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Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu 
mając na celu aktywizację seniorów do udziału w wolontariacie oraz poprawę społecznego 
wizerunku wolontariatu seniorów jako formy aktywności obywatelskiej, opracowała projekt 
pn. „Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Małopolsce” dofinansowany ze 
środków Województwa Małopolskiego. Mając na uwadze powyższe założenia w projekcie 
przewidziano: 
 
1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej - opracowanie i dystrybucja 

ulotek, plakatów oraz utworzenie zakładki projektowej na stronie internetowej Federacji 
UTW. 

2. Opracowanie i wydanie poradnika „Aspekty organizacyjno-prawne wolontariatu 
Seniorów”. 

3. Przeprowadzenie wykładów dla słuchaczy UTW w celu informacji i promocji 
wolontariatu wśród samych seniorów. 

4. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród przedstawicieli instytucji, takich jak 
ośrodki zdrowia, instytucje kultury, ośrodki pomocy obejmujący praktyczne wnioski 
służące zaprojektowaniu adekwatnych działań informacyjnych i szkoleniowych, który 
stanowi zawartość niniejszej publikacji.  

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem. 
 
 

Wiesława Borczyk                                                     Mariola Pękala-Piekarska 
 

Prezes Zarządu         Koordynator projektu  
Ogólnopolskiej Federacji  
Stowarzyszeń Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku
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Wstęp 
Wolontariat we współczesnym społeczeństwie stanowi niezwykłą wartość tak dla 

samego wolontariusza, jak i dla instytucji wobec której wykonuje on swoją pracę. Szczególną 

grupą osób dysponującą wolnym czasem oraz bogatym doświadczeniem życiowym i 

zawodowym są seniorzy. Wolontariusz realizując dobro dla innych czuje się szczęśliwszy, 

potrzebny, a przez zaangażowanie silniejszy staje się jego organizm i dłużej może cieszyć się 

względnie dobrym stanem zdrowia. Wolontariat okazuje się sposobem na pomyślne starzenie 

się poprzez poczucie pożytecznie wykorzystanego czasu w jesieni życia.  

Część instytucji działających w różnych obszarach, w tym w instytucjach realizujących 

cele polityki społecznej, nie dysponuje wystarczającymi środkami do realizacji swych celów i 

zadań. Wykorzystując potencjał seniorów możnaby w pewnym stopniu rozwiązać ten 

problem. Wolontariusze mogą bowiem stanowić niezastąpione wsparcie merytoryczne i 

praktyczne dla zatrudnionych w tych instytucjach pracowników. Osoby starsze mają ogromny 

potencjał doświadczeń,  wolnego czasu oraz chęć służenia pomocą innym. 

W ramach realizowanego projektu „Wolontariat w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w 

Małopolsce” podjęto się między innymi przeprowadzenia badań diagnostycznych wśród 

instytucji, które mogłyby stanowić miejsce pracy wolontariuszy seniorów. Zaprojektowano 

badania, które zostały poprzedzone zdefiniowaniem następujących celów badawczych:  

 Uzyskanie wiedzy na temat zainteresowania badanych podmiotów uzyskaniem 

wsparcia ze strony wolontariuszy seniorów. 

 Poznanie oczekiwanych kompetencji wobec wolontariuszy seniorów. 

 Identyfikacja rodzajów prac, jakie mogliby wykonywać wolontariusze seniorzy. 

 Zapoznanie się z dotychczasowymi doświadczeniami badanych instytucji we 

współpracy z wolontariuszami seniorami. 

 Rozpoznanie świadomości badanych podmiotów w zakresie możliwości uzyskania 

wsparcia ze strony wolontariuszy seniorów. 

 Zrozumienie ewentualnych obaw dotyczących współpracy z wolontariuszami 

seniorami. 

 Poznanie oczekiwań badanych instytucji dotyczących potrzeb ewentualnych 

konsultacji na temat zasad współpracy z wolontariuszami seniorami. 
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1. Metodologia badań 
1.1. Problemy badawcze 

Realizacja badań wymaga zdefiniowania problemów badawczych, tj. sformułowania 

pytań, na które poszukiwana jest odpowiedź. Przed przystąpieniem do realizacji badań 

sformułowano następujące problemy badawcze: 

 Czy badane podmioty zainteresowane są uzyskaniem wsparcia ze strony 

wolontariuszy seniorów? 

 Jakich kompetencji oczekują badane instytucje od wolontariuszy seniorów? 

 Jaki rodzaj prac mogliby wykonywać wolontariusze seniorzy? 

 Jakie są dotychczasowe doświadczenia z wolontariatem badanych instytucji? 

 Jaka jest świadomość badanych podmiotów w zakresie możliwości uzyskania 

wsparcia ze strony wolontariuszy? 

 Czy badane podmioty mają jakieś obawy i wątpliwości dotyczące współpracy z 

wolontariuszami seniorami? Jeżeli tak, to jakie? 

 Czy badane podmioty oczekiwałyby jakiś form konsultacji w zakresie zasad 

współpracy z wolontariuszami? 

Przeprowadzone badania służyć będą przede wszystkim wyciągnięciu praktycznych 

wniosków, mogących przyczynić się do zaktywizowania wolontariuszy seniorów w 

instytucjach zajmujących się polityką społeczną. Zakłada się, że raport z badań będzie 

przekazany zainteresowanym podmiotom i będzie stanowić cenny zbiór informacji mogących 

być przedmiotem dyskusji nad dalszymi kierunkami rozwoju idei wolontariatu wśród 

seniorów. 

Celem prowadzonych badań było zebranie obiektywnego i wiarygodnego materiału 

faktograficznego, który po opracowaniu ilościowym i jakościowym wraz z interpretacją 

uzyskanych rezultatów będzie stanowił podstawę do wnioskowania i udzielenia odpowiedzi  

na postawione problemy badawcze. 

 

1.2. Zakres czasowy badań 

Badania diagnostyczne zostały przeprowadzone w przedziale czasowym od 23 grudnia 

2013 r. do 15 kwietnia 2014 roku. 
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1.3. Metoda i narzędzie badawcze 

Podstawowa część badań została wykonana za pomocą metody sondażowej, a jako 

narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, sporządzony zarówno w formie 

drukowanej, jak i elektronicznej. 

