocowej;
 Nieudacznicy, czyli osoby niezaradne życiowo, których życie bywa pasmem
porażek (mowa tu zwłaszcza o wymiarze zawodowym). W aktywności społecznej
(lepiej lub gorzej) starają się odnaleźć, w końcu coś osiągnąć;
 Karierowicze to ludzie, dla których zaangażowanie się w działalność
wolontaryjną to po prostu krok do kariery, działanie będące częścią większego
planu pod kryptonimem „polowanie na posadę” w myśl założeń „pokaże się z
dobrej strony to mnie tu zatrudnią” lub „zdobędę tu kontakty, podniosę swój
prestiż i złapię super pracę”, i tym podobne;
 Inne, niesklasyfikowane
Wyróżnione tutaj typy, to pewne generalizacje stworzone na bazie odpowiedzi
uzyskanych od wolontariuszy oraz obserwacji własnych, przy pewnym odniesieniu do
typologii przybliżonej u G. Chimiak. Pozwalają nam spojrzeć na wolontariuszy przez
pryzmat pewnych uogólnień ułatwiających określenie, kim są wolontariusze w
wymiarze definicyjnym. Nie możemy jednak zapomnieć, że możemy mieć do czynienia
tak z czystymi typami, jak i mieszanymi, o możliwości ewolucji z jednych w drugie w
poszczególnych przypadkach nie zapominawszy. Odnosząc się do schematu numer 1
przedstawiającego bazę teoretyczną stanowiącą pewne fundamenty niniejszych
rozważań, wskazanym jest zwrócić uwagę na fakt, iż u podstaw każdego z nich zdają
się leżeć przede wszystkim, kształtowane w społeczeństwie i równocześnie
społeczeństwo kształtujące, ludzkie potrzeby. W odniesieniu do nich rodzą się pewne
oczekiwania i mniej lub bardziej świadomie, w oparciu o predyspozycje jednostki, jej
kompetencje, zostają więc wytyczone pewne zamierzenia, cele. Nie bez znaczenia w
kontekście zachowań wolontaryjnych ma poczucie skuteczności oraz czerpana zeń
satysfakcja. Ponieważ funkcjonujemy w ramach społeczeństwa na kształtowanie
naszych postaw bez wątpienia wpływ mają kultura oraz grupy odniesienia, z którymi
chcemy się identyfikować, do bycia częścią, których aspirujemy, a w związku z tym i
cechy społeczne płci. I tu koło się zamyka z jednej strony bowiem potrzeby wpływają
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na to jacy jesteśmy, jak funkcjonujemy w ramach społeczeństwa (między innymi: jakie
pełnimy role, podejmujemy decyzje, jak jesteśmy postrzegani), z drugiej społeczeństwo,
to co w jego ramach ma znaczenie, co zachodzi, wpływa na kształtowanie się ludzkich
potrzeb oraz ich hierarchie, także w kontekście aktywności wolontaryjnej. W związku z
powyższym zarówno kwestie ideologiczne, jak i praktyczne nie pozostają bez znaczenia
w kontekście aktywności ludzkiej. Rzecz jasna w zależności od przypadków większy
nacisk położony jest raz na jedno, raz na drugie, a czasem mamy do czynienia z pewną
równowagą między nimi, o kalkulacjach w kontekście zysków i strat nie zapominając.

5.5. Podsumowanie
Ujęte w niniejszym rozdziale wyniki badań z różnych stron pokazują będące
przedmiotem niniejszej rozprawy zjawisko wolontariatu w Polsce. Pozwoliły tym
samym na weryfikację postawionych przeze mnie hipotez, które jak mogliśmy
zauważyć w treści, zostały potwierdzone. Odnosząc się do uzyskanych danych z
przekonaniem możemy powiedzieć, że po pierwsze doświadczenie wolontaryjne jest
doceniane w procesach rekrutacyjnych, ale bywa pomijane w Curriculum Vitae ze
wzglądu na utrwalone w społeczeństwie przekonanie o jego braku wartości. Potwierdza
to fakt, że znaczna część osób decyzyjnych w kwestii zatrudnienia, bo blisko 70%
deklaruje, że przyjęło by osobę z doświadczeniem wolontaryjnym, a pomimo to
doświadczenie wolontaryjne nierzadko bywa pomijane przez aplikujących. Po drugie
faktem wydaje się być także to, że chociaż świadomość społeczna Polaków dotycząca
znaczenia wolontariatu wydaje się być wysoka, to gotowość do jej podejmowania stale
jest stosunkowo niewielka, na co wskazuje nieliczny udział Polaków w szeregach
wolontariuszy, który za wyjątkiem lat 2005 i 2006 sięgał maksymalnie kilkunastu
procent. Po trzecie niewątpliwie występuje związek pomiędzy motywacją do
rozpoczęcia oraz zakończenia działalności wolontaryjnej, a potrzebami ludzkimi i
cechami społeczno- kulturowymi płci, o czym mogliśmy się przekonać przyglądając się
wypowiedziom respondentów, jak i chociażby w odniesieniu do danych z obserwacji.
Przy czym w tym miejscu należy zaznaczyć, że powiązania te nie koniecznie muszą być
w pełni uświadomione przez samych wolontariuszy. Zwłaszcza w odniesieniu do
związku z kwestią zaspokajania potrzeb własnych należy pamiętać, że niejednokrotnie
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w przekonaniu wolontariusza (nawet jeśli na określonym etapie swojej pracy ma
świadomość możliwych korzyści) jego działania mają w pełni altruistyczny charakter.
Swojego zaangażowanie w pracę w ramach wolontariatu postrzega jako całkowicie
bezinteresowne i ochotnicze. Z kolei w odniesieniu do cech społeczno- kulturowych
płci w sposób szczególnie wyrazisty wydaje się zaznaczać związek pomiędzy stażem
aktywności wolontaryjnej, a przypisanym płciom rolom społecznym (także w
odniesieniu do uwarunkowań biologicznych) wymuszające określoną organizację czasu.
Na różnych etapach życia oczywiście może to się wiązać z różnymi priorytetami, jak
przykładowo: edukacja, praca, rodzina, wypełnienie pustki związanej z osamotnieniem
bądź utratą kogoś/czegoś. Odnosząc się do powyższego nie możemy jednak zapominać,
że obok cech społeczno-kulturowych płci niebagatelną rolę odgrywają tu cechy
indywidualne jednostki, zinternalizowane w procesie wychowania postawy, wpływ
społeczny oraz elementy biograficzne. Po czwarte z całą pewnością istnieje pewne
sprzężenie

zwrotne

pomiędzy

wizerunkiem

wolontariatu

i

wolontariuszy

prezentowanym przez media, a wyobrażeniem Polaków na ten temat. Ma to swoje
odzwierciedlenie między innymi w stosunku do aktywności wolontaryjnej w ramach
akcji nagłaśnianych przez media, co należy wiązać z niebagatelnym znaczeniem
wpływu społecznego.
Uogólniając możemy powiedzieć, że wolontariat zarówno przez osoby
związane z nim bezpośrednio, jak i obserwatorów najczęściej postrzegany jest jako
dobra, właściwa i wręcz pożądana forma aktywności. Niemniej jednak liczba
pozytywnie wypowiadających się na temat wolontariatu Polaków nie ma przełożenia na
liczbę weń angażujących się. Taki stan rzeczy może się wiązać z mniej lub bardziej
świadomą kalkulacją zysków i kosztów poprzez poszczególne jednostki. Poza tym w
pewnym stopniu z tym, że nie każdy kto pracuje wolontaryjnie określany jest mianem
wolontariusza oraz szczególną koncentracją zorganizowanej aktywności wolontaryjnej
w miastach, o czym to między innymi będzie szerzej mowa w następnym rozdziale.
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Rozdział 6.

Osadzenie wolontariatu
w rzeczywistości polskiej

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku krzewienia wiary katolickiej
chociażby w Polsce, czy Irlandii, gdzie wtapiano ją w istniejące już zwyczaje i obrzędy,
tak i w przypadku wolontariatu, wtopił się on w rzeczywistość naszego kraju. W
związku z powyższym, aby opisać zjawisko wolontariatu w Polsce nie można nań
patrzeć wyłącznie w sposób globalny (wolontariat na świecie), ale należy zwrócić
uwagę na charakterystyczne dlań cechy wynikające z przynależności narodowej.
Uściślając przyjrzeć mu się całościowo w kontekście kraju, ale i w wymiarze lokalnym.
Zwrócić uwagę na relacje pomiędzy makro i mikrostrukturami. Z jednej strony mamy
bowiem do czynienia ze stosowaniem odgórnie ustalonych norm i zasad postępowania,
a tym samym instytucjonalizacją, ale i pewnymi tradycjami identyfikowanymi z krajem
(uogólnieniami), a z drugiej z lokalnymi tworami o charakterze instytucjonalnym oraz
regionalnymi zwyczajami, obyczajami, czy nawet obrzędami, u źródeł których leżą
uwarunkowania historyczne, ale i religijne. Innymi słowy zależnościami pomiędzy
płaszczyzną makro i mikro. Co charakterystyczne obserwujemy przyjmowanie i
przyswajanie przez małe grupy oraz społeczności pewnych trendów, prądów życia
umysłowego, a także wzorów kultury materialnej oraz niematerialnej, w tym
aktywności społecznej, powstających w szczególnie dynamicznie rozwijających się w
sferze ekonomicznej, a przez to wyróżniających się na tle innych, ośrodkach
skupiających większą ilość ludności (przykładowo w głównych miastach kraju – w
Polsce chociażby w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, czy Poznaniu). (Rybicki P.,
1979) Wspomniane trendy i prądy osadzają się na różnorodnej glebie przeplatając się z
wyróżniającymi poszczególne obszary cechami, asymilując się z nimi, dopasowując. W
związku z powyższym mamy niejednokrotnie do czynienia z ciekawymi, czasem
dziwnymi mozaikami tego, co „stare” z tym co „nowe”.
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Każdy kraj, a nawet każdy region ma swoją specyfikę. Odnosząc się do
obszaru terytorialnego i zasięgu oddziaływań w wymiarze fizycznym zaznaczyć należy,
że wolontariatu w Polsce nie możemy identyfikować wyłącznie ze zurbanizowanymi
aglomeracjami miejskimi, choć jak pokazują wyniki moich badań, z osobami
określającymi siebie mianem wolontariuszy, mamy do czynienia przede wszystkim tam.
Niemniej jednak na wsiach, podobnie jak w miastach powstają i rozwijają się rozmaite
trendy w odniesieniu do działalności ochotniczej nawet, gdy owa nie jest określana
mianem pracy wolontaryjnej, a jedynie ma znamiona takowej. Ponadto określone
przenikają się ze sobą, co wiąże się zarówno ze specyfiką funkcjonowania osób w
zależności od zamieszkania w wymiarze miasto- wieś, jak i z rotacją, którą możemy
określić także mianem migracji czasowych na linii obszar miejski- obszar wiejski.
Odnosząc się do powyższego i dokonując pewnej generalizacji, powiemy o dwóch
wyróżniających się typach obszarów terytorialnch w odniesieniu, do których możemy
dokonywać pewnych uogólnień dotyczących wolontariatu, nie zapominając jednak i o
ich częściach wspólnych. Musimy przy tym pamiętać, że określenia typu wolontariat,
wolontariusze, a co się z tym wiąże praca wolontaryjna, nie zawsze stosowane są w
kontekście bezinteresownej pracy ochotniczej zarówno w miastach, jak i na wsiach.
Przy czym, co było już zasygnalizowane wcześniej, zwłaszcza w tym drugim przypadku
występują szczególnie rzadko. Zamiast nich stosowane są natomiast niejednokrotnie
takie określenia jak między innymi aktyw społeczny czy też biblioteczny, praca
społeczna bądź ochotnicza, pomoc sąsiedzka, lub też po prostu ochotnicy czy
społecznicy. Nie o określenia jednak tu chodzi, lecz o idee oraz cechy charakterystyczne
polskiego wolontariatu, pośród których, jak wynika z moich obserwacji, z całą
pewnością wyróżnimy wpływy religii rzymsko- katolickiej oraz ludyczność.
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6.1. Elementy charakterystyczne dla polskiego wolontariatu

W odniesieniu do wolontariatu obserwujemy pewne różnice w zakresie
organizacji działań wolontariuszy w wymiarze geograficznym. Niemniej jednak nie
możemy zapomnieć, że poza wymiarem przestrzennym nie bagatelne znaczenie ma też
wymiar czasowy oraz związane z procesem globalizacyjnym mieszanie się kultur,
popularyzacja różnych trendów myślenia, a tym samym i działania. Swoje piętno
odciskają historia i regionalizmy.
Pośród cech wyróżniający polski wolontariat wymienić należy przede wszystkim
wpływy religii rzymsko- katolickiej, ludyczność oraz szczególną koncentrację w
miastach, ale także dystans do wolontariatu w biznesie, do wolontariatu pracowniczego,
jak i kwestie struktury wolontariatu w odniesieniu do płci i wieku, na których to
skoncentruję się w niniejszej części.

6.1.1. Wpływy religi rzymsko- katolickiej

Polska określana jest mianem kraju katolickiego. Jak pokazuje historia
stanowiliśmy przedmurze chrześcijaństwa. Z tym wszystkim wiąże się to, że pewne
normy i wartości głoszone przez kościół rzymsko- katolicki wtopiły się w społecznokulturalny, ale i normatywny pejzaż Polski. Powiemy tu więc między innymi o
działalności charytatywnej jako chrześcijańskiej odmianie filantropii wyrażającej się w
miłosierdziu wobec potrzebujących. Miłosierdzie w tym kontekście rozumiane jest
jednocześnie, jako łaska oraz cnota. Łaska, ponieważ nie każdy jest zdolny do
poświęceń wyrażających się w bezinteresownym, ochotniczym działaniu na rzecz
innych, cnota, gdyż ma swoje odzwierciedlanie w uczynkach na rzecz dobra tych,
którzy potrzebują pomocy119. (Jurczak E., 2009) Religia katolicka przez szereg lat
odciskała się nie tylko na wolontariacie, ale ogólnie na mentalności Polaków, pewnej
119

w odniesieniu do wolontariatu, jak było to już wcześniej zaznaczone, powiemy zarówno o ludziach,
jak i faunie oraz florze, ogólnie środowisku.
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przyjętej hierarchii wartości oraz normach zwyczajowych i prawnych obowiązujących
w kraju. Współcześnie, w związku z globalizacją, nieco się to zmienia i idziemy w
kierunku zeświedczenia, wolności obyczajów, ale nie oznacza to, że odrywamy się od
filantropii, a jedynie, że aktywność o charakterze charytatywnym opiera się coraz
mocniej na idei humanitaryzmu. Nie oznacza to jednak, że myśl katolicka łatwo daje się
wyprzeć. W polskiej świadomości, zwłaszcza w kręgach bliskich kościoła, wciąż
wzmacniana jest idea pomocy innym rozumiana, jako misja, w której bezinteresowne
działanie jest właściwym. Pomoc bliźniemu to cnota wyrażająca się w uczynkach, a
dobre uczynki nawet, jeśli nie zostaną docenione na ziemi, nie zostaną nam zapomniane
po śmierci w trakcie sądu ostatecznego i może za nie czekać nas nagroda w niebie, przy
Bogu. Zgodnie z tym nurtem myślenia, codzienne życie to niesienie krzyża, upadki i
powstawanie, które możliwe jest tylko z Bogiem. Każdy niesie swój krzyż jak Jezus i
każdy może być bądź jak Szymon Piotr, który mu pomógł, w dźwiganiu owego na
Golgotę, gdyż go do tego przymuszono, bądź jak Maria Magdalena, która
bezinteresownie stara się pomóc wyczerpanemu Jezusowi ocierając chustą jego twarz,
za co w zasadzie już od razu zostaje nagrodzona jego wizerunkiem na owej chuście.
Bezinteresowna pomoc na rzecz innych, to bowiem z jednej strony szansa na nagrodę,
która czeka na nas w przyszłości, w niebie, a z drugiej bieżąca radość i satysfakcja, z
każdego kroku kierującego do realizacji celów podmiotu- organizatora, jak na przykład
każdego postępu czy uśmiechu podopiecznego. Każdy może być także jak poprzednicy
miłosiernego samarytanina, którzy obojętnie przeszli obok potrzebującego pomocy.
(Dynarski SAC K., Przybył M. (red.), 2000) Widzieć problem, to bowiem nie zawsze
próbować jemu zaradzić, pomagać, niejednokrotnie wiąże się to z postawami
obojętności, czy nawet wrogości. Przybliżone powyżej, a bazujące na przekazach z
Nowego Testamentu przykłady mają przełożenie również na postawy świeckie. Część
ludzi decyduje się bowiem zostać wolontariuszem ponieważ wiąże się to z jakimś
zewnętrznym przymusem (jak na przykład: presja otoczenia, czy wymogi w szkole),
część z własnej, wewnętrznej potrzeby, chęci niesienie pomocy, udzielania
jakiegokolwiek wsparcia, gdyż uważa, że tak należy postępować, ponieważ jest to
humanitarne, a część w ogóle nie decyduje się na aktywność wolontaryjną, obok kwestii
problemowych i samej idei pracy wolontaryjnej przechodząc obojętnie, lub wręcz z
wrogim nastawieniem. Autonomiczna decyzja o zaangażowaniu w działalność
społeczną, pomoc bliźniemu, stanowi wartość samą w sobie, świadczy o pewnej
wrażliwości oraz predyspozycjach jednostki, a więc jest zarówno pewną cnotą, jak i
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łaską, a jednocześnie zachowaniem etycznym, wyrazem szacunku i zrozumienia dla
drugich. Ci, którzy podejmują się działalności wolontaryjnej swoją pracę traktują
niejednokrotnie, jako swego rodzaju misję do spełnienia, czasem jako swego rodzaju
wyzwanie, czy też obowiązek moralny. Co do tego ostatniego z wymienionych, tu to
wydaje się, że właśnie poczucie moralnego obowiązku do pomocy innym, jego
wytwarzanie, to jeden z głównych wpływów religii rzymsko katolickiej. Wpływu, który
nie odnosi się tylko i wyłącznie do katolickich podmiotów- organizatorów, ale i do tych
świeckich.
W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że pośród cech charakterystycznych dla
wolontariatu w Polsce, jest występowanie dużej ilości podmiotów- organizatorów
powstających przy kościołach w ramach różnorodnych wspólnot i ruchów.
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Cechą

wyróżniającą je jest kładzenie nacisku na rozwój duchowy wolontariuszy, a nie
koniecznie kształtowanie ich umiejętności w zakresie możliwie profesjonalnego
niesienia pomocy potrzebującym. Układ relacji w ramach takich podmiotóworganizatorów najczęściej jest partnerski, bez wyraźnego podziału na pomagających,
podopiecznych i organizatorów, choć, jak to ma miejsce w przypadku Caritas i tak się
zdarza. Analogicznie z wyżej wymienionymi typami relacji możemy się spotkać w
podmiotach świeckich. Przy czym to, co wydaje się być cechą charakterystyczną wielu
katolickich podmiotów- organizatorów to stawianie na masę, a nie specjalistów, na
nauki religijne, kształtowanie duchowe, a nie profesjonalne przygotowanie do pracy z
potrzebującymi. W przypadku organizacji świeckich bardziej zaznacza się obecnie trend
w kierunku przygotowywania wolontariuszy do pracy z ludźmi, a na masę stawia się
gównie przy działaniach akcyjnych.
Inną kwestią jest to, że w Polski kalendarz wpisane są święta rzymskokatolickie, do których tradycja przypisuje różnego typu zwyczaje, obrzędy, którym
towarzyszą niejednokrotnie różnorodne gry i zabawy. Powiemy wręcz o pewnej nowej
jakości, o kulturze nasyconej wartościami religijnymi, co jest następstwem
różnorodnych interakcji mających miejsce na bazie zachowań ludzkich przebiegających
według pewnych wspólnych dla danej zbiorowości społecznej wzorów zachowań.
(Kłoskowska A., 2000, s. 169) W odniesieniu do tego zasadnym wydaje się zaznaczyć
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Pośród przykładów odnoszących się do wspólnoty, gdzie partnerskie relacje występują nie tylko
pomiędzy samymi wolontariuszami, ale i ich podopiecznymi, możemy mówić między innymi o Ruchu
Wiara i Światło działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, czy też Stowarzyszeniu Św. Brata
Alberta, które niesie pomoc osobom bezdomnym.

182

istnienie pewnej ludyczności, jako cechy charakterystycznej dla polskiego wolontariatu,
a w pewnym stopniu wiążącej się z wpływami religijnymi, choć nie wyłącznie.

