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l Ob cho dzo ny w 2011 roku Eu ro pe j ski Rok Wo lon ta ria tu jest dobr¹
okazj¹ do pro pa go wa nia dzia³al no œci wo lon ta riac kiej jako akty w no œci
to wa rzysz¹cej cz³owie ko wi przez ca³e ¿y cie. Szcze góln¹ uwa gê na le ¿y
po œwiê ciæ wo lon ta ria towi osób sta r szych, jest to bo wiem gru pa
spo³ecz na, któ ra w naj mnie j szym sto p niu an ga ¿u je siê w pra cê
spo³eczn¹. Ty l ko nie ca³e 13% osób po wy ¿ej piê æ dzie si¹tego pi¹tego roku 
¿y cia zo sta je wo lon ta riu szami, od se tek ten jed nak – co po win no
nie po ko iæ – zmnie j sza siê w osta t nich la tach.

l W wie lu kra jach eu ro pe j skich ten den cja jest od wro t na. Na przyk³ad
w Ho lan dii w wo lon ta riat an ga ¿u je siê 24% osób po wy ¿ej
sie dem dzie si¹tego pi¹tego roku ¿y cia i 41% osób w wie ku od
szeœ æ dzie siê ciu piê ciu do sie dem dzie siê ciu czte rech lat, z ko lei w Au strii
dzia³al no œci¹ wo lon ta riack¹ za j mu je siê jed na czwa r ta se nio rów
po wy ¿ej sie dem dzie si¹tego roku ¿y cia. Po do b nie wygl¹da sy tu a cja
miê dzy in ny mi w Be l gii, Fin lan dii, Hi sz pa nii i Nie mczech.

l An ga ¿o wa nie siê pol skich se nio rów w wo lon ta riat utrud nia splot
ró ¿ nych czyn ni ków, w tym zw³asz cza styl ¿y cia, stan zdro wia i sy tu a cja
ma te ria l na osób sta r szych, ale ta k ¿e ste reo ty py i brak wie dzy na te mat
mo ¿ li wo œci za jê cia siê prac¹ spo³eczn¹. Wiê kszo œci tych trud no œci
mo¿na bez po œred nio prze ciw dzia³aæ.

l Na le ¿y prze³amy waæ ste reo ty po we prze ko na nie, ¿e wo lon ta riat to za jê cie 
prze de wszy stkim dla lu dzi m³odych, do pie ro wkra czaj¹cych na ry nek
pra cy. Po trze b na jest ka m pa nia upo wsze ch niaj¹ca ideê pra cy spo³ecz nej 
i wo lon ta ria tu sta r szych Po la ków, któ ra wy ja œ ni, ja kie szan se
i mo ¿ li wo œci wi¹¿¹ siê z ta kim ro dza jem akty w no œci.

l Or ga ni za cje po zarz¹dowe i in sty tu cje pu b li cz ne po win ny nie ty l ko
za dbaæ o stwo rze nie in te re suj¹cej ofe r ty wo lon ta ria tu dla osób
sta r szych, ale ta k ¿e do brze siê przy go to wy waæ do zaan ga ¿o wa nia
se nio rów w pra cê spo³eczn¹. Na le ¿y prze de wszy stkim pa miê taæ
o ko nie cz no œci pod jê cia do da t ko wych dzia³añ wspie raj¹cych ta kie oso by 
– za rów no pod k¹tem prze³amy wa nia barier na tu ry psy cho logi cz nej, jak
i po mo cy w na by wa niu przez nie no wych umie jê t no œci.A
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Czym jest wo lon ta riat?