 

1.4. Charakterystyka badanych podmiotów 

Do badania zostały zachęcone instytucje zajmujące się przede wszystkim szeroko 

pojętymi działaniami w zakresie polityki społecznej, umiejscowione w województwie 

małopolskim. Łącznie uzyskano odpowiedzi od 101 podmiotów. Największą liczbę 

odpowiedzi uzyskano od podmiotów mieszczących się w Krakowie (16%) oraz Nowym 

Sączu (13%). Po kilka ankiet uzyskano z takich miast jak Zakopane, Krynica Zdrój oraz 

Tarnów. 57% badanych ma swoje siedziby w innych miejscowościach województwa 

małopolskiego (Wykres 1 oraz Rysunek 1).  

  
Wykres 1. Lokalizacja zbadanych podmiotów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Rysunek 2. Lokalizacja zbadanych podmiotów (wskazano miasta niezależnie od ilości podmiotów, które 

wypełniły ankietę w danym mieście). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Biorąc pod uwagę rodzaj zbadanych instytucji, największą grupę stanowią pozostałe 

instytucje1 (44), w ramach których dominują różnego rodzaju stowarzyszenia (z wyjątkiem 

UTW) (17), Uniwersytety Trzeciego Wieku (7) oraz instytucje rynku pracy (6). Drugą grupą 

pod względem ilości zbadanych podmiotów są instytucje pomocy społecznej (29). Najwięcej 

jest tu ośrodków pomocy społecznej (9) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (6). 

Trzecią grupą pod względem ilości zbadanych podmiotów są instytucje kultury (19), wśród 

których najwięcej jest muzeów (8). Najmniejszą grupą podmiotów są instytucje opieki 

zdrowotnej (9), Wśród nich są szpitale (6) oraz hospicja (3). Szczegółowe informacje 

dotyczące rodzaju zbadanych instytucji przedstawia tabela 1.  

                                                 
1 Do pozostałych instytucji należą podmioty zajmujące się kulturą fizyczną, podmioty turystyki, instytucje rynku 
pracy, UTW, stowarzyszenia nie będące UTW, fundacje i inne. 
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Tabela 1. Rodzaje zbadanych instytucji. 
 Rodzaj instytucji Ilość Razem 

Instytucja opieki 
zdrowotnej 

1. Szpital 6 
9 2. Hospicjum  3 

Instytucja pomocy 
społecznej 

3. Ośrodek pomocy społecznej 9 

29 
4. Powiatowe centrum pomocy rodzinie 6 
5. Dom pomocy społecznej 5 
6. Ośrodek wsparcia 5 
7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza 4 

Instytucja kultury 

8. Dom kultury 3 

19 
9. Biblioteka 2 
10. Muzeum 8 
11. Centrum sztuki 2 
12. Teatr 4 

Pozostałe instytucje 

13. Instytucja zajmująca się kulturą fizyczną 1 

44 

14. Podmiot turystyki 5 
15. Instytucja rynku pracy 6 
16. UTW 7 
17. Stowarzyszenia nie będące UTW 17 
18. Fundacja 4 
19. Inne, jakie …? 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w badanych instytucjach, 38% respondentów 

wskazało zatrudnienie poniżej 9 osób, kolejne 38% od 10 do 49 osób i 24% powyżej 50 osób 

(wykres 2). 

 
Wykres 2. Wielkość zatrudnienia w badanych podmiotach. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Uzyskanie wiarygodnych informacji wymaga wypełnienia kwestionariuszy ankiety 

przez odpowiednie osoby. Stanowiska zajmowane przez wypełniających ankietę to przede 

wszystkim osoby pełniące role kierownicze (35% dyrektorów i prezesów, oraz 22% 

kierowników). Ankietę wypełniali także różnego rodzaju specjaliści (33%) i osoby zajmujące 

inne stanowiska (12%) (wykres 3). 
 

Wykres 3. Stanowiska zajmowane przez wypełniających kwestionariusz. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

2. Powody zainteresowania badanych 
podmiotów pracą wolontariuszy seniorów 
 

Jednym z podstawowych celów badania było poznanie na ile badane podmioty są 

zainteresowane przyjęciem wolontariuszy seniorów. Przedstawiciele badanych instytucji w 

przeważającej większości (70%) wyrazili zainteresowanie taką możliwością współpracy. 

Pozostali albo wyraźnie wskazywali, że nie są zainteresowani współpracą z wolontariuszami 

seniorami (12%) albo odpowiadali, że raczej nie są zainteresowani (18%). Powyższe dane 

przedstawia wykres 4. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną powody braku  

zainteresowania współpracą z wolontariuszami seniorami badanych podmiotów. 
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Wykres 4. Zainteresowanie przyjęciem wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Wśród miast, z których uzyskano najwięcej odpowiedzi na prośbę o wypełnienie 

ankiety, wyraźne zainteresowanie pracą wolontariuszy wykazały instytucje mające swoją 

lokalizację w Krakowie, Nowym Sączu i Krynicy Zdrój. Żaden z 6 zbadanych podmiotów z 

Zakopanego nie wyraził zainteresowania pracą wolontariuszy. W przypadku pozostałych 

lokalizacji odnotowano równomierny rozkład. Szczegółowe dane zawiera tabela 2. 
 

Tabela 2. Zainteresowanie przyjęciem wolontariuszy seniorów ze względu na lokalizację instytucji. 

 Kraków Nowy Sącz Zakopane Krynica Zdrój Tarnów Inne 
Tak 13 9 0 4 1 29 
Nie 3 4 6 1 2 29 

Ogół 16 13 6 5 3 58 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju instytucje są zainteresowane 

przyjęciem wolontariuszy seniorów, okazało się, że są to przede wszystkim hospicja, domy 

pomocy społecznej, muzea, teatry, podmioty turystyki, UTW oraz różne stowarzyszenia. 

Praktycznie w ogóle nie oczekują pomocy wolontariuszy seniorów ośrodki pomocy 

społecznej, domy kultury oraz instytucje rynku pracy. W pozostałych rodzajach instytucji 

odnotowano porównywalne odpowiedzi na „tak” i na „nie” (tabela 3). 
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Tabela 3. Zainteresowanie przyjęcia wolontariuszy seniorów ze względu na rodzaj instytucji. 

