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l

Obchodzony w 2011 roku Europejski Rok Wolontariatu jest dobr¹
okazj¹ do propagowania dzia³alnoœci wolontariackiej jako aktywnoœci
towarzysz¹cej cz³owiekowi przez ca³e ¿ycie. Szczególn¹ uwagê nale¿y
poœwiêciæ wolontariatowi osób starszych, jest to bowiem grupa
spo³eczna, która w najmniejszym stopniu anga¿uje siê w pracê
spo³eczn¹. Tylko nieca³e 13% osób powy¿ej piêædziesi¹tego pi¹tego roku
¿ycia zostaje wolontariuszami, odsetek ten jednak – co powinno
niepokoiæ – zmniejsza siê w ostatnich latach.

l

W wielu krajach europejskich tendencja jest odwrotna. Na przyk³ad
w Holandii w wolontariat anga¿uje siê 24% osób powy¿ej
siedemdziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia i 41% osób w wieku od
szeœædziesiêciu piêciu do siedemdziesiêciu czterech lat, z kolei w Austrii
dzia³alnoœci¹ wolontariack¹ zajmuje siê jedna czwarta seniorów
powy¿ej siedemdziesi¹tego roku ¿ycia. Podobnie wygl¹da sytuacja
miêdzy innymi w Belgii, Finlandii, Hiszpanii i Niemczech.

l

Anga¿owanie siê polskich seniorów w wolontariat utrudnia splot
ró¿nych czynników, w tym zw³aszcza styl ¿ycia, stan zdrowia i sytuacja
materialna osób starszych, ale tak¿e stereotypy i brak wiedzy na temat
mo¿liwoœci zajêcia siê prac¹ spo³eczn¹. Wiêkszoœci tych trudnoœci
mo¿na bezpoœrednio przeciwdzia³aæ.

l

Nale¿y prze³amywaæ stereotypowe przekonanie, ¿e wolontariat to zajêcie
przede wszystkim dla ludzi m³odych, dopiero wkraczaj¹cych na rynek
pracy. Potrzebna jest kampania upowszechniaj¹ca ideê pracy spo³ecznej
i wolontariatu starszych Polaków, która wyjaœni, jakie szanse
i mo¿liwoœci wi¹¿¹ siê z takim rodzajem aktywnoœci.

l

Organizacje pozarz¹dowe i instytucje publiczne powinny nie tylko
zadbaæ o stworzenie interesuj¹cej oferty wolontariatu dla osób
starszych, ale tak¿e dobrze siê przygotowywaæ do zaanga¿owania
seniorów w pracê spo³eczn¹. Nale¿y przede wszystkim pamiêtaæ
o koniecznoœci podjêcia dodatkowych dzia³añ wspieraj¹cych takie osoby
– zarówno pod k¹tem prze³amywania barier natury psychologicznej, jak
i pomocy w nabywaniu przez nie nowych umiejêtnoœci.
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Czym jest wolontariat?

W

olontariat to ochotnicze i bezp³atne anga¿owanie siê w dzia³ania na rzecz innych
osób. Praca ochotnicza ma w Polsce d³ug¹, licz¹c¹ kilka wieków tradycjê. Od
2003 roku – na mocy ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
– jest to tak¿e dzia³alnoœæ uregulowana prawnie. Wed³ug zapisów tego aktu prawnego, „wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje œwiadczenia na zasadach
okreœlonych w ustawie”1 na rzecz organizacji pozarz¹dowych, organów administracji publicznej oraz podleg³ych im lub nadzoruj¹cych je jednostek organizacyjnych.
Wolontariuszem mo¿e byæ wiêc ka¿dy, w³aœciwie niezale¿nie od wieku. W praktyce jednak,
jak pokazuj¹ wyniki badañ, anga¿owanie siê w pracê spo³eczn¹ wi¹¿e siê œciœle z cyklem ¿ycia.

Dla kogo wolontariat?