W
o lon ta riat to ocho t ni cze i bezp³atne an ga ¿o wa nie siê w dzia³ania na rzecz in nych
osób. Pra ca ocho t ni cza ma w Pol sce d³ug¹, licz¹c¹ ki l ka wie ków tra dy cjê. Od
2003 roku – na mocy usta wy o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie 

– jest to ta k ¿e dzia³al noœæ ure gu lo wa na pra w nie. Wed³ug za pi sów tego aktu pra wne go, „wo lon -
ta riusz to oso ba, któ ra ocho t ni czo i bez wy na gro dze nia wy ko nu je œwia d cze nia na za sa dach
okre œlo nych w usta wie”1 na rzecz or ga ni za cji po zarz¹do wych, or ga nów ad mi ni stra cji pu b li cz -
nej oraz pod leg³ych im lub nad zo ruj¹cych je jed no stek orga niza cy j nych.

Wo lon ta riu szem mo¿e byæ wiêc ka ¿ dy, w³aœci wie nie za le ¿ nie od wie ku. W pra kty ce jed nak,
jak po ka zuj¹ wy ni ki ba dañ, an ga ¿o wa nie siê w pra cê spo³eczn¹ wi¹¿e siê œci œle z cy klem ¿ycia.

Dla kogo wo lon ta riat?

W
 Pol sce naj wiê cej wo lon ta riu szy (œred nio 18%) jest wœród osób m³odych, po ni ¿ej
dwu dzie ste go pi¹tego roku ¿y cia, koñcz¹cych edu ka cjê, dla któ rych wo lon ta riat
sta no wi zwy kle spo sób wej œcia na ry nek pra cy i zdo by cia do œwia d cze nia za wo -

do we go. W tym sen sie mo ¿ na na wet mó wiæ o pro ce sie komer cjali zo wa nia siê wo lon ta ria tu.
U o sób po dwu dzie stym szó stym roku ¿y cia, któ re spe³niaj¹ siê ju¿ za wo do wo i ro dzin nie, na
dzia³al noœæ spo³eczn¹ jest zde cy do wa nie mniej cza su, dla te go w tej gru pie wie ko wej wy ra Ÿ nie
spa da zain tere so wa nie t¹ form¹ akty w no œci. Co pra wda zaan ga ¿o wa nie w wo lon ta riat po no w -
nie wzra sta u osób czter dziesto szeœcio let nich i sta r szych, któ re osi¹gaj¹ sta bi li za cjê w ró ¿ nych
sfe rach ¿y cia, ale ju¿ wœród oby wa te li po wy ¿ej piê æ dzie si¹tego pi¹tego roku ¿y cia znów siê
zmnie j sza, przy j muj¹c wa r to œci naj ni ¿ sze (oko³o 13%) w po rów na niu ze wszy stki mi in ny mi
gru pa mi wie ko wy mi (ta be la 1). Dla cze go oso by sta r sze w tak nie wie l kim sto p niu an ga ¿uj¹ siê
w wo lon ta riat?

Ta be la 1. Po ziom zaan ga ¿o wa nia Po la ków w dzia³al noœæ wo lon ta riack¹
w la tach 2001–2007 (w %)

Wiek badanych
2001
rok

2002
rok

2003
rok

2004
rok

2005 
rok

2006
 rok

2007
rok

Œrednia z lat
2001–2007

Poni¿ej 25 lat  8,1 11,9 22,5 23,8 25,2 22,1 13,9 18,2

Od 26 do 35 lat  7,8  9,6 19,4 16,3 21,0 21,3 10,4 15,1

Od 36 do 45 lat 10,4 13,6 18,6 17,2 26,8 22,4 16,1 17,9

Od 46 do 55 lat 14,5 13,6 20,5 18,0 22,5 26,3 13,0 18,3

Powy¿ej 55 lat 10,1 7,1  8,3 15,0 20,7 18,1 12,7 13,1

Odsetek doros³ych
Polaków

10,0 11,1 17,7 18,3 23,2 21,9 13,2 16,5

îród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie ba dañ wo lon ta ria tu pro wa dzo nych w la tach 2001–2007 przez
Sto wa rzy sze nie Klon/Ja wor.
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1
 Art. 2 ust. 3 usta wy z dnia 24 kwie t nia 2003 roku o dzia³al no œci po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96,

poz. 873 ze zm.).