 Rodzaj instytucji Tak Nie 
Instytucja 

opieki 
zdrowotnej 

20. Szpital 3 3 
21. Hospicjum  

3 0 

Instytucja 
pomocy 

społecznej 

22. Ośrodek pomocy społecznej 1 8 
23. Powiatowe centrum pomocy rodzinie 3 3 
24. Dom pomocy społecznej 5 0 
25. Ośrodek wsparcia 3 2 
26. Placówka opiekuńczo-wychowawcza 2 2 

Instytucja 
kultury 

27. Dom kultury 1 2 
28. Biblioteka 1 1 
29. Muzeum 6 2 
30. Centrum sztuki 1 1 
31. Teatr 3 1 

Pozostałe 
instytucje 

32. Instytucja zajmująca się kulturą fizyczną 0 1 
33. Podmiot turystyki 4 1 
34. Instytucja rynku pracy 1 5 
35. UTW 5 2 
36. Stowarzyszenie 12 5 
37. Fundacja 2 2 
38. Inne, jakie …? 0 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
 

Badania pokazały, że bardzo ważnym motywem zainteresowania pracą wolontariuszy 

seniorów jest możliwość lepszego realizowania celów instytucji (95%). Należy zauważyć, że 

nie pojawiła się tu ani jedna odpowiedź „nie” i „raczej nie” (wykres 5). 
 

Wykres 5. Możliwość lepszego realizowania celów jako motyw zainteresowania pracą wolontariuszy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Dość istotnym motywem zainteresowania pracą wolontariuszy seniorów jest także brak 

środków finansowych na zatrudnienie kolejnych pracowników (84%). Dla 10% respondentów 

brak środków finansowych nie stanowi powodu dla konieczności przyjęcia wolontariuszy 

seniorów (wykres 6). 
 

Wykres 6. Brak środków finansowych na zatrudnienie pracowników jako motyw zainteresowania pracą 
wolontariuszy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Prawie wszyscy zbadani wyraźnie stwierdzają, że przyjęcie wolontariuszy seniorów 

byłoby formą pomocy w ich zaktywizowaniu się (98% odpowiedzi). Dane te przedstawia 

wykres 7. 
 

Wykres 7. Umożliwienie seniorom zaktywizowania się  jako motyw zainteresowania pracą wolontariuszy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

Tak
63%

Raczej tak
21%

Raczej nie
5%

Nie
5%

Trudno 
powiedzieć

6%

Motywy zainteresowania pracą wolontariuszy: 
"Nie mamy środków finansowych na zatrudnienie 

kolejnych pracowników"

Tak
76%

Raczej tak
22%

Trudno 
powiedzieć

2%

Motywy zainteresowania pracą wolontariuszy: 
"Możemy w ten sposób pomóc zaktywizować się 

seniorom"



 
 

13 
 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
 

Również jednoznacznie wskazano chęć skorzystania z doświadczenia seniorów, jako 

powodu ewentualnego nawiązania z nimi współpracy (wykres 8).  
 

Wykres 8. Chęć skorzystania z doświadczenia seniorów jako motyw zainteresowania pracą wolontariuszy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W mniejszym stopniu badani wskazali nadmierne obciążenie pracą przez pracujących w 

badanych podmiotach pracowników jako motywu potencjalnego skorzystania z pomocy 

wolontariuszy (64%). Pozostali albo odpowiadali negatywnie (26%), albo mieli trudność w 

sformułowaniu odpowiedzi (10%). Dane te zawiera wykres 9.  
 

Wykres 9. Nadmierne obciążenie pracowników instytucji jako motyw zainteresowania pracą wolontariuszy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Respondenci zainteresowani pracą wolontariuszy dość jednoznacznie wskazali, że 

seniorzy przyczyniliby się korzystnie dla klientów badanych instytucji (94% odpowiedzi 

„tak” i „raczej tak”). Zaledwie 4% odpowiedzi było na „nie” (wykres 10).  
 

Wykres 10. Korzyść klientów badanej instytucji jako motyw zainteresowania pracą wolontariuszy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Badani mieli także możliwość sformułowania dodatkowych, nie wymienionych w 

kwestionariuszu ankiety powodów, dla których reprezentowana przez nich instytucja byłaby 

zainteresowana pracą wolontariuszy seniorów. Należą do nich wykorzystanie potencjału 

intelektualnego seniorów oraz brak własnych środków finansowych (UTW), możliwość 

poznania przez wolontariuszy praktycznej strony działalności instytucji i zakresu prac, które 

wykonywane są przy realizacji wydarzeń artystycznych (centrum kultury), chęć 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów (MOPS) oraz odpowiedzialność, 

fachowość i stosunek do problemu wolontariuszy (stowarzyszenie). 

Ważnym problemem badawczym było poznanie prac, które mogliby wykonywać 

wolontariusze seniorzy w instytucjach objętych analizą. Prace biurowe mogłyby być 

wykonywane w 60% instytucji zainteresowanych pracą wolontariuszy seniorów (wykres 11). 
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Wykres 11. Możliwość wykonywania przez wolontariuszy seniorów prac biurowych. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W przypadku prac organizacyjnych odpowiedzi pozytywnych było łącznie 72%. 

Szczegółowe dane przedstawia wykres 12. 
 

Wykres 12. Możliwość wykonywania przez wolontariuszy seniorów prac organizacyjnych. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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W znacznie mniejszym stopniu oferowanoby wolontariuszom możliwość prac o 

charakterze pielęgnacyjnym i opiekuńczym (odpowiedzi takie udzielił co drugi podmiot 

zainteresowany pracą wolontariuszy). Szczegółowe dane przedstawia wykres 13. 
 

Wykres 13. Możliwość wykonywania przez wolontariuszy seniorów prac opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Również co drugi podmiot gotowy na przyjęcie wolontariuszy umożliwiłby im 

udzielanie korepetycji. Szczegółowe dane przedstawia wykres 14. 
 

Wykres 14. Możliwość udzielania przez wolontariuszy seniorów korepetycji. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Ponad połowa badanych podmiotów (60%) oczekiwałaby od wolontariuszy seniorów 

gotowości do towarzyszenia podopiecznym instytucji. Dane te przedstawia wykres 15. 
 

Wykres 15. Możliwość towarzyszenia podopiecznym instytucji przez wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Inną formą pracy realizowanej przez wolontariuszy seniorów byłoby nawiązywanie 

kontaktów z instytucjami zewnętrznymi (ponad połowa wskazań). Szczegółowe dane 

przedstawia wykres 16. 
 