6.1.2. Ludyczność

Praca wolontariuszy może wiązać się z różnymi rytuałami, tak tymi
związanymi z codzienną pracą, jak i tymi mającymi na celu zacieśnić bądź po prostu
wzmocnienie więzi pomiędzy pomagającymi celem zwiększenia efektywności pracy.
Rytuały skierowane na integracje, a tym samym i częściowo wzrost motywacji do
pracy, mogą mieć charakter religijny, ale niejednokrotnie i charakter ludyczny
wyrażając się w grach i zabawach, nierzadko odnoszących do tradycji, wpływów
kulturowych. W odniesieniu do kwestii ludyczności powiemy o rozrywce, która wydaje
się być nieodłącznym elementem wolontariatu w Polsce. Należy ją rozpatrywać na
minimum dwóch płaszczyznach, a mianowicie:
a) wewnątrz struktur wolontariackich przy i bez udziału podopiecznych oraz
b) na

zewnątrz

struktur

wolontariackich,

na

rzecz

podopiecznych

przy

zaangażowaniu otoczenia zewnętrznego wraz z podopiecznymi lub bez ich
udziału.
W każdym z tych przypadków powiemy o grach i zabawach, a ogólnie mówiąc
rozrywce, opierających się na zakorzenionych w społeczeństwie formach odnoszących
się do kultury masowej charakterystycznej dla danej przestrzeni i okresu historycznego
(Kłoskowska A., 2006). W przypadku Polski stale mamy do czynienia z ludycznością.
Wyróżnia to Polski wolontariat w ramach działań łączonych z rozrywką, różnego typu
grami i zabawami odnoszącymi się do tradycji, folkloru, ale i generalnie do kultury
masowej. W dużej mierze ludyczność w Polsce wyraża się na tle wpływów
wspomnianego dominującego w kraju nurtu religijnego, z którym przez inne państwa i
znaczącą część naszych rodaków często identyfikowana jest nasza ojczyzna.
Uwidacznia się to między innymi w ustawowo określonym kalendarzu dni wolnych od
pracy. Wpływy religijne są stale bardzo silne, choć stopniowo słabną ze względu na
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popularyzację odmiennych nieco zachowań, sposobów myślenia. I tak powiemy między
innymi o organizacji różnego typu koncertów, festynów, zawodów sportowych,
wycieczek, i tym podobnych, a w ich ramach, a także poza nimi, różnych tradycyjnych
dla kraju i/lub regionu gier i zabaw, jak i imprez okolicznościowych i związanych z
nimi obrzędów (przykładowo wróżby andrzejkowe, czy tak zwane spotkania opłatkowe
w okresie Bożego Narodzenia). Co charakterystyczne dla Polski z całą pewnością
można tu dostrzec dość wyraźne wpływy religii rzymsko-katolickiej i to co najmniej na
dwóch poziomach. Z jednej strony mamy do czynienia z wspomnianymi już obchodami
świąt wpisanych w państwowy kalendarz wprost z rzymsko-katolickiego oraz
organizacją różnych spotkań, czy wycieczek przy udziale duchownego. Z drugiej strony
pojawia się kwestia wartości wiązanych z niesieniem pomocy, silnie podkreślanych
właśnie przez kościół rzymsko- katolicki. Pomimo że nie na każdej płaszczyźnie
poglądy głoszone przezeń, mają swój odpowiednik w myśleniu świeckim, to w dużej
mierze założenia osiowe tych dwóch prądów myślowych są zbieżne, a wyrażają się w
słowach pomagać jest rzeczą moralnie/etycznie właściwą. Te dwa poziomy rosną na
gruncie utrwalonych wewnętrznych kanonów zachowań, ale nasączanymi są wpływami
zewnętrznymi będącymi wynikiem globalizacji, co nie pozostaje bez znaczenia w
kontekście kierunku ich wzrostu bądź ewentualnego upadku. Bez wątpienia zaznaczyć
należy więc, że kultura, o której możemy powiedzieć, że ma charakter dynamiczny w
odniesieniu do przestrzeni i czasu, wpływa na kształtowanie się zjawiska wolontariatu,
a jednostka ludzka jest zarówno jej współtwórcą jak i tworem.
Wpływy związane z globalizacyją prowadzą do pewnych modyfikacji
przyjętych trendów postępowania, kultury. Pewnej ich unifikacji. Świat, jak pisał
M. McLuhana, jest globalną wioską, a Polska jest tylko jego częścią, częścią mającą
swój indywidualny charakter, ale i chłonącą to, co płynie z zewnątrz. Powiemy tu więc
o upowszechnianiu się pewnych trendów, a uściślając zróżnicowanej światopoglądowo
nasyconej różnorodnymi wartościami i takimi przesłankami jak chociażby stojące w
opozycji do wartości głoszonych przez katolików, wolności obyczajów, a więc kulturze
masowej, w ujęciu globalnym, co za G. Friedmannem powiemy, że dzieje się dzięki
nowinkom technicznym umożliwiającym masowe komunikowanie się. (Kłoskowska A.,
2006) W związku z powyższym winniśmy pamiętać, że kultura masowa w rozumieniu
globalnym - wyrażająca się chociażby w takich określeniach, jak macdonaldyzacja,
coca- colizacja, czy westernnizacja, bądź marketonizacja lub kultura wolności sexualnej
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- znacząco oddziałuje na społeczeństwo poszczególnych państw, a w tym polskie.
Niemniej jednak nie możemy zapomnieć o oddziaływaniu zakorzenionych w kraju
zwyczajów, obyczajów, wartości i norm na wpływy globalne, a co się z tym wiąże
kulturze masowej z polskimi naleciałościami, a więc odnoszącej się do czasu i
przestrzeni, w jakich obecnie żyje nasz naród. Równocześnie nie możemy zapomnieć o
istnieniu podmiotów- organizatorów aktywności wolontaryjnej o ponadnarodowym
charakterze, działających w oderwaniu od konkretnych krajów, czy też ewentualnie
zachowujące jedynie symboliczny związek z wybranym, bądź wybranymi. (Sztompka
P., 2007) Pośród nich wymienić możemy chociażby organizację ekologiczną jak
Greenpeace, czy humanitarną jak Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc. Co wydaje
się być istotne, podobnie jak miało to miejsce w przypadku chrystianizacji w
poszczególnych krajach, tak i w przypadku podmiotów- organizatorów, celem
zwiększenia efektywności działań wskazanym jest by wtopiły się w realia danego kraju,
do nich odnosiły podejmując określoną działalność, albo też były na tyle
kontrowersyjne i/lub przekazywały na tyle informacji i wiedzy, by zostać zauważonymi,
a nawet prowokować do dyskusji. W odniesieniu do pierwszego z wyżej wymienionych
sposobów na zaistnienie, jak się wydaje, przywołać możemy na przykład organizacje
humanitarną, która w zależności od obszaru świata i wyznawanych tam religii, a w
związku z tym znaczenia określonych symboli, działa pod nazwami takimi jak
Czerwony Krzyż bądź Czerwony Półksiężyc. Jeśli zaś mówimy o drugim ze sposobów,
to dobrym przykładem wydaje się tu działalność wymienionego już wcześniej
Greenpeace, organizowane przez tę organizacje, niejednokrotnie kontrowersyjne, akcje
proekologiczne.
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6.1.3. Koncentracja wolontariatu w miastach

Pośród cech malujących obraz wolontariatu w Polsce wskazanym jest odnieść
się także do proporcji osób zaangażowanych w wolontariat według kryterium jakim jest
lokalizacja: miasto- wieś. Odnosząc się do moich obserwacji oraz śledzonych przeze
mnie treści doniesień medialnych wolontariuszy na wsiach wydaje się być znacznie
mniej niż w miastach, co nie jest jednak jednoznaczne z tym, że w wolontariat angażuje
się niewielka ilość ludzi pochodzących ze wsi. Wiąże się to z koncentracją podmiotów
organizatorów aktywności wolontaryjnej w miastach, ze względu na szczególne
zróżnicowanie struktury społecznej na tych obszarach terytorialnych, a tym samym
różnorodność kwestii problemowych, problemów społecznych. Poza tym w miastach,
zwłaszcza tych wielkich, wyraźniej niż na wsiach zaznaczają się różnice dotyczące
sposobu oraz standardu życia, ogólnych poglądów na życie. (Jałowiecki B., Majer A.,
Szczepański M. S. (red.), 2005, s.20) Na wsiach dużo silniejsza wydaje się być
natomiast kontrola społeczna i przywiązanie do tradycji, tak tej wyrażającej się w
zachowaniach jak i w słowach, określeniach. W przypadku miast dużo częściej
spotykamy się z przypisywaniem bezinteresownej działalności ochotniczej miana
wolontariat. Tutaj stosunkowo rzadko spotykamy się z innymi określeniami typu aktyw
społeczny, podczas gdy na wsiach pojawiają się one znacznie częściej i na tyle silnie są
zakorzenione, że określenia wolontariat, wolontariusze nierzadko nie są wcale brane
pod uwagę. Mówi się przykładowo o pomocy sąsiedzkiej, czy okazjonalnej społecznej
działalności koła gospodyń wiejskich, a nie pracy wolontaryjnej.
Społeczeństwo tworzą jednostki, to poprzez nie ono istnieje. (Znaniecki F.,
1938) Społeczności lokalne stanowią pewien układ składający się z takich
podstawowych elementów jak (Lewenstein B., 1999):
 przestrzeń terytorialna,
 ludzie zamieszkujący tę przestrzeń,
 wspólne powiązania i zależności ludzi i instytucji, sprawiających, że całość jest
wewnętrznie zintegrowana, co umożliwia podejmowanie wspólnych działań na
rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
 społeczne interakcje,
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 kulturowe i psychospołeczne więzi łączące część lub całość mieszkańców z daną
strukturą społeczno-przestrzenną.
To wszystko sprawia, że w odniesieniu do różnych obszarów terytorialnych
możemy dostrzegać pewne podobieństwa, dokonywać uogólnienia typu miasto - wieś,
ale nie możemy zapomnieć, że każdy obszar obok klasyfikujących go cech ogólnych ma
swoje indywidualne. Ta indywidualność może się odnosić, tak do kwestii społecznych,
które na danym obszarze wydają się szczególnie ważne, jak i do postaw samej
społeczności, norm na których opiera swoje funkcjonowanie. Czym mniejsza
społeczność tym silniejsza wydaje się być kontrola społeczna. Miasto, ze względu na
swoją złożoność wydaje się w większym stopniu niż wieś dawać możliwość wolności w
zakresie wyborów. Specyfika miast sprawia, że stosunkowo łatwo można mieszkać tu
nie tylko jeśli się właśnie w nich urodziło, ale także jeśli podejmuję się taką decyzję ze
względu na naukę, pracę, czy innych powodów. Nie trzeba od razu budować lub
kupować domu, bądź wchodzić w czyjąś rodzinę, które to elementy najczęściej
warunkują przeprowadzkę na wieś. W miastach przykładowo stosunkowo łatwo o
zakwaterowanie na zasadach wynajmu, co rozlicza się w ramach kosztów miesięcznych,
które w zależności od standardu mogą być mniejsze lub większe. Takie rozwiązanie
pozwala na w miarę proste stanie się mieszkańcem miast i tym samym podejmowanie
się w ich ramach różnego typu aktywności, a tym wolontaryjnej. W miastach możliwość
wyborów tak w zakresie obieranych postaw, jak i w kwestii aktywizacji jest większa niż
na wsiach, gdyż wachlarz form oraz podmiotów, w ramach których można działać, jest
o wiele szerszy. To wszystko sprawia właśnie, że w takich krajach, jak nasz mamy do
czynienia z koncentracją aktywności wolontaryjnej w miastach.
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6.1.4. Dystans do wolontariatu w biznesie,
do wolontariatu pracowniczego

Kolejnym elementem wyróżniającym wolontariat w Polsce na tle innych, a
przynajmniej części krajów, jest dystans do tak zwanego wolontariatu biznesie i
wolontariatu pracowniczego. Jest to idea, której potrzebę rozwijania stale dostrzega
niewielu pracodawców. Poza tym i przez pracowników nie zawsze spotyka się z
przychylnym przyjęciem, niejednokrotnie będąc kojarzoną z nieformalnym przymusem.
Co więcej powoływanie tego typu struktur wolontariackich niejednokrotnie stanowi
pewien instrument marketingowy w związku i z czym kwestie etyczne mogą być
poddawane tu pod wątpliwość. ( Pietras K.,2007) W Polsce z tym typem aktywności
wolontaryjnej spotykamy się głównie w przypadku firm, a zwłaszcza konsorcjów
zagranicznych, bądź tych tylko częściowo polskich. Kontrast stanowi tu wpisane jak się
zdaje w naturę Polaków, mające charakter pospolitego ruszenia, spontaniczne
zrzeszanie i podejmowanie się wolontaryjnych działań pomocowych wiążące się z
powielaniem wzorów zachowań i/lub potrzebą akceptacji społecznej. Najbardziej
jaskrawym tego przykładem wydaje się być wymieniana już w niniejszej pracy Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas tej akcji niemal wszyscy Polacy wcielają się w
rolę pomagających (filantropów), przy czym część z nich aktywizuje się stricte
wolontaryjnie.

6.1.5. Struktura wolontariatu w odniesieniu do płci i wieku

Jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie badań pośród wolontariuszy w
Polsce dominują przede wszystkim ludzie młodzi do 30 roku życia oraz kobiety.
Niemniej jednak jeśli przyjrzymy się bliżej kwestii udziału płci, to zauważymy, że
pojawiają się pewne różnice przy zestawieniu płci ze stażem aktywności wolontaryjnej.
Pokazuje nam to, że choć generalnie w wolontariat w Polsce angażuje się więcej kobiet
niż mężczyzn, to ci drudzy jeśli już podejmą się pracy o tym charakterze, to generalnie
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często zostają dłużej, co ma swój wyraz w stażu aktywności wolontaryjnej w
odniesieniu do płci. I tak obserwujemy pewien trend zgodnie z którym, czym dłuższy
staż w ramach pracy wolontaryjnej tym więcej mężczyzn, a mniej kobiet, których
przewaga z kolei występuje obecnie zwłaszcza w przypadku działań akcyjnych oraz
krótkich okresów (1 do 3 miesięcy). Oczywiście nie oznacza to, że kobiety podejmują
się pracy wolontaryjnej wyłącznie na krótko, bo przykładowo w przedziale około roku
oraz około trzech lat obserwujemy ich pewną przewagę ilościową w stosunku do
mężczyzn. Jednakże musimy wiedzieć, że w ramach osób podejmujących się pracy
wolontaryjnej w odniesieniu do poszczególnych płci na dłużej zostaje większa ilość z
pośród grupy mężczyzn niż kobiet.
Przybliżone powyżej kwestie wydają się być charakterystyczne dla
wolontariatu w Polsce, a tym samym dookreślają jego obraz, nasze wyobrażenie o nim.
Dopełnienie tego niech będą stanowić wybrane przypadki podmiotów- organizatorów
działających w Polsce, a reprezentujące I, II i III sektor.

6.2. Wybrane przypadki podmiotów- organizatorów
aktywności społecznej w Polsce

Ludzi, którzy inicjują aktywność wolontaryjną oraz tych, którzy powołują do
życia nowe stowarzyszenia, organizacje, a poprzez to i nowe formy aktywności
społecznej możemy nazwać innowatorami, (Koralewicz J., Malewska Peyre H., 1998)
podobnie zresztą jak tych, którzy powołują do życia idee aktywności wolontaryjnej w
ramach I i II sektora. W kontekście formułowania się rozmaitych ruchów społecznych, a
w tym aktywizacji w ramach wolontariatu, możemy mówić o liberalizmie, zgodnie z
którym to ujęciem, wolność jednostki stanowi wartość nadrzędną. Jest to możliwość
samodzielnego stanowienia i prawo każdego człowieka do uczestnictwa w życiu
publicznym, bez względu na jego pozycje społeczną, pochodzenie i tak dalej. (Leś E.,
2000) Powiemy więc o fundamentalnym znaczeniu indywidualizmu, ale nie
zapominając o znaczeniu wspólnoty i wpływów społecznych. Indywidualizm w tym
kontekście wyraża się w możliwości do samostanowienia w kontekście decyzji o
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podejmowaniu wszelkich działań, a w tym o stawaniu się bądź nie członkiem
różnorodnych wspólnot, a więc i organizacji, instytucji, czy firm.
Odnosząc się do działalności wolontaryjnej powiemy, że może być ona
realizowana we wszystkich trzech sektorach, pomiędzy którymi, jak i pomiędzy
poszczególnymi podmiotami- organizatorami może, choć nie musi, występować
współpraca. Poza tym bycie wolontariuszem w ramach jednego z nich nie wyklucza
możliwości pracy wolontaryjnej i w szeregach innego, bądź dodatkowo indywidualnej.
Gdybyśmy

chcieli

stworzyć

dokładną

mapę

obszarów

ludzkiego

zainteresowania w kontekście aktywności społecznej musiałaby być ona przestrzenna,
aby różne kwestie umieścić w niej równolegle, jak i mieć charakter rozwijającej się bez
końca spirali z wieloma rozgałęzieniami, gdyż w odniesieniu do wszelkich zmian i
tendencji na ziemi rodzą się coraz to nowe problemy, czy też stare przybierają nowe
oblicza, poszerzając lub zawężając spektrum aspektów ważkich w kontekście potrzeby
wsparcia, potrzeby zmian. Schemat numer 34 jedynie nakreśla to, z czym mamy do
czynienia,

w

sposób

ogólny

zaznacza

złożoność

tego

zagadnienia.

n
Schemat nr 34. Pola obszarów ludzkiego zainteresowania w kontekście aktywności
społecznej – ujęcie ogólne.

Poszczególne obszary oddziaływań pomocowych ludzi zazębiają się między sobą
bezpośrednio bądź pośrednio wpływając na siebie nawzajem. Nie bez znaczenia są w
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tym kontekście również formy i metody działań pomocowych, które podzielić możemy
na trzy zasadnicze kategorie:
 wspierające,
 naprawcze,
 informacyjne.
Poszczególne podmioty- organizatorzy mogą realizować rozmaite działania w obrębie
wszystkich lub części spośród powyżej wymienionych kategorii, ale również tylko
jednej, wybranej z nich. Choć spektrum możliwości na pozór jest niewielkie w praktyce
gama form i metod w ramach każdej z nich jest w zasadzie nieskończenie wielka.
Nieskończenie, ponieważ w przypadku ludzkości, bez wątpienia, mamy do czynienia z
nieustającym

procesem

zmian

(progresem,

ale

i

regresem

na

określonych

płaszczyznach). Wyrażająca się w działaniu praca społeczna stanowi pewien czynnik
zmian w społeczeństwie, które charakteryzuje przecież ciągła zmiana, a co się z tym
wiąże mnogość problemów społecznych. (Gawin D, Gliński P. (red.), 2006; Haferkamp
H., Smelser N.J.(red.), 1992) W związku z tym stale tworzone są nowe koncepcje, czy
też stare bywają poddawane pod dyskusję, rozbudowywane, bądź przekształcane. Do
tego dochodzą różne udoskonalenia w zakresie rozwiązań technicznych i przede
wszystkim odkrycia na wszelkich płaszczyznach ludzkich zainteresowań, a więc coraz
szersza wiedza w różnych zakresach. Oczywiście zdarza się, że w niektórych kwestiach
wykonywanym jest jeden lub więcej krok w tył, ale zawsze może to być dobra lekcja na
przyszłość umożliwiająca wykonanie, nawet dwa, trzy razy tyle kroków w przód. W
niniejszej rozprawie, w poszczególnych częściach nakreślonym zostało już wstępnie z
jak bardzo zróżnicowanym zjawiskiem mamy do czynienia, zostało też przytoczonym
kilka przykładów. W tej części, nieco dogłębniej przyjrzymy się wybranym
przypadkom, celem przedstawienia z jak szeroką paletą obszarów aktywności
społecznej mamy do czynienia w odniesieniu do ludzkiego zainteresowania.
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Schemat nr 35. Przykłady obszarów działalności podmiotów- organizatorów w
odniesieniu do pól ludzkiego zainteresowania w kontekście problemów społecznych

Celem lepszego zobrazowania różnorodności, wybrane przypadki odniosę do
schematu numer 35, w którym ujęte są przykładowe obszary, w ramach których
aktywizowanymi mogą być siły społeczne, a więc wolontariusze

6.2.1. Organizacje pozarządowe
– wybrane przypadki

Organizacje pozarządowe powstają najczęściej w odpowiedzi na istniejące, czy
też wyłaniające się problemy istotne społecznie. Rozmaite badania pokazują, że pełnią
one istotne funkcje społeczne, ekonomiczne, a więc i gospodarcze, a ponadto
polityczne. (Anheier H., Seibel W., (red.), 1990) Polska jest jednym z tych krajów, w
których III sektor rozwija się dynamicznie, co odgrywa niebagatelną rolę w zakresie
powstawania społeczeństwa obywatelskiego, (Gliński, 2006) którego nie traktuje się
jednak współcześnie wyłącznie w wymiarze lokalnym, czy narodowym, ale coraz
częściej w europejskim, a nawet szerzej - globalnym. (Gliński P., 2004) Pewne
znaczenie odegrało tu wejście do Unii Europejskiej, ale co sygnalizuje między innymi
Ewa Koźlicka, nie wpłynęło to ani na ujednolicenie pewnych standardów, ani prawa, w
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związku z czym pomiędzy trzecim sektorem w poszczególnych, krajach a tym samym
zasadami działania wolontariuszy istnieją pewne różnice, co szerzej przybliżonym
zostało w części 1.1.2. W związku z tym możemy powiedzieć, że nasz rodzimy III
sektor kieruje się swoimi prawami, opierając się przede wszystkim na Ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003r., o czym szerzej mowa była w
części 1.1.1. Wpływy zewnętrzne odgrywają pewne znaczenie, ale nie determinują go
zupełnie, pozwalają na zachowanie pewnego indywidualizmu. Co ciekawe ów
indywidualizm można rozpatrywać nie tylko w kontekście kraju, ale także w kontekście
regionów oraz, a może nawet przede wszystkim specyfiki poszczególnych problemów
w odniesieniu do posiadanych przez poszczególne organizacje zasobów. W niniejszym
podrozdziale odniosę się do wybranych przypadków, aby nakreślić obraz Polskich
organizacji pozarządowych pokazując przy tym wielość i różnorodność obszarów
problemów społecznych, w których mogą działać.