Wo lon ta riusze w sta r szym wie ku – prze szko dy
w ucze st ni c twie

N
ie wie l kie zain tere so wa nie osób w wie ku oko³oeme ry ta l nym i eme ry ta l nym prac¹
spo³eczn¹ na le ¿y wi¹zaæ z wie lo ma czyn ni ka mi o cha ra kte rze za rów no ku l tu ro wym, 
jak i ma te ria l nym i psy cho logi cz nym.

Pod sta wow¹ prze szkod¹ jest bie r ny styl ¿y cia na eme ry tu rze. Do mi nuj¹ pa sy w ne wzo r ce
spê dza nia wo l ne go cza su – ogl¹da nie te le wi zji, roz mo wy ze zna jo my mi, od po czy nek. Zna cz nie 
rza dziej se nio rzy po dej muj¹ ró ¿ ne fo r my akty w no œci, do któ rych mo ¿ na za li czyæ na przyk³ad
pó j œcie do kina czy do te a tru albo na kon cert (bli sko 67% Po la ków po sze œ æ dzie si¹tym roku ¿y -
cia w ogó le nie in te re su je siê ta ki mi za jê cia mi, pod czas gdy ogl¹da nie te le wi zji sta no wi g³ówn¹
roz ry w kê a¿ 98% z nich). Ty l ko 12% osób sta r szych wy ka zu je zain tere so wa nie dzia³al no œci¹
spo³eczn¹ na rzecz swo je go œro do wi ska i sa morz¹du czy swo jej pa ra fii i szko³y2. Nie chêæ do
pra cy spo³ecz nej i brak chê ci jej po dej mo wa nia mo ¿ na czê œcio wo wy ja œ niæ ne ga tyw ny mi sko ja -
rze nia mi osób sta r szych, zwi¹za ny mi z okre sem ko mu ni z mu, kie dy pra ca spo³ecz na nie mia³a
nic wspó l ne go z od ru chem se r ca, ale wy ni ka³a z od gó r ne go na ka zu pra cy na rzecz ogó³u w tzw.
czy nie spo³ecz nym. In nym nie sprzy jaj¹cym czyn ni kiem mo¿e byæ ta k ¿e po œwiê ca nie ca³oœci
cza su wo l ne go na wspieranie rodziny – pomoc dzieciom czy wnukom.

An ga ¿o wa nie siê se nio rów w wo lon ta riat utrud nia rów nie¿ sy tu a cja eko no mi cz na pol skich
eme ry tów. Wed³ug ba dañ Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej, bli sko 40% osób po sze œ æ dzie -
si¹tym roku ¿y cia de kla ru je ko nie cz noœæ utrzy ma nia siê za oko³o 900 z³otych mie siê cz nie, a ty l -
ko 23% uzy sku je do cho dy prze kra czaj¹ce 1200 z³otych3. Z³a sy tu a cja ma te ria l na i zwi¹zane
z tym trud no œci z za spo ka ja niem pod sta wo wych po trzeb ¿y cio wych sprzy jaj¹ kon cen tro wa niu
siê na po trze bach eko no mi cz nych i dba³oœci prze de wszy stkim o do bra ma te ria l ne. Dla te go te¿
w pra cê spo³eczn¹ an ga ¿uj¹ siê ra czej oso by akty w ne na polu za wo do wym i za ra biaj¹ce do da t -
ko we œro d ki na swo je utrzy ma nie. Z du ¿ym pra wdopo dobie ñ stwem mo ¿ na wiêc stwier dziæ, ¿e
wo lon ta riu szem bê dzie ra czej oso ba pra cuj¹ca (do ry w czo lub w nie pe³nym wy mia rze godzin)
ni¿ osoba niepodejmuj¹ca ¿adnej pracy.