Wykres 16. Możliwość nawiązywania przez wolontariuszy seniorów kontaktów z instytucjami zewnętrznymi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Podobny rozkład odpowiedzi respondentów dotyczy możliwości pomocy wolontariuszy 

w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (55%). Szczegółowe dane przedstawia wykres 17. 
 

Wykres 17. Możliwość pomocy przez wolontariuszy w pozyskiwaniu funduszy. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Z finansowaniem zewnętrznym związana jest konieczność przygotowywania projektów. 

Ponad połowa badanych instytucji zainteresowana byłaby uzyskaniem wsparcia w tym 

zakresie ze strony wolontariuszy seniorów (wykres 18). 
 

Wykres 18. Możliwość pomagania przez wolontariuszy w pisaniu projektów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Wymieniono także inne rodzaje prac, które mogliby wykonywać wolontariusze 

seniorzy. Są to: nadzór nad ekspozycją, pomoc w organizacji zajęć dla dzieci (muzeum), 

przeprowadzenie wykładów dla słuchaczy (UTW), prace merytoryczne (muzeum 

archeologiczne), obsługa widowni (teatr), zajęcia plastyczne (rodzinny dom dziecka) oraz 

prelekcje (stowarzyszenie edukacyjne). 

 

3. Oczekiwania badanych podmiotów wobec 
wolontariuszy seniorów 
Szczególnie istotnym celem badań było poznanie oczekiwań instytucji wobec 

wolontariuszy seniorów. Respondenci mieli możliwość wskazania kilka typowych 

umiejętności oraz podanie innych specyficznych kompetencji, związanych z charakterem 

instytucji. 

Umiejętność obsługi komputera okazała się ważna dla większości podmiotów 

(odnotowano 72% odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). Co piąty respondent nie wskazywał tej 

umiejętności jako istotnej i koniecznej (wykres 19). 
 

Wykres 19. Obsługa komputera jako przydatna umiejętność wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Znajomość języków obcych byłaby ważna w opinii 3/5 zbadanych instytucji. Rozkład 

odpowiedzi przedstawia wykres 20. 
 

Wykres 20. Znajomość języków obcych jako przydatna umiejętność wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W większym stopniu, w stosunku do znajomości języków obcych, przydatne byłyby 

uzdolnienia artystyczne wolontariuszy seniorów. Wskazało tak 70% przedstawicieli badanych 

podmiotów (wykres 21). 
 

Wykres 21. Uzdolnienia artystyczne jako przydatna umiejętność wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Umiejętności pedagogiczne okazały się jedną z najbardziej pożądanych kompetencji 

wolontariuszy seniorów. Wskazało tak ponad 80% przedstawicieli badanych instytucji 

(wykres 22). 
 

Wykres 22. Umiejętności pedagogiczne jako przydatna kompetencja wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W mniejszym stopniu oczekuje się od wolontariuszy seniorów posiadania umiejętności 

kulinarnych. Wskazała tak prawie połowa przedstawicieli badanych podmiotów (wykres 23). 
 

Wykres 23. Umiejętności kulinarne jako przydatna kompetencja wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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W podobnym stopniu oczekuje się od wolontariuszy seniorów posiadania umiejętności 

pielęgniarskich. Wskazała tak prawie połowa przedstawicieli badanych podmiotów (wykres 

24). 
 

Wykres 24. Umiejętności pielęgniarskie jako przydatna kompetencja wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Wyraźnie oczekuje się od wolontariuszy seniorów posiadania umiejętności manualnych. 

Wskazało tak 77% badanych podmiotów (wykres 25). 
 

Wykres 25. Zdolności manualne jako przydatna umiejętność wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Bardzo ważną oczekiwaną kompetencją okazała się także umiejętność organizowania 

czasu wolnego. Wskazał tak co czwarty respondent (wykres 26). 
 

Wykres 26. Organizowanie czasu wolnego jako przydatna umiejętność wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Podsumowując należy zauważyć, że najbardziej oczekiwanymi umiejętnościami są: 

umiejętność organizowania czasu wolnego (88%), umiejętności pedagogiczne (82%), 

umiejętności manualne (77%), obsługa komputera (72%) oraz umiejętności artystyczne 

(70%). W mniejszym stopniu istotna okazała się znajomość języków obcych (60%), w 

najmniejszym umiejętności pielęgniarskie (46%).  

Badani wymienili także inne oczekiwane umiejętności wolontariuszy seniorów. Należą 

do nich: wiedza przedmiotowa przydatna do udzielania korepetycji (ośrodek interwencji 

kryzysowej), umiejętność prowadzenia wykładów na tematy dotyczące zdrowia, 

bezpieczeństwa seniorów, np. przez emerytowanych strażaków lub policjantów (UTW), 

prowadzenie pogadanek i odczytów (szpital wojskowy), umiejętności organizacyjne 

(stowarzyszenie), czy też umiejętności psychologiczne i terapeutyczne (środowiskowy dom 

samopomocy). 

Badani wskazali także oczekiwania wobec poziomu wykształcenia, jakim powinien 

dysponować wolontariusz senior. W co trzecim przypadku wykształcenie nie jest istotne. Co 
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drugi podmiot oczekiwałby wykształcenia średniego, w co dziesiątym przypadku 

wolontariusz powinien mieć wykształcenie wyższe. Dane te przedstawia wykres 27. 
 

Wykres 27. Oczekiwany poziom wykształcenia wobec wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W pracy wolontariuszy przydatne okazuje się posiadane doświadczenie. Poznanie 

oczekiwań badanych podmiotów pod tym względem było także przedmiotem badań. Jako 

przydatne doświadczenie wskazano wychowywanie dzieci (2/3 wskazań). Szczegółowe dane 

przedstawia wykres 28. 
 

Wykres 28. Wychowanie dzieci jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Podobne znaczenie ma doświadczenie uzyskane w szkolnictwie (prawie 2/3 wskazań). 

Szczegółowe dane przedstawia wykres 29. 
 

Wykres 29. Praca w szkole jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Mniej istotne okazało się doświadczenie uzyskane podczas pracy w służbie zdrowia 

(połowa wskazań). Relatywnie znaczna część respondentów (15%) nie potrafiła 

jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Szczegółowe dane przedstawia wykres 30. 
 

Wykres 30. Praca w służbie zdrowia jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Doświadczeniem dość przydatnym w pracy jako wolontariusz byłaby wcześniejsza 

praca w administracji publicznej (ponad 3/5 wskazań). Dane przedstawia wykres 31. 
 