Fundacja im. St. Batorego121 – odnosząc się do schematu numer 35 usytuujemy ją w
obszarze wyróżnionym, jako kultura i edukacja, ale i w pewnym stopniu zdrowie
(przykładowo edukacja w tym zakresie). Jest to organizacja niezależna od struktur
politycznych i państwowych. Celem jej jest działanie na rzecz rozwoju demokracji oraz
społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym nacisk kładzie na propagowanie zasad
państwa i prawa, przejrzystość zasad w życiu publicznym (podobnie zresztą jak w
dokumentacji, czy procesach przyznawania dotacji na realizację różnorodnych
projektów), rozwijanie współpracy oraz solidarności międzynarodowej, wzmacnianie
znaczenia organizacji pozarządowych przy równoczesnym zwróceniu uwagi na
zwiększanie aktywności społecznej. W kanonie jej działań należy wyróżnić przede
wszystkim:
 przygotowywanie oraz ogłaszanie konkursów na projekty grantowe
 rozpatrywanie wniosków o granty oraz przyznawanie dotacji
 monitorowanie sposobu oraz efektów działań w odniesieniu do przekazanych
środków finansowych

121

http://www.batory.org.pl/ofund/index.htm,
08.01.2010,
http://www.praca.korba.pl/wolontariat/1,53652,4300,art.html, 08.01.2010,
doniesień prasowych oraz informacji na stronie Stowarzyszenia

godz.
godz. 11.28;

11.36;
analiza
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 działania operacyjne, a uściślając organizowanie rozmaitych debat i konferencji,
spotkań informacyjnych oraz kulturalnych, szkoleń
 coroczne sprawozdania z działalności
Wolontariusze w ramach fundacji mogą angażować się przede wszystkim w pracę
biurowe, ale również w pomoc przy organizacji i przeprowadzaniu rozmaitych działań
operacyjnych. Organizowane przy ich udziale różnorodne spotkania nie pozostają
obojętne dla kształtowania postaw społecznych, ale przede wszystkim świadomości
Polaków

Fundacja Barak Kultury122 – spoglądając na schemat numer 35 znajdziemy ją w
obszarze działania określonego mianem kultura i edukacja. Organizacja ta koncentruje
się

na

prezentacji

oraz

konfrontacji

różnych

koncepcji

naukowych

oraz

światopoglądowych. Umożliwia wymianę poglądów środowiska akademickiego z
osobami spoza tego kręgu. Spektrum zainteresowań jest tak szerokie, że sięga od takich
dziedzin nauki jak przyrodnictwo po teologię. W związku z powyższym powiemy, że
organizowane spotkania umożliwiają poszerzanie horyzontów, przybliżają wiedzę.
Wolontariusze tej organizacji angażowani są w pomoc w organizowaniu różnorodnych
imprez kulturalnych oraz informacyjnych.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta123 - działa w obszarach, które w
odniesieniu do schematu numer 35 ujęlibyśmy w ramach kwestii lokalowych,
zatrudnienia, zaradności życiowej oraz w pewnym sensie zdrowia. Towarzystwo jest
niezależną organizacja katolicką. Zgodnie z ideą zapoczątkowaną przez Św. Brata
Alberta, a więc Adama Chmielowskiego, działa na rzecz bezdomnych i ubogich.
Zapewnia im schronienie oraz podstawowe środki do życia (w tym między innymi
wyżywienie) i zachęca do działań mogących zmienić coś w ich życiu, jak przykładowo
zerwanie z nałogiem, a w związku z tym poprawa stanu zdrowotnego, czy podjęcie
122

http://www.barakkultury.pl/, 08,01.2010, godz. 11.47; analiza doniesień prasowych oraz informacji
na stronie Stowarzyszenia

123

http://www.bratalbert.org.pl/portal/, 05.01.2010, godz. 21.18; obserwacja własna, Kraków oraz
Nowy Sącz, 2004; analiza doniesień prasowych oraz informacji na stronie Stowarzyszenia
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pracy, a co się z tym wiąże usamodzielnienie, wzmocnienie poczucia własnej wartości
prowadzące do wzrostu zaradności życiowej. Gwarantuje posługę religijną, wsparcie
psychologiczne i prawne.124
Wolontariusze skupiają się wokół zakładanych i prowadzanych przez Towarzystwo
schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu, kuchni, świetlic, czy klubów dla wyżej
wymienionych kategorii osób. Pomagają między innymi poprzez wsparcie moralne i
motywacyjne dla odbiorców usług Towarzystwa, a także przy organizowanych przez
nie akcjach125 oraz w wydawaniu żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, czy
też leków dla nich. Do pracy w ramach tej organizacji pozarządowej wolontariusze są
przez nią szkoleni. Nie jest to jednak jednoznaczne z brakiem możliwości współpracy z
wolontariuszami

zewnętrznymi

(indywidualnymi, bądź

z

innych

podmiotów-

organizatorów) nie koniecznie mającymi specjalistyczne przygotowanie.

Caritas Polska126 – odnosząc się do schematu numer 35 powiemy, że działa w
obszarach dotyczących kwestii materialny i kataklizmów, a tym samym i klęsk
żywiołowych, w pewnym stopniu też zdrowia. Wspiera najuboższych oraz
pokrzywdzonych przez los między innymi poprzez udostępnianie żywności, ciepłych
posiłków, odzieży, czy nawet leków, a co się z tym wiąże i pozyskiwanie środków na te
cele. Angażuje się w realizację różnorodnych projektów. Między innymi współpracując
z Ministerstwem Polityki Społecznej tworzy placówki stacjonarne oraz pomocy
doraźnej dla bezdomnych, czy samotnych matek zapewniając im wsparcie
psychologiczne, prawne, a nawet dostęp do kultury. Poza tym chociażby realizuje
program adopcji na odległość, otwiera placówki zapewniające pomoc i opiekę przykładowo w Indiach dla poszkodowanych efektem tsunami.127 Swoje działania
opiera przede wszystkim na wolontariuszach mocno odnosząc się do wiary oraz praktyk
religijnych.

124

http://www.bratalbert.terespol.net.pl/o_naszym_towarzystwie2.php, 05.01.2010, godz. 21.30
Mowa tu tak o działaniach takich jak spotkania opłatkowe, jak i tych skierowanych na pozyskanie
środków materialnych, czy też kolonii, pomocy w ich organizacji, prowadzeniu.
126
Źródło: badania własne: obserwacja oraz wywiady otwarte z wolontariuszami i podopiecznymi, Nowy
Sącz i Kraków, 2007-2010; analiza doniesień prasowych oraz informacji na stronie Stowarzyszenia
127
http://www.caritas.pl/, 05.01.2010, godz. 20.51; http://www.caritas.pl/news.php?id=4758&d=56,
05.01.2010, godz. 21.04; http://www.adopcjanaodleglosc.caritas.pl/, 05.01.2010, godz. 21.17
125
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Wolontariusze angażowani są zarówno w pozyskiwanie sponsorów, jak i prowadzenie
kwest, aby zyskać środki finansowe na artykuły dla potrzebujących (zarówno tych z ich
najbliższego otoczenia, jak i diecezji, do której należą oraz odległych krajów). Kwesty
najczęściej powiązane są z dystrybucją artefaktów religijnych 128. Ponadto do ich zadań
należy także często wyszukiwanie najbardziej potrzebujących w rejonie ich pracy
społecznej (najczęściej w obrębie parafii), docieranie do nich, dostarczanie im
potrzebnych środków materialnych, zapraszanie do korzystania z programów, czy po
prostu kuchni Caritas. Z praktyki pracy wolontariuszy Caritas wynika, że niektóre
osoby zamieszkujące w obszarze oddziaływań danego oddziału zdarza się, że próbują
bezpodstawnie uzyskiwać wsparcie materialne, niemniej jednak szybko są wyłapywani,
dzięki tak zwanemu wywiadowi społecznemu prowadzonemu przez wolontariuszy. W
ten sam sposób zresztą wyszukiwanymi są osoby potrzebujące pomocy, lecz wstydzące
się do tego przyznać. W tym miejscu dodać należy, że w zamian za swoje
zaangażowanie wybrani wolontariusze bywają oficjalnie wyróżniani dyplomami, czy
symbolicznymi nagrodami, a uściślając odznaczeniami, będącymi czymś na wzór
medali, jakie otrzymują sportowcy. Zobrazowane jest to na fotografiach numer 1 i 2. Ich
działanie wiąże się też z uczestnictwem w różnych nabożeństwach i pielgrzymkach nie
jako formą pomocy innym, ale własnego rozwoju duchowego, czy bywa że i pewnej
gratyfikacji za działania pomocowe, w które się angażują. Niestety zaniedbanym jest tu
temat szkoleń przygotowawczych do pracy z drugim człowiekiem. Działanie
wolontariuszy jest intuicyjne, opierające się na ich własnych odczuciach i poglądach w
związku z czym może się zdarzyć, że pomimo dobrych chęci wolontariusza, ktoś może
poczuć się zaniedbany, niepotrzebny, czy nawet skrzywdzony. „Jeździmy na rekolekcje,
rozwijamy się duchowo. Jakieś kursy psychologiczne, czy inne – nie. Staramy się być po
prostu tacy, jak uczy nas tego pismo święte” – mówi Pani Ewa129

Czerwony Krzyż oraz jego odpowiednik Czerwony Półksiężyc– odwołując się do
schematu numer 35 prowadzą działalność w obszarach, które ogólnie określimy, jako:
zdrowie, kwestie materialne, edukacja oraz kataklizmy, ale i nie wyróżnione w
schemacie katastrofy. Działają w myśl idei humanitaryzmu. Celem organizacji jest
128

Mowa tu głównie o religijnych artefaktach okolicznościowych jak przykładowo: świece
Bożonarodzeniowe, czy świece i baranki Wielkanocne z logo Caritas.
129
Źródło: badania własne: wywiady otwarte z wolontariuszami i duchownymi, 2007-2010
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podejmowanie działań mających zaradzać kwestiom związanym z ubóstwem,
niedostatkami w zakresie edukacyjnym, a także zdrowia, a do tego niesienie pomocy
osobom poszkodowanym następstwem kataklizmów oraz katastrof. Niniejszy podmiotorganizator ma swoje oddziały w różnych krajach, ale generalnie, jeśli chodzi o zasięg
oddziaływań, nie ogranicza się do granic poszczególnych państw. Prowadzi działalność
międzynarodową.130
Wolontariusze Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca stanowią ich istotną
siłę sprawczą. Angażowani są w szereg działań pomocowych, pośród których wymienić
należy: przygotowywanie konwojów humanitarnych, wsparcie medyczne podczas
imprez masowych, jak festyny, koncerty, pielgrzymki, etc., realizację programów
edukacyjnych w szkołach oraz podczas różnego typu akcji masowych, a więc i angażują
się w promocję zdrowia, akcje krwiodawstwa, kwesty na rzecz potrzebujących, ale i
wsparcie w biurach organizacji. 131
Polski Czerwony Krzyż swoją działalność w wyżej wymienionych zakresach opiera na
wolontariuszach zrzeszających się w ramach szkolnych oraz akademickich kół PCK, a
także grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, czy grup Ratownictwa
PCK.

Ponadto

klubów

honorowych

dawców

krwi,

a

także

wolontariatu

indywidualnego.132

Stowarzyszenie MONAR133 – na schemacie numer 35 odnajduje swe miejsce w takich
obszarach jak zdrowie, zaradność życiowa, w pewnym stopniu kwestie lokalowe oraz
edukacja. W ramach poradni, ośrodków odwykowych, hosteli, domów MONAR oraz
MARKOT’u działa na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz
zakażonych wirusem HIV, w związku z czym bywa, że i będących bezdomnymi
(terapia i rehabilitacja, readaptacja społeczna i zawodowa, redukcja szkód, wsparcie dla
osób dotkniętych uzależnieniem i/lub zakażonych oraz ich bliskich). Zajmuje się także
130

http://www.pck.pl/pages,17.html, 06.01.2010, godz. 20.32; analiza doniesień prasowych oraz
informacji na stronie Stowarzyszenia
131
http://www.hrk.pl/Student/default.aspx?art=2162&artykul=2162&title=Wolontariat,PCK, 06.01.2010,
godz. 21.15
132
http://www.hrk.pl/Student/default.aspx?art=2162&artykul=2162&title=Wolontariat,PCK, 06.01.2010,
godz. 21.15
133
http://www.monar.org/onas.html, 06.01.2010, godz. 22.14; badania własne: obserwacja uczestnicząca,
1999-2003; analiza doniesień prasowych oraz informacji na stronie Stowarzyszenia
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profilaktyką (prelekcje w szkołach, akcje informacyjne na ulicach oraz podczas imprez
o

charakterze

happeningowym).134

Ośrodki

odwykowe,

czy

rehabilitacyjno-

readaptacyjne to czasowe rozwiązanie lokalowe, dla niektórych uzależnionych.
Rozwiązanie, które wiąże się z przeżywaniem okrutnych cierpień związanych z
odstawianiem środków psychoaktywnych, a tym samym oczyszczaniem organizmu, a
więc tak zwanym głodem wiążącym się z detoksykacją. Hostele, Domy MONAR oraz
MARKOT, to także czasowe rozwiązania, ale pobyt w nich może stać się przełomowym
w życiu dotkniętych problemem uzależnienia.135
Przygnębia jedynie to, że podobnie jak AIDS, tak i uzależnienie jest chorobą śmiertelną.
Można być zaleczonym, ale w pełni zdrowym nigdy, gdyż każde choćby wydawało się
jednorazowe sięgnięcie do środków psychoaktywnych może wiązać się z wpadnięciem
w nowy ciąg. W związku z powyższym niezwykle istotną rolę odgrywa zewnętrzne
wsparcie oraz przykład tych, którym udaje się trwać w abstynencji.
Wolontariuszami MONAR bywają neofici, ale nie wyłącznie. Mile widziani są studenci
kierunków psychologicznych, czy społecznych oraz osoby z przygotowaniem
psychoterapeutycznym. Z moich doświadczeń wynika, że w lokalnych oddziałach w
wolontariat angażowani są także uczniowie szkół średnich, pomimo, że w przypadku
osób w wieku szkolnym kwestia jest sporna. Zgodnie z założeniami Stowarzyszenia ich
bezpośrednia praca z uzależnionymi, czy nawet segregowanie dokumentów powinno
być raczej wykluczone ze względu na dobro klientów, ich ochronę. Do tego dochodzi
kwestia traktowania nieletnich przez uzależnionych weteranów, do których samo
mówienie, że narkotyki są złe wcale nie przemawia, a może ich co najwyżej rozbawić,
czy zniechęcić do korzystania z pomocy placówek tej organizacji. Niemniej jednak nie
wyklucza to możliwości angażowania takich młodych ludzi w działania informacyjne
(jak między innymi: organizację akcji o charakterze happeningowym, koncertów
antynarkotykowych, przygotowywanie i rozdawanie ulotek w szkołach), czy też
aktualizację stron www. i tym podobne. W organizowaniu grupy wolontariuszy, do
której zadań należały niniejsze kwestie, uczestniczyłam w latach 2000-2001. W jej
szeregach znajdowali się zarówno uczniowie szkół średnich jak i studenci pośrednio lub
nawet bezpośrednio w określonym czasie mający styczność z problemem uzależnienia
134

http://www.monar.org/onas.html, 06.01.2010, godz. 22.14
http://www.monar.org/onas.html, 06.01.2010, godz. 21.12; http://www.monar.kki.pl/, 06.01.2010,
godz. 21.46
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od

narkotyków.

Grupa

obok

przygotowywania

różnego

typu

materiałów

informacyjnych, a w tym ulotek, organizowała między innymi koncerty i spektakle
antynarkotykowe aktywizując lokalne kapele młodzieżowe, dbając o nagłośnienie
wydarzeń w lokalnych mediach, i tym podobne. Stowarzyszenie stara się
przygotowywać wolontariuszy do pracy ze swymi podopiecznymi. Co jakiś czas
organizowane są stosowne kursy.136 Istotną rolę odgrywają także spotkania zespołów wymiana doświadczeń, wspólne szukanie rozwiązań przy jednoczesnym zapewnieniu
anonimowości klientom.

Habitat for Humanity137 – organizacja działająca w obszarze, który w schemacie
numer 35 określony jest jako kwestie lokalowe. Realizuje ona program umożliwiający
rodzinom najuboższym, nie mającym zdolności kredytowych w kwestii zakupu
własnego mieszkania na pozyskanie własnego lokum. Warunkiem udziału w programie
jest wpłata 10% wartości mieszkania oraz poświęcenie od 500-900 godzin na pracę przy
jego budowie przez rodziny objęte programem wraz z wolontariuszami. Reszta wartości
mieszkania spłacana jest na zasadzie nieoprocentowanych rat. Przystąpienie rodzin do
programu poprzedza wniosek rodziny oraz wywiady środowiskowe sprawdzające, czy
rzeczywiście się klasyfikują.
Do zadań wolontariuszy należy pomoc przy budowie mieszkań. Mogą się również
angażować w działania skierowane na pozyskiwanie sponsorów.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i
Umysłowo „Nadzieja” 138 – opierając się ponownie na schemacie numer 35 działalność
jej sklasyfikujemy w takich obszarach jak zdrowie, kultura i edukacja oraz zaradność
życiowa. Stowarzyszenie to założone w Nowym Sączu z inicjatywy rodziców osób
niepełnosprawnych świadczy usługi zarówno dla mieszkańców miasta jak i okolic.
136

Badania własne: obserwacja uczestnicząca, 2000-2001; analiza doniesień prasowych oraz informacji
na stronie Stowarzyszenia
137
Atlas ekonomi społecznej. Habitat for Humanity – pomagamy rodzinom mieszkać,
http://www.bezrobocie.org.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Atlas_dobrych_praktyk/atlas_dobrych
_praktyk_nowe/4Atlas_Dobrych_Praktyk_Habitat_ver052009.pdf, 10.01.2010, godz. 18.34; analiza
doniesień prasowych
138
http://www.nadzieja.okf.pl/?kreator=1, 10.01.2010, godz. 19.15; Źródło: badania własne: obserwacja,
w tym uczestnicząca, 2001-2005; wywiady otwarte z wolontariuszami i podopiecznymi, 2005
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Działalność organizacji obejmuje przede wszystkim prowadzenie diagnostyki, a więc
wczesnego wykrywania oraz rehabilitacji osób z dysfunkcjami w sferach psychicznej,
ruchowej oraz psychoruchowej. W ich ramach obok działań stricte terapeutycznych
oraz medycznych prowadzone są zajęcia teatralne oraz muzyczne, co wiąże się z
sukcesami na przeglądach dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przykładowo dzięki
współpracy z Komisją Integracji z Niepełnosprawnymi o/Beskid PTTK uczestniczą w
wycieczkach krajoznawczych.
Nie każdego niepełnosprawnego da się całkowicie usamodzielnić. Organizacja wspiera
w związku z tym nie tylko ich samych, ale i w pewnym stopniu ich bliskich poprzez
kształtowanie postaw oraz przygotowanie do samodzielnej pracy z nimi w domach –
wzrost świadomości na temat choroby, zestawy ćwiczeń, etc. Odciążenie stanowi też
możliwość dziennego pobytu niepełnosprawnych w świetlicy Stowarzyszenia, co
połączone jest z udziałem w zajęciach rehabilitacyjnych oraz różnorodnych warsztatach
terapii zajęciowej od plastycznych do teatralnych włącznie. Z pomocy można
skorzystać już od najmłodszych lat. Z całą pewnością porusza widok niepełnosprawnej
młodzieży, ale zdaje się, że szczególnie - wymagających ciągłej pracy rehabilitacyjnoterapeutycznej - przedszkolaków.
Wolontariusze w tej organizacji zajmują się wieloma kwestiami od organizacji czasu
wolnego osobom niepełnosprawnym (w świetlicy, podczas wycieczek) i pomocy im w
codziennych czynnościach, poprzez udział w organizowaniu zajęć artystycznych
(plastycznych, aktorskich, muzycznych), po przygotowywanie materiałów na stronę
www. i do kroniki Stowarzyszenia (fotografi, tekstów). Pomiędzy nimi, a osobami
niepełnosprawnymi i ich bliskimi zawiązują się niejednokrotnie przyjaźnie. Nad
minimalizacją ryzyka uzależnienia się podopiecznych od wolontariuszy oraz
popełnienia przez społeczników błędów, które mogłyby być fatalne w skutkach czuwają
specjaliści.139