Inna prze szko da to czê sto nie naj le p szy stan zdro wia se nio rów. W ba da niu po staw wo bec
wo lon ta ria tu osób po wy ¿ej piê æ dzie si¹tego pi¹tego roku ¿y cia czyn nik ten zna laz³ siê na pie r -
wszym mie j s cu wœród utrud nieñ w pod jê ciu pra cy spo³ecz nej4, wska za³o go bo wiem a¿ 67% ba -
da nych.

Du¿e zna cze nie ma rów nie¿ po wszech ne wœród Po la ków prze ko na nie, ¿e dzia³al noœæ wo lon -
ta ria cka jest prze zna czo na prze de wszy stkim dla lu dzi m³odych, a ta k ¿e oba wy na tu ry psy cho -
logi cz nej i strach przed pod jê ciem no wej roli, zw³asz cza ¿e samo po jê cie „wo lon ta riat” czy „or -
ga ni za cja po zarz¹dowa” mo¿e byæ dla czê œci osób sta r szych nie zna ne i nie zro zu mia³e. Nie po -
win no to dzi wiæ, zw³asz cza je œli siê uw z glêd ni, ¿e pol ski se ktor po zarz¹dowy jest œro do wi skiem 
sto sun ko wo m³odym, gdy¿ za le d wie 10% obe c nie dzia³aj¹cych or ga ni za cji po zarz¹do wych ist -
nia³o przed 1989 ro kiem5. Dla wie lu osób sta r szych jest to wiêc fo r ma dzia³al no œci wci¹¿ nowa
i nie roz poz na na.
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2
 Ob raz ty po we go Po la ka w sta r szym wie ku. Ko mu ni kat z ba dañ, Cen trum Ba da nia Opi nii Spo³ecz nej, Wa r sza wa, sty czeñ 2010 roku.

3
 Ibi dem.

4
 Ra port z ba da nia po staw wo bec wo lon ta ria tu 50+, Aka de mia Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce, Re gio na l ne Cen trum Wo lon ta ria tu 

w Elbl¹gu, Elbl¹g 2007.
5

 M. Gu m ko wska, J. Herbst, Pod sta wo we fa kty o or ga ni za cjach po zarz¹do wych. Ra port z ba da nia 2008, Sto wa rzy sze nie

Klon/Ja wor, Wa r sza wa 2009, s. 4.



Wa¿n¹ prze szkod¹ jest rów nie¿ brak wie dzy i in fo r ma cji o mo ¿ li wo œciach an ga ¿o wa nia siê
w wo lon ta riat i ofe r cie pra cy spo³ecz nej dla osób w sta r szym wie ku, co wy ni ka z niedo state cz -
ne go upo wsze ch nie nia tej fo r my akty w no œci, a ta k ¿e z de fi cy tu ofert ta kie go dzia³ania.

Pra ca spo³ecz na to wie l ka szan sa na zago spoda ro wa nie i wy ko rzy sta nie po ten cja³u osób sta r -
szych, gdy jed nak uw z glêd ni siê wska za ne wy ¿ej czyn ni ki, wów czas siê oka ¿e, ¿e wo lon ta riu -
szem w sta r szym wie ku zo sta nie ra czej oso ba z wiê ksze go mia sta (gdzie s¹ wiêksze mo ¿ li wo œci
pra cy spo³ecz nej), przy naj mniej czê œcio wo je sz cze akty w na za wo do wo, o do brym zdro wiu
i w mia rê sta bi l nej sy tu a cji fi nan so wej, a ta k ¿e ze œred nim lub z wy ¿szym wy kszta³ce niem (po -
ziom wy kszta³ce nia sprzy ja oby wate l skie mu zaanga¿owaniu).

W jaki jed nak spo sób prze ko naæ do wo lon ta riatu po zo sta³ych Po la ków w sta r szym wie ku?

