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Przedmowa 
 

Bente von Schindel, Sekretarz Generalny, Narodowe Stowarzyszenie Rad Kultury w Danii 

 

 

W Unii Europejskiej panuje tendencja, zgodnie z którą ludzie z terenów wiejskich migrują 

do miast. Skutkuje to wyludnianiem tych miejsc, przez co stają się one mało atrakcyjne dla 

potencjalnych nowych mieszkańców, biznesu, czy turystów. 

Wielu polityków, badaczy próbowało dowiedzieć się, jakie czynniki decydują o tym, że 

miejsce jest bardziej atrakcyjne dla nowych mieszkańców, czy turystów. Ponadto przed-

stawiciele organizacji pozarządowych, specjalizujący się na polu kultury i sztuki, wzięli 

udział w rozwijaniu przedmiotowej idei i doszli do wniosku, że mogą również odegrać 

ważną rolę w tym procesie. Jednocześnie będąc zaangażowany w działania kulturalne 

wzmacnia się jednocześnie społeczne zaangażowanie, więzi społeczne oraz tożsamość 

lokalną. Da się zauważyć, iż gdzie takie działania miały miejsce - uchroniło to przed zasto-

jem i nadało w pewnym sensie "znaczenie" miejscu. 

 Działania mogą budować wspólną przestrzeń kulturalną, stanowiącą pewną ramę dla 

działań w obszarze kultury i zarazem kreującą społeczność oraz chłonny grunt dla dal-

szych aktywności. W ramach takiej przestrzeni można by też pozyskiwać lokalnych rezy-

dentów, którzy jako lokalni przewodnicy w obszarze kultury, mogliby inspirować innych 

swoimi działaniami, tak aby stali się aktywnymi uczestnikami wydarzeń kulturalnych, jak 

np. teatr amatorski, chór lub poprzez pomoc w przygotowaniu corocznych wydarzeń, jak 

festiwale itp. Żeby to osiągnąć potrzeba wzmocnić społeczne zaangażowanie ludzi na da-

nym terenie, gdzie organizacje społeczeństwa obywatelskiego z sektora kultury są aktyw-

nie zaangażowane. 

Zatem celem tego projektu jest podniesienie kompetencji członków (wolontariuszy) sto-

warzyszeń, tak aby zapewnić ciekawą ofertę w ramach sektora kultury i sztuki na obsza-

rach wiejskich z wartością dodaną w postaci uczestnictwa obywatelskiego, budowania 

więzi lokalnych społeczności oraz kształtowania lokalnej tożsamości. 

Aby osiągnąć ten cel, zespół projektowy zrealizował lokalne badania terenowe w zakresie 

posiadanych kompetencji przez wolontariuszy sektora kultury, tak aby uzyskać punkt 

odniesienia/podstawę badawczą dla dalszych działań. Następnie zostaną opracowane 

zintegrowane ramy programowe dla wolontariuszy sektora kultury oraz menedżerów 

kultury, tak aby zapewnić ofertę ciekawych działań z obszaru kultury z wartością dodaną 

dla lokalnej społeczności. 

Poniżej można zapoznać się z rezultatami badań, przeprowadzonych przez wszystkich 

partnerów zaangażowanych w realizację projektu. 
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Zastosowana metodologia 
W tym projekcie ogólnym celem jest poprawa kompetencji stowarzyszeń i wolontariuszy, 

którzy przyczyniają się do ożywienia sektora kultury na słabo zaludnionych terenach, 

przynosząc dodatkową wartość dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa, 

wzmacniania więzi społecznej i lokalnej tożsamości. 

Aby osiągnąć ten cel, ankieta została sporządzona w języku angielskim przez Interfolk i 

National Association of Cultural Council w Danii, a następnie wydana we wszystkich 5 

krajach partnerskich. 

Kwestionariusze zostały przetłumaczone na języki 5 krajów partnerskich przed ich udo-

stepnieniem. Każdy z partnerów znalazł następnie 3 grupy respondentów. Kwestiona-

riusz został zaprojektowany jako narzędzie online (Google) w Internecie, które można 

uzyskać za pośrednictwem linku wysyłanego pocztą elektroniczną, ale ponieważ stwarza-

ło to problemy dla części osób, był także wysłany pocztą tradycyjną. 

Sposoby odpowiadania różniły się w poszczególnych krajach. Najczęściej stosowaną me-

todą było wysłanie kwestionariuszy do uzgodnionych grup pocztą. W jednym państwie 

można było odpowiadać drogą cyfrową, w dwóch krajach wykorzystano w pewnym stop-

niu wyniki z wcześniej wydanego kwestionariusza, uzupełnionego o pozostałe pytania.  

Szereg badań terenowych obejmował dane jakościowe i ilościowe uzyskane za pomocą 

kwestionariuszy, a także wywiadów. 

 

1. Grupy respondentów 
Pięć badań obejmowało następujące grupy badawcze: 

 

 Organizatorzy kształcenia(np. menedżerowie, pracownicy szczebla kierowniczego 

organizacji sektora kultury) 

Kwestionariusze: 25-30 respondentów 

Wywiady: 3-5 respondentów 

 Uczący się (np. aktywni członkowie, którzy w pewnym stopniu już są lub mogą być 

zaangażowani jako wolontariusze w działania inter-kulturalne). Wykonano w każ-

dym kraju. 

Kwestionariusze: 25-30 respondentów 

Wywiady: 3-5 respondentów 

 

 Interesariusze (na przykład lokalne organizacje pozarządowe z innych sektorów 

niż kultura, działy kultury w gminach, instytucje kultury lokalnej, lokalne stowa-

rzyszenia przedsiębiorców i handlu, biura turystyczne, lokalne media itp.). Prze-

prowadzono w każdym kraju. 

Kwestionariusze: 25-30 respondentów 

Wywiady: 3-5 respondentów 
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Liczba respondentów w każdym kraju wynosiła ok. 140-175. W całym badaniu wzięło 

udział ok. 500 respondentów. 

 

2. Kwestionariusze 
Kwestionariusz składał się z 6 części: 

1. Informacje podstawowe (płeć, wiek, wykształcenie, zawód itp.) 

2. Wyjaśnienie kluczowych kompetencji aktualnie odnoszących sukcesy wolontariu-

szy kultury 

3. Wyjaśnienie najlepszych sposobów dotarcia do nowych wolontariuszy kultury i 

angażowania ich 

4. Wyraźny najlepszy program szkoleniowy dla wolontariuszy kultury 

5. Wyjaśnienie potrzebnego wsparcia ze strony kluczowych interesariuszy dla wo-

lontariuszy  

6. Uwagi do kwestionariusza. 

Kwestionariusz był wspólny dla wszystkich partnerów. Każdy z partnerów mógł jednak 

dodać pewne pytania, które były specyficzne dla ich kraju. Tylko Polska miała dwa dodat-

kowe pytania w punkcie - Wyjaśnienie najlepszych sposobów dotarcia na odległość i za-

angażowania nowych wolontariuszy kultury. Pytania były następujące: 

2.11. Organizacje kultury powinny zawierać pisemną umowę o współpracy, kształtującą 

prawa i obowiązki wolontariusza i organizacji. 

2.12. Organizacje kulturalne powinny udzielić dobrowolnych pisemnych / certyfikatów 

dla wolontariuszy po zakończeniu świadczenia pracy przez nich na rzecz organizacji. 