W

Polsce najwiêcej wolontariuszy (œrednio 18%) jest wœród osób m³odych, poni¿ej
dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia, koñcz¹cych edukacjê, dla których wolontariat
stanowi zwykle sposób wejœcia na rynek pracy i zdobycia doœwiadczenia zawodowego. W tym sensie mo¿na nawet mówiæ o procesie komercjalizowania siê wolontariatu.
U osób po dwudziestym szóstym roku ¿ycia, które spe³niaj¹ siê ju¿ zawodowo i rodzinnie, na
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ jest zdecydowanie mniej czasu, dlatego w tej grupie wiekowej wyraŸnie
spada zainteresowanie t¹ form¹ aktywnoœci. Co prawda zaanga¿owanie w wolontariat ponownie wzrasta u osób czterdziestoszeœcioletnich i starszych, które osi¹gaj¹ stabilizacjê w ró¿nych
sferach ¿ycia, ale ju¿ wœród obywateli powy¿ej piêædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia znów siê
zmniejsza, przyjmuj¹c wartoœci najni¿sze (oko³o 13%) w porównaniu ze wszystkimi innymi
grupami wiekowymi (tabela 1). Dlaczego osoby starsze w tak niewielkim stopniu anga¿uj¹ siê
w wolontariat?

Tabela 1. Poziom zaanga¿owania Polaków w dzia³alnoœæ wolontariack¹
w latach 2001–2007 (w %)
Wiek badanych
Poni¿ej 25 lat
Od 26 do 35 lat
Od 36 do 45 lat
Od 46 do 55 lat
Powy¿ej 55 lat
Odsetek doros³ych
Polaków

2001
rok

2002
rok

2003
rok

2004
rok

2005
rok

2006
rok

2007
rok

Œrednia z lat
2001–2007

8,1
7,8
10,4
14,5
10,1
10,0

11,9
9,6
13,6
13,6
7,1
11,1

22,5
19,4
18,6
20,5
8,3
17,7

23,8
16,3
17,2
18,0
15,0
18,3

25,2
21,0
26,8
22,5
20,7
23,2

22,1
21,3
22,4
26,3
18,1
21,9

13,9
10,4
16,1
13,0
12,7
13,2

18,2
15,1
17,9
18,3
13,1
16,5

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ wolontariatu prowadzonych w latach 2001–2007 przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor.

1

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96,
poz. 873 ze zm.).
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Wolontariusze w starszym wieku – przeszkody
w uczestnictwie

N

iewielkie zainteresowanie osób w wieku oko³oemerytalnym i emerytalnym prac¹
spo³eczn¹ nale¿y wi¹zaæ z wieloma czynnikami o charakterze zarówno kulturowym,
jak i materialnym i psychologicznym.
Podstawow¹ przeszkod¹ jest bierny styl ¿ycia na emeryturze. Dominuj¹ pasywne wzorce
spêdzania wolnego czasu – ogl¹danie telewizji, rozmowy ze znajomymi, odpoczynek. Znacznie
rzadziej seniorzy podejmuj¹ ró¿ne formy aktywnoœci, do których mo¿na zaliczyæ na przyk³ad
pójœcie do kina czy do teatru albo na koncert (blisko 67% Polaków po szeœædziesi¹tym roku ¿ycia w ogóle nie interesuje siê takimi zajêciami, podczas gdy ogl¹danie telewizji stanowi g³ówn¹
rozrywkê a¿ 98% z nich). Tylko 12% osób starszych wykazuje zainteresowanie dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹ na rzecz swojego œrodowiska i samorz¹du czy swojej parafii i szko³y2. Niechêæ do
pracy spo³ecznej i brak chêci jej podejmowania mo¿na czêœciowo wyjaœniæ negatywnymi skojarzeniami osób starszych, zwi¹zanymi z okresem komunizmu, kiedy praca spo³eczna nie mia³a
nic wspólnego z odruchem serca, ale wynika³a z odgórnego nakazu pracy na rzecz ogó³u w tzw.
czynie spo³ecznym. Innym niesprzyjaj¹cym czynnikiem mo¿e byæ tak¿e poœwiêcanie ca³oœci
czasu wolnego na wspieranie rodziny – pomoc dzieciom czy wnukom.
Anga¿owanie siê seniorów w wolontariat utrudnia równie¿ sytuacja ekonomiczna polskich
emerytów. Wed³ug badañ Centrum Badania Opinii Spo³ecznej, blisko 40% osób po szeœædziesi¹tym roku ¿ycia deklaruje koniecznoœæ utrzymania siê za oko³o 900 z³otych miesiêcznie, a tylko 23% uzyskuje dochody przekraczaj¹ce 1200 z³otych3. Z³a sytuacja materialna i zwi¹zane
z tym trudnoœci z zaspokajaniem podstawowych potrzeb ¿yciowych sprzyjaj¹ koncentrowaniu
siê na potrzebach ekonomicznych i dba³oœci przede wszystkim o dobra materialne. Dlatego te¿
w pracê spo³eczn¹ anga¿uj¹ siê raczej osoby aktywne na polu zawodowym i zarabiaj¹ce dodatkowe œrodki na swoje utrzymanie. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e
wolontariuszem bêdzie raczej osoba pracuj¹ca (dorywczo lub w niepe³nym wymiarze godzin)
ni¿ osoba niepodejmuj¹ca ¿adnej pracy.
Inna przeszkoda to czêsto nie najlepszy stan zdrowia seniorów. W badaniu postaw wobec
wolontariatu osób powy¿ej piêædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia czynnik ten znalaz³ siê na pierwszym miejscu wœród utrudnieñ w podjêciu pracy spo³ecznej4, wskaza³o go bowiem a¿ 67% badanych.
Du¿e znaczenie ma równie¿ powszechne wœród Polaków przekonanie, ¿e dzia³alnoœæ wolontariacka jest przeznaczona przede wszystkim dla ludzi m³odych, a tak¿e obawy natury psychologicznej i strach przed podjêciem nowej roli, zw³aszcza ¿e samo pojêcie „wolontariat” czy „organizacja pozarz¹dowa” mo¿e byæ dla czêœci osób starszych nieznane i niezrozumia³e. Nie powinno to dziwiæ, zw³aszcza jeœli siê uwzglêdni, ¿e polski sektor pozarz¹dowy jest œrodowiskiem
stosunkowo m³odym, gdy¿ zaledwie 10% obecnie dzia³aj¹cych organizacji pozarz¹dowych istnia³o przed 1989 rokiem5. Dla wielu osób starszych jest to wiêc forma dzia³alnoœci wci¹¿ nowa
i nierozpoznana.