Wykres 31. Praca w administracji publicznej jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Podobny rozkład odpowiedzi uzyskano dla pracy w gastronomii, jako potencjalnie 

ważnego doświadczenia zawodowego wolontariuszy seniorów (ponad 3/5 wskazań). 

Szczegółowe dane przedstawia wykres 32. 
 

Wykres 32. Praca w gastronomii jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Dla połowy respondentów przydatna byłaby wcześniejsza praca wolontariuszy w 

biznesie (wykres 33). 
 

Wykres 33. Praca w biznesie jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Prawie identyczny rozkład odpowiedzi uzyskano dla pytania o znaczenie doświadczenia 

w pracy w środowisku międzynarodowym (wykres 34). 
 

Wykres 34. Praca w środowisku międzynarodowym jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy 
seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Praca w finansach i bankowości okazała się przeciętnie pożądanym doświadczeniem 

wolontariuszy seniorów (50% odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). Szczegółowe dane 

przedstawia wykres 35. 
 

Wykres 35. Praca w finansach i bankowości jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Mniej istotne okazało się posiadanie doświadczenia na stanowisku kierowniczym (22% 

odpowiedzi „tak” i 24 odpowiedzi „raczej tak”). Więcej danych zawiera wykres 36. 
 

Wykres 36. Zajmowanie stanowiska kierowniczego jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy 
seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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W przypadku pracy w rolnictwie, prawie co piąty badany respondent wskazał, że 

byłoby to przydatne doświadczenie wolontariuszy seniorów (wykres 37). 
 

Wykres 37. Praca w rolnictwie jako przydatne doświadczenie zawodowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W bardzo wielu przypadkach (prawie 80% odpowiedzi „tak” i „raczej tak”), pożądanym 

doświadczeniem okazuje się praca w organizacjach trzeciego sektora, takich jak 

stowarzyszenia, fundacje, czy też organizacje sportowe. Wyniki odpowiedzi zawiera wykres 

38. 
 

Wykres 38. Praca w stowarzyszeniu, fundacji, klubie sportowym jako przydatne doświadczenie zawodowe 
wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Przedstawiciele badanych instytucji wymienili również inne doświadczenie zawodowe 

seniorów, które byłoby przydatne w pracy jako wolontariusze. Są to: praca z dziećmi i 

młodzieżą z zaburzeniami zachowania, sprawiającymi trudności wychowawcze (ośrodek 

interwencji kryzysowej), doświadczenie w pracy twórczej jako artyści, muzycy (UTW), 

doświadczenie w realizowaniu imprez masowych, eventów (teatr), praca w bibliotece 

(biblioteka) oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (środowiskowy dom 

samopomocy). 

Podsumowując należy stwierdzić, że najbardziej przydatnym doświadczeniem 

wolontariuszy seniorów byłaby przede wszystkim wcześniejsza praca w organizacjach 

trzeciego sektora (79%) oraz doświadczenie w szkolnictwie (72%). W przeciętnym stopniu 

byłaby to praca w gastronomii (64%), praca w administracji publicznej (62%), 

wychowywanie dzieci (62%), praca w biznesie (52%), praca w środowisku 

międzynarodowym (51%), praca w służbie zdrowia (51%), czy też praca w finansach i 

bankowości (50%). W najmniejszym stopniu byłyby to praca w rolnictwie (47%) lub 

zajmowanie stanowiska kierowniczego (46%). 

Kolejnym rodzajem wiedzy o predyspozycjach wolontariuszy seniorów była diagnoza 

oczekiwanych cech osobowościowych. Najbardziej pożądanymi cechami okazały się uśmiech 

i serdeczność, następnie inicjatywa i pomysłowość, otwartość na innych, cierpliwość i 

optymizm. Bardzo ważne byłyby też umiejętność słuchania oraz empatia i wrażliwość. 

Najmniej oczekiwano bycia asertywnym. Rozkład odpowiedzi przedstawia wykres 39.  
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Wykres 39. Przydatne cechy osobowościowe wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W pojedynczych przypadkach wskazywano dodatkowo na takie cechy, jak 

punktualność, obowiązkowość, otwartość na zmiany oraz wytrwałość. 

Praca wolontariusza wymaga poświęcenia określonej ilości czasu. Badania pozwoliły 

na identyfikację oczekiwań przedstawicieli badanych podmiotów dotyczących czasu, jaki 

powinni poświecić wolontariusze seniorzy na pracę w ich instytucjach. Okazało się, że w 4/5 

przypadków byłoby to do pięciu godzin tygodniowo, przy czym 25% respondentów wskazało 

do dwóch godzin tygodniowo, a 54% od dwóch do pięciu godzin tygodniowo. W 

najmniejszym stopniu oczekuje się od wolontariuszy poświęcenia więcej niż ośmiu godzin 

tygodniowo (4% wskazań). Rozkład odpowiedzi zawiera wykres 40. 
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Wykres 40. Oczekiwania wobec wolontariuszy seniorów dotyczące ilości czasu, jaki powinni poświecić na pracę 

w badanych instytucjach. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Jako kolejny problem badawczy postawiono pytanie badanym instytucjom o możliwe 
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Praktycznie wszystkie instytucje zapewniają dostęp do odpowiedniego sprzętu, który 

byłby konieczny w realizowanych pracach. Tylko 5% odpowiedzi było negatywnych (wykres 

41). 
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Wykres 41. Dostęp do potrzebnego sprzętu jako możliwa forma wsparcia dla wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Podobną strukturę odpowiedzi uzyskano pytając o możliwość wspólnego ustalenia 

zakresu obowiązków dla wolontariuszy seniorów. Tylko 3% odpowiedzi było negatywnych 

(wykres 42). 
 

Wykres 42. Wspólnie ustalony i jasno określony zakres obowiązków jako możliwa forma wsparcia dla 
wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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Zdecydowanie mniejsze możliwości wsparcia ze strony badanych instytucji 

dotyczyłyby zaoferowania szkoleń dla wolontariuszy. Pozytywną odpowiedź udzielił co 5 

respondent (wykres 43). 
 

Wykres 43. Szkolenie jako możliwa forma wsparcia dla wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

W 2/3 przypadków badane podmioty gotowe są zaoferować dla wolontariuszy seniorów 

możliwość konsultacji z kompetentnymi osobami. Strukturę odpowiedzi zawiera wykres 44. 
 