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy140 – w schemacie numer 35
moglibyśmy ja zaznaczyć w obszarach: zdrowie i edukacja. Działalność tej organizacji
139

Źródło: badania własne: obserwacja uczestnicząca, 2001-2005; wywiady otwarte z wolontariuszami i
podopiecznymi, 2005
140
http://www.wosp.org.pl/, 10.01.2010, godz. 19.15; doniesienia medialne
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kojarzona jest głównie nie z bezpośrednią pracą z potrzebującymi, a pośrednią im
pomocą poprzez pozyskiwanie środków finansowych na rozwiązania medyczne ratujące
życie, czy też edukację z zakresu pierwszej pomocy. W związku z tym kojarzona jest
głównie z organizowaną od kilkunastu lat styczniową, uliczną zbiórką pieniędzy na
terenie całej Polski oraz związanymi z akcją aukcjami, koncertami i przede wszystkim
czerwonymi serduszkami oraz ogólnie wielką pompą medialną. Do udziału w akcji
może włączyć się każdy, w związku z czym widocznym jest także udział rodaków
spoza granic kraju.
Poza akcją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w odniesieniu do której wyłoniła się
nazwa Fundacji jej głównego inicjatora, a zarazem lidera a więc Jerzego Owsiaka,
organizacja ta realizuje także inne działania. Przykładowo program edukacyjny pod
nazwą „Ratujemy i uczymy się ratować”. Przy udziale specjalnie przeszkolonych do
tego celu wolontariuszy prowadzonymi są kursy z zakresu pierwszej pomocy dla
nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych, aby ci zdobytą wiedzę
mogli nie tylko wykorzystywać w razie potrzeby, ale i przekazywać swym
podopiecznym. Chodzi tu zarówno o poszerzanie umiejętności jak i świadomości
społecznej.
Inną formą działań Fundacji jest organizowanie corocznego festiwalu muzycznego
„Przystanek Woodstock”. Celem, tego budzącego wiele kontrowersji,141 festiwalu jest
pokazanie, że młodzież bez względu na poglądy potrafi się ze sobą wspólnie dobrze
bawić, bez przemocy. Ponadto, że interesuje ją coś więcej niż wyrwanie się z domu aby
poszaleć, jak chociażby spotkania z uznanymi autorytetami pośród których znalazł się
chociażby Lech Wałęsa.
Wolontariusze Fundacji angażują się zarówno w zbiórki pieniędzy, jak i opiekę
medyczną, pomoc organizacyjną przy przeprowadzaniu akcji. Fundacja angażuje
tysiące wolontariuszy do działań okolicznościowych (związanych z cyklicznymi, ale
krótkoterminowymi akacjami, jak chociażby rok rocznie organizowana Wielka
Orkiestra

Świątecznej

Pomocy),

ale

i

setki

do

realizacji

konkretnych,

długoterminowych programów (przykładowo wspomnianego już edukacyjnego z
zakresu pierwszej pomocy).

141

Kontrowersje wiążą się z obecnością alkoholu i narkotyków wśród młodzieży, a także koedukacyjnym
charakterem
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Wspólnota Wiara i Światło142 – działa w obszarach, które na schemacie numer 35
ogólnie zostały określone, jako zdrowie

oraz zaradność życiowa. Jest to

międzynarodowy ruch świecki, który związany jest z kościołem. W związku z tym
odnosząc się do Polski możemy potraktować go, jako przykład wolontariatu przy
parafialnego wyznawców religii rzymsko- katolickiej, ale w tym znaczeniu, że może
być on organizowany w ramach różnych parafii poszczególnych diecezji. Wspólnoty
spotykają się w regularnych odstępach czasu, najczęściej wypada to raz w miesiącu.
Pomiędzy wspólnotami może być rozwijana współpraca, mamy także do czynienia ze
spotkaniami, na które delegowani są reprezentanci wolontariuszy celem wymiany
doświadczeń oraz ustalania strategii działań.
Podmiot działań Ruchu stanowią osoby niepełnosprawne i ich bliscy, co wyraża się
poprzez działania skierowane na integrację ich ze społeczeństwem. Mianowicie mowa
tu o wsparciu moralnym, dodawaniu sił i wiary we własne możliwości poprzez
wzbogacone o praktyki wyjazdów wakacyjnych, czy też feryjnych określanych często
mianem oaz, ale i prywatnych spotkań o charakterze koleżeńskim, czy pomocy
rodzinom w codziennych czynnościach jak chociażby spacery z osobami ze znaczącą
dysfunkcja fizyczną, czy też psychiczną bądź psychoruchową. Spotkania rozpoczynają
się i kończą modlitwą. W trakcie ich trwania podejmowane są różnorodne tematy,
śpiewane są piosenki religijne nierzadko połączone z zabawą, co poprzedza ich nauka.
Ponadto praktykowanymi są nabożeństwa dedykowane osobą niepełnosprawnym, w
których uczestniczy wspólnota. Najczęściej prowadzi je ksiądz moderator wspólnoty,
obok którego w tej organizacji działają wyłącznie wolontariusze.
W kwestii przygotowania wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi mamy tu do
czynienia z takim samym problemem jak w większości organizacji katolickich, gdzie
nacisk kładzie się na rozwój duchowy, a nie umiejętności pracy z drugim człowiekiem.
Praca wolontariuszy opiera się głównie na działaniu intuicyjnym w związku z czym
ciężko wyeliminować błędy, które pomimo realizacji wspaniałej idei mogą mieć
znaczące, negatywne skutki. Przykładowo uzależnienie niepełnosprawnego od
konkretnego wolontariusza.

142

Źródło: badania własne: obserwacja uczestnicząca, 2002-2005; wywiady otwarte z wolontariuszami i
podopiecznymi i ich bliskimi, 2004 - 2005; doniesienia prasowe, zwłaszcza z lokalnej prasy

202

Fundacja Greenpeace – działa w obszarze, który na schemacie numer 35 określony
jest, jako ochrona środowiska. Jest wielką, międzynarodową, apolityczną organizacją.
Zakres jej oddziaływań jest bardzo szeroki, można jednak w jego ramach wyróżnić
sześć podstawowych pól, a mianowicie143:
 ochrona lasów oraz lasów deszczowych,
 ochrona oceanów oraz mórz,
 ochrona przed substancjami toksycznymi,
 globalne ocieplenie oraz zmiany klimatyczne,
 energia,
 organizmy modyfikowane genetycznie.
Najbardziej znane formy działań Greenpeace to zdaje się przywiązywanie się
łańcuchami do drzew, protesty internetowe – petycje, czy działania opozycyjne
względem wielorybników, ale rzecz jasna w zgodzie z ideologią organizacji, a więc bez
stosowania przemocy.
Wolontariusze tej organizacji aktywizują się w wymienionych powyżej polach w
ramach rozmaitych działań. Zanim jednak zostaną dopuszczeni do bezpośredniego
udziału w medialnie interesujących akcjach, które często mają charakter protestacyjny,
informacyjny, prewencyjny, a nawet ofensywny, angażowani są w wykonywanie
bardziej prozaicznych zadań. Pośród nich wymienić można zbieranie podpisów pod
petycjami, pomoc w przygotowywaniu materiałów potrzebnych do przeprowadzania
określonych akcji, czy też zwykłe, porządkowe sprawy. 144 Powiemy więc, że mamy tu
do czynienia ze swoistą ścieżką awansu.

Fundacja Mali Bracia św. Franciszka145 – jest jeszcze jednym przykładem organizacji
działającej w obszarze wyróżnionym w schemacie numer 35, jako ochrona środowiska.
Jest to jednak mała, lokalna Fundacja. Działa na terenie Opola i okolic. Prowadzi

143

http://www.greenpeace.org/poland/o-nas, 07.01.2010r., godz. 22.52
http://www.greenpeace.org/poland/dolacz-do-nas/faq, 07.01.2010r., godz. 23.14
145
http://malibracia.opole.pl/, 07.01.2010r., godz. 23.24
144
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schronisko, w którym gwarantuje pomoc medyczną, schronienie i wyżywienie dla
bezdomnych psów i kotów.
Do zadań wolontariuszy należy tu pomoc przy opiece nad zwierzętami (jak
przykładowo kąpanie, wyczesanie bądź wyprowadzenie na dłuższe, plenerowe spacery),
ewentualnie pozyskiwaniu środków na utrzymanie schroniska.146 Z jednej strony jest to
ciężka praca, ale z drugiej prawdziwe wyzwanie i możliwość samorealizacji dla
miłośników zwierząt.

Młodzieżówki Polityczne – zgodnie z duchem polityki mogą działać we wszystkich
obszarach ludzkiej aktywności, a więc i wszystkich spośród wyróżnionych w schemacie
numer 35. Nierzadko pomijane, w kontekście wolontariatu, ale bez wątpienia
posiadające w znaczącym stopniu charakter wolontaryjny w związku z czym możemy
mówić o wolontariacie politycznym. W tym przypadku bezpośrednia działalność
wolontariusza wiąże się z takimi elementami jak przykładowo promocja, strategia i
program działań danego ugrupowania politycznego, czy nawet wężej, określonego
polityka. Obejmuje całą paletę działań od marketingu szeptanego, po manifestacje.
Widzimy więc, że w tym przypadku, podobnie jak i w innych, wykonywane zadania
mogą być bardzo różne. Wolontariat polityczny charakteryzuje jednak to, że pomoc
społeczeństwu, czy uściślając wybranym grupom społecznym niesiona jest jedynie
pośrednio, przy czym, tak jak i w większości innym przypadków, na ogół przypisywana
jest nie wolontariuszowi, lecz szerzej, danemu podmiotowi- organizatorowi, w tym
przypadku organizacji politycznej.
Przybliżone powyżej przypadki dają nam pewien obraz wolontariatu w III
sektorze, który zdefiniujemy „jako specyficzne, współczesne formy samoorganizacji
społecznej, struktury integrujące grupy obywateli, charakteryzujące się względnie
dojrzałą tożsamością społeczną, określonym stopniem zorganizowania, prywatnym
charakterem

inicjatywy,

dobrowolnością

uczestnictwa,

niezależnością

i

niekomercyjnością, a także – na ogół – znacznym udziałem wolontariatu i istotną rolą w
kształtowaniu postaw ludzkich (zarówno osób uczestniczących w organizacjach, jak i
mających jakikolwiek z nimi kontakt)” (Gliński P., 2004, s.119) Kryteria przynależności
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do organizacji odnoszą się bardziej do przekonań uczestników III sektora niż
obserwowalnych działań organizacji. (Wygański J.J., 1997; Gliński P., 2004) Teraz
odniosę się do sektora publicznego, gdzie aktywizacja wolontariuszy nierzadko opiera
się na współpracy między innymi właśnie z podmiotami- organizatorami III sektora, co
nie wyklucza jednak i organizowania wewnętrznych grup wolontariuszy.

6.2.2. Sektor publiczny, czyli…
instytucje państwowe– wybrane przypadki

Sektor publiczny zobligowany jest do realizacji celów publicznych oraz
społecznych, ale nie w całości. Pewna część ma za zadania realizacje celów
ekonomicznych, nierzadko o charakterze komercyjnym. (Kosikowski C., Ruśkowski E.
(red.), 2008) W kwestii działań o wolontaryjnych odniosę się do tych podmiotów, które
mają wpisane w swych założeniach działanie na rzecz pożytku publicznego. Zanim
jednak przejdę do przedstawienia wybranych przypadków, chciałabym jeszcze
zaznaczyć, że w przeciwieństwie do III sektora wolontariusze stanowią tu pewną
dodatkową siłę wsparcia, a nie podstawę. Przy czym wskazanym jest tu podkreślić, że
mamy tu nierzadko do czynienia z sytuacją, gdzie osoby działające bezinteresownie i
ochotniczo są określane innymi nazwami niż wolontariat, wolontariusze. W niniejszej
części przybliżę zarówno te przypadki, gdzie wolontariuszy określa się właśnie tym
mianem, jak i te gdzie używane są inne określenia. Podobnie jak poprzednio w
poszczególnych przykładach odniosę się do schematu numer 35.

Biblioteki publiczne147 - wojewódzkie, powiatowe, miejskie, czy gminne, bądź po
prostu szkolne – wszystkie działają w obszarze kultury i edukacji. Poza wpisanym w
kanon ich podstawowych zadań, do których należy pozyskiwanie i nieodpłatne
udostępnianie czytelnikom księgozbioru, podejmują także szereg działań mających na
celu promowanie czytelnictwa oraz edukacje w zakresie korzystania z księgozbioru
147
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(katalogów), ale i poprzez zabawy z książką. Przykładowo popularna akcja pod nazwą
Cała Polska Czyta Dzieciom przez wiele bibliotek organizowana jest, jako swoisty
spektakl, aktywizujący słuchaczy poprzez zabawę (przykładowo: dźwiękonaśladostwo,
wspólne malowanie, konkursy dotyczące treści książek). Można wręcz powiedzieć, że
są to spotkania o charakterze kulturalno – edukacyjnym. Poza tym organizowane są
rozmaite spotkania autorskie, wystawy, ogólnopolskie dni publicznego czytania poezji,
czy akcje happeningowe poza terenem bibliotek, bądź swoiste półkolonie dla dzieci z
książką w budynku bibliotek i w plenerze, a nawet szkolenia. W każde z wyżej
wymienionych działań oraz wiele innych mogą się angażować społecznicy. Co ciekawe
w przypadku bibliotek możemy mieć do czynienia zarówno z tak zwanym aktywem
bibliotecznym, a więc osobami ochotniczo i bez wynagrodzenia pracującymi na rzecz
bibliotek, w ich ramach, jak i współpracą bibliotek z organizacjami pozarządowymi, ich
wolontariuszami, ale i społecznikami z innych placówek I sektora oraz instytucji II
sektora. Podczas gdy w przypadku tych pierwszych obok możliwości angażowania się
w przeprowadzanie rozmaitych akcji często jednym z podstawowych zadań jest
oprawianie książek, pomoc w ich odnawianiu i segregowaniu, tak w dwóch pozostałych
grupach mowa raczej o współpracy w ramach działań akcyjnych. I tak bywa, że
przykładowo aktorzy teatrów amatorskich lub wolontariusze rozmaitych organizacji
pozarządowych, w tym i chociażby harcerze, włączają się w organizację różnego typu
happeningów zwracających uwagę na wartość czytelnictwa, do niego zachęcających.
Wymienić można tu między innymi połączone z zabawą czytanie dla najmłodszych, czy
publiczne czytanie poezji lub prozy dla dorosłych, co ujęte jest na fotografiach numer
24 i 25. Wolontariat pracowniczy sektora biznesu może zaś pomagać chociażby w
kwestii przygotowania prelekcji bądź po prostu materiałów edukacyjnych z zakresu
ekonomi, czy też informatyki, które bywają włączane do programów, których celem jest
nie tylko zachęcanie do czytelnictwa, ale i poszerzanie wiedzy specjalistycznej. Co
ciekawe wiele bibliotek aktywizuje do społecznej działalności dzieci i młodzież, ale
także znanych ludzi, a w tym i lokalne autorytety jak na przykład: polityków, aktorów,
twórców, czy przedstawicieli policji, straży pożarnej, pogotowia, kominiarzy. Zaprasza
ich na przykład do publicznego czytania prozy lub poezji podczas różnych akcji bez
oferowania im za to jakiegokolwiek wynagrodzenia. Poprzez to na kilka chwil czyni ich
swego rodzaju wolontariuszami.
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W odniesieniu do wyróżnionych powyżej kwestii dobrym przykładem jest Sądecka
Biblioteka Publiczna,148 w ramach której już od wielu lat organizuje się wszystkie
spośród wyżej wymienionych form aktywności przy zaangażowaniu społeczników oraz
współpracy z przedstawicielami I, II i III sektora, a więc tak z przedstawicielami sektora
publicznego, jak i rynkowej strefy biznesu i przedsiębiorczości oraz organizacji
pozarządowych. Jeśli mowa o współpracy z II sektorem, to zwłaszcza w okresie wakacji
realizowanymi bywają dla młodych (nastoletnich) czytelników projekty uwzględniające
różnego typu gry i zabawy z książką (beletrystyką i literaturą naukową) w budynku
biblioteki oraz w plenerze. Pośród nich wyróżnić należy spotkania edukacyjne na
przykład z przedstawicielami banku (dotyczące między innymi ekonomi, sytuacji
rynkowej, czy kursu lub wymiany walut) i konkursy z zakresu zdobytej wiedzy będące
ich następstwem. Obecnie za tego typu projekty odpowiadają Panie Lucyna, Ania i
Danusia, a kilka lat temu wstecz i ja. W kontekście współpracy z I i III sektorem mamy
do czynienia z ogromną różnorodnością podejmowanych form. Począwszy od zajęć dla
najmłodszych, przedszkolnych czytelników, do tych dorosłych. Mowa tu zarówno o
współpracy dotyczącej osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, o działalności w
ramach kompleksu budynków Sądeckiej Biblioteki Publicznej oraz przy udziale jej
pracowników w lokalach takich organizacji pozarządowych jak przykładowo
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i
Umysłowo „Nadzieja”, o którym szerzej była już mowa, a którego profil działań
skierowany jest na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Co ciekawe z
jednej strony pracownicy biblioteki przy zaangażowaniu aktywu bibliotecznego
organizują chociażby różnego typu spektakle, które mogą być wykorzystywane
zarówno podczas zajęć wewnętrznych, jak spotkania dla najmłodszych, czy też
wieczory poetyckie dla dorosłych. Z drugiej strony z programami przygotowywanymi
wraz ze społecznie zaangażowanymi osobami (głównie dziećmi i młodzieżą) mogą
wychodzić na zewnątrz, co wyraża się między innymi we współpracy z wymienionym
powyżej stowarzyszeniem. W odniesieniu do relacji z sektorem publicznym, to w tym
przypadku stała współpraca występuje przede wszystkim pomiędzy biblioteką, a
Miejskim Ośrodkiem Kultury. Możemy powiedzieć nie tylko o współdziałaniu z
osobami zatrudnionymi w ramach tej placówki, ale i o aktywizacji wolontariuszy,
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pomimo że społecznicy pracujący w ramach niniejszego Ośrodka nie określają siebie
tym mianem, gdyż wolą siebie nazywać aktorami.

Domy i Ośrodki Kultury149 – ich działalność realizowana jest w obrębie obszarów
kultura, sztuka i edukacja. W ramach tego typu placówek organizowanych jest szereg
kół zainteresowań, które ogólnie możemy określić mianem: plastycznych, bądź bardziej
ogólnie manualnych, wokalnych, tanecznych, czy aktorskich. Prowadzone są zarówno
zajęcia dla dzieci jak i nierzadko dla dorosłych. Instruktorami są na ogół zatrudnieni
specjaliści, niemniej jednak zdarza się, że część zajęć powierzana jest doświadczonym
społecznikom, którzy zostali wcześniej przygotowani do tego poprzez udział w
zajęciach danej placówki (przykładowo w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu
na przestrzeni lat już kilka grup teatralnych było prowadzonych przez społeczników. Od
strony formalnej układ przedstawiał się w relacji: nieodpłatne przygotowywanie grupy i
odgrywanie spektakli - nieodpłatne udostępnienie sali i kostiumów). W przypadku tej
grupy instytucji, podobnie jak ma to miejsce w bibliotekach, rzadko używa się
określenia wolontariusz w kontekście osób aktywizujących się społecznie w ich ramach.
Te osoby określają siebie mianem artystów – aktorów, plastyków, piosenkarzy,
tancerzy, i tym podobne.
Młodsi lub starsi aktorzy teatrów amatorskich, uczestnicy zajęć plastycznych,
wokalnych, czy tanecznych wielokrotnie bez żadnego wynagrodzenia, ochotniczo biorą
udział w różnego typu publicznych występach, wystawach - ogólnie mówiąc
prezentacjach – zarówno tych organizowanych przez daną placówkę, jak i tych, których
owa jest jedynie współorganizatorem. Niejednokrotnie spotkania takie wiążą się nie tyle
z prezentacją osiągnięć uczestników zajęć, a więc i przeglądami artystycznymi, ale z
różnego typu akcjami charytatywnymi (od małych lokalnych, po tak duże jak Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy), czy też rozmaitymi obchodami, ich oprawą. W
odniesieniu do tych ostatnich powiemy o świętach uwzględnionych chociażby w
kalendarzu, czy też dniach kultury, jak chociażby Święto Dzieci Gór, bądź Jarmark
Świętej Małgorzaty. Podczas nich w Nowym Sączu przykładowo przedstawiciele
Miejskiego Ośrodka Kultury angażują się chociażby tworząc oprawę artystyczną, czy to
sami występując, lub tylko włączając się poprzez pojawienie się w stosownych
149
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kostiumach. Ponadto, w kontekście współpracy o charakterze wolontaryjnym z
placówkami I sektora, jak chociażby o wspomnianej już z bibliotekami, czy z Domami
Dziecka, bądź Domami Pomocy Społecznej powiemy o prowadzeniu nieodpłatnych
prezentacji, zajęć, czy spektakli, a także oprowadzaniu wycieczek dla chcących
zobaczyć jak wygląda teatr (scena, kulisy, garderoba). Z podobną sytuacją możemy
mieć do czynienia w kontekście przedstawicieli II oraz III sektora, niemniej jednak
współpraca z nimi wyraża się przede wszystkim poprzez oprawę różnego typu akcji
charytatywnych oraz imprez okolicznościowych, jak i działań o charakterze
kulturalnym bądź kulturalno- edukacyjnym, co jak już zaznaczyłam, obrazuje chociażby
przytoczony powyżej przykład bibliotek, choć nie jest to jedyna możliwość. Możemy
mieć, bowiem między innymi do czynienia z darmowymi występami dla podopiecznych
placówek publicznych, czy też organizacji pozarządowych (przykładowo: osób
niepełnosprawnych, ludzi w podeszłym wieku, czy dzieci), podobnie ma się w
kontekście innych możliwych zajęć . Uogólniając, obok symbolicznie odpłatnych form
działalności (kółek zainteresowań), organizowanymi jest szereg działań o charakterze
wolontaryjnym, nierzadko nawet nieco prestiżowym, w myśl założenia to my to
zrobiliśmy, to o nas teraz się mówi i dzięki temu zwiększamy szanse na dofinansowanie
naszej działalności z budżetu bądź z sektora II (mowa tu chociażby o odpłatnych
reklamach – przykładowo: usługi typu podkładanie głosu do reklam, lub udostępnianie
miejsca na reklamę). W tym kontekście wydaje się, że gdzieś znika bezinteresowność w
odniesieniu do całej placówki, niemniej jednak nie można jej wykluczyć w przypadku
poszczególnych ochotników.