W kwestionariuszu zastosowano pięciopunktową skalę Likerta w materii dotyczącej po-

staw. Skala miała następujące opcje oceny: 

- Bardzo niski stopień 

- Niski stopień 

- Do pewnego stopnia 

- Wysoki stopień 

- Bardzo wysoki stopień 

- Nie wiem 

Wyniki kwestionariusza można znaleźć w raportach poszczególnych partnerów. 

 

3. Wywiady 
Kwestionariusze były uzupełniane przez wywiady z: osobami uczącymi, organizatorami 

kształcenia i zainteresowanymi stronami. Wyniki wywiadów można również znaleźć w 

sprawozdaniach każdego partnera. 

 

4. Raporty 
Każdy partner dokonał podsumowań jakościowych i ilościowych wyników, z 4-6 stronami 

podsumowującymi kwestionariusze oraz 4-6 stronami podsumowującymi wywiady. 

Łącznie 8 - 12 stron dla pełnego badania lokalnego. 
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Wyniki są prezentowane w języku ojczystym przez każdą organizację na użytek własny i 

przetłumaczone na język angielski dla powszechnego użytku. 

 

5. Rekomendacje z badań 
Głównymi zaleceniami z serii badań lokalnych były: 

 Prace pilotażowe i kursy szkoleniowe muszą odpowiadać konkretnym sytuacjom i 

potrzebom zaangażowanych społeczności lokalnych. 

 Liderzy i trenerzy projektu muszą znać lokalne uwarunkowania i potrzeby. 

 Wolontariusze muszą być znani i rozpoznawalni w lokalnych społecznościach 

 Nowe inicjatywy muszą wykorzystywać osobiste kontakty i istniejące sieci w lo-

kalnych społecznościach. 
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I. Dania 
 

Opracowanie przygotowane przez: 

Bente von Schindel, Sekretarz Generalny, National Associations of Cultural Coun-

cils  

Hans Jørgen Vodsgaard, Chief Executive, Interfolk – Institute for Civil Society 

Kopenhaga, 20 marzec 2017 

 

1. Zastosowana metodologia 
Kwestionariusz został opracowany jako narzędzie internetowe (formularz Googla) i wy-

słany e-mailem jako aktywny link. Kiedy okazało się, że dla niektórych osób wypełnienie 

formularza on-line jest problemem – został on wysłany bezpośrednio pocztą elektronicz-

ną. 

Odbiorcy 
Kwestionariusz został wysłany do wszystkich 43 rad kulturalnych w Danii, które następ-

nie wysłały go do swoich stowarzyszeń członkowskich. Ponadto kwestionariusz trafił do 

40 gmin i 30 organizacji. W załączonym tekście został wyjaśniony cel badania. 

Kwestionariusz 
Kwestionariusz składa się z 6 części – z zamkniętymi pytaniami oraz z części z pytaniami 

otwartymi. Pytania odnoszą się do następujących kwestii: 

 

 Wyjaśnienia kluczowych kompetencji aktualnie odnoszących sukcesy wolontariu-

szy kultury 

 Wyjaśnienia najlepszych sposobów dotarcia do nowych wolontariuszy kultury i 

angażowania ich 

 Wyjaśnienia najlepszego programu szkoleniowego dla wolontariuszy kultury 

 Wyjaśnienia potrzebnego wsparcia ze strony kluczowych interesariuszy dla wo-

lontariuszy 

Wywiady:  
Wywiady zostały przeprowadzone z 6 osobami, biorącymi udział w projekcie, który był 

realizowany przez Narodowe Stowarzyszenie Rad Kultury na południu Danii. Projekt do-

tyczył wolontariuszy sektora kultury na mało zaludnionych terenach. 5 osób było zara-
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zem osobami szkolącymi się i organizatorami kształcenia. Jedna osoba była administrato-

rem kultury w gminie – i występowała w roli interesariusza. 

 

2. Uczący się 

Status osób uczących (przyszłych wolontariuszy sektora kultury) się w 

badaniu 
 

Uczący się – 12 mężczyzn i 13 kobiet - są członkami lokalnych stowarzyszeń w następują-

cych gminach: Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, Halsnæs, Høje Taastrup, København, 

Lemvig, Mariagerfjord, Rødovre, Slagelse, Svendborg, Tønder and Vejen. Oprócz uczestni-

ków szkoleń z lokalnych rad kultury, uczący się byli członkami następujących stowarzy-

szeń, działających w obszarze kultury: Foreningen for Permanent Skulptur på Gedser Od-

de, Gedser foredragskreds, Gedser Fyrstival, Rødovre Lokal-historiske Forening, Bruger-

gruppen ved Formidlingshuset Marinastationen, Gedser Odde and Gladsaxe Synfo-

niorkester. 

Wiek uczących się 

Brak osób poniżej 40 roku życia. Większość, działających w obszarze kultury w Danii osób 

to kobiety, lecz ankiety badawcze zostały wysłane do osób kontaktowych w lokalnych 

radach kultury, a te następnie zostały doręczone członkom zarządu, którzy w większości 

są mężczyznami. 

Wiek Mężczyźni Kobiety 

40 - 49 1 2 

50 - 59 2 4 

60 – 69 3 4 

70 - 79 3 1 

80 - 99 3 2 

Wykształcenie  
10 osób posiada wykształcenie wyższe podyplomowe, 12 wyższe, 1 średnie i 2 osoby 
posiadają wykształcenie podstawowe. 

Zawód 

Ze statystyk można wywnioskować, że pośród wolontariuszy większość osób stanowią 

przedstawiciele sektora publicznego – szczególnie, gdy idzie o sektor kultury. Tym bar-

dziej jest zaskakujące, że większość biorących udział w badaniu reprezentuje sektor pry-

watny. Natomiast nie jest zaskakujące, że nie ma żadnych młodszych ludzi (studentów), 

pośród osób uczących się (przyszłych wolontariuszy sektora kultury). 
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Zatrudnienie Mężczyźni  Kobiety 

Sektor prywatny 6 5 

Sektor publiczny 0 2 

Organizacje społeczeństwa obywatelskie-

go (stowarzyszenia i inne instytucje)  

1 1 

Studenci 0 0 

Nie pracujący (emeryci i inni) 6 4 
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1. Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i 

wolontariuszek sektora kultury. 

Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i wolontariuszek sektora kultury, sztuki (w 

tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego. 

Celem tej części badania jest określenie kluczowych kompetencji, jakie powinien posiadać skuteczny/-a wolontariusz/-

ka działający/-a w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach. 

Oceń stwierdzenia na temat kluczowych kompetencji  

 

Określ, na ile oceniasz dane stwierdzenie dotyczące kluczowych kompetencji i 

wiedzy, koniecznych do skutecznego działania jako wolontariusz/-ka w sektorze 

kultury w małych miejscowościach, jako ważne i istotne. 
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1.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o tym, czy i w jaki sposób jakość 

oferty kulturalnej dostępnej w małych miejscowościach wpływa na decyzję o 

pozostaniu lub wyprowadzeniu się z małej miejscowości do większego miasta. 
 

3 4 9 4 5 

1.2 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań lokalnych organiza-

cji społecznych, obywatelskich (organizacji pozarządowych, grup nieformal-

nych) jako części wszystkich aktywności na terenie gminy. 

2 4 3 10 5 1 

1.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki sposób 

działania w sektorze kultury w małych miejscowościach mogą promować de-

mokratyczne uczestnictwo, integrację społeczności lokalnych i tożsamość 

lokalną. 