2

Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Komunikat z badañ, Centrum Badania Opinii Spo³ecznej, Warszawa, styczeñ 2010 roku.
Ibidem.
4
Raport z badania postaw wobec wolontariatu 50+, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Regionalne Centrum Wolontariatu
w Elbl¹gu, Elbl¹g 2007.
5
M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarz¹dowych. Raport z badania 2008, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, Warszawa 2009, s. 4.
3
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Wa¿n¹ przeszkod¹ jest równie¿ brak wiedzy i informacji o mo¿liwoœciach anga¿owania siê
w wolontariat i ofercie pracy spo³ecznej dla osób w starszym wieku, co wynika z niedostatecznego upowszechnienia tej formy aktywnoœci, a tak¿e z deficytu ofert takiego dzia³ania.
Praca spo³eczna to wielka szansa na zagospodarowanie i wykorzystanie potencja³u osób starszych, gdy jednak uwzglêdni siê wskazane wy¿ej czynniki, wówczas siê oka¿e, ¿e wolontariuszem w starszym wieku zostanie raczej osoba z wiêkszego miasta (gdzie s¹ wiêksze mo¿liwoœci
pracy spo³ecznej), przynajmniej czêœciowo jeszcze aktywna zawodowo, o dobrym zdrowiu
i w miarê stabilnej sytuacji finansowej, a tak¿e ze œrednim lub z wy¿szym wykszta³ceniem (poziom wykszta³cenia sprzyja obywatelskiemu zaanga¿owaniu).
W jaki jednak sposób przekonaæ do wolontariatu pozosta³ych Polaków w starszym wieku?