Domy Pomocy Społecznej (DPS),150 Domy Dziecka (DDZ),151 Pogotowia
Opiekuńcze (PO),152 Zakłady Karne (ZK)153 – placówki te od siebie zdecydowanie
różni grupa docelowa na rzecz, której niesiona jest pomoc, niemniej jednak wszystkie
one działają w zasadzie w tych samych obszarach spośród wymienionych w schemacie
numer 35. Mianowicie: zdrowie i zaradność życiowa, kultura i edukacja, w pewnym
stopniu kwestie lokalowe, jako rozwiązanie czasowe. W przypadku Domów Dziecka
oraz Zakładów Karnych możemy wspomnieć także o zatrudnieniu. W pomoc w
150
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znalezieniu pracy w pierwszym przypadku angażuje się placówka, ale w proces
usamodzielniania ich, podobnie jak i w drugim oraz wychowanków Pogotowia
Opiekuńczego nierzadko aktywnie włączają się organizacje pozarządowe, których profil
działań skierowany jest na pomoc byłym podopiecznym tych placówek.
W każdym z wyróżnionych tu przypadków możemy mieć do czynienia zarówno z
wolontariatem tworzącym się przy placówce, jak i wsparciem z zewnątrz, najczęściej
wolontariuszy z organizacji pozarządowych, bądź strefy biznesu, a więc wolontariatu
pracowniczego, a ponadto z wolontariatem indywidualnym. Bez względu na to gdzie
formowani są wolontariusze niezwykle istotnym wydaje się ich przygotowanie do pracy
z drugim człowiekiem, którego nierzadko jednak brak (zwłaszcza w przypadku
organizacji katolickich). Ponadto fakt, że w zasadzie działania, jakich mogą się
podejmować są zbliżone do siebie i jedynie forma ich wykonania może się w pewnym
stopniu od siebie różnić.
Odnosząc się do powyższego i konkretnych przykładów aktywności społecznej154
powiemy, że wolontariusze prowadzą działania o charakterze wspierającym (spędzanie
wolnego czasu z podopiecznymi placówek – rozmowy, organizacja czasu wolnego)
oraz edukacyjnym (pomoc w nauce, przekazywanie wiedzy i umiejętności w ramach
pracy indywidualnej oraz rozmaitych prelekcji, czy też zabaw o charakterze
edukacyjnym praktykowanych głównie w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych,
czy też osób w podeszłym wieku), które mogą też mieć wpływ na ich zaradność
życiową, wzrost samodzielności, a więc i zdrowie odbiorców usług, ich świadomość
oraz odnalezienie właściwej drogi życiowej155. Ponadto powiemy o działalności
kulturalnej (organizacja i/lub oprawa imprez okolicznościowych oraz rozmaitych akcji)
i charytatywnej (pozyskiwanie środków materialnych na rzecz podopiecznych danej
placówki, chociażby w ramach kwest lub aukcji). To, na co warto zwrócić uwagę, w
przypadku wolontariatu zewnętrznego powoływanego przykładowo w ramach
pozarządowych organizacji religijnych, nierzadko możemy się spotkać z działalnością o
charakterze ewangelizacyjnym, czy innymi słowy skierowanym na nawrócenie i/lub
internalizację przez określonych podopiecznych wartości głoszonych przez wyznawców
danej religii. Przykładowo członkowie Ruchu Światło Życie funkcjonującego przy
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Bazylice Kolegiackiej im. Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu przez pewien okres
czasu z gitarami, z piosenką religijną udawali się do Zakładu Karnego i tam
organizowali spotkania dla więźniów, których rzeczywistym celem było nawracanie i
wsparcie. Obok ogólnych spotkań, przewidziany był również czas na indywidualne
rozmowy, gdzie tematem przewodnim był Bóg i coś, co można określić namawianiem
na tak zwane przejście na drogę prawdy. Organizacja czasu wolnego więźniom
połączona z pokazywaniem innego sposobu na życie z całą pewnością ma swoje dobre
strony, niemniej jednak niepokojącym jest to, że podobnie jak w przypadku działalności
podejmowanych przez wiele innych ruchów, wspólnot, czy stowarzyszeń religijnych,
wolontariusze wysyłani są do osób z poważnymi problemami, problemami, gdzie
konieczna wydaje się pomoc specjalistów, a brak stosownego przygotowania może
stanowić zagrożenie dla obu stron relacji mającej na celu pomoc.
Ciekawym połączeniem filantropi ofiarodawczej z usługodawczą jest deklarowane i
wykonywane wsparcie poszczególnych wychowanków domów dziecka przez
przedstawicieli strefy biznesu. Przykładowo w niektórych Domach Dziecka, jak ma to
miejsce w Nowym Sączu, niektórzy wychowankowie są objęci specjalnym programem,
gdzie określone firmy, czy też ich przedstawiciele finansowo wspierają wybrane
dziecko (mowa tu przykładowo tak o tak zwanym bieżącym kieszonkowym, jak i/lub
funduszu stypendialnym na późniejszą naukę), dopełnienie tego stanowi czas jaki
darczyńcy poświęcają danemu dziecku wcielając się w rolę wujka lub cioci, który
pomaga w nauce, zabiera na wycieczki, i tym podobne.
Co istotne w odniesieniu do wyróżnionych w tej części przykładów placówek
publicznych, podkreślić należy, że wolontariat w ramach nich działający może być
zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Uczniowie, studenci, pracownicy, emeryci i
renciści, a właściwie to każdy, kto dysponuje wolnym czasem, dobrą wolą i pewnymi
umiejętnościami, zwłaszcza tymi psycho- społecznymi, może włączyć się w pomoc
podopiecznym tych placówek. W związku z tym nierzadko w ich ramach zawiązują się
rozmaite grupy, do których zadań należeć mogą na przykład: organizacja czasu
wolnego, pomoc w nauce, czy organizacja akcji charytatywnych.

Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) – jest to o tyle ciekawy przypadek, że działają w
bardzo wielu obszarach, pośród których, w odniesieniu do schematu numer 35,
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wymienić można takie jak: zaradność życiowa, ale i w pewnym stopniu zdrowie,
kwestie lokalowe, zatrudnienie, kataklizmy, czy też, zwłaszcza przy udziale
wolontariuszy, kultura i edukacja.
Instytucje te świadczą pomoc dla bardzo różnych grup docelowych, gdyż ich zadaniem
jest niesienie pomocy dotkniętym problemami156: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w
rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki
opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski
żywiołowej lub ekologicznej. Wszystkie te grupy problemowe łączy jednak jedna rzecz,
a mianowicie ludzie nimi dotknięci borykają się z trudnościami bezpośrednio
odnoszącymi się do życia, jego jakości, poziomu i standardu. Często wiążą się z
poczuciem osamotnienia, rezygnacji i/lub walki o każdy kolejny dzień, o lepsze jutro.
Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia12 marca
2004r ( Dz .U. Nr 64. poz. 593 z późn. zm.), niosą zarówno pomoc materialną jak i
usługową. Wolontariusze angażowani są jedynie w ramach działań z tego drugiego
zakresu, a więc usług. Mogą to być zarówno grupy tworzone przy placówce, z
przykładem czego mogliśmy się spotkać między innymi w Krakowie, jak i w ramach
organizacji pozarządowych lub firm, tak więc wolontariatu pracowniczego, a
współpracujące z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z czym również możemy się spotkać
między innymi w wymienionej powyżej placówce. (Gordecka J., 2009; Trawkowska D.,
2005; i.in.) Do zadań wolontariuszy powoływanych w ramach takiej placówki
przykładowo może należeć, rzecz jasna po poprzedzających pracę specjalistycznych
szkoleniach, pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, starszym,
bądź samotnym, czy też jak w projekcie Krakowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, działalność w ramach telefonu zaufania. W przypadku bezpośredniej pracy
z wyżej wymienionymi kategoriami osób i innymi objętymi opieką Ośrodków Pomocy
156

Ustawa o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004r ( Dz .U. Nr 64. poz. 593 z późn. zm.)
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Społecznej w kontekście pracy wolontariuszy mowa między innymi o organizacji czasu
wolnego (przykładowo: aktywne słuchanie, rozmowy, gry i zabawy, organizacja wyjść
w plener, czy do kina/teatru157), edukacji (między innymi: pomoc dzieciom w nauce,
doskonaleniu zawodowym ludzi w wieku produkcyjnym, czy obsłudze współczesnych
nowości technicznych starszym osobom), wykonywaniu codziennych czynności (na
przykład: robienie zakupów w imieniu danej osoby, pomoc w przemieszczaniu się, czy
też ubieraniu), i tym podobne.158 Uogólniając, jak widzimy, wolontariusze w
odniesieniu do tego typu instytucji mają szereg możliwości zarówno w wymiarze formy
aktywności, jak i grupy docelowej.
Na koniec podkreślić należy jeszcze, że aby osiągnąć optymalne efekty powinna
występować współpraca pomiędzy wolontariuszami, a pracownikami socjalnymi.
Winien łączyć ich ze sobą jakiś wspólny cel, gdyż takowy może sprawić, że ludzie będą
skłaniać się ku sobie dzięki czemu współpraca już od samego etapu planowania po
realizacje może się dobrze układać. (Forysth P., 2004) Problem w tym, że nie zawsze
mamy do czynienia z wzajemnym zrozumieniem.

Szkoły publiczne – to jeszcze jeden interesujący przypadek. Podstawowym zadaniem
szkół jest edukacja. Jednym z jej elementów, poza objętymi programem nauczania
lekcjami, jest edukacja społeczna, która może się wyrażać chociażby przez
powoływanie i prowadzenie kół, bądź klubów wolontariatu szkolnego. (Misztela M.,
2006) Obszary ich działań mogą być bardzo różne. Znajdą się tu między innymi kultura
i edukacja, zdrowie, zaradność życiowa, kataklizmy, ekologia, czy nawet zatrudnienie.
Wszystko zależy od obranego przez daną grupę profilu działań, programu i priorytetów.

157

Wyjścia do ośrodków kultury najczęściej wiążą się z realizacją programów stworzonych przez
rozmaite organizacje pozarządowe (Przykładowo SurSum Corda, projekt Starszy Brat i Starsza siostra
realizowany w Nowym Sączu), (Kałużny M., 2009) bądź wolontariatu pracowniczego i finansowane
przez określoną firmę, czy też licznych sponsorów. Możliwą jest też współpraca z placówkami
kulturalnymi poprzez udostępnienie przez nie określonej ilości biletów
158
http://www.mops.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=190,
09.01.2010, godz. 15.21; http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/bip/content/show.php?pg=ops,
09.01.2010, godz. 15.32; http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1139, 09.01.2010, godz. 16.14;
http://www.ops-rudziniec.com/articles.php?cat_id=10, 09.01.2010, godz. 16.27; http://www.opsursynow.civ.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=107, 09.01.2010, godz.
16.35

213

W związku z powyższym możemy powiedzieć, że wolontariusze szkolni mogą
podejmować się tak rozmaitych prac jak chociażby:
 pomoc w nauce, czy organizacja czasu wolnego podopiecznym świetlic
środowiskowych, Domów Dziecka, i innych placówek opieki dziennej lub
całodobowej
 przygotowywanie i prowadzenie zajęć z istotnych społecznie tematów, jak
ekologia, etyka, dyskryminacja (przeciwdziałanie jej), uzależnienia, demokracja, i
im podobne, przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w szkole
 prowadzenie zajęć ruchowych i zabaw dla osób upośledzonych
 pomoc w znalezieniu pracy poszukującym jej na przykład przy wykorzystaniu
Internetu
 pomoc w wykonywaniu codziennych czynności osobom niepełnosprawnym i/lub
w podeszłym wieku, czy też młodszym dzieciom
 czytanie książek osobom niewidomym i niedowidzącym
 udział w kampaniach medialnych nagłaśniających rozmaite problemy społeczne
 pomoc ofiarom kataklizmów
 udział w kwestach oraz pozyskiwaniu sponsorów na określone cele pomocowe
 tworzenie i/lub prowadzenie stron www. poruszających istotne kwestie społeczne
 pomoc w schroniskach dla zwierząt (przygotowywanie pokarmu, wyprowadzanie
na spacery, kąpanie zwierząt, pomoc w szukaniu im nowych właścicieli, i tym
podobne.)
 ochrona

środowiska

–

pomoc

w

prowadzeniu

rozmaitych

kampanii

informacyjnych oraz medialnych, czy działaniach typu zalesianie poprzez
sadzenie drzewek, czy włącznie się do akcji sprzątania świata
 pomoc w renowacji zabytków
 i wiele innych, tu nie wymienionych
W kontekście wyboru działalności wiele zależy od inwencji nauczycieli i samych
uczniów, ale i od tego jakie problemy są szczególnie istotne w danym środowisku, a
przy tym dostępne dla uczniów jeśli chodzi o możliwość pomocy.
Bez względu na profil działań szkolnego koła wolontariuszy najważniejszym jest
zaszczepianie w młodych chęci niesienia pomocy innym. Niezwykle istotnym jest
jednak, by działanie wolontaryjne było ochotniczym i bezinteresownym, a nie
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przymusem, czymś podejmowanym ze względu na możliwość zdobycia dodatkowych
punktów

liczących

się

przy ocenie,

presję

nauczycieli

(przykładowo

tych

koordynujących pracę danego koła), czy też otoczenia. W odniesieniu do ostatniego z tu
wymienionych powiemy o znaczeniu grup odniesienia w kontekście decyzji człowieka
o podejmowaniu określonych zachowań, a w tym wypadku podjęciu się działalności
wolontaryjnej ze względu na lęk przed wykluczeniem, bądź ze względu na chęć bycia
akceptowanym przez daną grupę społeczną (bywa, że określone jednostki). To na co
warto zwrócić uwagę to fakt, iż przykładowo uczniowie włączający się rok rocznie w
przeprowadzanie akcji sprzątania świata, o ile nie robią tego z własnej inicjatywy,
bezinteresownie, a więc pracują chociażby wyłącznie w zamian za dzień wolny od
nauki, działają jedynie pseudowolontaryjnie. Prawdziwym wolontariuszem jest tylko
ten, kto angażuje się w pracę społeczną z wewnętrznej chęci niesienia pomocy, a nie
poprawienia, czy też wzmocnienia swojej pozycji, bądź, jak to bywa w odniesniu do
wyżej wymienionego przykładu, możliwości zerwania się z lekcji (dnia wolnego od
nauki).
W kontekście szkół poza wolontariatem wewnętrznym złożonym z uczniów możemy
też mówić o możliwości współpracy z wolontariuszami z wszystkich trzech sektorów
oraz wychodzeniu uczniów na zewnątrz, czyli włączaniu się ich w działalność
wolontaryjną w ramach zewnętrznych podmiotów-organizatorów.

Sektor

publiczny opiera

się

głównie

na

osobach

zatrudnionych

–

pracownikach. Wolontariat odgrywa tu dość istotną role, ale jest jednak wartością
dodaną. Podobnie ma się w I sektorze, ale zasady aktywizacji wolontariuszy są nieco
inne, o czym się zaraz przekonamy.
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6.2.3. Wolontariat pracowniczy
– wybrane przypadki

W sektorze biznesu w Polsce coraz częściej mamy do czynienia z popularnym
na zachodzie wolontariatem pracowniczym, niemniej jednak jak już wspominałam stale
nie jest to czymś powszechnym. Co więcej bywa kontrowersyjnym. Po pierwsze w
kontekście rzeczywistej motywacji pracowników do działalności wolontaryjnej. Tak
właśnie, pracowników, a nie ochotników z zewnątrz do współpracy z osobami
zatrudnionymi, jak ma to miejsce w I sektorze. W odniesieniu do tego możemy
powiedzieć o pewnym konflikcie interesów (w tym przypadku związanym z
nieformalnym przymusem do pracy wolontaryjnej), który stanowi pewien czynnik do
zmian społecznych (Dahrendorf R., 1975) poprzez zaangażowanie sektora biznesu. Po
drugie w kwestii świadomości pracodawców co do aktywizowania swojej kadry versus
działalność ofiarodawcza. Po trzecie w kontekście rzeczywistego celu pomocy, u
podstaw którego najczęściej leży jednak chęć budowy wizerunku firmy w społeczności
lokalnej, a nie czysty altruizm. (Maciuła M., 2002) Przywołując wybrane przykłady
ponownie odniosę się do schematu numer 35. Przy czym zaznaczę, że oczywiście
przedstawiciele tego sektora mogą działać w zasadzie w każdym obszarze problemów
społecznych. Wybór obszaru, zasięgu oraz formy oddziaływań zależą od takich
czynników jak profil działalności firmy, specyfiki branżowej, typu angażowanych
specjalistów, inwencji oraz przede wszystkim samej pomysłowości tworzących strategie
działań, ale i doświadczenia, jak i lokalnej specyfiki, co wiąże się i z chęcią
wymienionej powyżej kreacji wizerunku. Pokażą nam to wybrane przykłady.

ING Bank Śląski – działa między innymi w obszarach kultury i edukacji oraz zdrowia
Podejmując współpracę z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego umożliwiał
styczność ze sztuką dzieciom, które dotąd nie miały takiej możliwości.

159

Z kolei w

ramach innego ze swoich projektów stworzył „ogród sensoryczny” dla dzieci
upośledzonych umysłowo będących podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w

159

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1577, 17.11.2009, godz. 21.04;
banki.com/t/wolontariat-ing-bank/, 20.11.2009, godz. 13.27

http://ing-bank.e-
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Łodzi, w ramach innego pomógł w organizacji imprezy plenerowej w ZOO Safari w
Poddębicach dla dzieci z Hospicjum tego samego miasta, a wraz z Fundacja Ostoja
zorganizował zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych z działającego w Czeladzi
Stowarzyszenia Familia. Poza tym w jednym z Gorzowskich przedszkoli zorganizował
cykl spotkań poświęconych tematyce zdrowia celem propagowania zdrowego stylu
życia już wśród najmłodszych.160
Wolontariusze w tym przypadku pomagają w przygotowaniach i organizacji inicjatyw,
prowadzeniu zajęć.

TP i Orange – w obszarze kultury i edukacji prowadziły przykładowo akcje głośnego
czytania. Z kolei jeśli chodzi o działania stricte edukacyjne możemy przywołać tu takie
projekty, jak organizacja pracowni komputerowych dla dzieci ze świetlicy
Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Olsztynie. Podobnie realizacja projektu
„Edukacja z Internetem TP” w ramach Akademii Orange, obejmującego promocję
nowoczesnej edukacji dzieci oraz młodzieży szkolnej poprzez wspieranie nowatorskich
działań organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz instytucji kultury. 161
Poza tym w odniesieniu do obszarów które najogólniej można określić jako kwestie
lokalowe oraz zdrowie TP i Orange zaangażowało się przykładowo w remont pokoi
zabiegowych

Oddziału

Hematologii

oraz

Onkologii

Dziecięcej

Szpitala

Uniwersyteckiego w Krakowie, czy też świetlicy Oddziału Chirurgii i Leczenia
Oparzeń w Szpitalu Dziecięcym w Poznaniu. 162
Wolontariat pracowniczy w tym przypadku wyraża się między innymi w aktywnym
udziale w organizacji stanowisk pracy, remontach, wspieraniu wiedzą.