  
6 9 6 4 

1.4 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat sektora kultury, sztuki (w 

tym nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanych przez 

organizacje i instytucje tego sektora działaniach w konkretnej gmi-

nie/społeczności. 

 
2 8 7 5 3 

1.5 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań w ramach innych  

sektorów działalności woluntarystycznej w gminie, takich jak sektor  społeczny, 

humanitarny, pomocy społecznej, sportu, turystyki, itp. 
 

2 6 8 4 5 

1.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności społeczne i komunika-

cyjne aby móc angażować i włączać w działania różne grupy społeczne w 

lokalnych społecznościach. 
 

3 4 12 4 2 

1.7 
Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności planowania i zarzą-

dzania działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach.  
2 5 6 4 8 

1.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami 

społecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komu-

nikacji w Internecie. 
 

1 2 6 8 8 

1.9 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności związane z poszuki-

waniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraisingu, 

pozyskiwania sponsorów, etc. 

2 
 

2 8 3 10 

1.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat innych lokalnych interesa-

riuszy, którzy mogą wesprzeć i/lub włączyć się w działania kulturalne i arty-

styczne  w lokalnych społecznościach. 

3 
  

8 4 10 

Pytanie otwarte:  
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Jakie inne (dodatkowe) jeszcze kompetencje powinien posiadać skuteczny/-a  wolontariusz/-ka sektora kultu-

ry działający/-a w małych miejscowościach? Wymień 1 – 3 kompetencje, które uważasz za ważne. 

 
Otwartość – Zaangażowanie  

Bycie: Skłonnym do współpracy, zainteresowanym, budującym sieci współpracy, elastycznym, umiejętnie nawią-

zującym kontakty, potrafiącym pozyskiwać fundusze     

Posiadanie: Fantazji, wiedzy na tematy lokalne, dobrych pomysłów, zimnej krwi, zdolności do włączania innych, 

wytrwałości, znajomości dziedziny, wizji, generalnego zaangażowania w lokalne życie kulturalne, wielu kontak-

tów, umiejętności odpowiadania na różne potrzeby, zaangażowanie akademickie i społeczne, potrzebę jakości, 

szacunek 

Odpowiedzi udzielone przez mężczyzn i przez kobiety nie różnią się znacznie. Wystąpiła jednak tendencja, że 

kobiety częściej wymieniały kompetencje społeczne jak współpraca czy umiejętność włączania, podczas gdy 

kilku mężczyzn wspomniało o umiejętności pozyskiwania funduszy. 
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2. Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i anga-

żowania nowych wolontariuszy/ wolontariuszek. 

Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i angażowania nowych wolontariuszy/ wolonta-

riuszek w działania organizacji sektora kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w 

małych miejscowościach/na nisko zaludnionych obszarach. 

Celem tej części badania jest określenie dobrych praktyk w pozyskiwaniu, rekrutowaniu i angażowaniu wolontariu-

szy/wolontariuszek sektora kultury przez organizacje z sektora kultury działające w małych miejscowościach. 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i rekrutacji 

wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie dla skutecznego 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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2.1 

Organizacje sektora kultury powinny zapewnić wyczerpujące materiały informa-

cyjne, gdzie byłyby omówione i zaprezentowane możliwe zadania wolontariu-

sza/-ki w danej organizacji sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

2 4 5 5 7 2 

2.2 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolontariu-

szy/wolontariuszek jest ważna dla lokalnej społeczności i wspólnego dobra 

(odwołując się do pobudek idealistycznych). 
 

2 4 6 10 3 

2.3 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolontariu-

szy/wolontariuszek wzmocni społeczną sieć współpracy wolontariusza/-ki (od-

wołując się do pobudek społecznych). 
  

4 9 9 3 

2.4 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność w charakterze 

wolontariusza/wolontariuszki pozwoli na podniesienie kompetencji osobistych i 

profesjonalnych (lepsze CV) poprzez zaoferowanie dodatkowych szkoleń, 

mentoringu, etc. (odwołując się do pobudek osobistych dotyczących kariery) 

 
3 5 7 8 2 

2.5 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariu-

szy/wolontariuszki są tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w lokalnych 

mediach czy na lokalnych tablicach informacyjnych w sklepach, bibliotekach czy 

domach kultury. 

3 3 8 4 4 3 

2.6 

Najlepszym sposobem na zainteresowanie i zrekrutowanie wolontariu-

szy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury jest wykorzystanie w tym 

celu mediów społecznościowych, kiedy to kluczowe osoby z organizacji kultu-

ralnej poszukującej wolontariuszy/-ek wykorzystują swoje własne sieci kontak-

tów w mediach społecznościowych. 

  
6 10 6 3 

2.7 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariuszy/-ki jest 

pozwolenia kluczowym osobom w lokalnej organizacji kultury na wykorzystanie 

ich własnych, osobistych kontaktów i prywatnych sieci współpracy (poza inter-

netowymi mediami społecznościowymi). 

 
5 8 3 6 3 

2.8 

Najlepszym sposobem rekrutacji wolontariuszy/wolontariuszek przez organiza-

cje sektora kultury jest zaangażowanie innych lokalnych organizacji pozarzą-

dowych w rekrutację, gdyż dzięki temu zyskujemy kontakty z nowymi grupami/ 

organizacjami, które mogą być zainteresowane zaangażowaniem się w działal-

ność kulturalną. 

 
3 9 7 4 2 
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2.9 

Organizacje sektora kultury, które potrzebują pozyskać nowych wolontariu-

szy/wolontariuszki, powinny udostępniać dane konkretnej osoby kontaktowej, 

do której mogą pisać/ telefonować osoby zainteresowane wolontariatem. 
  

6 8 6 5 

2.10 

Organizacje kulturalne, które potrzebują pozyskać wolontariuszy/wolontariuszki, 

jako pierwszy krok, powinny udostępniać rejestrację on-line dla zainteresowa-

nych współpracą osób, dostępną z poziomu strony internetowej organizacji. 
 

7 4 6 4 4 

Pytanie otwarte: 

Wymień 1 – 3 (dodatkowe) sposoby/metody, które uważasz za ważne w skutecznym pozyskiwaniu wolonta-

riuszy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury działające w małych miejscowościach. 

 
Dzielenie się wiedzą 

Popularyzowanie 

Mówienie o ważności takich działań 

Informowanie podczas spotkań 

Media Społecznościowe 

Wydarzenia, eventy 

Kontakty osobiste 

Mówienie o wolontariacie w pozytywny sposób 

Mówienie o wartości, pozytywnym znaczeniu  bycia wolontariuszem/wolontariuszką  
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3. Najlepsze programy szkoleniowe dla wolontariuszy/wolontariuszek.  

3. Określenie cech i zawartości najlepszych programów szkoleniowych dla wolontariuszy/wolontariuszek 

organizacji sektora kultury działających w małych miejscowościach/na nisko zaludnionych obszarach. 

Celem tej części badania jest określenie cech (i zawartości treściowej) dobrych programów szkoleniowych dla wo-

lontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, którzy już działają – lub chcieli by działać – w małych miej-

scowościach. 

Oceń stwierdzenia na temat programów szkoleniowych dla wolontariu-

szy/wolontariuszek organizacji sektora kultury 

Określ, na ile oceniasz poniższe twierdzenia na temat programów szkoleniowych 

dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury jako ważne/istotne dla 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) Z
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3.1 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się rozpoznawać i oceniać swój profil 

kompetencji jako wolontariusza/wolontariuszki organizacji sektora kultury 

(własne silne i słabe strony). 
 