Wykres 44. Zapewnienie możliwości konsultacji z kompetentnymi osobami możliwa forma wsparcia dla 
wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 
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W mniejszym stopniu oferowane byłyby spotkania integracyjne pracowników instytucji 

z wolontariuszami seniorami. Odpowiedzi na „tak” uzyskano 13%, a „raczej tak” 45% 

(wykres 45). 
 

Wykres 45. Spotkania integracyjne z pracownikami jako możliwa forma wsparcia dla wolontariuszy seniorów. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu. 

 

Badane instytucje miały możliwość podania innych form wsparcia wobec wolontariuszy 

seniorów. Podano szkolenie BHP i Ppoż. (centrum kultury), udostępnienie materiałów do 
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czy też możliwość skorzystania z zajęć rehabilitacyjnych i gimnastycznych (szpital 

wojskowy).  
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W przypadku instytucji opieki zdrowotnej wypowiedzieli się przedstawiciele trzech 

szpitali, którzy jako problem wskazali konieczność zapewnienia wymogów sanitarno-

epidemiologicznych, niesamodzielność i konieczność zapewnienia permanentnego nadzoru 

nad wolontariuszami seniorami, a także brak wiedzy na temat formalności związanych z 

przyjmowaniem wolontariuszy oraz brak kontaktu z potencjalnymi kandydatami 

zainteresowanymi taką formą pracy.  

Najwięcej wypowiedzi uzyskano od przedstawicieli reprezentujących instytucje 

pomocy społecznej. Wskazywano, że ważnym elementem w pracy z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi jest ich aktywizacja. Wolontariusze często nie mając świadomości i wiedzy 

wyręczają podopiecznych, co w rezultacie źle wpływa na ich stan psychiczny. Nowe osoby 

często nie rozumieją i nie stosują się do obowiązujących ograniczeń, co pociąga za sobą 

pogarszanie się stanu zdrowia mieszkańców (dom pomocy społecznej). Znaczna część osób, 

które są domach pomocy społecznej cierpi na demencję starczą, często ich wypowiedzi nie są 

zgodnie ze stanem faktycznym. Seniorzy wolontariusze mniej odporni, nie znający specyfiki 

pracy w placówkach opiekuńczych, mogą stwarzać dodatkowe problemy. Dlatego jest 

celowym, aby były to osoby, które już miały pewne doświadczenia w pracy z osobami 

starszymi. Problemem może być także zapewnienie warunków lokalowych. Obawy budzą 

także: stan zdrowia, trudności w poruszaniu się, trudności związane z dojazdem 

wolontariuszy do ośrodka pomocy społecznej. Wątpliwości dotyczyły także możliwości 

zaufania wolontariuszom seniorom, a także obawa o szanse na integrację z mieszkańcami 

ośrodka pomocy społecznej. 

Przedstawiciel ośrodka interwencji kryzysowej podzielił się wątpliwościami 

dotyczącymi potencjalnego braku tolerancji wolontariuszy seniorów na odmienne poglądy, 

religię. W przypadku domu dziecka problemem mogłaby okazać się nieakceptacja ze strony 

dzieci oraz zły stan zdrowia wolontariuszy seniorów. 

Swoje obawy wypowiedzieli także przedstawiciele instytucji kultury. Z punktu 

widzenia biblioteki ważne byłoby, by wolontariusz był w stanie podołać obowiązkom w 

dłuższym czasie (ok. 10 miesięcy), zapewniając w ten sposób ciągłość działania biblioteki. 

W przypadku centrum kultury obsługa wydarzeń wymaga sprawności fizycznej, a także 

schludnego, czasami eleganckiego wyglądu. Przedstawiciel tej instytucji wyraził swoje 

wątpliwości odnośnie możliwości spełnienia dwóch powyższych warunków.  
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Osoby reprezentujące muzea obawiają się słabej kondycji fizycznej wolontariuszy 

seniorów, nawyków wynikających z długoletniego doświadczenia zawodowego, popadania w 

rutynę. Nie są też pewne, czy zapewniliby odpowiednie warunki pracy. 

W teatrze nowi wolontariusze pracują głównie dla frajdy i zazwyczaj potrzebni są do 

bardzo technicznych i mało stymulujących zadań i stąd rodzi się obawa, czy dojrzalsi 

wolontariusze nie poczują się rozczarowani tak wąskim wykorzystaniem ich potencjału. 

Dodatkowo warunki lokalowe mogą okazać się trudne dla osób o obniżonej sprawności 

ruchowej.  

W przypadku UTW wymieniono następujące obawy: czy można liczyć na 

wolontariuszy seniorów w dłuższym okresie czasu, czy będą mieć poczucie 

odpowiedzialności i obowiązku za powierzone zadanie, czy stan zdrowia pozwoli na pracę i 

czy można im zaufać. 

Różnego rodzaju stowarzyszenia wskazywały przede wszystkim na stan zdrowia 

wolontariuszy seniorów, na problemy formalne (nie wiedzą jak przyjąć wolontariuszy)  

ryzyko szybkiego wypalenia się, czy też możliwość zaufania takim osobom. 

 

6. Oczekiwania dotyczące form wsparcia od 
instytucji zewnętrznych 
Badane instytucje podzieliły się także swoimi oczekiwaniami wobec wsparcia, jakiego 

oczekiwałyby od instytucji zewnętrznych. Okazało się, że zdecydowanie najbardziej 

zainteresowane są wsparciem finansowym (na szkolenia wolontariuszy seniorów, 

doposażenie stanowiska pracy, na odzież ochronną, na dofinansowanie dojazdu 

wolontariuszy, ma wynajęcie lokalu, na zakup materiałów itp.). 

Drugi rodzaj wsparcia miałaby charakter doradczy i informacyjny. Chętnie skorzystano 

by z wiedzy o wolontariuszach seniorach (co ich motywuje, co zniechęca do pracy, jakie mają 

oczekiwania). Warto byłoby również stworzyć możliwość integracji i wymiany doświadczeń 

wolontariuszy seniorów działających w różnych organizacjach. Pomocna byłaby także 

bieżąca współpraca w nadzorze nad wolontariuszami seniorami kierowanymi do instytucji. W 

przypadku ośrodka pomocy społecznej ważne byłoby podpisanie porozumienia o współpracy. 
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Zaproponowano również, by osoby, które podejmują się pracy jako wolontariusze 

otrzymywały przynajmniej wyróżnienia honorowe od organu samorządu terytorialnego lub 

innych instytucji. 