Ko nie cz na jest edu ka cja Po la ków na te mat wo lon ta ria tu

W
o lon ta riat to in wes ty cja w przysz³oœæ, dla te go jest po trze b ne upo wsze ch nia nie
tej idei jako akty w no œci to wa rzysz¹cej cz³owie ko wi przez ca³e ¿y cie, byæ mo¿e
ta k ¿e w³¹cze nie za gad nie nia dzia³al no œci wo lon ta riac kiej do krajo we go sy ste -

mu edu ka cji. Obe c nie nie jest to akty w noœæ wy sta r czaj¹co propagowana ani wœród osób sta r -
szych, ani wœród ogó³u Po la ków – przysz³ych eme ry tów. Je œli nie po znaj¹ oni wa r to œci i mo ¿ -
li wo œci, ja kie nie sie ze sob¹ wo lon ta riat, to trud no siê spo dzie waæ, ¿eby w przysz³oœci, gdy
bêd¹ na eme ry tu rze, zaan ga ¿o wa li siê w tak¹ fo r mê dzia³ania. Upo wsze ch niaj¹c wo lon ta riat,
wa r to siê gaæ do do brych pra ktyk w tym za kre sie. Przyk³adów ta kich dzia³añ jest co raz wiê cej.
Na le ¿y do nich miê dzy in ny mi ini cja ty wa „La taj¹ce ba b cie” se nio rek z £odzi, pisz¹cych ba j ki 
i opo wia daj¹cych je dzie ciom z oœro d ków opie ku ñ czych, przed szko li i szpi ta li6, czy
dzia³aj¹cy w Wa r sza wie „Wê druj¹cy klub czy taj¹cych dzie ciom”. Za in te re suj¹ce i in spi -
ruj¹ce przed siê w ziê cia mo ¿ na rów nie¿ uz naæ, zrea li zo wa ny przez Fun da cjê na Rzecz Ko biet
„Ja Ko bie ta”, pro jekt ³¹cze nia osób sta r szych w ra mach wspól no ty do œwia d czeñ (w tym wy -
pa d ku prze ¿yæ w obo zie kon cen tra cyj nym Ravensbrück), dzia³ania Sto wa rzy sze nia „mali bra -
cia Ubo gich”, któ re propaguje wo lon ta riat se nio rów i dla se nio rów, czy sie ci cen trów wo lon ta -
ria tu z ró ¿ nych miast Pol ski.

Trze ba zna leŸæ w³aœci wy spo sób mó wie nia oso bom
sta r szym o pra cy spo³ecz nej

P
o jê cie wo lon ta ria tu mo¿e byæ dla czê œci osób sta r szych po pro stu nie zro zu mia³e, za -
chê caj¹c wiêc se nio rów do pod jê cia dzia³al no œci wo lon ta riac kiej, na le ¿a³oby prze de
wszy stkim wy ja œ niaæ, na czym ona po le ga i co oz na cza. Byæ mo¿e pro pa guj¹c wo lon -

ta riat, trze ba by roz wa ¿yæ u¿y wa nie in nych okre œleñ, bar dziej zro zu mia³ych dla osób sta r szych,
ta kich jak dzia³al noœæ ocho t ni cza czy dzia³al noœæ fi lan tro pij na. Ich iden ty fi ka cja wy ma ga³aby
jed nak od rê b nych badañ.
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6
 Pro jekt po wsta³ w 2008 roku w ra mach kon ku r su „Se nio rzy w akcji”, rea lizo wa ne go przez To wa rzy stwo Ini cja tyw Twó r czych

„ê” i Pol sko-A me ry kañsk¹ Fun da cjê Wol no œci.



Na le ¿y prze³amy waæ ste reo ty py do tycz¹ce wo lon ta ria tu

Z
a da niem za rów no pa ñ stwa, jak i or ga ni za cji spo³ecz nych po win no byæ prze³amy wa -
nie do mi nuj¹cego ste reo ty pu, ¿e wo lon ta riat to ro dzaj akty w no œci prze zna czo ny dla
lu dzi m³odych. Po trze b ne jest œwia do me bu do wa nie wœród osób sta r szych do bre go