160

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1577, 17.11.2009, godz. 21.04; http://ing-bank.ebanki.com/t/wolontariat-ing-bank/, 20.11.2009, godz. 13.27
161
http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/edukacja/663795/;jsessionid=681AD80AF992CF72677DF8FBE00084D
6.portal09;PSID=681AD80AF992CF72677DF8FBE00084D6.portal09, 20.11.2009, godz., 12.12;
http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/edukacja/663795?_a=688165,
20.11.2009,
godz.
12.16;
http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/edukacja/663795?_a=688168, 20.11.2009, godz. 12.43
162
http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/edukacja/663795/;jsessionid=681AD80AF992CF72677DF8FBE00084D
6.portal09;PSID=681AD80AF992CF72677DF8FBE00084D6.portal09, 20.11.2009, godz., 12.12;
http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/edukacja/663795?_a=688165,
20.11.2009,
godz.
12.16;
http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/edukacja/663795?_a=688168, 20.11.2009, godz. 12.43
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mBank - w obszarze edukacji przykładowo realizował projekt obejmujący naukę
oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy z zakresów produktów bankowych podczas
przedmiotu Wiedza o społeczeństwie dla klasy III jednego z łódzkich gimnazjów. 163
Wolontariusze w tym przypadku służyli przede wszystkim wsparciem merytorycznym.

Grupa Ergo Hestia – to ciekawy przykład realizacji działań w obszarze zatrudnienia
oraz

zaradności

życiowej

poprzez

prowadzenie

programów

edukacyjnych

i

informacyjnych mających na celu poszerzenie kwalifikacji ich odbiorców, czy też po
prostu obejmujące przybliżenie sposobów prezentacji, bądź poszukiwania pracy przy
wykorzystaniu źródeł internetowych, sprawnego poruszania się w sieci, wyszukiwania
informacji, a w tym ofert pracy.
Wolontariusze tutaj między innymi włączają się w prowadzenie dedykowanych osobom
niepełnosprawnym bezpłatnych szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej, a
pracodawcom z zakresu zatrudnienia ludzi niepełnosprawnych (korzyści, ale i
obowiązków z tym związanych). Ponadto udzielają także porad prawnych. Wolontariat
pracowniczy Grupy Ergo Hestia, o czym wskazanym jest wspomnieć, działa na rzecz
Fundacji Integralia, która do niej należy. 164
PKN Orlen – w odniesieniu do obszaru, który można ująć w obrębie kwestii
lokalowych, w ramach akcji „Namalujmy uśmiech” podejmuje szereg działań, w tym
remontowych, mających na celu poprawę warunków bytowych wychowanków Domów
Dziecka.

165

W obszarze ekologii zaś prowadzą takie działania, jak chociażby

przeprowadzenia akcji sadzenie drzewek wokół Zakładu Produkcyjnego.166
Wolontariusze aktywizowani tu są w ramach wspólnych remontów, oraz przykładowo
sadzenia drzewek, celem tworzenia tak zwanych płuc dla terenu przemysłowego.
163

http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1577,
17.11.2009,
godz.
21.04;
http://www.hospicja.pl/aktualnosci/news/8476.html, 20.11.2009, godz. 12.53
164
http://media.hestia.pl/pr/106055/wolontariat-pracowniczy-w-ergo-hestii, 10.01.2010, godz. 17.53;
http://www.integralia.pl/, 10.01.2010, godz. 18.03
165
http://www.pknorlen.pl/cgibin/internet3.exe/portal/ep/contentView.do?contentId=112884&contentType=ARTYKUL, 20.11.2009,
godz.11.53
166
[tamże]
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GE Money Bank (GE Volunteers) – w obszarze zdrowia angażuje się w akcje
krwiodawstwa. 167
Wolontariat tutaj sprowadza się do wsparcia krwiodawstwa.

TNT Expres, to firma kurierska, której działania, w odniesieniu do schematu numer 35
możemy ująć przy okazji obszaru określonego jako kataklizmy, ale i chociażby ogólnie
kwestii zdrowia ponieważ ogólnie mówiąc obejmuje działania pomocowe dedykowane
ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i nierówności społecznej.
Wolontariusze aktywnie angażują się w pomoc ofiarom kataklizmów168 oraz konfliktów
zbrojnych, a ponadto działają w odniesieniu do problemu głodu na świecie, między
innymi angażując się w programy dożywiania dzieci w szkołach. Ich praca ma charakter
usługowy. Obejmuje pracę wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnych borykających
się z wymienionymi powyżej problemami. W jej kanon wpisane są takie działania jak
pomoc w budowie infrastruktury począwszy od kuchni, pomieszczeń gospodarczych,
latryn do budowy studni, pomp, czy zbiorników wodnych. Ponadto pozyskiwanie
funduszy oraz wspieranie działań edukacyjno- informacyjnych mających na celu
budowanie świadomości społecznej na temat głodu na świecie, jak również
organizowanie transportów żywności.169

167

http://www.gemoneybank.pl/pl/klienci_indywidualni/ge_money_bank/wolontariat_pracowniczy.html,
17.11.2009, godz. 15.49
168
Przykładowo pomoc osobom poszkodowanym przez powódź w Mozambiku, Tsunami, czy też cyklon
w Birmie. Pewnym standardem stały się także, mające charakter pomocowy, trzymiesięczne wyjazdy
wolontariuszy do Kambodży, Nikaragui, Gambii, Tanzanii bądź Malawi, których celem jest niesienie
pomocy społecznością lokalnym poprzez pomoc w zapewnieniu im możliwie jak najlepszych
warunków bytowych, a także walka z głodem.
169
http://www.walktheworld.pl/tnt.aspx, 10.01.2010, godz. 21.06
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Alior Bank, to kolejny przypadek, który możemy odnieść do działań wolontaryjnych w
obszarze ekologii.
Wolontariusze angażują się między innymi w sadzenie drzewek, jak to miało miejsce na
przykład w odniesieniu do nadleśnictw Lidzbark oraz Wieluń.170

Przedstawione w tej części przypadki pokazują mnogość form podejmowanych
w ramach wolontariatu pracowniczego oraz jego specyfikę, która jak dało się zauważyć
różni się nieco od tej w pozostałych dwóch sektorach.

6.2.4. Podsumowanie

Cechy charakterystyczne wolontariatu w Polsce w pewnym stopniu wyróżniają
go na tle tego typu działalności w innych krajach, niemniej jednak generalnie nie
sprawiają, że odbiegamy jakoś rażąco od ogólnych trendów. Wręcz można powiedzieć,
że pomimo pewnego indywidualizmu wynikającego w dużej mierze z kultury i
uwarunkowań historycznych dążymy do powielania pewnych wzorców. Trudno jednak
mówić o asymilacji, ponieważ jak widzieliśmy w Rozdziale 1, pomimo postępującej
globalizacji, nawet w ramach Unii Europejskiej nie został dotąd przyjęty wspólny front
co do działalności wolontaryjnej.
Wolontariat w Polsce, poza kwestiami ogólnie go wyróżniającymi, wskazanym
jest dodać, że różni się on nieco od siebie w poszczególnych sektorach w odniesieniu do
kwestii charakteru działań, co najbardziej jaskrawie widać zestawiając wolontariat w
ramach III i I sektora z II. Podczas, gdy w pierwszych dwóch z wymienionych tu
przypadków mamy do czynienia z działalnością, która wyjąwszy ewentualny przymus
szkolny, czy presję otoczenia, na ogół wypływa stricte z własnej woli, tak w tym
trzecim zestawionym z nimi, bywa czymś narzucanym, czy inaczej poddawanym pod
rozwagę, sugerowanym przez pracodawcę. Innymi słowy w tym ostatnim przypadku
170

http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/informacje_o_banku/zielony_bank/wolontariat, 11.01.2010, godz.
17.06
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pewna presja wręcz jest weń wpisana. Poza tym trzeba także podkreślić, że podczas gdy
w tych pierwszych głównym celem, przynajmniej zgodnie z założeniami teoretycznymi,
rzeczywiście jest pomoc innym, tak w tym ostatnim pomoc jest jednak przede
wszystkim pewnym sposobem na marketing, kształtowanie obrazu firmy w
społeczeństwie z naciskiem na społeczność lokalną, a przy okazji relacji wewnątrz niej.
To ostatnie może wydawać się szczególnie ważne nie tylko w odniesieniu do
pracowników, ale ogólnie społeczeństwa i może być nawet rozpatrywane w charakterze
pewnej misji między innymi dla wolontariuszy we współczesnym nam świecie, gdzie
chociażby dzięki nowinkom technicznym, obserwujemy wyraźne zmniejszanie się
poczucia przynależności i wspólnoty, osłabienie więzi, poczucia przywiązania,
bezpieczeństwa, a co się z tym wiąże i stabilizacji. (Seręga Z., 1993) Różnego typu
podmioty- organizatory z poszczególnych sektorów prowadzące działalność o
charakterze wspólnotowym, i/lub te stawiające na integracje społeczną w tym
kontekście odgrywają niebagatelną rolę. W przypadku działań o zasięgu lokalnym
mamy do czynienia z bezpośrednim działaniem w odpowiedzi na dotykające daną
społeczność problemy. (Kromolicka B., 2003) Nierzadko inicjatorem są osoby
bezpośrednio związane z daną kwestią.
W rzeczywistości polskiej wolontariat osadzony jest we wszystkich trzech
sektorach, nie oznacza to jednak, że zawsze określanym jest mianem wolontariatu,
podobnie jak i, że nie mamy do czynienia z pracą wolontaryjną w ramach działań
indywidualnych. Co ciekawe pomimo, że możemy się spotkać ze współpracą pomiędzy
poszczególnymi podmiotami- organizatorami w ramach poszczególnych sektorów oraz
pomiędzy nimi, to zdarza się, że mamy także do czynienia z problemami
komunikacyjnymi, a uściślając brakiem przekazu danych dotyczących poszczególnych
jednostek, a tym samym nadużyciami niektórych petentów.
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Zakończenie

Społeczeństwo istnieje poprzez jednostki, to one je tworzą. Badanie
społeczeństwa to studiowanie takich elementów życia ludzkiego danych zbiorowości,
jak: postawy, czy też zachowania ich poszczególnych członków, (Jałowiecki B., Majer
A., Szczepański M. S. (red.), 2005) w tym postawy wolontariuszy między innymi w
kontekście motywacji do rozpoczęcia i zakończenia aktywności wolontaryjnej oraz
ogólnie rzecz ujmując Polaków względem pracy wolontaryjnej, jej wartości. W
odniesieniu do powyższego z całą pewnością powiemy, że mamy do czynienia z
niezwykle złożonym zjawiskiem. Stąd celem jak najpełniejszego ukazania go, jak
mogliśmy się przekonać, zastosowałam różne metody badawcze, a potraktowałam je w
sposób komplementarny.
Wolontariat, podobnie jak wszelkie inne formy aktywności oceniany jest przez
pryzmat informacji, jakie do nas docierają, a pośród nich przekazów medialnych oraz
obserwacji własnych. W obu przypadkach powiemy tak o samej pracy wolontaryjnej,
jak i jej oprawie oraz efektach, jako elementach wpływających na kształtowanie się
opinii. Sam odbiór przekazów docierających różnymi drogami do poszczególnych
jednostek przyjmowany jest przez filtr zinternalizowanych przez nie norm i wartości.
Powiemy więc o wtapianiu się wolontariatu w kulturę danego społeczeństwa, a
równocześnie budowaniu się kultury wolontariatu.
Polacy, jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie badań, obecnie
postrzegają wolontariuszy i ogólnie mówiąc pracę wolontaryjną pozytywnie. Tylko w
pojedynczych przypadkach pojawiają się opinie nacechowane negatywnie.
W kwestii opinii na temat wolontariatu wskazanym jest zaznaczyć, że
pozytywna postawa wobec wolontariatu nie musi oznaczać bezpośredniego weń
zaangażowania, podobnie jak obojętność wobec tej formy aktywności nie koniecznie
musi być równoznaczna z wrogością, choć i ta nie jest wykluczona. Podobnie, co
widzimy także w odniesieniu do przeprowadzonych przeze mnie badań, świadomość
wartości doświadczenia wolontaryjnego, nie musi oznaczać świadomości znaczenia
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wpisania go w życiorysie zawodowym w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego. Idąc
dalej, powiemy że choć praca wolontaryjna z założenia jest ochotniczą i
bezinteresowną, to w praktyce pozwala na uzyskanie korzyści o charakterze
nobilitującym, a poza tym doświadczenia, umiejętności i im podobnych, co nie musi
być od razu uświadomionym przez wolontariuszy. Przy czym warto dodać, że w
przypadku podmiotów- organizatorów bywa traktowana jako forma kreacji własnego
wizerunku.
Praca wolontaryjna z jednej strony może być określona, jako swego rodzaju
powołanie, a z drugiej, jako wyzwanie, czasem kaprys lub przymus. Trudność dla
wolontariusza może stanowić nie tylko określona praca, czy związane z nią relacje
międzyludzkie, ale i wiążące się z niezrozumieniem określonych zagadnień, czy nawet
wrogością, postawy otoczenia. Stając przed decyzją o rozpoczęciu aktywności
wolontaryjnej każda jednostka musi określić na rzecz kogo/czego chce działać, jakiej
pracy może się podjąć, jaki czas poświęcić i wreszcie gdzie chce się aktywizować.
Odnosząc się do ostatniej z wymienionych tu kwestii należy zwrócić uwagę na to, że
nie chodzi tu tylko i wyłącznie o wymiar geograficzny, ale i o charakter podmiotuorganizatora ze względu na grupę docelową na rzecz której owy działa, jak i jego
polityki działań obejmujących stosowane strategie i formy pomocy. Niemniej jednak to
nie wszystko. Nie bez znaczenia, w kontekście możliwości podejmowanych form
aktywności, pozostaje także to w ramach, którego z trzech sektorów zamierza się
działać, a więc publicznego, czy biznesu, bądź pozarządowego, a może też równolegle
więcej niż jednego z nich. Pierwszy sektor to jakby zatłoczony budynek i wieczna
papierkowa robota, drugi sektor to zamożny wujek, kreator własnego wizerunku, zaś
trzeci sektor to, jak powiedział G. Chimiak, „wielki worek”, do którego w zasadzie
możemy wrzucić wszystko. Właściwie w każdym z wymienionych powyżej sektorów
wolontariusze mogą się podejmować realizacji podobnych zadań, różnice pojawiają się
jednak niejednokrotnie w kwestiach formalnych związanych chociażby z archiwizacją
danych, raportowaniem i tym podobne oraz polityki działań (przykładowo: bardziej lub
mniej zróżnicowana pod względem problemów grupa docelowa, większe lub mniejsze
otwarcie na media, wielkość budżetu przeznaczonego na działania, czy też źródło
finansowania). Różnice pomiędzy poszczególnymi sektorami, ale i podmiotamiorganizatorami, w połączeniu z inwencją społeczników zdają się wpływać na to, że
mamy do czynienia z bardzo szeroką paletą form działań wolontaryjnych oraz
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możliwych do podejmowania przez ochotników funkcji, co starałam się szerzej
nakreślić w niniejszej pracy. Taka różnorodność pozwala każdemu aktywiście znaleźć
coś dla siebie, choć rzecz jasna pewnym utrudnieniem mogą być kwestie geograficzne,
a uściślając lokalizacja określonych podmiotów organizatorów. Niemniej jednak
podkreślić należy, że bez względu na to gdzie i jak aktywizuje się dany wolontariusz w
pomoc innym to, szczególnie istotne jest, że wyraża on chęć i gotowość do pracy
społecznej.
Wolontariuszy określimy, jako aktywistów pracujących ochotniczo i zgodnie z
założeniami

teoretycznymi,

co

zostało

sformalizowane

przez

ustawodawcę,

bezinteresownie, gdyż bez wynagrodzenia w formie finansowej. Brak gratyfikacji
materialnej nie oznacza jednak braku zysków w sferze pozamaterialnej. Wolontariusze,
jak już wspominałam, poprzez swoją pracę mogą zdobyć bądź poszerzyć przykładowo
umiejętności i/lub doświadczenie, a poza tym zaspakajać swoje rozmaite potrzeby w
obszarach psycho- społecznych. Wspomniane korzyści mogą odnosić się zarówno do
czasu rzeczywistego, jak i planów na przyszłość.
Odwołując się do poddanych weryfikacji w niniejszej pracy hipotez należy
zwrócić uwagę także na to, że w kontekście czasu rzeczywistego praca ochotnicza
pozwala wolontariuszom zaspakajać takie ludzkie potrzeby, jak chociażby poznawcze,
szacunku, samorealizacji, przynależności, czy bezpieczeństwa. Potwierdza to chociażby
fakt, że przeszło 50% wolontariuszy, jako motywację do pracy wolontaryjnej podało
chęć poznania nowych ludzi, ponad 30% to, że lubią być doceniani, a powyżej 20%
stwierdziło, iż wciągnęli ich znajomi. W odniesieniu do planów na przyszłość powiemy
o możliwości pozyskiwania i/lub rozwijania umiejętności oraz doświadczenia, a więc w
pewnym sensie traktowania pracy wolontaryjnej jako swoistej inwestycji, co również
wiąże się z możliwością zaspokajania wymienionych powyżej potrzeb, przykładowo
poprzez podjęcie określonej pracy, zajęcie wymarzonego stanowiska.
Ludzkie potrzeby wiążą się z przestrzenią i czasem, a uściślając kulturą owym
charakterystyczną. Pomiędzy ludzkimi potrzebami, a społeczeństwem (zbiorem
jednostek, ale i relacjami oraz zjawiskami, jakie pomiędzy nimi zachodzą, a w związku
z tym i kulturą) występuje sprzężenie zwrotne, wzajemny wpływ na kształtowanie się
owych, a tym samym funkcjonowanie człowieka, podejmowane przezeń decyzje i
działania. Czynnik społeczno- kulturowy dopełnia się tu z czynnikiem jednostkowym, a
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więc cechami indywidualnymi jednostki, kształtującymi się jednak właśnie na
platformie tego, co ją otacza, co nie oznacza, że zupełnie niezależnie od jednostki. Nie
bez znaczenia pozostaje tu kwestia płci i przypisywane jej cechy społeczno-kulturowe, a
więc stereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w określonych przestrzeniach
czasowo- terytorialnych, mające niejednokrotnie znaczące przełożenie na życie
codzienne, podejmowane formy aktywności. Pozwala to na wysunięcie konkluzji
zgodnie, z którą procent osób zaangażowanych w wolontariat w danym społeczeństwie
jest w pewnym stopniu zależny od panujących w jego ramach trendów oraz standardów,
dotyczących zachowań w obrębie płci. U podwalin, tego leży kultura charakterystyczna
dla danego społeczeństwa, jak i świadomość potencjalnych wolontariuszy co do
możliwych korzyści pozamaterialnych płynących z aktywności wolontaryjnej.
Przykładowo w USA, czy w Wielkiej Brytanii kształtuje się mentalność prospołeczną
poprzez propagowanie wolontariatu, jako drogi do zatrudnienia, atutu na drodze do
pozyskania wymarzonej posady. W Polsce tego typu myślenie nie jest jeszcze
zakorzenione w mentalności społecznej, nie oznacza to jednak, że nie czynione są
starania, co do zmiany tego stanu rzeczy, i że nie widać już pewnych efektów w
kontekście postawy osób decydujących o zatrudnieniu. W tym momencie, jak już
zaznaczyłam, wydaje się, że głównym problemem przestało być podejście
rekrutujących do doświadczenia wolontaryjnego, ale pokutuje brak wiary osób z
doświadczeniem wolontaryjnym w jego wartość w życiorysie zawodowym.
W oparciu o przedstawione w rozdziale 5 wyniki badań, zgodnie z którymi
osoby decydujące o zatrudnieniu (niemal 70%) deklarują, że zatrudniłyby osobę z
doświadczeniem wolontaryjnym, nasuwa się konkluzja, iż podjęcie w Polsce działań
skierowanych na poszerzanie świadomości społecznej co do wartości doświadczenia
wolontaryjnego w odniesieniu do późniejszego zatrudnienia mogłoby skutkować
rosnącym wzrostem zainteresowania jednostek w kontekście podejmowania się tego
typu pracy. Tym samym wzmocnieniem w zakresie wsparcia specjalistów oraz
zwiększaniem się ich ilości171, co obok popularyzujących wolontariat przekazów
medialnych, może mieć przełożenie na intensyfikację działań pomocowych oraz
poszerzenia pola odbiorców usług i/lub zwiększenie efektywności działań. W celu
zwiększenia zainteresowania wiedzą na temat wolontariatu, a tym samym
171