Konieczna jest edukacja Polaków na temat wolontariatu

W

olontariat to inwestycja w przysz³oœæ, dlatego jest potrzebne upowszechnianie
tej idei jako aktywnoœci towarzysz¹cej cz³owiekowi przez ca³e ¿ycie, byæ mo¿e
tak¿e w³¹czenie zagadnienia dzia³alnoœci wolontariackiej do krajowego systemu edukacji. Obecnie nie jest to aktywnoœæ wystarczaj¹co propagowana ani wœród osób starszych, ani wœród ogó³u Polaków – przysz³ych emerytów. Jeœli nie poznaj¹ oni wartoœci i mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ wolontariat, to trudno siê spodziewaæ, ¿eby w przysz³oœci, gdy
bêd¹ na emeryturze, zaanga¿owali siê w tak¹ formê dzia³ania. Upowszechniaj¹c wolontariat,
warto siêgaæ do dobrych praktyk w tym zakresie. Przyk³adów takich dzia³añ jest coraz wiêcej.
Nale¿y do nich miêdzy innymi inicjatywa „Lataj¹ce babcie” seniorek z £odzi, pisz¹cych bajki
i opowiadaj¹cych je dzieciom z oœrodków opiekuñczych, przedszkoli i szpitali6, czy
dzia³aj¹cy w Warszawie „Wêdruj¹cy klub czytaj¹cych dzieciom”. Za interesuj¹ce i inspiruj¹ce przedsiêwziêcia mo¿na równie¿ uznaæ, zrealizowany przez Fundacjê na Rzecz Kobiet
„Ja Kobieta”, projekt ³¹czenia osób starszych w ramach wspólnoty doœwiadczeñ (w tym wypadku prze¿yæ w obozie koncentracyjnym Ravensbrück), dzia³ania Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, które propaguje wolontariat seniorów i dla seniorów, czy sieci centrów wolontariatu z ró¿nych miast Polski.

Trzeba znaleŸæ w³aœciwy sposób mówienia osobom
starszym o pracy spo³ecznej

P

ojêcie wolontariatu mo¿e byæ dla czêœci osób starszych po prostu niezrozumia³e, zachêcaj¹c wiêc seniorów do podjêcia dzia³alnoœci wolontariackiej, nale¿a³oby przede
wszystkim wyjaœniaæ, na czym ona polega i co oznacza. Byæ mo¿e propaguj¹c wolontariat, trzeba by rozwa¿yæ u¿ywanie innych okreœleñ, bardziej zrozumia³ych dla osób starszych,
takich jak dzia³alnoœæ ochotnicza czy dzia³alnoœæ filantropijna. Ich identyfikacja wymaga³aby
jednak odrêbnych badañ.

6

Projekt powsta³ w 2008 roku w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ê” i Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci.
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Nale¿y prze³amywaæ stereotypy dotycz¹ce wolontariatu

Z

adaniem zarówno pañstwa, jak i organizacji spo³ecznych powinno byæ prze³amywanie dominuj¹cego stereotypu, ¿e wolontariat to rodzaj aktywnoœci przeznaczony dla
ludzi m³odych. Potrzebne jest œwiadome budowanie wœród osób starszych dobrego
wizerunku wolontariatu jako mo¿liwoœci samorealizacji, nabywania nowych umiejêtnoœci i rozwijania zainteresowañ na wielu polach, które wcale nie musi kolidowaæ z udzielaniem wsparcia
rodzinie, ale mo¿e byæ wa¿nym uzupe³nieniem dzia³añ w tym obszarze. Nale¿y tak¿e zmieniæ
sposób myœlenia o osobach starszych i zacz¹æ je postrzegaæ nie wy³¹cznie w perspektywie
kosztów i obci¹¿eñ systemu, ale jako cenny zasób i wartoœciow¹ si³ê rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Obecnie seniorów klasyfikuje siê raczej jako grupê, której powinno siê pomagaæ,
nie zaœ œrodowisko, które ma coœ do zaoferowania. Trzeba to zmieniæ, kszta³tuj¹c obraz wolontariusza w starszym wieku jako osoby o du¿ej wiedzy i znacznym doœwiadczeniu, od której
mo¿na siê wiele nauczyæ.

Przemyœlenia wymaga oferta wolontariatu kierowana do
osób starszych

N

ale¿y w niej uwzglêdniaæ motywacje osób starszych do anga¿owania siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Przygotowuj¹c ofertê odpowiadaj¹c¹ oczekiwaniom seniorów, mo¿na znacznie zwiêkszyæ ich zainteresowanie prac¹ spo³eczn¹. Badania wskazuj¹, ¿e
kluczow¹ motywacj¹ w³¹czania siê Polaków w filantropiê i pracê ochotnicz¹ jest mo¿liwoœæ
niesienia pomocy potrzebuj¹cym. Podobne podejœcie maj¹ tak¿e osoby starsze, wskazuj¹c na
moralne, religijne i polityczne przekonania dotycz¹ce powinnoœci pomagania innym7. Do grup,
które takiej pomocy potrzebuj¹, z pewnoœci¹ nale¿¹ dzieci i same osoby starsze. Byæ mo¿e nale¿a³oby rozbudowaæ ofertê œwiadczenia pracy spo³ecznej przez osoby starsze w³aœnie w tych obszarach.

