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Wstęp 

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego w ramach projektu 

„Szkolne Wolontariaty” realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu 

w Katowicach w okresie od października do grudnia 2016 r., a finansowanego z środków 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt zakłada przygotowanie nauczycieli oraz uczniów 

do prowadzenia klubów wolontariatu w szkołach. 

 

Badanie zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 2016 r. wśród przedstawicieli 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczących w ww. projekcie. Badanie miało 

na celu poznanie wizerunku wolontariatu wśród młodzieży, a także określenie motywów 

oraz czynników wpływających na zaangażowanie się młodzieży w działania 

wolontarystyczne.  

 

Raport z badania został podzielony na pięć części. Pierwsza zawiera opis założeń 

metodologicznych – problematyki, wybranych metod i technik badawczych oraz organizacji 

procesu badawczego. W rozdziale drugim omówiono wyobrażenia młodzieży na temat 

wolontariatu. W kolejnym, trzecim rozdziale skupiono się na zaangażowaniu młodzieży 

w działania wolontarystyczne. Rozdział czwarty opisuje oczekiwania młodzieży co do 

funkcjonowania szkolnych klubów wolontariatu, a także opinie nauczycieli na ten temat. 

Ostatnia – piąta część, zawiera podsumowanie przeprowadzonego badania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

Informacje o badaniu i jego uczestnikach 

 

Badanie zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 2016 r. Wykorzystano w nim 

technikę kwestionariusza ankiety – opracowano dwa narzędzia: jedno skierowane do 

uczniów, drugie – skierowane do nauczycieli. Badanie zostało przeprowadzone za 

pośrednictwem Internetu – kwestionariusz skierowany do uczniów został rozesłany do 

nauczycieli, a następnie do uczniów szkół biorących udział w projekcie. Kwestionariusz 

ankiety dystrybuowany elektronicznie umożliwiał szybkie przeprowadzenie badania, 

gwarantował uczniom anonimowość, pozwalał na udział w badaniu w terminie i miejscu 

dogodnym dla respondentów. Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte i półotwarte. 

Wybór techniki badawczej podyktowany był chęcią zgromadzenia stosunkowo dużej ilości 

porównywalnych danych.  

 

Drugi kwestionariusz został rozesłany bezpośrednio do nauczycieli. Zawierał on pytania 

otwarte i służył zgromadzeniu danych o charakterze jakościowym. 

 

Do udziału w badaniu w pierwszej kolejności zaproszono uczniów już angażujących się 

w działalność wolontarystyczną. Możliwość udziału w badaniu dostępna była także dla 

pozostałych uczniów zainteresowanych poruszaną tematyką lub chcących wyrazić swoją 

opinię na temat rozwoju wolontariatu w ich szkole.  W części badania skierowanej do 

nauczycieli dobór uczestników miał charakter celowy – o udział w badaniu poproszono 

nauczycieli zajmujących się uruchamianiem Szkolnych Klubów Wolontariatu.  

 

W badaniu poruszono następujące problemy badawcze: 

1. Jak uczniowie szkół uczestniczących w projekcie postrzegają wolontariat? 

2. Jakie jest zainteresowanie uczniów zaangażowaniem w działalność 

wolontarystyczną? 

a. Jaki jest poziom zaangażowania uczniów w wolontariat? 

b. Jakie są plany uczniów dotyczące ich zaangażowania w działalność społeczną 

w formie wolontariatu? 

c. Jakie czynniki determinują zaangażowanie uczniów w wolontariat? 

3. Jakie są warunki do rozwoju wolontariatu w szkołach objętych badaniem? 

4. Jakie są oczekiwania uczniów w odniesieniu do tworzonego Szkolnego Klubu 

Wolontariatu? 

 

Łącznie w badaniu uczestniczyło 80 osób. Grupa ta była zróżnicowana ze względu na płeć: 

68,8% stanowiły kobiety, a 31,3% – mężczyźni. 

 



   
 

 

Wykres 1. Uczestnicy badania ze względu na płeć 

 
Źródło: badania własne 

 

Zgodnie z założeniami projektu zadbano o zróżnicowanie uczestników ze względu na rodzaj 

szkoły, do jakiej uczęszczają. Ponad połowę badanych (56,3%) stanowili uczniowie szkół 

ponadgimnazjlanych. Natomiast uczniowie gimnazjum stanowili 43,8% badanych.  

 

Wykres 2. Uczestnicy badania ze względu na rodzaj szkoły 

 
Źródło: badania własne 

 

 

  



   
 

Wyobrażenia młodzieży na temat wolontariatu 

 

Pierwszy element badania stanowiły kwestie związane z tym, w jaki sposób młodzież 

postrzega wolontariat – z czym kojarzy im się ta forma aktywności i jakie emocje są z nią 

związane.  