4 7 7 3 3 

3.2 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się jasno wyrażać swoje potrzeby i priory-

tety dotyczące dodatkowych szkoleń dla uzyskania potrzebnych im, dodatko-

wych kompetencji. 
 

3 5 9 5 3 

3.3 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię 

na temat głównych wyzwań dla małych miejscowości by przeciwdziałać tren-

dowi migracji z małych miejscowości do większych miast.  
 

3 7 7 8  

3.4 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię 

na temat tego, jakimi sposobami organizacje sektora kultury i ich wolontariu-

sze/wolontariuszki mogą wprowadzać zmiany na lepsze w swoich środowi-

skach lokalnych. 

 
3 6 8 7 1 

3.5 

Wolontariusze potrzebują mieć świadomość pozytywnej relacji pomiędzy 

dobrą ofertą kulturalną a promocją uczestnictwa obywatelskiego, integrowania 

lokalnej społeczności i tożsamości lokalnej.  
 

4 5 7 9  

3.6 

Wolontariusze potrzebują znać główne działania organizacji sektora kultury i 

ich interakcje z innymi głównymi interesariuszami w społecznościach lokal-

nych. 
 

2 5 9 9  

3.7 

Wolontariusze potrzebuj ą mieć wiedzę na temat innych sektorów działalności 

woluntarystycznej w gminie, takich jak: pomoc społeczna, pomoc humanitar-

na, sport, turystyka i inne. 
 

3 9 8 5  

3.8 

Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności związane z poszukiwa-

niem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraising, 

pozyskiwanie sponsorów, etc. 
 

2 7 5 7 4 

3.9 

Wolontariusze potrzebują mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami spo-

łecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komuni-

kacji w Internecie. 
 

4 4 6 7 4 

3.10 
Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności planowania i zarządza-

nia działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach.  
3 6 7 5 4 

Pytanie otwarte:  

Wymień 1 – 3  dodatkowe cechy cech (i/lub zawartość treściową) dobrych programów szkoleniowych dla 

wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, mających działać w małych miejscowościach, 

które uważasz za ważne. 
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Pozyskiwanie funduszy 

Współpraca z innymi organizacjami 

Budowanie zespołu 

Pozytywne przywództwo 

Organizowanie wydarzeń 

Planowanie  
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4. Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek  

Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury ze strony 

kluczowych interesariuszy/na nisko zaludnionych obszarach. 

Celem tej części badania jest określenie skutecznych metod/sposobów wspierania wolontariuszy organizacji sektora kultury 

przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury. 

Oceń stwierdzenia dotyczące kluczowego wsparcia. 

 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia na temat metod/sposobów 

wsparcia wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury przez 

lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury, za ważne i istotne. 

 (Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) 
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4.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w pozyskiwaniu funduszy ze-

wnętrznych dla finansowania konkretnych aktywności w sektorze kultu-

ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego.  
3 4 8 8 2 

4.2 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w prowadzeniu dokumentacji 

działań, dokonywaniu płatności i obsługi księgowej realizowanych 

działań.  
4 5 6 10  

4.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu praktycznych 

kwestii takich jak: wynajem pomieszczeń, opracowywanie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, dystrybucja takich materiałów itp.  
5 4 9 8  

4.4 

Nowy wolontariusz/-ka potrzebuje osobistego, dodatkowego wsparcia 

czy mentoringu ze strony bardziej doświadczonego wolontariusza, 

menadżera czy konsultanta z organizacji sektora kultury, z którą współ-

pracuje. 
 

3 4 7 10 1 

4.5 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi wła-

dzami dla uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień i/lub wsparcia ze 

strony lokalnych władz samorządowych.  
5 7 7 6 1 

4.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi instytu-

cjami kultury w celu uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień  i współ-

pracy przy konkretnych działaniach.  
2 9 6 7 1 

4.7 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnym bizne-

sem i organizacjami biznesowymi i okołobiznesowymi, biurami tury-

stycznymi czy lokalnymi mediami by otrzymać od nich potrzebne 

wsparcie i współpracę. 
 

5 6 4 6 4 

4.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w nawiązaniu kontaktów z reali-

zatorami podobnych inicjatyw w innych miejscowościach, by móc wy-

mieniać się doświadczeniami  i uczyć od innych/od siebie nawzajem.  
6 6 4 6 3 

4.9 

Wolontariusz/-ka potrzebuje pomocy/wsparcia w nawiązaniu kontaktów 

i rozwijaniu kontaktów z odpowiednimi ogólnokrajowymi ekspertami, 

prelegentami i doradcami w dziedzinie kultury/sztuki/dziedzictwa kultu-

rowego. 
 

3 4 4 7 7 

4.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w zapewnieniu skutecznej pro-

mocji i upowszechniania rezultatów działań organizacji sektora kultury, 

z którą współpracuje, na poziomie regionalnym i krajowym.  
5 4 5 6 5 
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Pytanie otwarte. 

Wymień 1 – 3 dodatkowe metody/sposoby, które uważasz za ważne dla wspierania wolontariuszy sektora 

kultury przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury. 

 Większa elastyczność urzędników w stosunku do inicjatyw, które wykraczają poza kryteria dofinansowania 

programów etc. 

Wsparcie ze strony samorządowych wydziałów kultury, dobra współpraca ze strony samorządu 

Silne organizacje powinny wspierać we współpracy te słabsze 

Sponsoring ze strony lokalnych banków, supermarketów etc., samorząd powinien wspierać 

Otwartość i chęć instytucji publicznych do współtworzenia (szkół, muzeów etc.) 

Lokalni politycy pojawiają się na wydarzeniach, powiązanych z obszarami tematycznymi, którymi się zajmują 

Generalnie, okazywanie szacunku, uznania, dzielenie się wiedzą, otwartość, zrozumienie 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, budowanie na istniejących możliwościach 

Wsparcie w kontakcie z mediami, wsparcie w wymianie doświadczeń i promocji 

Marketing i pozyskiwanie funduszy, wspólne spotkania, dobre wzorce 
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3. Organizatorzy kształcenia 

Status organizatorów kształcenia w badaniu 
Organizatorzy kształcenia – 9 mężczyzn oraz 16 kobiet (wszyscy narodowości duńskiej) -  

są członkami narodowych stowarzyszeń, zarówno jako pracownicy lub członkowie zarzą-

du. 

Reprezentowane były następujące krajowe organizacje: Amatørernes Kunst og Kultur 

Samråd (AKKS), Kulturhusene i Danmark (KHID), Kulturelle Samråd i Danmark (KSD), 

Dansk   Lokalhistorisk Forening (DLF), Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF),       

Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger and Sammenslutningen af 

Museumsforeninger i Danmark. 

Wiek  

Wiek Mężczyźni Kobiety 

40 - 49 2 4 

50 - 59 4 5 

60 – 69 2 4 

70 - 79 1 3 

80 - 99   

Wykształcenie 

15 organizatorów kształcenia posiada wyższe wykształcenie podyplomowe, 8 wyższe 

wykształcenie, 1 osoba ma wykształcenie podstawowe oraz 1 student (stażysta). 

Zatrudnienie 

Większość organizatorów kształcenia wywodzi się ze środowiska pozarządowego ale nie 

jest zaskakujący fakt, że osoby te są zatrudnione lub są członkami zarządów krajowych 

stowarzyszeń. 