Wa¿ne jest stworzenie dobrych warunków œwiadczenia
pracy spo³ecznej i sprawne zarz¹dzanie wolontariatem

N

ie nale¿y zapominaæ, ¿e prowadzenie dzia³alnoœci wolontariackiej wymaga od organizacji odpowiedniego przygotowania, a po przyjêciu wolontariuszy – sprawnego
kierowania ich prac¹. Wszystkie podmioty trzeciego sektora powinny siê do tego
starannie przygotowywaæ, dbaj¹c zarówno o prze³amywanie strachu i obaw natury psychologicznej, które mo¿e mieæ osoba starsza, jak i prowadz¹c j¹ i wspieraj¹c w nabywaniu nowych
umiejêtnoœci.
Mówi¹c o wolontariacie i propaguj¹c ten rodzaj aktywnoœci, nie nale¿y zapominaæ o ca³ej
sferze dzia³añ na rzecz innych, która nie jest regulowana formalnie i ³atwo wymyka siê wszelkim
statystykom. Do dzia³añ tych nale¿y miêdzy innymi samopomoc s¹siedzka osób starszych,
wzajemne wspieranie siê i pomoc w codziennych czynnoœciach. Zawi¹zywanie siê takich grup
samopomocowych œwiadczy o potencjale osób w starszym wieku, który nale¿y systemowo skapitalizowaæ. Jedn¹ z mo¿liwoœci wykorzystania tego potencja³u jest w³aœnie wolontariat.
7

A. Mazur, Wolontariat jako forma aktywizacji osób starszych. Szanse i nadzieje, [w:] Staroœæ i starzenie siê jako doœwiadczenie
jednostek i zbiorowoœci ludzkich, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Zak³ad Demografii Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2006, s. 70.
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Europejski Rok Wolontariatu i polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku oraz Europejski Rok Aktywnoœci Osób Starszych, który bêdzie obchodzony w 2012 roku, to
doskona³a okazja do debaty i podjêcia dzia³añ na rzecz upowszechniania idei wolontariatu osób
starszych, które nale¿¹ do grup najmniej aktywnych na tym polu. Polska ma w tym zakresie wiele do nadrobienia, co staje siê szczególnie wa¿ne w warunkach szybkich zmian demograficznych i zwiêkszaj¹cej siê liczby osób starszych. Wolontariat jest narzêdziem, które mo¿e zapobiec wielu problemom tych osób, zw³aszcza samotnoœci i wykluczeniu spo³ecznemu. Jest tak¿e
sposobem na zagospodarowanie potencja³u osób starszych. Dlatego jest tak wa¿ne, aby dwa
najbli¿sze lata wykorzystaæ na wypracowanie konkretnych rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych wolontariatowi osób starszych.

Paulina Sobiesiak – socjolog, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik
projektów w Programie Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Instytutu Spraw Publicznych. Od 2010 roku realizuje
kilkuletni systemowy projekt dotycz¹cy wspierania partycypacji na poziomie lokalnym. Interesuje siê
problematyk¹ socjologii spo³ecznoœci lokalnych.
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„Analizy i Opinie” – seria kilkustronicowych analiz dotycz¹cych wa¿nych tematów dla Polski i Europy. W ten sposób
Instytut Spraw Publicznych chce aktywnie w³¹czyæ siê w debatê publiczn¹ – pokazywaæ istotne problemy, czêsto nieobecne
w polskiej i ogólnoeuropejskiej debacie, oraz proponowaæ konkretne rozwi¹zania. Tematyka poruszana w „Analizach
i Opiniach” obejmuje zagadnienia zwi¹zane miêdzy innymi z integracj¹ europejsk¹, polityk¹ spo³eczn¹, edukacj¹, administracj¹
publiczn¹, polityk¹ migracyjn¹ i polityk¹ wschodni¹.
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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