 

Osoby biorące udział w badaniu zostały poproszone o wskazanie ich skojarzeń dotyczących 

wolontariatu. Uzyskane wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie.  

 

Wykres 3. Skojarzenia młodzieży z wolontariatem 

 
Źródło: badania własne 

 

Skojarzenia młodzieży z wolontariatem były raczej pozytywne. Badana młodzież najczęściej 

wskazywała, że identyfikuje wolontariat z pomocą innym, takie wskazanie wystąpiło wśród 

aż 87,5% ankietowanych. Istotne dla ankietowanych osób były także: nabywanie 

doświadczenia (48,8%) oraz możliwość spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób (47,5%). 

Kolejne 38,8% ankietowych identyfikuje wolontariat z robieniem czegoś, co się lubi. Badana 

młodzież wskazała także, że wolontariat to nauka czegoś nowego (36,3%). Z kolei 30% 

badanych stwierdziło, że poprzez angażowanie się w działania wolontarystyczne można 

poznać nowych znajomych.  

 

Zdecydowanie rzadziej ankietowana młodzież kojarzy wolontariat z pracą (18,8%). Zdaniem 

15% młodzieży wolontariat polega na wykorzystywaniu do pracy bez wynagrodzenia. Wśród 



   
 

respondentów pojawiły się także opinie, że wolontariat kojarzy im się z marnowaniem czasu 

(5%) czy nawet działaniami niepoważnymi (3,8%). 

Z przedstawionego powyżej opisu wynika, że większość badanej młodzieży kojarzy 

wolontariat z działaniami przyjemnymi i pomocowymi. 

 

Rodzaj wskazywanych skojarzeń w większości nie jest uzależniony od rodzaju szkoły, do jakiej 

uczęszcza młodzież – wyobrażenia uczniów gimnazjum szkoły ponadgimnazjalnej są 

podobne. Zaobserwowano jednak pewne wyjątki: 

 Skojarzenie wolontariatu z wykorzystywaniem do pracy bez wynagrodzenia było 

zdecydowanie częstsze u uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Na odpowiedź tę 

wskazało aż 26,7% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i żaden uczeń szkoły 

gimnazjalnej. 

 Uczniowie gimnazjum częściej identyfikowali wolontariat z ciekawym spędzaniem 

wolnego czasu. Na skojarzenie do wskazało 65,7% uczniów gimnazjum oraz 33,3% 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

 Starsi uczniowie częściej dostrzegali natomiast, że wolontariat daje szansę na nabycie 

nowych umiejętności – zdaniem 48,9% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 20% 

uczniów gimnazjum wolontariat kojarzy się z uczeniem czegoś nowego. 

 

Skojarzenia związane z wolontariatem nie były uzależnione od płci – poziom wskazań na 

poszczególne odpowiedzi był porównywalny wśród uczennic i uczniów.  

 

Młodzież proszono też o scharakteryzowanie osób, które ich zdaniem zostają 

wolontariuszami. Posłużono się kilkoma cechami – każdą z nich badani oceniali na skali od 1 

do 5 wskazując w ten sposób, która kategoria osób ich zdaniem częściej angażuje się w pracę 

wolontarystyczną. Wartością graniczną, oznaczającą równie częste wskazania na obydwie 

grupy była wartość 3. 

 

Biorąc pod uwagę wiek, młodzież zdecydowanie częściej wskazywała na osoby młodsze – 

średni wynik dotyczący wskazań na osi od osób starszych (wartość 1) do osób młodszych 

(wartość 5) wynosił 3,79. W równym stopniu w wolontariat zdaniem młodzieży angażują się 

osoby w złej sytuacji finansowej i osoby w dobrej sytuacji finansowej (średnia wynosząca 

3,00). Wolontariat bardziej kojarzony był też z osobami wierzącymi (2,71) niż niewierzącymi. 

Nieco częściej pracę nieodpłatną kojarzono z kobietami (2,31) niż z mężczyznami oraz z 

mieszkańcami dużych miast (2,65) niż małych miast. Biorąc pod uwagę wyniki w nauce 

również odnotowano różnicę – średnie wskazanie wynosiło 2,53 na osi od dobrych uczniów 

(wartość 1) do słabszych uczniów (wartość 5). Uzyskane wyniki zaprezentowano na 

poniższym wykresie.  

 



   
 

Wykres 4. Wyobrażenia na temat osób będących wolontariuszami 

 
Źródło: badania własne 

 

Ankietowani zostali również poproszeni o wskazanie wyobrażeń na temat pracy 

wolontariuszy. Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej. 