część osób pracujących wolontaryjnie jest przeszkalanych do określonych działań, a do tego pracując
specjalizują się w określonych zakresach
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zainteresowania nim jak najszerszego grona osób niezwykle istotnym wydaje się
podejmowanie

rozmaitych

inicjatyw

reklamowo–

informacyjnych

(od

akcji

plakatowych, poprzez przekazy słowne, jak na przykład prelekcje w szkołach, po
organizację konkursów skierowanych, czy to do potencjalnych wolontariuszy, czy do
pracodawców). Z całą pewnością angażowania w akcje ludzi znanych, autorytetów
może wywołać większe zainteresowanie przekazem. Pośród już realizowanych na
terenie Polski akcji wymienić można przykładowo takie jak: pokazana w aneksie numer
2 kampania plakatowa z udziałem Mariusza Pudzianowskiego, opatrzona hasłem
„Pomaganie wzmacnia”, czy też konkurs „Barwy wolontariatu” skierowany do
pracodawców. Konkurs ten miał na celu promocję idei tak zwanego odpowiedzialnego
biznesu, a więc otwartego na pomoc wolontaryjną w wymiarze lokalnym, a poprzez to i
kreację własnego wizerunku. Przywołane tu działania to, jak się wydaje, dobry wzór do
naśladowania, niemniej jednak stanowią zaledwie kroplę w morzu potrzeb. Co należy
podkreślić, kampanie skierowane na promocje pracy wolontaryjnej paradoksalnie z
jednej strony powinny podkreślać idee bezinteresowności pracy ochotniczej, a z drugiej
korzyści zeń płynące. Subtelnie ujęte zostało to w wyżej wymienionej akcji plakatowej.
Można się jednak zastanawiać, czy dla części potencjalnych odbiorców przekaz nie
powinien być bardziej dosłowny? Wszystko zależy od tego, do kogo chcemy ów
adresować.
W tym miejscu jeszcze zaznaczę, że w kontekście wolontariatu, a uściślając
wolontariuszy, w pewnym stopniu możemy się odnieść do mechanizmu bodźca i
reakcji, o którym mówił Pawłow, zakładając, że dostrzegane przez aktywistów zło
wywołuje w nich chęć mającą przełożenie na działanie, czy też przeciwdziałanie
owemu. (Koralewicz J., Malewska- Peyre H., 1998). Niemniej jednak bodźce nie są tu
czymś jednoznacznie oczywistym, nie są czymś opierającym się stricte na instynktach,
nie koniecznie odnoszą się do zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, zapachu, czy smaku.
Stanowią raczej coś pozamaterialnego172, mogącego lub nie mieć przełożenie na
wymiar materialny w przyszłości173. To coś może wpłynąć na reakcje jednostki, która
172

pośród pozamaterialnych bodźców wymienić możemy takie jak wspominane już: możliwość
poszerzenia i/lub zdobycia umiejętności, doświadczenie, a ponadto odnoszące się do wymiaru
emocjonalnego jak satysfakcja, wsparcie, przyjaźnie, zaspokojenie potrzeb szacunku, przynależności,
etc.
173
pośród odroczonych w czasie materialnych bodźców, jak już sygnalizowałam, wyróżnić można takie
jak: pozyskanie zatrudnienia, czy awans, etc. dzięki pozyskanym i/lub poszerzonym wcześniej w
ramach pracy wolontaryjnej umiejętnościom oraz doświadczeniu
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wyraża się w podjęciu aktywności wolotaryjnej, jej realizacji. Wybór formy pracy oraz
jej zlokalizowania w kontekście tak wymiaru geograficznego, jak i podmiotuorganizatora oraz grupy docelowej na rzecz której mają być podejmowane działania
pomocowe (ludzie, przyroda ożywiona oraz nieożywiona i tak dalej) również opiera się
w dużej mierze o bodźce zewnętrzne, choć w pewnym sensie i o to co zakorzenione jest
w samym człowieku, a więc zinternalizowane przezeń w procesie socjalizacji poglądy,
postawy. Istotną rolę odgrywają tu potrzeby ludzkie, rzecz jasna przy założeniu, że nic
nie dzieje się w oderwaniu od przestrzeni i czasu, a więc określonego społeczeństwa i
charakterystycznej dlań kultury. One to, jak to było już wcześniej kilkakrotnie
zaznaczone z jednej strony wpływają na kształtowanie się potrzeb ludzkich, a z drugiej
są ich wytworem, co ma przełożenie na działanie ludzkie. Jesteśmy tylko aktorami na
scenie życia, aktorami grającymi w oparciu o własne i cudze scenariusze, które
wzajemnie się zazębiają, nie zawsze stawiając nas w sytuacjach, w jakich chcielibyśmy
siebie widzieć, nierzadko stawiając nas przed trudnymi wyborami oraz wyzwaniami.
Wolontariat jest jednym z takich elementów rzeczywistości, obok którego możemy
przejść obojętnie, bądź zatrzymać się i zaangażować, wszystko zależy od nas samych w
kontekście społecznym, od splotu wydarzeń, w jakie zostajemy uwikłani bądź wikłamy
się sami.
Odnosząc się do powyższego powiemy, że „socjologiczna wyobraźnia pozwala
nam uchwycić to, co zachodzi między ogólną historią i indywidualną biografią (…)
Jednakże nie wyrasta ona z nikąd” (Frysztacki K., 2009, s. 276) Bodziec do jej
uruchomienia stanowią zjawiska, okoliczności, pewne tendencje, które obserwujemy w
środowisku społecznym. W tym przypadku mowa jest o wolontariacie.
Wolontariat był, jest, ale czy, a jeśli tak to, jak długo jeszcze i w jakiej formie
będzie istniał… Wydaje się, że w odniesieniu do przyszłości łatwiej nam wyobrażać
sobie rzeczywistość społeczną w kontekście wymiaru ekonomicznego niż społecznego
odwołującego się do bezinteresownej pracy ochotniczej. Wiąże się to z tym, że w
przypadku wymiaru społeczno- ekonomicznego, mamy do czynienia z konkretnymi
przesłankami, które w łatwy sposób mogą być przełożone na plany i strategie działań.
Mamy bowiem określony budżet i określone zagrożenia. Tymczasem w kontekście
wolontariatu sprawa jest bardziej skomplikowana. Możemy wręcz powiedzieć, że
stykamy się z pewną abstrakcją. Istotny wpływ na kształtowanie obszaru ochotniczej,
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bezinteresownej działalności prospołecznej mają czynniki społeczno- kulturowe174 oraz
psycho- społeczne w zestawieniu z wymiarem czasowo- przestrzennym. W tym
przypadku ciężko odnieść się do danych liczbowych innych niż ilość podmiotóworganizatorów aktywności wolontaryjnej, czy też przybliżona liczba wolontariuszy.
Przy czym, jak mogliśmy się przekonać ze względu na chociażby kwestie związane z
nazewnictwem i samo określenie liczby zaangażowanych w pracę wolontaryjną nie jest
to takie proste. Podobnie wydaje się, że nie sposób zamknąć listy możliwych do
pełnienia przez wolontariuszy funkcji oraz typów wykonywanych zadań. Oczywiście
możemy przyjmować pewne założenia i uogólnienia, ale musimy pamiętać, że w
przypadku tego zjawiska znaczący wpływ na jego kształtowanie mają czynniki
osobowościowe na tle uwarunkowań kulturowych, a więc nie odwołujące się
bezpośrednio do wymiaru materialnego.
Wróćmy jednak do kwestii przyszłości wolontariatu. Patrząc wstecz
zauważamy, że z bezinteresowną działalnością ochotniczą, wyrażającą się w różnych
formach oraz wymiarach mieliśmy w zasadzie do czynienia od zawsze. Być może
nawet można zaryzykować stwierdzenie, że prospołeczność jest w pewnym stopniu
wpisana w naturę ludzką i to czy zostanie zaktywizowana w danych sytuacjach zależy
od tego czy w danych przypadkach pojawią się określone bodźce. Jeśli tak jest to,
musielibyśmy dodać jeszcze, że w zależności od tego z kim konkretnie mamy do
czynienia wspomniane bodźce mogą być różnorodne. Niebagatelne znaczenie w tym
kontekście wydają się mieć zinternalizowane przez jednostkę w procesie socjalizacji
postawy i normy zachowań. W związku z tym musimy tu podkreślić znaczenie
przestrzeni i czasu w jakich funkcjonuje jednostka w kontekście kultury. W ten sposób
patrząc na aktywność wolotaryjną możemy zaryzykować i przypisać tej formie
aktywności pewną ponadczasowość, którą niektórzy ujęli by w słowie wieczność, a inni
we zwrocie zawsze tam, gdzie sprzyjają temu sytuacja i okoliczności (czynniki
zewnętrzne i wewnętrzne). Szczerze mówiąc, ten drugi wariant wydaje się być bliższy
moim poglądom, zwłaszcza, że tak naprawdę nie wyklucza w sposób zupełny
pierwszego, a jedynie uszczegóławia go odnosząc się do kwestii pewnych zależności.
Przyszłość wolontariatu zależna jest od wielu różnorodnych czynników.
Zjawisko to jest niezwykle złożone. Stanowiąc część świata społecznego zarówno jest
174

Tu powiemy między innymi o znaczeniu norm i wartości, obowiązujących w określonych układach
czaso- przestrzennych
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jego tworem, jak i wpływa na jego kształtowanie. Spoglądając nań od strony
wolontariusza osadzonego w rzeczywistości społecznej, którą coraz częściej
identyfikuje się ze stylem życia skierowanego na siebie, na branie, a nie dawanie,
wydaje się, że wskazanym jest odnieść się do kategorii autentyczności w zderzeniu z
indywidualizmem, a z drugiej strony z egotyzmem. Wydaje się, że niniejsze mogą mieć
wpływ na kształtowanie się wolontariatu w przyszłości. Być może nawet wyłonienie się
jego nowego oblicza, gdzie pomagać innym nie będzie równało się czystej
bezinteresowności. Nie wydaje mi się jednak by ochotnicze pomaganie stało się całkiem
niemodne. Zyski pozamaterialne jakie wypływają z pracy wolontaryjnej niejednokrotnie
nie odnoszą się tylko i wyłącznie do tych, na rzecz których realizowane są określone
zadania, ale mają także przełożenie na poczucie własnej wartości wolontariusza, wzrost
owego. Co by było jednak, gdyby okazało się, że wolontariat zostanie kiedyś tylko
wspomnieniem z przeszłości… Szczerze mówiąc na dzień dzisiejszy trudno mi sobie to
wyobrazić. Gdyby tak jednak się stało, to wydaje mi się, że jakaś inna forma
pomocniczości wypełniła by tę pustkę. Obawiam się jednak, że zatraciłaby się w takim
przypadku podmiotowość charakteryzująca pracę wolontariuszy, ich relacja z tymi na
rzecz, których niosą pomoc i/lub tymi, których aktywizują do takiej, czy innej formy
współpracy (od wsparcia finansowego do zadaniowego). W związku z powyższym, jak
sądzę pozostaje mieć nadzieję, że współczesna idea i wartości wolontariatu będą trwać
do końca świata i jeden dzień dłużej175.
Kończąc niniejszą rozprawę, zaznaczę, że „to, czego doświadczymy w różnych
i specyficznych środowiskach, jest często spowodowane zmianami strukturalnymi. Co za
tym idzie, by zrozumieć zmiany w szeregu prywatnych środowisk, jesteśmy zobowiązani
do patrzenia poza nie.” (Mills Ch.W., 2000, s. 10-11) Mieć wyobraźnie socjologiczną
oznacza posiadać umiejętność śledzenia związków występujących pomiędzy ogromną
różnorodnością środowisk, przy zachowaniu wrażliwości pozwalającej na poznawanie
rzeczywistości społecznej, pomimo coraz bardziej skomplikowanych powiązań z jakimi
mamy do czynienia pomiędzy poszczególnymi strukturami. (Frysztacki K., 2009)
Zakładam, że udało mi się to osiągnąć i przedstawić w niniejszej rozprawie. Wierzę, że
lektura niniejszej pracy skłoni czytelników do refleksji rzucając nowe światło na
wybrane elementy wolontariatu w Polsce.
175

Jedno z sztampowych haseł Jerzego Owsiaka w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, w
tym przypadku pozwolę sobie je odnieść do samego wolontariatu, jako (w swej czystej formie) zjawiska
wartościowego społecznie
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III Akty Prawne:
1. Ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. I, art.3, ust.3.; Dz. III, Rozdz. I., art. 42, ust.1)
2. Ustawa o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004r ( Dz .U. Nr 64. poz. 593 z
późn. zm.)
3. Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644)
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Fot nr 11. Ze zbiorów portalu wikimedia.org/wikipedia:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Salvati
on_Army_Japan_2006.jpg/250px-Salvation_Army_Japan_2006.jpg,
10.11.2009r., godz.17.34
Fot nr 12. Ze zbiorów Tygodnika Powszechnego:
http://m.onet.pl/_m/28be95aae34d1a5f7c6931ff827dd3dd,29,1.jpg ,
10.11.2009, godz. 19.18
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http://d.wiadomosci24.pl/g2/14/07/15/35860_1185717369_5473_d.jpeg,
07.03.2011, godz. 15.03
Fot nr 14. Ze zbiorów WP Wojsko Polskie: http://www.wojskopolskie.pl/oldfiles/get/3185/MS5qcGc%3D, 10.11.2009, godz. 20.38
Fot nr 15. Ze zbiorów PCK:
http://www.oddajkrew.pl/files/fck/Image/News/200803_lomza/02.jpg,
10.11.2009, godz. 20.36
Fot nr 16. Ze zbiorów Pomorskiego Serwisu Informacyjnego ziemi Darłowskiej:
http://www.info.darlowo.pl/images/artykul1246997184.jpeg, 10.11.2009,
godz. 20.39
Fot nr 17. Ze zbiorów własnych, 2004, Spotkanie w plenerze Komisji Integracji z
Niepełnosprawnymi PTTK o/Beskid
Fot nr 18. Ze zbiorów prywatnych Beaty Koral, 2006, turystyka – wycieczka górska
Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi PTTK o./Beskid Nowy
F

ot nr 19. Ze zbiorów Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach:
http://www.zsp2.info/photo/wolontariat/paraolimpiada__powiatowe_zawody_sportowe/2.JPG, 12.11.2009, godz.19.12

Fot nr 20. Ze zbiorów Gazeta Praca.pl: http://bi.gazeta.pl/im/3/4859/m4859273.jpg,
11.11.2009, godz. 23.03
246

Fot nr 21. Ze zbiorów MMTROJMIASTO.pl:
http://www.mmtrojmiasto.pl/rep/newsph/4255/15911.3.jpg,
12.11.2009, godz. 18.58
Fot nr 22. Ze zbiorów własnych, 2004, Spektakl Sceny Poetyckiej DKK w Nowym
Sączu (obecny MOK)
Fot nr 23. Ze zbiorów Fundacji Ekologicznej Arka,
http://www.fundacjaarka.pl/files/img/choinki_nadziei_2.big.jpg, 10.11.2009,
godz. 19.06
Fot nr 24. Ze zbiorów własnych, 2004, oprawa artystyczna w SBP dla dorosłych
czytelników
Fot nr 25. Ze zbiorów własnych, 2004, zajęcia artystyczno-edukacyjne w SBP dla
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Fot nr 26. Ze zbiorów Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku,
http://www.sp1drezdenko.pl/wp-content/uploads/2006/10/s1.jpg ,
11.11.2009, godz.14.18
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Aneks nr 1.

KARTA WOLONTARIUSZA176
WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY,
NARODOWOŚCI,

WYZNANIA,

PRZEKONAŃ

POLITYCZNYCH,

WIEKU

CZY

STANU

ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.
WOLONTARIAT

DAJE

SZANSĘ

DOŚWIADCZEŃ,

ROZWINIĘCIA

WYKORZYSTANIA
ZAINTERESOWAŃ,

WŁASNYCH

UMIEJĘTNOŚCI

I

ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W

NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ
ZAANGAŻOWANIA SIĘ.
Wolontariusz powinien:


mieć jasno określony zakres obowiązków;



zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;



wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą
osobą;



mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację
własnych potrzeb i zainteresowań;



być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu
zadań;



być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;



mieć satysfakcję z własnej aktywności;



przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:


uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;



dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie
uzupełniający się;



rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;



nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;



informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;



ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;



dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do
wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

176

http://www.wolontariat.pl/slowniczek.php, 28.01.2009, godz. 22.00
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Aneks nr 2.

Kampania plakatowa Centrum Wolontariatu z udziałem Mariusza Pudzianowskiego,
opatrzona hasłem „Pomaganie wzmacnia”:177

177

Ze
zbiorów
Centrum
Wolontariatu,
portal
http://www.wolontariat.org.pl/strona.php?p=1577, 09.03.2010, godz. 21.23-21.33

wolontariat.org.pl:
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Aneks nr 3.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Ogólnopolskie badania dotyczące wolontariatu w Polsce:
wywiady z obywatelami Polski.

- zrzut ankiety zamieszczonej na portalu ankietka.pl -
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Witam. Nazywam się Ewelina Jurczak. Chciałam prosić Pana/ią o uzupełnienie krótkiej ankiety
i polecenie jej swoim znajomym. To zajmie zaledwie parę minut. Ankieta jest anonimowa. Jej
wyniki posłużą mi do napisania pracy na temat wolontariatu. Z góry bardzo dziękuję, za Pana/i
pomoc.

1. Co Pan(i) myśli o wolontariacie? (proszę zapoznać się z poniższą listą i zaznaczyć max.3-5,
wg Pana/i, najwłaściwszych odpowiedzi)*
1)

wolontariusze to istotne wsparcie dla organizacji pozarządowych i placówek
pomocowych

2)

wolontariat to strata czasu

3)

wolontariat to wyzysk ludzi

4)

wolontariusze to naiwniacy dający się wykorzystać jako tania (darmowa) siła
robocza

5)

wolontariusze to ludzie wielkiego serca

6)

wolontariusze dają dobry wzór do naśladowania

7)

doświadczenie wolontaryjne ujęte w CV nie liczy się przy późniejszym szukaniu
pracy

8)

doświadczenie wolontaryjne ujęte w CV ułatwia dostanie pracy

9)

doświadczenie wolontaryjne ujęte w CV ułatwia dostanie pracy, ale tylko tam,
gdzie pracowało się jako wolontariusz

10)

wolontariusze to zagrożenie dla specjalistów, których mogą zastąpić starając się o
pracę

11)

wolontariusze to ważne wsparcie dla profesjonalistów

12)

wolontariat to obciążanie dla specjalistów dodatkową opieką nie tylko nad
podopiecznymi, ale i nieprofesjonalnymi wolontariuszami

13)

wolontariusze, to osoby, które przez brak specjalistycznego przygotowania mogą
bardziej zaszkodzić niż pomóc podopiecznym

14)

wolontariusze stanowią istotne wsparcie dla podopiecznych

15)

praca wolontaryjna to możliwość pozyskania przez wolontariuszy umiejętności i
doświadczenia, które przydadzą się w życiu

16)

praca wolontaryjna to dobre przygotowanie do pracy zawodowej

17)

angażowanie wolontariuszy to dobra reklama dla organizacji pozarządowych i
placówek pomocowych

18)

wolontariusze zwiększają świadomość otoczenia na temat problemów społecznych

19)

Inne. Jakie?

2. W jakim wieku, wg Pana/i, są najczęściej wolonariusze? (proszę zaznaczyć max. 1-2, wg
Pana/i, najwłaściwszych przedziałów)*
1)

12-18

2)

19-25
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3)

26-32

4)

33-39

5)

40-46

6)

47-53

7)

54 więcej

3. Jakiej płci na ogół, wg Pana/i, są wolontariusze? (zaznacz właściwe)*
1)

Kobiety

2)

Mężczyźni

4. Czy jako pracodawca zatrudniłby/aby Pan(i) kogoś, dlatego że w CV ma wpisane
doświadczenie wolontaryjne? (zaznacz właściwe)*
1)

TAK

2)

NIE

5. Czy jest Pan(i) wolontariuszem? (zaznacz właściwe)*
1)

TAK

2)

NIE

3)

Byłem/am

6. Proszę podać jaki jest Pana/i rok urodzenia? (proszę wpisać)*

7. Proszę podać jaka jest Pana/i płeć? (zaznacz właściwe)*
1)

Kobieta

2)

Mężczyzna

8. Proszę podać w jakim mieście/wsi oraz województwie Pan(i) obecnie mieszka? (proszę
wpisać)*
1)

miasto:

2)

wieś:

3)

województwo:
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9. Jakie jest Pana/i wykształcenie? (zaznacz właściwe)*
1)

podstawowe

2)

zawodowe

3)

średnie ogólne

4)

średnie techniczne

5)

policealne

6)

licencjat

7)

wyższe humanistyczne

8)

wyższe techniczne

9)

wyższe (inne)

10. Czy jest Pan(i) obecnie zatrudniony/a? (zaznacz właściwe)*
1)

TAK

2)

NIE, jestem bezrobotny/a

3)

NIE, jestem uczniem/uczennicą

4)

NIE, jestem studentem/ką

5)

NIE, jestem rencistą/ką

6)

NIE, jestem emerytem/ką

11. W jakiej branży Pan(i) obecnie pracuje? (zaznacz właściwe)*
1)

Edukacja

2)

Szkolenia

3)

Budowlana

4)

projektowa (architektura/budownictwo, inżynieria lądowa i wodna, mechanika)

5)

Gastronomia

6)

odzież /obuwie

7)

IT (informatyczna)

8)

marketing/reklama

9)

Medycyna

10)

Terapeutyczna

11)

opieka i pomoc społeczna
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12)

służby mundurowe

13)

Wydawnicza

14)

media/prasa

15)

kultura/sztuka

16)

Administracja

17)

Duchowieństwo

18)

wybrałem/am NIE w pytaniu nr 10

19)

Inne. Jakie?