Zatrudnienie Mężczyźni  Kobiety 

Sektor prywatny   

Sektor publiczny 2 1 

Organizacje pozarządowe  

(stowarszyszenia)  

5 16 

Studenci   

Niepracujący (np. emeryci) 2 2 
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1. Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i 

wolontariuszek sektora kultury. 

Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i wolontariuszek sektora kultury, sztuki (w 

tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego. 

Celem tej części badania jest określenie kluczowych kompetencji, jakie powinien posiadać skuteczny/-a wolontariusz/-

ka działający/-a w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach. 

 

Oceń stwierdzenia na temat kluczowych kompetencji  

 

Określ, na ile oceniasz dane stwierdzenie dotyczące kluczowych kompetencji i wiedzy, 

koniecznych do skutecznego działania jako wolontariusz/-ka w sektorze kultury w ma-

łych miejscowościach, jako ważne i istotne. 

 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  W
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1.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań lokalnych organizacji 

społecznych, obywatelskich (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) 

jako części wszystkich aktywności na terenie gminy. 

   25   

1.2 

Wolontariusz/-ka potrzebuje znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki sposób 

działania w sektorze kultury w małych miejscowościach mogą promować demo-

kratyczne uczestnictwo, integrację społeczności lokalnych i tożsamość lokalną. 

   25   

1.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat sektora kultury, sztuki (w tym 

nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanych przez organi-

zacje i instytucje tego sektora działaniach w konkretnej gminie/społeczności. 

  25    

1.4 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań w ramach innych  

sektorów działalności woluntarystycznej w gminie, takich jak sektor  społeczny, 

humanitarny, pomocy społecznej, sportu, turystyki, itp. 

   12 13  

1.5 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności społeczne i komunikacyj-

ne aby móc angażować i włączać w działania różne grupy społeczne w lokalnych 

społecznościach. 

  12  13  

1.6 
Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności planowania i zarządzania 

działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach. 
   12 6 7 

1.7 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami spo-

łecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komunikacji w 

Internecie. 

  7 18   

1.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności związane z poszukiwa-

niem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraisingu, 

pozyskiwania sponsorów, etc. 

 1 6 18   

1.9 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat innych lokalnych interesariu-

szy, którzy mogą wesprzeć i/lub włączyć się w działania kulturalne i artystyczne  

w lokalnych społecznościach. 

  3 22   

1.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań lokalnych organizacji 

społecznych, obywatelskich (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) 

jako części wszystkich aktywności na terenie gminy. 

  3 22   

 Pytanie otwarte:  

Jakie inne (dodatkowe) jeszcze kompetencje powinien posiadać skuteczny/-a  wolontariusz/-ka sektora 
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kultury działający/-a w małych miejscowościach? Wymień 1 – 3 kompetencje, które uważasz za ważne. 

 

 Czas 

 Sieć współpracy 

 Gorliwość, zapał 

 Zaangażowanie 

 Wytrwałość 
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2. Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i anga-

żowania nowych wolontariuszy/ wolontariuszek.  

Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i angażowania nowych wolontariuszy/ wolonta-

riuszek w działania organizacji sektora kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w 

małych miejscowościach/na nisko zaludnionych obszarach. 

Celem tej części badania jest określenie dobrych praktyk w pozyskiwaniu, rekrutowaniu i angażowaniu wolontariu-

szy/wolontariuszek sektora kultury przez organizacje z sektora kultury działające w małych miejscowościach. 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i rekrutacji 

wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie dla skutecznego 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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2.1 

Organizacje sektora kultury powinny zapewnić wyczerpujące materiały infor-

macyjne, gdzie byłyby omówione i zaprezentowane możliwe zadania wolonta-

riusza/-ki w danej organizacji sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

 5 9 5 6  

2.2 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolontariu-

szy/wolontariuszek jest ważna dla lokalnej społeczności i wspólnego dobra 

(odwołując się do pobudek idealistycznych). 

3   11 11  

2.3 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolontariu-

szy/wolontariuszek wzmocni społeczną sieć współpracy wolontariusza/-ki 

(odwołując się do pobudek społecznych). 

  1 12 12  

2.4 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność w charakte-

rze wolontariusza/wolontariuszki pozwoli na podniesienie kompetencji osobi-

stych i profesjonalnych (lepsze CV) poprzez zaoferowanie dodatkowych 

szkoleń, mentoringu, etc. (odwołując się do pobudek osobistych dotyczących 

kariery) 

 2 2 2 19  

2.5 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariu-

szy/wolontariuszki są tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w lokalnych 

mediach czy na lokalnych tablicach informacyjnych w sklepach, bibliotekach 

czy domach kultury. 

 2 3 20   

2.6 

Najlepszym sposobem na zainteresowanie i zrekrutowanie wolontariu-

szy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury jest wykorzystanie w 

tym celu mediów społecznościowych, kiedy to kluczowe osoby z organizacji 

kulturalnej poszukującej wolontariuszy/-ek wykorzystują swoje własne sieci 

kontaktów w mediach społecznościowych. 

  20 3 2  

2.7 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariuszy/-ki jest 

pozwolenia kluczowym osobom w lokalnej organizacji kultury na wykorzysta-

nie ich własnych, osobistych kontaktów i prywatnych sieci współpracy (poza 

internetowymi mediami społecznościowymi). 

  2 20 2 1 

2.8 

Najlepszym sposobem rekrutacji wolontariuszy/wolontariuszek przez organi-

zacje sektora kultury jest zaangażowanie innych lokalnych organizacji poza-

rządowych w rekrutację, gdyż dzięki temu zyskujemy kontakty z nowymi 

grupami/ organizacjami, które mogą być zainteresowane zaangażowaniem 

się w działalność kulturalną. 

 2 2 20  1 
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2.9 

Organizacje sektora kultury, które potrzebują pozyskać nowych wolontariu-

szy/wolontariuszki, powinny udostępniać dane konkretnej osoby kontaktowej, 

do której mogą pisać/ telefonować osoby zainteresowane wolontariatem. 

 1  12 12  

2.10 

Organizacje kulturalne, które potrzebują pozyskać wolontariu-

szy/wolontariuszki, jako pierwszy krok, powinny udostępniać rejestrację on-

line dla zainteresowanych współpracą osób, dostępną z poziomu strony 

internetowej organizacji. 

 23  1  1 

Pytanie otwarte: 

Wymień 1 – 3 (dodatkowe) sposoby/metody, które uważasz za ważne w skutecznym pozyskiwaniu wolontariu-

szy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury działające w małych miejscowościach. 

 
 Podstawę muszą stanowić własne umiejętności i zainteresowania wolontariusza/wolontariuszki 

 Kontakt osobisty 

 Dobre środowisko społeczne 

 Wspólny mianownik kulturowy 

 Starania o pozyskanie emerytów  

 Zapraszanie na spotkania, ponieważ wielu ludzi, mieszkających na nisko zaludnionych obszarach, zna 

się 

 Popularyzowanie 
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3. Najlepsze programy szkoleniowe dla wolontariuszy/wolontariuszek. 

Określenie cech i zawartości najlepszych programów szkoleniowych dla wolontariuszy/wolontariuszek orga-

nizacji sektora kultury działających w małych miejscowościach/na nisko zaludnionych obszarach. 

Celem tej części badania jest określenie cech (i zawartości treściowej) dobrych programów szkoleniowych dla wolon-

tariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, którzy już działają – lub chcieli by działać – w małych miejscowo-

ściach. 