 

Wykres 5. Wyobrażenia młodzieży na temat pracy wolontariuszy 

 
Źródło: badania własne 

 



   
 

Uczestnicy badania najczęściej wskazywali, że wolontariusze zajmują się głównie pomocą 

osobom starszym i niepełnosprawnym, tak stwierdziło aż 78,8% badanych. Pomoc osobom 

ubogim i potrzebującym została wskazana przez równie liczną grupę ankietowanych bo 

73,8%. Ponad połowa badanych (63,8%) stwierdziła, że wolontariusze pomagają podczas 

zbiórek pieniężnych lub rzeczowych. Ankietowani wskazali również, że wolontariusze 

angażują się w działania na rzecz zwierząt, taką opinię wyraziło 41,3% badanych. Natomiast 

opieka nad pacjentami hospicjum wskazana została przez 30% badanych. Podejmowanie 

działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego wskazała niespełna ¼ badanych 

(21,3%). Angażowanie się w e-wolontariat oraz organizacja zajęć dla dzieci została wskazana 

przez taką samą ilość ankietowanych(16,3%). Badana młodzież stwierdziła również, że 

wolontariusze pomagają w organizacji wydarzeń kulturalnych (13,8%). Zaangażowanie w 

wolontariat zagraniczny oraz działania w obszarze sportu zostały wskazane przez taką samą 

ilość respondentów (po 5%). Zaledwie 2,5% respondentów stwierdziło, że wolontariusze 

angażują się w działalność polityczną, a 1,3% badanych wskazało, że wolontariusze wykonują 

prace biurowe.W dużej mierze angażowanie się w wolontariat kojarzony jest z działalnością 

charytatywną, pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej, starszym oraz 

niepełnosprawnym.   

 

Wskazywane wyobrażenia dotyczące pracy wykonywanej przez wolontariuszy nie były 

uzależnione od płci i rodzaju szkoły, do jakiej uczęszczali respondenci – odsetki badanych 

wskazujących na poszczególne odpowiedzi były porównywalne.  

 

 

Zaangażowanie młodzieży w wolontariat 

 

Podczas badania podjęto próbę określenia zaangażowania samych respondentów w 

działania wolontarystyczne. Młodzież została poproszona o wskazanie, czy sami obecnie są 

wolontariuszami, a także o przybliżenie powodów skłaniających ich zarówno do angażowania 

się jak i do nieangażowania się w nieodpłatną działalność społeczną. 

 

Według deklaracji osób badanych większość z nich nie angażuje się w działalność 

wolontarystyczną. Ponad połowa respondentów (62,5%) wskazała, że obecnie nie jest 

wolontariuszem. Pozostali badani zadeklarowali, że stale angażują się w wolontariat lub 

pracują jako wolontariusz akcyjnie – na odpowiedzi te wskazało po 18,8% badanych.  

Uzyskane wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie.  

 

 

 

 



   
 

Wykres 6. Zaangażowanie osób badanych w wolontariat 

 
Źródło: badania własne 

 

Zaangażowanie w pracę wolontarystyczną częściej deklarowały uczennice niż uczniowie. 

Wśród kobiet 27,3% zadeklarowało, że stale angażują się w wolontariat, kolejne 20% włącza 

się w tego typu działalność akcyjnie, a pozostałe 52,7% nie angażuje się w pracę 

wolontarystyczną. Wśród mężczyzn z kolei nikt nie zadeklarował stałego zaangażowania 

w wolontariat, 16% - zadeklarowało zaangażowanie akcyjne, a pozostałe 84% w ogóle nie 

angażuje się w wolontariat. 

 

Koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariatu pozytywnie oceniają zaangażowanie 

młodzieży w działania klubu. Z ich wypowiedzi wynika, że młodzież chętnie angażuje się 

w działania społeczne, jednakże potrzebuje wsparcia i motywacji.  

 Angażują się wszyscy - w miarę możliwości. Czasami nawet jest za dużo chętnych do 

jednej akcji. Są jednak uczennice i uczniowie, których trzeba "pilnować", żeby 

wykonali zadania do końca. Nie potrafią ocenić swoich możliwości, dlatego kilku 

uczniów (3) zrezygnowało z pracy na rzecz wolontariatu. Zaangażowanie uczniów  

w skali 0-10 : 8. 

 Jest kilku liderów, którzy angażują się w każdą akcję i chętnie wykonują polecone im 

działania. Niektórzy uczniowie potrzebują większej motywacji i przypominania. 

Obecnie mamy 18 wolontariuszy, jednak naprawdę aktywnych jest tylko połowa. 