wi ze run ku wo lon ta ria tu jako mo ¿ li wo œci samo rea li za cji, na by wa nia no wych umie jê t no œci i roz -
wi ja nia zain te re so wañ na wie lu po lach, któ re wca le nie musi ko li do waæ z udzie la niem wspa r cia
ro dzi nie, ale mo¿e byæ wa ¿ nym uzu pe³nie niem dzia³añ w tym obszarze. Na le ¿y ta k ¿e zmie niæ
spo sób my œle nia o oso bach sta r szych i zacz¹æ je post rze gaæ nie wy³¹cz nie w per spe kty wie
ko sztów i obci¹¿eñ sy ste mu, ale jako cen ny za sób i wa r to œciow¹ si³ê roz wo ju spo³eczno -go -
spoda rcze go. Obe c nie se nio rów kla sy fi ku je siê ra czej jako gru pê, któ rej po win no siê po ma gaæ,
nie zaœ œro do wi sko, któ re ma coœ do za ofe ro wa nia. Trze ba to zmie niæ, kszta³tuj¹c ob raz wo lon -
ta riu sza w sta r szym wie ku jako oso by o du ¿ej wie dzy i zna cz nym do œwia d cze niu, od któ rej
mo ¿ na siê wie le na uczyæ.

Pr zemy œle nia wy maga oferta wo lont ari atu kie row ana do
osób star szych

N
a le ¿y w niej uw z glêd niaæ mo ty wa cje osób sta r szych do an ga ¿o wa nia siê w dzia³al -
noœæ spo³eczn¹. Przy go to wuj¹c ofe r tê od po wia daj¹c¹ ocze ki wa niom se nio rów, mo¿ -
na zna cz nie zwiê kszyæ ich zain tere so wa nie prac¹ spo³eczn¹. Ba da nia wska zuj¹, ¿e

klu czow¹ mo ty wacj¹ w³¹cza nia siê Po la ków w fi lan tro piê i pra cê ocho t nicz¹ jest mo ¿ li woœæ
nie sie nia po mo cy po trze buj¹cym. Po do b ne po dej œcie maj¹ ta k ¿e oso by sta r sze, wskazuj¹c na
mo ra l ne, re li gi j ne i po li ty cz ne prze ko na nia do tycz¹ce po win no œci po ma ga nia in nym7. Do grup,
któ re ta kiej po mo cy po trze buj¹, z pe w no œci¹ na le¿¹ dzie ci i same oso by sta r sze. Byæ mo¿e na le -
¿a³oby roz bu do waæ ofe r tê œwia d cze nia pra cy spo³ecz nej przez oso by sta r sze w³aœ nie w tych ob -
sza rach.

Wa ¿ ne jest stwo rze nie do brych wa run ków œwia d cze nia
pra cy spo³ecz nej i spra w ne zarz¹dza nie wo lon ta ria tem

N
ie na le ¿y za po mi naæ, ¿e pro wa dze nie dzia³al no œci wo lon ta riac kiej wy ma ga od or ga -
ni za cji od po wied nie go przy go to wa nia, a po przy jê ciu wo lon ta riu szy – spra w ne go
kie ro wa nia ich prac¹. Wszy stkie pod mio ty trze cie go se kto ra po win ny siê do tego

staran nie przy go to wy waæ, dbaj¹c za rów no o prze³amy wa nie stra chu i obaw na tu ry psy cho -
logicznej, któ re mo¿e mieæ oso ba sta r sza, jak i pro wadz¹c j¹ i wspie raj¹c w na by wa niu no wych
umie jê t no œci.