Oceń stwierdzenia na temat programów szkoleniowych dla wolontariu-

szy/wolontariuszek organizacji sektora kultury 

Określ, na ile oceniasz poniższe twierdzenia na temat programów szkoleniowych 

dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury jako ważne/istotne dla 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

 (Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) 

Z
up

eł
ni

e 
ni

ew
aż

ne
  

M
ał

o 
w

aż
ne

 

O
bo

ję
tn

e 

R
ac

ze
j w

aż
ne

 

B
ar

dz
o 

w
aż

ne
 

N
ie

 w
ie

m
 

3.1 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się rozpoznawać i oceniać swój profil kom-

petencji jako wolontariusza/wolontariuszki organizacji sektora kultury (własne 

silne i słabe strony). 
 

2 20 3   

3.2 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się jasno wyrażać swoje potrzeby i prioryte-

ty dotyczące dodatkowych szkoleń dla uzyskania potrzebnych im, dodatko-

wych kompetencji. 
 

 20 2 3  

3.3 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię 

na temat głównych wyzwań dla małych miejscowości by przeciwdziałać tren-

dowi migracji z małych miejscowości do większych miast.  
 

1 20  4  

3.4 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię 

na temat tego, jakimi sposobami organizacje sektora kultury i ich wolontariu-

sze/wolontariuszki mogą wprowadzać zmiany na lepsze w swoich środowi-

skach lokalnych. 

 
11 11 2 1  

3.5 

Wolontariusze potrzebują mieć świadomość pozytywnej relacji pomiędzy 

dobrą ofertą kulturalną a promocją uczestnictwa obywatelskiego, integrowania 

lokalnej społeczności i tożsamości lokalnej.  
 

11 11 2 1  

3.6 

Wolontariusze potrzebują znać główne działania organizacji sektora kultury i 

ich interakcje z innymi głównymi interesariuszami w społecznościach lokal-

nych. 
 

 12 12 1  

3.7 

Wolontariusze potrzebuj ą mieć wiedzę na temat innych sektorów działalności 

woluntarystycznej w gminie, takich jak: pomoc społeczna, pomoc humanitarna, 

sport, turystyka i inne. 
 

 122 12  1 

3.8 

Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności związane z poszukiwa-

niem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraising, 

pozyskiwanie sponsorów, etc. 
 

 11 1 12 1 

3.9 

Wolontariusze potrzebują mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami spo-

łecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komunika-

cji w Internecie. 
 

 23  1 1 

3.10 
Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności planowania i zarządzania 

działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach.  
 1 22 1 1 

Pytanie otwarte:  

Wymień 1 – 3  dodatkowe cechy cech (i/lub zawartość treściową) dobrych programów szkoleniowych dla wolontariu-

szy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, mających działać w małych miejscowościach, które uważasz za waż-
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ne. 

 
 Im oferta szkoleń bardziej praktyczna i użyteczna, tym lepiej  

 Wiedza na tematy prawne – na przykład, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tworzenie prawa, 

ubezpieczenia, higiena etc.  

 Dobre umiejętności znajdywania dodatkowych pieniędzy poprzez fundraising, poszukiwanie sponsorów 

etc.  

 Podnoszenie umiejętności pracy z mediami społecznościowymi i komunikacja w Internecie  

 Podnoszenie umiejętności pracy jako liderów projektów, w zarządzaniu międzykulturowymi działaniami i 

wydarzeniami  

 Pozyskiwanie finansowania, fundraising 

 Wiedza księgowa 
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4. Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek 

Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury ze strony 

kluczowych interesariuszy. 

Celem tej części badania jest określenie skutecznych metod/sposobów wspierania wolontariuszy organizacji sektora 

kultury przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury. 

Oceń stwierdzenia dotyczące kluczowego wsparcia. 

 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia na temat metod/sposobów wsparcia 

wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury przez lokalne organizacje (i 

instytucje) sektora kultury, za ważne i istotne. 

 (Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) 
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4.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 

dla finansowania konkretnych aktywności w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa 

kulturowego. 
 

  11 1  

4.2 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w prowadzeniu dokumentacji działań, 

dokonywaniu płatności i obsługi księgowej realizowanych działań. 
1   1 1  

4.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu praktycznych kwestii 

takich jak: wynajem pomieszczeń, opracowywanie materiałów informacyjnych i 

promocyjnych, dystrybucja takich materiałów itp. 
 

1  1 1  

4.4 

Nowy wolontariusz/-ka potrzebuje osobistego, dodatkowego wsparcia czy 

mentoringu ze strony bardziej doświadczonego wolontariusza, menadżera czy 

konsultanta z organizacji sektora kultury, z którą współpracuje. 
 

  11 1  

4.5 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi władzami dla 
uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień i/lub wsparcia ze strony lokalnych 
władz samorządowych. 

 
 11  1  

4.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi instytucjami 

kultury w celu uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień  i współpracy przy 

konkretnych działaniach. 
 

 111    

4.7 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnym biznesem i 

organizacjami biznesowymi i okołobiznesowymi, biurami turystycznymi czy 

lokalnymi mediami by otrzymać od nich potrzebne wsparcie i współpracę. 
 

 111    

4.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w nawiązaniu kontaktów z realizatorami 

podobnych inicjatyw w innych miejscowościach, by móc wymieniać się do-

świadczeniami  i uczyć od innych/od siebie nawzajem. 
 

 1 11   

4.9 
Wolontariusz/-ka potrzebuje pomocy/wsparcia w nawiązaniu kontaktów i rozwi-
janiu kontaktów z odpowiednimi ogólnokrajowymi ekspertami, prelegentami i 
doradcami w dziedzinie kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

 
  111   

4.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w zapewnieniu skutecznej promocji i 

upowszechniania rezultatów działań organizacji sektora kultury, z którą współ-

pracuje, na poziomie regionalnym i krajowym. 
 

 1 11   

Pytanie otwarte. 

Wymień 1 – 3 dodatkowe metody/sposoby, które uważasz za ważne dla wspierania wolontariuszy sektora kultury 

przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury. 
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 Bardzo ważne jest wspieranie projektów przez samorządy  

 Każde doświadczenie i bezpośredni kontakt z odpowiednimi władzami, czy innymi interesariuszami będzie 

korzystny dla wolontariuszy  

 Wsparcie w bezpośrednich kontakcie z przedstawicielami władzy i innymi interesariuszami 

 Wiedza na temat dobrych wzorców  
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4. Interesariusze 

Status interesariuszy w badaniu 
Interesariusze – 8 mężczyzn i 9 kobiet narodowości duńskiej  - są aktywni zawodowo 

(oprócz jednej osoby). 1 osoba jest kuratorem w muzeum (wszystkie muzea w Danii mają 

swoich wolontariuszy). 

Gminy to: København, Rødovre, Slagelse, Mariagerfjord, Vejen, Lemvig and Guldborgsund. 

The museum is in Aalborg. 

Niestety nie było możliwe uzyskanie 25 ankiet od grupy reprezentującej interesariuszy. 

Wiek interesariuszy 

Wiek Mężczyźni Kobiety 

40 - 49 2 5 

50 - 59 4 3 

60 – 69 2 1 

70 - 79   

80 - 99   

Wykształcenie 

16 osób z grupy interesariuszy posiada wyższe wykształcenie podyplomowe, 1 ma wyż-

sze wykształcenie. 