 

Zaangażowanie w wolontariat częściej deklarowali uczniowie gimnazjum niż uczniowie szkoły 

ponadgimnazjalnej. Wśród gimnazjalistów 34,3% zadeklarowało stałe zaangażowanie, 20% - 

zaangażowanie akcyjne, a 45,7% - brak zaangażowania. Wśród uczniów szkoły 



   
 

ponadgimnazjalnej brak zaangażowania zadeklarowało aż 75,6% badanych; kolejne 17,8% 

włącza się w działania akcyjne, a pozostałe 6,7% - w stałe działania wolontarystyczne.  

 

Osoby, które wskazały, że nie angażują się obecnie w wolontariat zostały dodatkowo 

poproszone o określenie powodów tej decyzji. Uzyskane wyniki zaprezentowano na 

poniższym wykresie. 

 

Wykres 7. Powody nieangażowania się w wolontariat 

 
Źródło: badania własne 

 

Ponad połowa badanych (60%) wskazało, że nie ma czasu na wolontariat. Kolejna grupa 

respondentów (40%) nie wie, gdzie może się zgłosić, aby móc zostać wolontariuszem. 

Niespełna 1/3 badanych (28%) stwierdziła,że wolontariat ich nie interesuje. Problemem 

okazuje się również niska popularność wolontariatu w grupie znajomych, tak wskazało 12% 

badanych. Kolejni respondenci deklarowali, że nie angażują się w wolontariat, bo nie widzą 

w tym sensu lub też, że rodzina odradza im podejmowanie takich działań – na odpowiedzi te 

wskazało po 6% respondentów. Obawę o wykorzystywanie wyraziło 4% badanych. Wśród 

badanych pojawiły się również osoby, których znajomi mieli złe doświadczenia lub 

wolontariat został im odradzony przez pedagoga lub nauczyciela (2%). 

 

Powody nieangażowanie się w wolontariat były podobne wśród uczennic i uczniów, a także 

wśród badanych z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Na poszczególne powody wskazały 

porównywalne odsetki badanych z każdej z tych grup. 

 



   
 

Zdaniem nauczycieli prowadzących Kluby Wolontariatu, młodzież niezaangażowana 

w działania klubu, ma pozytywne nastawienie co do jego funkcjonowania. Koordynatorzy 

podkreślali również, że uczniowie są zaciekawieni działalnością klubu: 

 Zależnie od grup wiekowych uczniowie pozytywnie bądź neutralnie reagują na 

działania. 

 Są ciekawi naszych działań. Często podchodzą na przerwach i pytają, czy też mogą 

w czymś pomóc, czy mogą do nas dołączyć. Jeśli akurat mamy zebranie i coś robimy 

jeszcze na przewie, zawsze znajdzie się kilku uczniów, którzy włączają się w nasze 

zajęcia. 

 Niektórzy patrzą z zainteresowaniem i popierają takie zachowania, innym jest to 

obojętne. 

 

Badani uczniowie, którzy wskazali, że angażują się w wolontariat, zostali z kolei poproszeni 

o opisanie, w jaki sposób doszło do tego, że zaangażowali się w działania wolontarystyczne. 

Uzyskane wyniki zaprezentowano poniżej.  

 

Wykres 8. Sposób zaangażowania się w wolontariat 

 
Źródło: badania własne 

 

Zdecydowana większość ankietowanych (73,3%) wskazała, że włączenie się w działania 

wolontarystyczne było ich własnym pomysłem. Prawie ¼ badanych (23,3,%) została 

namówiona przez kolegów lub koleżanki. Na podjęcie pracy wolontarystycznej w przypadku 

13,3 % ankietowanych wpływ miała namowa nauczyciela lub pedagoga. W przypadku 6,7% 

badanych wpływ na decyzję o wolontariacie miała namowa osoby z rodziny. 

 



   
 

Sposób, w jaki doszło do zaangażowania w wolontariat w przypadku badanej młodzieży nie 

był uzależniony od płci ani od rodzaju szkoły. Odsetki badanych wskazujących na 

poszczególne odpowiedzi były porównywalne w każdej z tych grup.  

 

Młodzi wolontariusze zostali poproszeni także o wskazanie powodów podjęcia pracy 

wolontarystycznej. Uzyskane wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 

Wykres 9. Powody zaangażowania się w wolontariat  

 
Źródło: badania własne 

 

Jednym z głównych powodów, dla których badana młodzież angażuje się w wolontariat jest 

chęć pomocy innym, zrobienia czegoś dobrego – tak wskazało 83,3% respondentów. Chęć 

nauki czegoś nowego była motywem do podjęcia wolontariatu w przypadku 56,7% 

ankietowanych. Chęć poznania nowych ludzi oraz przekonania się o tym jak wygląda praca 

wolontariusza była wskazana przez połowę badanych. Możliwość sprawdzenia się w nowej 

sytuacji została wskazana przez 33,3% respondentów. Ponad ¼ ankietowanych stwierdziła, 