 

7. Powody braku zainteresowania pracą 
wolontariuszy seniorów 
Istotnym celem badawczym w przeprowadzonej ankietyzacji była identyfikacja 

powodów braku zainteresowania pracą wolontariuszy seniorów. Najczęściej wskazywano 

posiadanie wystarczającej liczby pracowników (21 odpowiedzi), możliwość wykonywania 

pracy tylko przez zatrudniony personel (18 odpowiedzi), posiadanie złych doświadczeń z 

wolontariuszami (16 odpowiedzi) oraz obawy o negatywne reakcje ze strony pracowników 

(14 odpowiedzi). W dalszej kolejności wskazywano takie powody jak brak możliwości 

lokalowych oraz nieposiadanie kontaktów z potencjalnymi wolontariuszami. Najmniej istotne 

przyczyny to brak wiedzy dotyczącej formalności związanych z przyjmowaniem 

wolontariuszy oraz brak czasu na wprowadzenie wolontariuszy do pracy. Strukturę 

odpowiedzi przedstawia tabela 4. 
 

Tabela 4. Powody braku zainteresowania przyjęciem wolontariuszy seniorów. 

 Tak  
(1) 

Raczej 
tak 
 (2) 

Raczej 
nie  
(3) 

Nie  
(4) 

Trudno 
powiedzieć 

 (5) 
1. Mamy wystarczającą ilość pracowników 3 18 1 2 1 
2. Mamy złe doświadczenia z wolontariuszami 15 1 1 0 0 
3. Nie wiemy jak formalnie przyjąć wolontariuszy 9 1 5 1 1 
4. Obawiamy się negatywnej reakcji pracowników 11 3 1 1 2 
5. Nie mamy możliwości lokalowych 3 13 2 0 0 
6. Nasze zadania może wykonywać tylko zatrudniony 

personel 16 2 1 2 2 

7. Nie mamy czasu dla wolontariuszy seniorów na 
wprowadzenie ich do pracy 5 5 4 1 2 

8. Nie mamy kontaktu z potencjalnymi wolontariuszami 3 10 2 1 1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy wywiadu (należy zaznaczyć, że nie wszyscy 
niezainteresowani pracą wolontariuszy seniorów wskazali powody braku zainteresowania przyjęciem 
wolontariuszy). 
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Podsumowanie 
 Podsumowując wyniki badań można wyciągnąć następujące wnioski: 

 Przedstawiciele badanych instytucji w przeważającej większości (70%) wyrazili 

zainteresowanie taką możliwością współpracy. Najczęściej są to hospicja, domy 

pomocy społecznej, muzea, teatry, podmioty turystyki, UTW oraz różne 

stowarzyszenia. 

 Główne powody zainteresowania ze strony badanych instytucji pracą wolontariuszy to 

chęć skorzystania z doświadczenia seniorów (99%), pomoc wolontariuszom w ich 

zaktywizowaniu się (98%), możliwość lepszego realizowania celów instytucji (95%) 

korzyści odniesione przez klientów badanych instytucji (94%). Dość istotnym 

motywem zainteresowania pracą wolontariuszy seniorów jest także brak środków 

finansowych na zatrudnienie kolejnych pracowników (84%). 

 Do najczęściej wskazywanych prac, jakie mogliby wykonywać wolontariusze 

seniorzy w instytucjach objętych analizą należą: prace organizacyjne (72%), prace 

biurowe (60%), towarzyszenie podopiecznym instytucji (60%), nawiązywanie 

kontaktów z instytucjami zewnętrznymi (55%), pomoc w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych (55%), pomoc w przygotowywaniu projektów (55%). W mniejszym 

stopniu byłyby to prace o charakterze pielęgnacyjnym i opiekuńczym (50%) oraz 

udzielanie korepetycji (49%). 

 Najbardziej oczekiwanymi umiejętnościami wobec wolontariuszy seniorów są: 

umiejętność organizowania czasu wolnego (88%), umiejętności pedagogiczne (82%), 

umiejętności manualne (77%), obsługa komputera (72%) oraz umiejętności 

artystyczne (70%). W mniejszym stopniu istotna okazała się znajomość języków 

obcych (60%), w najmniejszym umiejętności pielęgniarskie (46%).  

 Wolontariusze seniorzy najlepiej jakby mieli wykształcenie co najmniej średnie 

(64%). W co trzecim przypadku wykształcenie okazało się nieistotne. 

 Najbardziej przydatnym doświadczeniem wolontariuszy seniorów byłaby przede 

wszystkim wcześniejsza praca w organizacjach trzeciego sektora (79%) oraz 

doświadczenie w szkolnictwie (72%). W przeciętnym stopniu byłaby to praca w 

gastronomii (64%), praca w administracji publicznej (62%), wychowywanie dzieci 

(62%), praca w biznesie (52%), praca w środowisku międzynarodowym (51%), praca 
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w służbie zdrowia (51%), czy też praca w finansach i bankowości (50%). W 

najmniejszym stopniu byłyby to praca w rolnictwie (47%) lub zajmowanie stanowiska 

kierowniczego (46%). 

 Najbardziej pożądanymi cechami osobowościowymi okazały się uśmiech i 

serdeczność, następnie inicjatywa i pomysłowość, otwartość na innych, cierpliwość i 

optymizm. Bardzo ważne byłyby też umiejętność słuchania oraz empatia i wrażliwość. 

Najmniej oczekiwano bycie asertywnym. 

 Badania wykazały, że instytucje oczkują od wolontariuszy seniorów w 4/5 

przypadków poświęcenia do pięciu godzin tygodniowo. W najmniejszym stopniu 

oczekuje się od wolontariuszy poświęcenia na pracę więcej niż ośmiu godzin 

tygodniowo (4% wskazań). 

 Praktycznie wszystkie instytucje zapewniłyby wolontariuszom seniorom dostęp do 

odpowiedniego sprzętu, który byłby konieczny w realizowanych pracach (95%) oraz 

możliwość wspólnego ustalenia zakresu obowiązków (95%). Najmniejsze możliwości 

wsparcia ze strony badanych instytucji dotyczyłyby zaoferowania szkoleń dla 

wolontariuszy (22%). 