Zatrudnienie 
Wszyscy interesariusze są zatrudnieni w sektorze publicznym. 

Zatrudnienie Mężczyźni  Kobiety 

Sektor prywatny   

Sektor publiczny 8 9 

Organizacje pozarządowe      

Studenci   

Niepracujący   
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1. Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy I 

wolontariuszek sektora kultury.  

Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i wolontariuszek sektora kultury, sztuki (w 

tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego. 

Celem tej części badania jest określenie kluczowych kompetencji, jakie powinien posiadać skuteczny/-a wolontariusz/-

ka działający/-a w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach/na nisko zaludnionych 

obszarach. 

Oceń stwierdzenia na temat kluczowych kompetencji  

 

Określ, na ile oceniasz dane stwierdzenie dotyczące kluczowych kompetencji i wie-

dzy, koniecznych do skutecznego działania jako wolontariusz/-ka w sektorze kultury 

w małych miejscowościach, jako ważne i istotne. 

 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) W
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1.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o tym, czy i w jaki sposób jakość 

oferty kulturalnej dostępnej w małych miejscowościach wpływa na decyzję o 

pozostaniu lub wyprowadzeniu się z małej miejscowości do większego miasta. 
1   13 3  

1.2 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań lokalnych organiza-

cji społecznych, obywatelskich (organizacji pozarządowych, grup nieformal-

nych) jako części wszystkich aktywności na terenie gminy. 
1   12 4  

1.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki spo-

sób działania w sektorze kultury w małych miejscowościach mogą promować 

demokratyczne uczestnictwo, integrację społeczności lokalnych i tożsamość 

lokalną. 

1  1 12 2  

1.4 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat sektora kultury, sztuki (w 

tym nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanych przez 

organizacje i instytucje tego sektora działaniach w konkretnej gmi-

nie/społeczności. 

1   8 8  

1.5 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań w ramach innych  

sektorów działalności woluntarystycznej w gminie, takich jak sektor  społeczny, 

humanitarny, pomocy społecznej, sportu, turystyki, itp. 
1  1 7 7  

1.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności społeczne i komunika-

cyjne aby móc angażować i włączać w działania różne grupy społeczne w 

lokalnych społecznościach. 
1   7 9  

1.7 
Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności planowania i zarzą-

dzania działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach. 1   7 9  

1.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami 

społecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komu-

nikacji w Internecie. 
   14 1 2 

1.9 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności związane z poszuki-

waniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraisingu, 

pozyskiwania sponsorów, etc. 
  7 8 1 1 

1.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat innych lokalnych interesa-

riuszy, którzy mogą wesprzeć i/lub włączyć się w działania kulturalne i arty-

styczne  w lokalnych społecznościach. 
  1 14 1 1 
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 Pytanie otwarte 

Jakie inne (dodatkowe) jeszcze kompetencje powinien posiadać skuteczny/-a  wolontariusz/-ka sektora kultury 

działający/-a w małych miejscowościach? Wymień 1 – 3 kompetencje, które uważasz za ważne. 

  Elastyczność  

 Swoje zdanie na dany temat 

 Fundraising 

 Potrzeba jakości 

 Zdolność do współpracy 

 Szacunek 

 Wytrwałość 

 Przedsiębiorczość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

2. Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i anga-

żowania nowych wolontariuszy/ wolontariuszek.  

Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i angażowania nowych wolontariuszy/ wolonta-

riuszek w działania organizacji sektora kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w 

małych miejscowościach/na nisko zaludnionych obszarach. 

Celem tej części badania jest określenie dobrych praktyk w pozyskiwaniu, rekrutowaniu i angażowaniu wolontariu-

szy/wolontariuszek sektora kultury przez organizacje z sektora kultury działające w małych miejscowościach. 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i rekru-

tacji wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie dla sku-

tecznego promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowo-

ściach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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2.1 

Organizacje sektora kultury powinny zapewnić wyczerpujące materiały 

informacyjne, gdzie byłyby omówione i zaprezentowane możliwe zadania 

wolontariusza/-ki w danej organizacji sektora kultury/sztuki/dziedzictwa 

kulturowego. 

 6 5  6  

2.2 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolonta-

riuszy/wolontariuszek jest ważna dla lokalnej społeczności i wspólnego 

dobra (odwołując się do pobudek idealistycznych). 
 1 8  8  

2.3 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolonta-

riuszy/wolontariuszek wzmocni społeczną sieć współpracy wolontariusza/-

ki (odwołując się do pobudek społecznych). 
 1 7 8 1  

2.4 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność w charak-

terze wolontariusza/wolontariuszki pozwoli na podniesienie kompetencji 

osobistych i profesjonalnych (lepsze CV) poprzez zaoferowanie dodatko-

wych szkoleń, mentoringu, etc. (odwołując się do pobudek osobistych 

dotyczących kariery) 

 1 8 8  1 

2.5 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariu-

szy/wolontariuszki są tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w lokal-

nych mediach czy na lokalnych tablicach informacyjnych w sklepach, 

bibliotekach czy domach kultury. 

 8  7 1 1 

2.6 

Najlepszym sposobem na zainteresowanie i zrekrutowanie wolontariu-

szy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury jest wykorzystanie w 

tym celu mediów społecznościowych, kiedy to kluczowe osoby z organi-

zacji kulturalnej poszukującej wolontariuszy/-ek wykorzystują swoje wła-

sne sieci kontaktów w mediach społecznościowych. 

 1 1 7 8  

2.7 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariuszy/-ki 

jest pozwolenia kluczowym osobom w lokalnej organizacji kultury na 

wykorzystanie ich własnych, osobistych kontaktów i prywatnych sieci 

współpracy (poza internetowymi mediami społecznościowymi). 

 1  7 8 1 

2.8 
Najlepszym sposobem rekrutacji wolontariuszy/wolontariuszek przez 
organizacje sektora kultury jest zaangażowanie innych lokalnych organi-

 7 8 1  1 
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zacji pozarządowych w rekrutację, gdyż dzięki temu zyskujemy kontakty z 
nowymi grupami/ organizacjami, które mogą być zainteresowane zaanga-
żowaniem się w działalność kulturalną. 

2.9 

 

Organizacje sektora kultury, które potrzebują pozyskać nowych wolonta-

riuszy/wolontariuszki, powinny udostępniać dane konkretnej osoby kon-

taktowej, do której mogą pisać/ telefonować osoby zainteresowane wolon-

tariatem. 

 1  8 7 1 

2.10 

Organizacje kulturalne, które potrzebują pozyskać wolontariu-

szy/wolontariuszki, jako pierwszy krok, powinny udostępniać rejestrację 

on-line dla zainteresowanych współpracą osób, dostępną z poziomu 

strony internetowej organizacji. 

 

 8  11 1  

Pytanie otwarte: 

Wymień 1 – 3 (dodatkowe) sposoby/metody, które uważasz za ważne w skutecznym pozyskiwaniu wolontariu-

szy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury działające w małych miejscowościach. 

  Wiedza o obszarze, którego dotyczy wolontariat  

 Budowanie na własnych umiejętnościach i zainteresowaniach wolontariuszy 

 Kontakt osobisty 

 Pozytywne środowisko społeczne 

 Dobra komunikacja 

 Szeroki horyzont lokalny 

 Publikacje w prasie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

3. Najlepsze programy szkoleniowe dla wolontariuszy/wolontariuszek.  

Określenie cech i zawartości najlepszych programów szkoleniowych dla wolontariuszy/wolontariuszek orga-

nizacji sektora kultury działających w małych miejscowościach/na nisko zaludnionych obszarach. 