że zaangażowała się w wolontariat, bo ich znajomi wcześniej byli wolontariuszami. Na 

decyzję o podjęciu pracy jako wolontariusz wpływ miała również zgodność wykonywanych 

zadań z zainteresowaniami lub chęć podniesienia oceny z zachowania – na odpowiedzi te 

wskazał co piąty badany. Nieco mniej, bo 16,7% badanych zadeklarowała, że praca jako 

wolontariusz im imponowała. Natomiast 6,7% ankietowanych nie mogło ulec namowom 

znajomym i dlatego podjęło pracę wolontariacką.    

 



   
 

Omówione powyżej powody zaangażowania w wolontariat nie były uzależnione ani od płci, 

ani od rodzaju szkoły, do której uczęszczają respondenci. 

 

Koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariatu wskazywali, ze młodzież najchętniej angażuje 

się w działania na rzecz dzieci.  

 Uczniowie chętnie podejmują się wparcia, aktywizowania młodszych dzieci, w tym 

grup przedszkolnych. Włączają siew akcje typu kiermasz szkolny, zbiórka potrzebnych 

środków dla np. pogotowia opiekuńczego, zbiórka nakrętek, akcje ogólnopolskie 

charytatywne. Są też otwarci na nowe działania, których do tej pory jeszcze nie było 

w szkole. 

 W działania na rzecz dzieci. Brali udział w miejskiej akcji mikołajkowo-sportowej, 

w ramach projektu też zdecydowali się na akcję dla przedszkolaków. 

 

Przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć dla wolontariuszy ważna jest także możliwość 

wyjścia poza teren szkoły.  

 Najchętniej młodzież włącza się w działania, które polegają na wyjściu poza teren 

szkoły podczas zajęć lekcyjnych. Jest to dla nich związane z relaksem i odpoczynkiem 

od obowiązków szkolnych. Jest jednak grupa młodzieży, którzy chętnie uczestniczą 

w akcjach weekendowych. Młodzież lubi wykonywać różne prace manualne, trudniej 

im organizować happeningi (ze względu na małą wiarę w swoje możliwości 

i nieśmiałość). 

 

Młodzież została również poproszona o wskazanie problemów, jakie napotykają jako 

wolontariusze. Uzyskane odpowiedzi zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Wykres 10. Problemy związane z wykonywaniem pracy wolontariusza 

 
Źródło: badania własne 

 

Ponad połowa badanych (65,5%) zadeklarowała, że nie napotkała żadnych trudności. Brak 

zrozumienia ze strony innych uczniów jest problemem w przypadku 13,8% badanych. 

Problemem okazują się również trudności w relacjach z innymi wolontariuszami – tak 

odpowiedziało 10,3% badanych. Respondenci stwierdzili też, że nie lubią wykonywać 

niektórych z powierzonych im zadań (6,9% badanych). Problemem jest również brak 

zrozumienia ze strony znajomych lub rodziny oraz niechętny stosunek nauczycieli do 

wolontariatu (po 3,4% ankietowanych). W przypadku 10,3% badanych występują inne 

problemy. 

 

Na omówione powyżej problemy związane z wykonywaniem pracy wolontariusza podobnie 

często wskazywały kobiety i mężczyźni, a także uczniowie gimnazjum i uczniowie szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

 

 

  



   
 

Oczekiwania w stosunku do Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 

Badana młodzież została poproszona o odpowiedź na pytania dotyczące oczekiwań 

w stosunku do Szkolnego Klubu Wolontariatu. Poproszono ich o wskazanie zadań, jakie klub 

powinien wykonywać. Uzyskane odpowiedzi przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 11. Zadania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 
Źródło: badania własne 

 

Zdaniem 84% respondentów Szkolny Klub Wolontariatu powinien zajmować się szkoleniem 

dla uczniów na temat wolontariatu. Organizacja akcji społecznych i wolontarystycznych 

została wskazana przez 78,7% badanych. Ankietowani wskazali również na organizację 

spotkań dla  uczniów, którzy są wolontariuszami (37,3%). Uczniowie uważają też, że szkolny 

klub wolontariatu powinien doradzać uczniom w zakresie dotyczącym ich praw i obowiązków 

jako wolontariuszy – takie zdanie miało 29,3% respondentów. Wśród uczniów biorących 

udział w badaniu 12% nie wiedziało, czym Klub powinien się zajmować, natomiast 8% 

stwierdziło, że działalność takiego Klubu ich nie interesuje.  