 Zbadane instytucje dosyć szeroko i dokładnie podały różnego rodzaju obawy 

związane z przyjęciem wolontariuszy seniorów. W przypadku instytucji opieki 

zdrowotnej jako problem wskazano konieczność zapewnienia wymogów sanitarno-

epidemiologicznych, niesamodzielność i konieczność zapewnienia permanentnego 

nadzoru nad wolontariuszami seniorami. W przypadku instytucji pomocy społecznej 

wskazywano na problem pracy z osobami starszymi z różnymi problemami 

psychicznymi i chorobami wieku starczego. Obawy budzą także stan zdrowia, 

trudności w poruszaniu się, trudności związane z dojazdem wolontariuszy do ośrodka 

pomocy społecznej. Wątpliwości dotyczyły także możliwości zaufania 

wolontariuszom seniorom, a także obawa o szanse na integrację z mieszkańcami 

ośrodka pomocy społecznej. Inne instytucje wskazywały na problem kondycji 

fizycznej i stanu zdrowia wolontariuszy seniorów, a także kwestię możliwości 

zaufania tym osobom.  Czasami wskazywano brak wiedzy dotyczących formalności 

związanych z rozpoczęciem współpracy z wolontariuszami. 

 Badane instytucje podzieliły się także swoimi oczekiwaniami wobec wsparcia, jakiego 

oczekiwałyby od instytucji zewnętrznych. Okazało się, że zdecydowanie najbardziej 
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zainteresowane są wsparciem finansowym. Dodatkowa forma wsparcia miałaby 

charakter doradczy i informacyjny. 

 Wśród powodów braku zainteresowania pracą wolontariuszy seniorów najczęściej 

wskazywano posiadanie wystarczającej liczby pracowników, możliwość 

wykonywania pracy tylko przez zatrudniony personel, posiadanie złych doświadczeń z 

wolontariuszami oraz obawy o negatywne reakcje ze strony pracowników. 

 

 

 

Wnioski 
 

Przeprowadzone badania dotyczące zapotrzebowania instytucji polityki społecznej na 

pracę wolontariuszy seniorów pozwalają na wyprowadzenie kilku wniosków (zarówno 

bezpośrednich, jak i pośrednich):  

 Bardzo duże zainteresowanie zbadanych instytucji wolontariatem seniorów powinno 

być przełożone na konkretne działania sprzyjające rozwojowi tej formy wolontariatu 

poprzez wdrożenie projektów kojarzących obie strony (instytucje i wolontariuszy 

seniorów). 

 Należy zachęcać instytucje polityki społecznej do realizowania projektów, w ramach 

których realizowany byłby wolontariat seniorów (byłaby to odpowiedź na zgłoszone 

przez te instytucje potrzeby w zakresie dofinansowania stanowisk pracy dla 

wolontariuszy, szkoleń i innych działań służących rozwojowi wolontariatu seniorów). 

 Warto przeprowadzić dalsze badania dotyczące wolontariatu seniorów, zarówno 

wśród innego rodzaju instytucji, jak i wśród samych wolontariuszy seniorów, celem 

dalszego zdiagnozowania wspólnych oczekiwań i możliwości wsparcia. 

 Interesujące byłoby przeprowadzenie badań wśród instytucji korzystających z 

wolontariatu senioralnego, w celu zebrania dobrych praktyk, a następnie podzielenia 

się nimi z innymi instytucjami. Z pewnością przyczyniłoby się to do eliminacji 

stereotypowego postrzegania ludzi starszych oraz wskazało na korzyści płynące dla 

instytucji z pracy wolontariatu seniorów. 
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 Rozwój wolontariatu seniorów mógłby być wzmocniony poprzez tworzenie 

senioralnych punktów aktywności społecznej (centrów miejskich dla osób starszych), 

służących spotykaniu się osób starszych dla podejmowania wspólnych aktywności. 

Służyłoby to upowszechnianiu zasady uczestnictwa seniorów w aktywności 

obywatelskiej. Ośrodki takie mogłyby wypracować rodzaj rady senioralnej. 

 Narzędziem wspierającym nawiązywanie kontaktu instytucji z wolontariuszami 

mógłby być bank czasu, zawierający bazę danych o wolontariuszach, ich ofercie, 

kompetencjach i dyspozycyjności. 

 Należy zaprojektować długofalowe działania promujące wolontariat seniorów, które 

zmieniałyby stereotypowe spojrzenie na tę kategorię osób i uświadomiły tkwiący w  

nich potencjał. 

 W różnego rodzaju instytucjach zasadnym wydaje się wyznaczanie osoby 

profesjonalnie zajmującej się koordynowaniem współpracy między instytucją a 

wolontariuszami. 

 Konieczne wydają się działania mające na celu uświadomienie władzom różnego 

rodzaju instytucji korzyści płynących z nawiązania współpracy z wolontariuszami 

seniorami, którzy mając doświadczenie życiowe, wiedzę i kompetencje zawodowe 

mogliby stanowić istotne źródło wsparcia w rozwiązywaniu różnych problemów. 

 Oczekiwania instytucji zewnętrznych wskazują na kompetencje i doświadczenia 

seniorów, które mogłyby być wykorzystane w tych instytucjach. Zasadne okazuje się 

tu oferowanie różnego rodzaju kursów i szkoleń dla osób starszych, które mogłyby 

doskonalić swe umiejętności (bardzo pozytywnym przykładem są tu zajęcia 

oferowane dla osób starszych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, które z pewnością 

należy promować i rozwijać). 

 Należy promować wolontariat senioralny wśród osób starszych (np. poprzez UTW) 

akcentując korzyści płynące dla wolontariuszy z podejmowania aktywności, 

otwierania się na potrzeby innych, dzielenia się swymi doświadczeniami i czynienia 

dobra. Jest to szczególnie ważne w kontekście starzejącego się społeczeństwa. 

 Wobec coraz bardziej popularnego wolontariatu wśród osób młodych, warto by 

podejmować współpracę pomiędzy wolontariuszami seniorami a organizacjami 

wolontariatu młodzieżowego (np. w drodze realizacji wspólnych projektów). 



 
 

43 
 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
 

 Rozważyć można przeprowadzenie badań obejmujących pozostałe województwa 

kraju, a także wykorzystując metodą benchmarkingu, zebranie doświadczenia 

funkcjonowania wolontariatu seniorów w innych krajach, w których praktyka ta jest 

rozwinięta. Służyć temu mogłyby m.in. wizyty studyjne, celem zebrania dobrych 

praktyk i pomysłów na rozwój wolontariatu seniorów w Polsce. 
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