Mówi¹c o wo lon ta ria cie i pro pa guj¹c ten ro dzaj akty w noœci, nie nale¿y za po mi naæ o ca³ej
sfe rze dzia³añ na rzecz in nych, któ ra nie jest re gu lo wa na fo r ma l nie i ³atwo wy my ka siê wsze l kim
sta ty sty kom. Do dzia³añ tych na le ¿y miê dzy in ny mi sa mo po moc s¹sie dz ka osób sta r szych,
wza je m ne wspie ra nie siê i po moc w co dzien nych czyn no œciach. Zawi¹zy wa nie siê ta kich grup
samo po mo co wych œwia d czy o po ten cja le osób w sta r szym wie ku, któ ry na le ¿y sy ste mo wo ska -
pita li zo waæ. Jedn¹ z mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia tego po ten cja³u jest w³aœ nie wo lon ta riat.
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7
 A. Ma zur, Wo lon ta riat jako fo r ma akty wi za cji osób sta r szych. Szan se i nad zie je, [w:] Sta roœæ i sta rze nie siê jako do œwia d cze nie

jed no stek i zbio ro wo œci lu dz kich, red. J.T. Ko wa le ski, P. Szu ka l ski, Zak³ad De mo gra fii Uni wer sy te tu £ódz kie go, £ódŸ 2006, s. 70.



Eu ro pe j ski Rok Wo lon ta ria tu i pol skie Prze wod ni c two w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej w 2011 ro -
ku oraz Eu ro pe j ski Rok Akty w no œci Osób Sta r szych, któ ry bê dzie ob cho dzo ny w 2012 roku, to
do sko na³a oka zja do de ba ty i pod jê cia dzia³añ na rzecz upo wsze ch nia nia idei wo lon ta ria tu osób
sta r szych, któ re na le¿¹ do grup naj mniej akty w nych na tym polu. Pol ska ma w tym za kre sie wie -
le do nad ro bie nia, co sta je siê szcze gó l nie wa ¿ ne w wa run kach szy b kich zmian demo gra fi cz -
nych i zwiê k szaj¹cej siê li cz by osób sta r szych. Wo lon ta riat jest na rzê dziem, któ re mo¿e za po -
biec wie lu pro ble mom tych osób, zw³asz cza sa mo tno œci i wy klu cze niu spo³ecz ne mu. Jest ta k ¿e
spo so bem na zago spoda ro wa nie po ten cja³u osób sta r szych. Dla te go jest tak wa ¿ ne, aby dwa
naj bli ¿ sze lata wy ko rzy staæ na wy pra co wa nie kon kre t nych roz wi¹zañ sprzy jaj¹cych wo lon ta -
ria towi osób sta r szych.

6 Akty w ni 60+? Wo lon ta riat osób sta r szych w Pol sce

Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 117

Pa u li na So bie siak – so cjo lo g, do kto ran tka w In sty tu cie So cjo lo gii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, kie ro w nik
pro je któw w Pro gra mie Spo³ecze ñ stwa Oby wate l skie go In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych. Od 2010 roku re a li zu je
kil ku le t ni sy ste mo wy pro jekt do tycz¹cy wspie ra nia par ty cy pa cji na po zio mie lo ka l nym. Interesuje siê
problematyk¹ socjologii spo³ecznoœci lokalnych.

Ana li zy i Opi nie
nr 117, marzec 2011

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
In sty tut Spraw Pu bli cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne

w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ kon kre t ne roz wi¹za nia. Te ma ty ka po ru sza na w „Ana li zach
i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane miê dzy in ny mi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo ³eczn¹, edu kacj¹, ad mi ni stracj¹

pu b liczn¹, po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.

Niniejsze opracowanie powsta³o w ramach projektu „Wyzwania demograficzne. Budowanie zintegrowanego systemu
wsparcia i aktywizacji ludzi starszych” finansowanego ze œrodków Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W opracowaniu wykorzystano materia³y zgromadzone na potrzeby publikacji Publiczna troska, prywatna opieka.
Spo³ecznoœci lokalne wobec osób starszych pod redakcj¹ Marioli Rac³aw. Publikacja uka¿e siê drukiem wiosn¹ 2011 roku. 

Przedruk materia³ów Instytutu Spraw Publicznych w ca³oœci lub czêœci jest mo¿liwy wy³¹cznie za zgod¹ Instytutu.
Cytowanie oraz wykorzystanie danych empirycznych jest dozwolone z podaniem Ÿród³a.
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