 

W badaniu zaobserwowano pewne różnice dotyczące oczekiwań względem Szkolnego Klubu 

Wolontariatu pomiędzy uczniami gimnazjum a uczniami szkoły ponadgimnazjalnej:  

 Uczniowie gimnazjum częściej niż uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uważali, że 

Szkolny Klub Wolontariatu powinien prowadzić szkolenia dla uczniów na temat 

wolontariatu (91,4% w stosunku do 68,9%). 



   
 

 Uczniowie gimnazjum częściej niż uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej podkreślali 

także, że Klub powinien organizować akcje społeczne i wolontarystyczne w szkole 

(91,2% w stosunku do 62,2%). 

 Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z kolei częściej niż uczniowie gimnazjum widzieli 

rolę Klubu w organizowaniu spotkań dla uczniów, którzy są wolontariuszami (46,7% 

w stosunku do 20,6%). 

 

Opinie na temat zadań Szkolnego Klubu Wolontariatu nie były zróżnicowane ze względu na 

płeć – na poszczególne odpowiedzi wskazywały porównywalne odsetki osób badanych. 

 

Badani uczniowie zostali poproszeni o informację, czy sami są zainteresowani 

zaangażowaniem się w działania Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uzyskane odpowiedzi 

zaprezentowano na poniższym wykresie.  

 

Wykres 12. Chęć zaangażowania się w działania Szkolnego Klubu Wolontariatu 

 
Źródło: badania własne 

 

Uczniowie, którzy zdecydowanie zaangażowaliby się w działalność Klubu stanowili 27,5% 

badanych. Natomiast 25% respondentów odpowiedziała, ze raczej zaangażowałaby się 

w prace takiego klubu. Co czwarty respondent nie był zainteresowany włączeniem się 

w działalność Klubu (15% wskazań na odpowiedź „raczej nie” oraz 10% wskazań na 

odpowiedź „zdecydowanie nie”). Pozostałe 22,5% badanych uczniów nie potrafiło określić, 

czy byliby zainteresowani włączeniem się w działania Klubu. 

 

Włączeniem się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu zdecydowanie bardziej 

zainteresowane były kobiety. W grupie tej 63,6% badanych wskazało na odpowiedzi 

twierdzące („zdecydowanie tak” i „raczej tak”), 14,6% - na odpowiedzi negatywne 



   
 

(„zdecydowanie nie” i „raczej nie”), a pozostałe 21,8% badanych nie potrafiło się określić. 

Wśród mężczyzn na odpowiedzi pozytywne wskazało jedynie 28% badanych (w tym nikt nie 

wskazał na odpowiedź „zdecydowanie tak”), na odpowiedzi negatywne – aż 48% badanych, 

a pozostałe 24% mężczyzn nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na omawiane pytanie. 

 

Chęć zaangażowania się w pracę Szkolnego Klubu Wolontariatu była też zdecydowanie 

wyższa wśród uczniów gimnazjum niż wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Aż 85,7% 

gimnazjalistów i tylko 26,7% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej zadeklarowało chęć 

włączenia się w działania Klubu. 

 

Koordynatorzy Szkolnych Klubów Wolontariatu stwierdzili, że młodzież chętnie włączyła się 

w tworzenie klubu. Zachęcali innych uczniów, uczestniczyli w szkoleniach: 

 Uczniowie chętnie włączyli się w działania, poświęcali swój czas przed lekcjami czy 

po lekcjach, aby uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez animatorkę 

z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Podawali swoje pomysły na akcje 

wolontaryjne, przygotowywali materiały potrzebne do konkretnej akcji. 

 Zachęcali koleżanki i kolegów, żeby dołączyli do nas. Ustalili główne cele i terminy 

spotkań. Stworzyli profil na fb. 

 Uczniowie z wielkim entuzjazmem rozpoczęli działalność. Bardzo podobało im się 

szkolenie z animacji. Mieli więcej pomysłów na różne działania niżeli możliwości ich 

wykonania. 

 

Uczniów biorących udział w badaniu poproszono również o odpowiedź na pytanie dotyczące 

zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach z zakresu wolontariatu.  

 

Wykres 13. Zainteresowanie szkoleniami 

 
Źródło: badania własne 



   
 

 

Największą grupę respondentów (22,5%) stanowiły osoby zainteresowane szkoleniami 

z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Chęć uczestnictwa w szkoleniach 

z zakresu animacji dla dzieci wyraziło 18,8% badanych. Szkoleniem związanym z tematyką 

współpracy w zespole zainteresowanych było 16,3% ankietowanych. Szkoleniami na temat 

współpracy z organizacjami i przedsiębiorcami zainteresowanych było 12,5% badanych 

uczniów. Wśród badanych 15% stwierdziło, że nie interesuje ich uczestnictwo w żadnych 

szkoleniach. Natomiast 10% respondentów nie potrafiło wskazać szkoleń, w których chcieliby 

wziąć udział.   