12. Jaki jest typ działań firmy, w której jest Pan(i) obecnie zatrudniony/a? (zaznacz
właściwe)*
1)

produkcyjna

2)

usługowa

3)

handlowa

4)

wybrałem/am NIE w pytaniu nr 10

13. Jakie funkcje pełni Pan(i) obecnie w miejscu zatrudnienia? (zaznacz właściwe)*
1)

pracownik fizyczny

2)

pracownik techniczny

3)

asystent

4)

Consultant

5)

Specjalista

6)

sprzedawca /kasjer w sklepie

7)

handlowiec w firmie

8)

pracownik administracyjny

9)

Kierownik

10)

Właściciel

11)

wybrałam/em NIE w pytaniu nr 10

12)

Inne. Jakie?

Dziękuję za wzięcie udziału w badaniu
Ewelina Jurczak
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Aneks nr 4.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Ogólnopolskie badania dotyczące wolontariatu w Polsce:
wywiady z wolontariuszami.

- zrzut ankiety zamieszczonej na portalu ankietka.pl -
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Witam. Nazywam się Ewelina Jurczak. Chciałam prosić Pana/ią o uzupełnienie krótkiej ankiety i polecenie jej
swoim znajomym. Ankieta skierowana jest do osób, które ochotniczo i bez wynagrodzenia działają na rzecz
innych. Uzupełnienie jej zajmie zaledwie parę minut. Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą mi do
napisania pracy na temat wolontariatu. Z góry bardzo dziękuję, za Pana/i pomoc.
* - odpowiedź na pytanie jest wymagana

1. Dlaczego Pan(i) zdecydował(a) się zostać wolontariuszem? (włąściwe zaznacz "X".
Możesz wybrać 3-5 odpowiedzi) *
1)

z natury jestem aktywistą

2)

wymogi w szkole/na uczelni

3)

sam(a) doświadczyłem/am tego co Ci, którym pomagam

4)

ktoś z moich bliskich doświadczył/doświadcza tego, co Ci, którym pomagam

5)

wciągnęli mnie znajomi, którzy już byli wolontariuszami

6)

lubię robić coś, za co mogę być doceniony/a

7)

z ciekawości

8)

z nudów

9)

mam dużo wolnego czasu, bo jestem bezrobotnym/ emerytem/ rencistą

10)

chciałem/łam nauczyć się czegoś nowego/ zdobyć nowe umiejętności

11)

chciałem/łam zdobyć doświadczenie

12)

chciałem/łam poznać ciekawych ludzi

13)

lubię być wśród ludzi

14)

potrzebowałem/am czuć się docenianym/ą

15)

chciałem komuś pomagać

16)

w przyszłości chcę zawodowo zajmować się tym co teraz robię wolontaryjnie

17)

chciałem zobaczyć jak to jest być wolontariuszem

18)

kazano mi

19)

Inne. Jakie?

2. Dlaczego wg Pana/i niektórzy, jako wolontariusze pracują rok i dłużej, pomimo że wielu
rezygnuje bardzo szybko? (właściwe zaznacz "X". Możesz wybrać 3-5 odpowiedzi) *
1)

nie mają pracy (bezrobocie)

2)

wymogi w szkole/na uczelni

3)

dużo wolnego czasu na rencie/emeryturze
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4)

nie chcą by ktoś pomyślał, że się poddali

5)

możliwość zabicie nudy w sposób pożyteczny

6)

satysfakcja czerpana z pracy wolontaryjnej

7)

możliwość pozyskania doświadczenia

8)

możliwość pozyskania nowych, praktycznych umiejętności

9)

możliwość poznawania ciekawych ludzi

10)

możliwość zdobywania nowych znajomych

11)

możliwość zdobywania nowych przyjaciół

12)

uważają, że w ten sposób zwiększają swoje szanse na to by w przyszłości
zawodowo pracować w tej branży

13)

możliwość samorealizacji

14)

poczucie bycia potrzebnym/ą

15)

poczucie bycia docenianym/ą

16)

pracując wolontaryjnie człowiek zmienia swoją postawę wobec tych na rzecz,
których działa

17)

patrząc na problemy, z jakimi borykają się podopieczni uczą się cieszyć nawet z
małych codziennych rzeczy, z tego co mają (zdrowia, rodziny, etc.)

18)

od aktywności społecznej, a więc od pomagania innym można się uzależnić

19)

Inne. Jakie?

3. Co sprawiłoby, że Pan(i) wycofałby/a się z pracy wolontaryjnej?
(właściwe zaznacz "X". Możesz wybrać 3-5 odpowiedzi) *
1)

podjęcie pracy zawodowej/ zdobycie pracy

2)

zmiana miejsca zamieszkania

3)

założenie rodziny

4)

powiększenie się rodziny

5)

zakończenie nauki w szkole/ na studiach

6)

konflikt z innymi wolontariuszami

7)

konflikt ze specjalistami zatrudnionymi w organizacji/instytucji , w której działa się jako
wolontariusz

8)

konflikt z przełożonymi organizacji/instytucji, w której działa się jako wolontariusz

9)

gdybym doszedł/ła do wniosku, że moja praca nic nie daje (jest nieprzydatna)

10)

gdybym doszedł/ła do wniosku, że nie potrafię właściwie wykonywać powierzonych mi zadań

11)

gdybym miał(a) poważne problemy ze zdrowiem
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12)

drwiny z mojej pracy osób spoza organizacji/instytucji, w której działam wolontaryjnie

13)

nie ma takiej rzeczy

14)

Inne. Jakie?

4. Jakie zadania pełni Pan(i), jako wolontariusza?
(właściwe zaznacz "X") *
1)

bezpośrednia pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach (np. przy
przemieszczaniu się , ubieraniu, jedzeniu)

2)

pomoc w pozyskiwaniu środków dla potrzebujących

3)

prace biurowe

4)

kwestowanie (zbiórki na cele charytatywne)

5)

organizacja akcji happeningowych i/lub informacyjnych

6)

pomoc podczas akcji happeningowych i/lub informacyjnych

7)

przygotowywanie posiłków dla potrzebujących

8)

organizacja wycieczek/imprez dla tych, którzy sami nie mogliby sobie na to
pozwolić

9)

opiekun/pomocnik podczas wycieczek/imprez dla tych, którzy sami nie mogliby
sobie na to pozwolić

10)

pomoc w prowadzeniu zajęć artystycznych

11)

prowadzenie zajęć artystycznych

12)

pomoc w prowadzeniu zajęć sportowych

13)

prowadzenie zajęć sportowych

14)

pozyskiwanie sponsorów

15)

prowadzenie strony www.

16)

prowadzenie kroniki organizacji/instytucji

17)

wywiad środowiskowy celem dotarcia do naprawdę najbardziej potrzebujących

18)

Inne. Jakie?

5. Od jak dawna jest Pan(i) wolontariuszem? (właściwe zaznacz "X") *
1)

działam tylko podczas akcji

2)

poniżej 1 miesiąca

3)

1-3 miesięcy

4)

4-6 miesięcy
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5)

7-9 miesięcy

6)

11 ? 12 miesięcy

7)

13-15 miesięcy

8)

16-18 miesięcy

9)

19-21 miesięcy

10)

22-24 miesięcy

11)

25-27 miesięcy

12)

28-30 miesięcy

13)

31-33 miesięcy

14)

34-36 miesięcy

15)

37 i więcej

6. Na rzecz kogo/czego Pan(i) działa jako wolontariusz? (właściwe zaznacz "X") *
1)

niepełnosprawnych

2)

dotkniętych ciężką chorobą

3)

bezdomnych

4)

uzależnionych

5)

bezrobotnych

6)

dzieci

7)

ubogich

8)

ludzi starszych

9)

samotnych matek

10)

rodzin wielodzietnych

11)

ochrony przyrody

12)

krzewienia kultury i sztuki

13)

popularyzowania czytelnictwa

14)

zwierząt

15)

Inne. Jakie?
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7. Jaki charakter ma organizacja/ instytucja, w której Pan(i) pracuje jako wolontariusz?
(właściwe zaznacz "X") *
1)

świecki

2)

związany z ruchem religijnym

8. Jak nazywa się organizacja/instytucja, w której pracuje Pan(i) jako wolontariusz? (wpisz
nazwę) *

9. W jakim województwie zlokalizowana jest organizacja/instytucja (lub jej oddział), w
której Pan(i) podjął(a) pracę wolontaryjną?
(właściwe zaznacz "X") *
1)

dolnośląskie

2)

kujawsko - pomorskie

3)

lubuskie

4)

łódzkie

5)

lubelskie

6)

mazowieckie

7)

małopolskie

8)

opolskie

9)

podlaskie

10)

podkarpackie

11)

pomorskie

12)

śląskie

13)

świętokrzyskie

14)

warmińsko - mazurskie

15)

wielkopolskie

16)

zachodniopomorskie
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10. Jaki charakter ma organizacja/instytucja, w której pracujesz, jako wolontariusz
(właściwe zaznacz "X") *
1)

lokalny (działa tylko na terenie mojego miasta/wsi)

2)

ogólnopolski (ma oddziały w różnych zakątkach Polski)

3)

międzynarodowy (ma oddziały w różnych krajach świata)

11. Ile osób działających ochotniczo i bez wynagrodzenia tak jak Pan(i) skupia
organizacja/instytucja, w której Pan(i) pracuje wolontaryjnie?
(właściwe zaznacz "X") *
1)

1-5

2)

6-10

3)

11-19

4)

20-29

5)

30-49

6)

50-99

7)

100 i więcej...

12. Podaj nazwę miasta/wsi gdzie zlokalizowana jest organizacja/instytucja (lub jej oddział),
w której Pan(i) podjął(a) pracę wolontaryjną? (wpisz właściwe) *
1)

miasto:

2)

wieś:

13. Czy poza pracą wolontaryjną jest Pan(i) obecnie gdzieś zatrudniony/a? (właściwe
zaznacz "X") *
1)

TAK

2)

NIE, jestem bezrobotny/a

3)

NIE, jestem uczniem/uczennicą

4)

NIE, jestem studentem/ką

5)

NIE, jestem rencistą/ką

6)

NIE, jestem emerytem/ką
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14. W jakiej branży Pan(i) obecnie pracuje? (właściwe zaznacz "X") *
1)

Edukacja

2)

Szkolenia

3)

Budowlana

4)

projektowa (architektura/budownictwo, inżynieria lądowa i wodna, mechanika)

5)

Gastronomia

6)

odzież /obuwie

7)

IT (informatyczna)

8)

marketing/reklama

9)

Medyczna

10)

Farmacja

11)

Terapeutyczna

12)

opieka i pomoc społeczna

13)

służby mundurowe

14)

Wydawnicza

15)

Transportowa

16)

media/prasa

17)

kultura/sztuka

18)

Administracja

19)

Duchowieństwo

20)

HR

21)

wybrałem/am NIE w pytaniu nr 13

22)

Inne. Jakie?

15. Jaki jest charakter działań firmy, w której jest Pan(i) zatrudniony/a? (właściwe zaznacz
"X". Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
1)

produkcyjna

2)

usługowa

3)

handlowa

4)

wybrałem/am NIE w pytaniu nr 13
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16. Jakie funkcje pełni Pan(i) obecnie w miejscu zatrudnienia? (właściwe zaznacz "X") *
1)

pracownik fizyczny

2)

pracownik techniczny

3)

asystent

4)

konsultant

5)

specjalista

6)

sprzedawca /kasjer w sklepie

7)

handlowiec w firmie

8)

pracownik administracyjny

9)

kierownik

10)

właściciel

11)

wybrałem/am NIE w pytaniu nr 13

12)

Inne. Jakie?

17. Proszę podać swój rok urodzenia: *
1)

19...

18. Proszę podać swoją płeć (właściwe zaznacz "X"): *
1)

Kobieta

2)

Mężczyzna

19. Jakie jest Pana/i wykształcenie (właściwe zaznacz "X"): *
1)

niepełne podstawowe

2)

Podstawowe

3)

Gimnazjalne

4)

Zawodowe

5)

średnie ogólne

6)

średnie techniczne

7)

Policealne

8)

Licencjat
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9)

wyższe humanistyczne

10)

wyższe techniczne

11)

wyższe (inne)

Dziękuję za wzięcie udziału w badaniu
Ewelina Jurczak
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Aneks nr 5.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY
Badania lokalne na terenie Nowego Sącza i okolic:
wywiady z wolontariuszami.

– badania terenowe -

265

Witam. Nazywam się Ewelina Jurczak. Chciałam prosić Pana/ią o uzupełnienie krótkiej ankiety. To zajmie
zaledwie parę minut. Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą mi do napisania pracy doktorskiej na temat
wolontariatu w Polsce. Z góry bardzo dziękuję, za Pana/i pomoc.
LP

Pytanie

Warianty odpowiedzi do wyboru

1.

Dlaczego Pan(i)
zdecydował(a) się
zostać wolontariuszem?
(właściwe zaznacz „X”.
Możesz wybrać 3-5
odpowiedzi)

z natury jestem aktywistą

3.

Co sprawiłoby, że Pan(i)
wycofałby/a się z pracy
wolontaryjnej?
(właściwe zaznacz „X”.
Możesz wybrać 3-5
odpowiedzi)

wymogi w szkole/na uczelni
sam(a) doświadczyłem/am tego co Ci, którym pomagam
ktoś z moich bliskich doświadczył/doświadcza tego, co Ci, którym pomagam
wciągnęli mnie znajomi, którzy już byli wolontariuszami
lubię robić coś, za co mogę być doceniony/a
z ciekawości
z nudów
mam dużo wolnego czasu, bo jestem bezrobotnym/ emerytem/ rencistą
chciałem/łam nauczyć się czegoś nowego/ zdobyć nowe umiejętności
chciałem/łam zdobyć doświadczenie
chciałem/łam poznać ciekawych ludzi
lubię być wśród ludzi
potrzebowałem/am czuć się docenianym/ą
chciałem komuś pomagać
w przyszłości chcę zawodowo zajmować się tym co teraz robię
wolontaryjnie
chciałem zobaczyć jak to jest być wolontariuszem
kazano mi
Inne. Jakie?
………………………………………………………………………………..……………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………
………….
podjęcie pracy zawodowej/ zdobycie pracy
zmiana miejsca zamieszkania
założenie rodziny
powiększenie się rodziny
zakończenie nauki w szkole/ na studiach
konflikt z innymi wolontariuszami
konflikt ze specjalistami zatrudnionymi w organizacji/instytucji , w której
działa się jako wolontariusz
konflikt z przełożonymi organizacji/instytucji, w której działa się jako
wolontariusz
gdybym doszedł/ła do wniosku, że moja praca nic nie daje (jest
nieprzydatna)
gdybym doszedł/ła do wniosku, że nie potrafię właściwie wykonywać
powierzonych mi zadań
gdybym miał(a) poważne problemy ze zdrowiem
drwiny z mojej pracy osób spoza organizacji/instytucji, w której działam
wolontaryjnie
nie ma takiej rzeczy
Inne. Jakie?
………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………
…………
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LP

Pytanie

Warianty odpowiedzi do wyboru

4.

Jakie zadania pełni
Pan(i), jako
wolontariusza?
(właściwe zaznacz „X”)

bezpośrednia pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach (np. przy
przemieszczaniu się , ubieraniu, jedzeniu)
pomoc w pozyskiwaniu środków dla potrzebujących
prace biurowe
kwestowanie (zbiórki na cele charytatywne)
organizacja akcji happeningowych i/lub informacyjnych
pomoc podczas akcji happeningowych i/lub informacyjnych
przygotowywanie posiłków dla potrzebujących
organizacja wycieczek/imprez dla tych, którzy sami nie mogliby sobie na to
pozwolić
opiekun/pomocnik podczas wycieczek/imprez dla tych, którzy sami nie
mogliby sobie na to pozwolić
pomoc w prowadzeniu zajęć artystycznych
prowadzenie zajęć artystycznych
pomoc w prowadzeniu zajęć sportowych
prowadzenie zajęć sportowych
pozyskiwanie sponsorów
prowadzenie strony www.
prowadzenie kroniki organizacji/instytucji

5.

wywiad środowiskowy celem dotarcia do naprawdę najbardziej
potrzebujących
Inne. Jakie?
………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Od jak dawna jest Pan(i) wolontariuszem? (właściwe
działam tylko podczas akcji
zaznacz „X”)
poniżej 1 miesiąca
1-3 miesięcy
4-6 miesięcy
7-9 miesięcy
11 – 12 miesięcy
13-15 miesięcy
16-18 miesięcy
19-21 miesięcy
22-24 miesięcy
25-27 miesięcy
28-30 miesięcy
31-33 miesięcy
34-36 miesięcy
37 i więcej
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Pytanie

Warianty odpowiedzi do wyboru

7.

Jaki charakter ma organizacja/ instytucja, w której
Pan(i) pracuje jako wolontariusz? (właściwe zaznacz
„X”)

Świecki

8.

Jak nazywa się organizacja/instytucja, w której pracuje
Pan(i) jako wolontariusz? (wpisz nazwę)

9.

W jakim województwie zlokalizowana jest
organizacja/instytucja (lub jej oddział), w której Pan(i)
podjął(a) pracę wolontaryjną?
(właściwe zaznacz „X”)

…………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………
……..
Dolnośląskie

związany z ruchem religijnym

kujawsko – pomorskie
Lubuskie
Łódzkie
Lubelskie
Mazowieckie
Małopolskie
Opolskie
Podlaskie
Podkarpackie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
warmińsko – mazurskie
Wielkopolskie

10.

Jaki charakter ma organizacja/instytucja, w
której pracujesz, jako wolontariusz (właściwe
zaznacz „X”)

12.

Czy poza pracą wolontaryjną jest Pan(i) obecnie
gdzieś zatrudniony/a? (właściwe zaznacz „X”)

zachodniopomorskie
lokalny (działa tylko na terenie mojego
miasta/wsi)
ogólnopolski (ma oddziały w różnych zakątkach
Polski)
międzynarodowy (ma oddziały w różnych
krajach świata)
TAK
NIE, jestem bezrobotny/a
NIE, jestem uczniem/uczennicą
NIE, jestem studentem/ką
NIE, jestem rencistą/ką
NIE, jestem emerytem/ką

14.

Jaki jest charakter działań firmy, w której jest
Pan(i) zatrudniony/a? (właściwe zaznacz „X”)

Produkcyjna
Usługowa
Handlowa
wybrałem/am NIE w pytaniu nr 12
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Pytanie

Warianty odpowiedzi do wyboru

13.

W jakiej branży Pan(i) obecnie pracuje?
(właściwe zaznacz „X”)

Edukacja
Szkolenia
Budowlana
projektowa (architektura/budownictwo,
inżynieria lądowa i wodna, mechanika)
Gastronomia
odzież /obuwie
IT (informatyczna)
marketing/reklama
Medyczna
Farmacja
Terapeutyczna
opieka i pomoc społeczna
służby mundurowe
Wydawnicza
Transportowa
media/prasa
kultura/sztuka
Administracja
Duchowieństwo
HR
wybrałem/am NIE w pytaniu nr 12

15.

Jakie funkcje pełni Pan(i) obecnie w miejscu
zatrudnienia? (właściwe zaznacz „X”)

Inne. Jakie?………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………
pracownik fizyczny
pracownik techniczny
Asystent
Consultant
Specjalista
sprzedawca /kasjer w sklepie
handlowiec w firmie
pracownik administracyjny
Kierownik
Właściciel
wybrałam/em NIE w pytaniu nr 12
Inne. Jakie?......................................................................................
……………………………………………………………………………….
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Pytanie

Warianty odpowiedzi do wyboru

16.

Proszę podać swój rok
urodzenia:

19…………… r.

17.

Płeć (właściwe zaznacz „X”):

Kobieta
Mężczyzna

18.

Wykształcenie (właściwe zaznacz „X”):

niepełne podstawowe
Podstawowe
Gimnazjalne
Zawodowe
średnie ogólne
średnie techniczne
Policealne
Licencjat
wyższe humanistyczne
wyższe techniczne
wyższe (inne)

Dziękuję za wzięcie udziału w badaniu
Ewelina Jurczak
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