 

Koordynatorzy Klubów w poszczególnych szkołach zostali poproszeni dodatkowo 

o odpowiedź na pytania dotyczące stosunku innych pracowników szkoły, w tym dyrekcji, do 

funkcjonowania Klubu.  

 

Nauczyciele wskazali, że sam pomysł utworzenia przy szkole Klubu spotkała się z dużym 

entuzjazmem ze strony dyrekcji oraz innych pracowników placówki.  

 Dyrekcja oraz inni pracownicy szkoły pozytywnie zareagowali na pomysł szkolnego 

klubu wolontariatu. Wielu nauczycieli wyraża gotowość podjęcia współpracy czy 

pomocy w razie potrzeb. 

 Dyrekcja jak najbardziej była przychylna, grono pedagogiczne również. Niektórzy 

nauczyciele wspomagają nas w działaniach, zachęcają uczniów do pracy 

wolontariackiej. Innym nasza działalność jest obojętna (przynajmniej takie mam 

wrażenie). 

 Stosunek dyrekcji do powstania Klubu był pozytywny, niestety w miarę jego działania 

część nauczycieli zaczęła wyrażać niezadowolenie, ponieważ poniektórzy uczestnicy 

byli zwalniani z kilku lekcji na rzecz aktywności w klubie. To bardzo przykre zjawisko i 

niewytłumaczalne, ale jedna z najaktywniejszych uczestniczek wycofała się z działań 

wolontariackich, ponieważ nauczyciele zaczęli wpisywać jej nieobecność w szkole, 

kiedy była na akcji wolontariackiej i otrzymała oceny niedostateczne. Ponieważ jest 

bardzo dobrą uczennicą, musiała dokonać wyboru. Były również sytuacje, kiedy 

wolontariusze byli na szkoleniu, że została im wpisana nieobecność i oceny 

niedostateczne z danego przedmiotu. Może dlatego część wolontariuszy straciło zapał 

i chęć do aktywności. 

 

Koordynatorzy Klubów zostali poproszeni również o wskazanie problemów i trudności, 

z którymi się spotykają w codziennym funkcjonowaniu klubu. Największym problem okazuje 

się trudność zgromadzenia w tym samym czasie wszystkich uczniów, angażujących się 

w działania klubu. Trudność ta jest spowodowana różnym rozkładem zajęć poszczególnych 

klas.  



   
 

 Klub nasz dopiero raczkuje, więc trudno pisać o problemach. Myślę, że podstawowym 

jest deficyt czasu oraz techniczne zebranie wszystkich uczniów na spotkanie (chodzą 

do różnych klas i mają duże rozbieżności związane z planem lekcji). 

 Dogranie terminów akcji i spotkań. W wolontariacie są uczniowie z klas sportowych, 

którzy mają lekcje od 8 (albo nawet 7) do 15.30, a po lekcjach chodzą na treningi. 

Poza tym w naszej szkole realizowany jest projekt "Młodzi giganci" i uczniowie muszą 

chodzić na zajęcia po lekcjach. Nie jestem w stanie ustalić takich terminów, żeby 

frekwencja była 100%. Nieobcym na spotkaniu przekazuję informacje w innym 

terminie, a jeśli chodzi o akcje, to wykluczam uczniów z pewnych działań. Problemem 

jest również, że sama jestem odpowiedzialna za wolontariat. W przyszłym semestrze 

koleżanki mają mnie wspomóc w działaniach. 

 Największym problemem Klubu, jest brak możliwości zebrania wszystkich członków 

w jednym czasie. Ponieważ każda klasa kończy lekcje w innym terminie, trudno jest 

zorganizować taki dzień zbiórki. Spotkania podczas lekcji również są utrudnione, 

ponieważ niektórzy nauczyciele nie chcą zwalniać dzieci ze swojej lekcji. Staramy się 

łagodzić zacietrzewienie nauczycieli i większość zadań polecamy do wykonania 

w domu. 

 

Nauczyciele zajmujący się prowadzeniem i opieką nad Klubami Wolontariatu wskazali 

również, jakiego wsparcia potrzebują jeszcze ze strony Regionalnego Centrum Wolontariatu. 

 Na pewno potrzeba nam wsparcia technicznego - nadzorowania naszych działań, 

udzielania wskazówek a także uczenia nas jak planować akcje, gdzie szukać osób, 

instytucji potrzebujących naszych działań. Potrzebne też byłyby szkolenia dotyczące 

sposobów zaangażowania w akcje, przekazanie technicznych umiejętności typu np. 

animowanie zabaw i gier, malowanie buziek, tworzenie figur z balonów itp. 

 Na pewno informacji ( np. o czym pamiętać organizując akcję w szkole, jak się do niej 

przygotować itp.)i szkoleń dla wolontariuszów. 

 Wsparcie w celu zmiany nastawienia nauczycieli w stosunku do wolontariuszy, 

pomysły na działalność i dużo uśmiechu. 

  

 

Podsumowanie 

 

 Z przedstawionego powyżej opisu wynika, że większość badanej młodzieży kojarzy 

wolontariat z działaniami przyjemnymi i pomocowymi. Badana młodzież identyfikuje 

wolontariat z pomocą innym, takie wskazanie wystąpiło wśród aż 87,5% 

ankietowanych. Istotne dla ankietowanych osób były także nabywanie doświadczenia 

(48,8%) oraz możliwość spędzania czasu wolnego w ciekawy sposób (47,5%).  



   
 

 W dużej mierze angażowanie się w wolontariat kojarzone jest z działalnością 

charytatywną, pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej, starszym oraz 

niepełnosprawnym. Uczestnicy badania najczęściej wskazywali, że wolontariusze 

zajmują się głównie pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym (78,8% 

badanych). Pomoc osobom ubogim i potrzebującym została wskazana przez równie 

liczną grupę ankietowanych, bo 73,8%. Ponad połowa badanych (63,8%) stwierdziła, 

że wolontariusze pomagają podczas zbiórek pieniężnych lub rzeczowych.  

 Ponad połowa respondentów (62,5%) wskazała, że obecnie nie jest wolontariuszem. 

Pozostali angażują się w wolontariat stale lub akcyjnie (po 18,8%). 

 Uczestnicy badania, którzy nie podejmują pracy jako wolontariusze jako główne 

powody poddają: brak czasu (60%), brak wiedzy, gdzie można się zgłosić, aby móc 

zostać wolontariuszem (40%), brak zainteresowania wolontariatem (28%). 

Problemem okazuje się również niska popularność wolontariatu w grupie znajomych 

(12% badanych). 

 Osoby angażujące się w wolontariat robią to z własnej inicjatywy (73,3%). Namowa ze 

strony koleżanek lub kolegów jest również motywem do podjęcia pracy 

wolontariusza (23,3,%). Na podjęcie pracy wolontarystycznej w przypadku 13,3 % 

ankietowanych wpływ miał nauczyciel lub pedagog.  

 Powody, dla których badana młodzież angażuje się w wolontariat to: chęć pomocy 

innym, chęć zrobienia czegoś dobrego (83,3%), chęć nauki czegoś nowego (56,7%), 

chęć poznania nowych ludzi lub przekonania się o tym jak wygląda praca 

wolontariusza (po 50%), możliwość sprawdzenia się w nowej sytuacji (33,3%). 

 Ponad połowa badanych (65,5%) zadeklarowała, że nie napotkała żadnych trudności 

związanych z pracą wolontariusza. Natomiast najczęściej napotykane problemy to: 

brak zrozumienia ze strony innych uczniów (13,8%) oraz trudności w relacjach z 

innymi wolontariuszami (10,3%) Respondenci stwierdzili też, że nie lubią wykonywać 

niektórych z powierzonych im zadań (6,9%). Problemem są również brak zrozumienia 

ze strony znajomych lub rodziny oraz niechętny stosunek nauczycieli do wolontariatu. 

 Zdaniem respondentów Szkolny Klub Wolontariatu powinien zajmować się 

szkoleniem dla uczniów na temat wolontariatu (84%), organizacją akcji społecznych 

i wolontarystycznych (78,7%),organizowaniem spotkań dla  uczniów, którzy są 

wolontariuszami (37,3%.), doradzaniem w zakresie dotyczącym ich praw 

i obowiązków jako wolontariuszy (29,3%). 

 Uczniowie, którzy wyrazili chęć zaangażowania się w działalność Klubu stanowili 

52,5% badanych. Uczniowie, którzy stwierdzili, że nie zaangażowaliby się w prace 

szkolnego klubu wolontariatu stanowili 25% badanych.  

 Zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez Szkolny Klub Wolontariatu: 

szkolenia z zakresu współpracy z osobami niepełnosprawnymi (22,5%), animacja dla 



   
 

dzieci (18,8%), szkolenia związane z tematyką współpracy w zespole (16,3%), 

współpraca z organizacjami i przedsiębiorcami (12,5%). Wśród badanych 15% 

stwierdziło, że nie interesuje ich uczestnictwo w żadnych szkoleniach. Natomiast 10% 

respondentów nie potrafiło wskazać szkoleń, w których chcieliby wziąć udział.   

 

 