Celem tej części badania jest określenie cech (i zawartości treściowej) dobrych programów szkoleniowych dla wolon-

tariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, którzy już działają – lub chcieli by działać – w małych miejscowo-

ściach. 

Oceń stwierdzenia na temat programów szkoleniowych dla wolontariu-

szy/wolontariuszek organizacji sektora kultury 

Określ, na ile oceniasz poniższe twierdzenia na temat programów szkoleniowych dla 

wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury jako ważne/istotne dla 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

 (Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) 
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3.1 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się rozpoznawać i oceniać swój profil kom-

petencji jako wolontariusza/wolontariuszki organizacji sektora kultury (własne 

silne i słabe strony).  
2 20 3   

3.2 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się jasno wyrażać swoje potrzeby i prioryte-

ty dotyczące dodatkowych szkoleń dla uzyskania potrzebnych im, dodatko-

wych kompetencji.  
 20 2 3  

3.3 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię 

na temat głównych wyzwań dla małych miejscowości by przeciwdziałać tren-

dowi migracji z małych miejscowości do większych miast.   
1 20  4  

3.4 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię 

na temat tego, jakimi sposobami organizacje sektora kultury i ich wolontariu-

sze/wolontariuszki mogą wprowadzać zmiany na lepsze w swoich środowi-

skach lokalnych. 
 

11 11 2 1  

3.5 

Wolontariusze potrzebują mieć świadomość pozytywnej relacji pomiędzy 

dobrą ofertą kulturalną a promocją uczestnictwa obywatelskiego, integrowania 

lokalnej społeczności i tożsamości lokalnej.   
11 11 2 1  

3.6 

Wolontariusze potrzebują znać główne działania organizacji sektora kultury i 

ich interakcje z innymi głównymi interesariuszami w społecznościach lokal-

nych.  
 12 12 1  

3.7 

Wolontariusze potrzebuj ą mieć wiedzę na temat innych sektorów działalności 

woluntarystycznej w gminie, takich jak: pomoc społeczna, pomoc humanitarna, 

sport, turystyka i inne.  
 122 12  1 

3.8 

Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności związane z poszukiwa-

niem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraising, 

pozyskiwanie sponsorów, etc.  
 11 1 12 1 

3.9 

Wolontariusze potrzebują mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami spo-

łecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komunika-

cji w Internecie.  
 23  1 1 

3.10 
Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności planowania i zarządzania 

działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach. 
 

 1 22 1 1 

Pytanie otwarte:  

Wymień 1 – 3  dodatkowe cechy cech (i/lub zawartość treściową) dobrych programów szkoleniowych dla wolontariu-

szy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, mających działać w małych miejscowościach, które uważasz za ważne. 
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  Wiedza na temat mediów społecznościowych i Internetu 

 Zarządzanie projektem 

 Fundraising 

 Wiedza na tematy prawne – zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, prawo budowlane, prawa autor-

skie, ubezpieczenia, higiena  

 Komunikacja 

 Organizacja 

 Planowanie 
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4. Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek 

Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury ze strony 

kluczowych interesariuszy. 

Celem tej części badania jest określenie skutecznych metod/sposobów wspierania wolontariuszy organizacji sektora 

kultury przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury. 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i rekrutacji 

wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie dla skutecznego 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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4.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 

dla finansowania konkretnych aktywności w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa 

kulturowego. 
 

  16 1  

4.2 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w prowadzeniu dokumentacji działań, 

dokonywaniu płatności i obsługi księgowej realizowanych działań. 
5   6 6  

4.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu praktycznych kwestii 

takich jak: wynajem pomieszczeń, opracowywanie materiałów informacyjnych i 

promocyjnych, dystrybucja takich materiałów itp. 
 

5  6 6  

4.4 

Nowy wolontariusz/-ka potrzebuje osobistego, dodatkowego wsparcia czy 

mentoringu ze strony bardziej doświadczonego wolontariusza, menadżera czy 

konsultanta z organizacji sektora kultury, z którą współpracuje. 
 

  16 1  

4.5 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi władzami dla 
uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień i/lub wsparcia ze strony lokalnych 
władz samorządowych. 

 
 16  1  

4.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi instytucjami 

kultury w celu uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień  i współpracy przy 

konkretnych działaniach. 
 

 17    

4.7 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnym biznesem i 

organizacjami biznesowymi i okołobiznesowymi, biurami turystycznymi czy 

lokalnymi mediami by otrzymać od nich potrzebne wsparcie i współpracę. 
 

 17    

4.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w nawiązaniu kontaktów z realizatorami 

podobnych inicjatyw w innych miejscowościach, by móc wymieniać się do-

świadczeniami  i uczyć od innych/od siebie nawzajem. 
 

 1 16   

4.9 
Wolontariusz/-ka potrzebuje pomocy/wsparcia w nawiązaniu kontaktów i roz-
wijaniu kontaktów z odpowiednimi ogólnokrajowymi ekspertami, prelegentami i 
doradcami w dziedzinie kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

 
  17   

4.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w zapewnieniu skutecznej promocji i 

upowszechniania rezultatów działań organizacji sektora kultury, z którą współ-

pracuje, na poziomie regionalnym i krajowym. 
 

 1 16   

Pytanie otwarte. 

Wymień 1 – 3 dodatkowe metody/sposoby, które uważasz za ważne dla wspierania wolontariuszy sektora kultury 

przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury. 
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  Wsparcie w bezpośrednich kontaktach z władzami i innymi interesariuszami  

 Bardzo ważne jest, by samorząd wspierał projekty  

 Ustrukturyzowane, wspólne spotkania  

 Szkolenia ze współpracy, organizacji, planowania  

 Samorząd powienien wspierać finansowo 
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Komentarze dotyczące kwestionariusza 
Jeżeli masz komentarze czy uwagi krytyczne związane z kwestionariuszem, lub jeśli chciałbyś/chciałabyś wyja-

śnić/rozwinąć swoje wypowiedzi – zapraszamy do opisania ich poniżej: 

Uwagi ogólne 

Trochę “trudny” do wypełnienia. 

Trudno było odpowiedzieć na niektóre pytania. Ponieważ w "najlepszym świecie" powinieneś być dobrze poinformowany 

i przygotowany, a następnie mieć wszystkie właściwe odpowiedzi. Jednak mogłoby to zrobić niewielu; inaczej kwestiona-

riusz mogłaby wypełnić tylko „elita”. Każdy musi mieć możliwość pracy jako wolontariusz w dowolnej dostępnej dziedzi-

nie. A nie każdy chce uczestniczyć w szkoleniach. Jednak ten temat nie pojawia się w odpowiedziach.   

Zbyt akademicki. 

Podobały mi się pytania otwarte. Czuję, że w kwestionariuszu brakuje czegoś ważnego, ale nie wiem, co to jest. Coś 

związanego z motywacją, kształtowaniem tożsamości, możliwości wzięcia indywidualnej odpowiedzialności, integralno-

ści…uczenie się o liderstwie i współpracy, planowaniu projektu… bycie wolontariuszem dotyczy uczuć ludzi, lubienia… 

miar jakościowych, nie ilościowych.  

Niektóre pytania były trudne do zrozumienia.  

Przydała by się kategoria “nie dotyczy” . 

1. Komentarze dotyczące pytań o kluczowe kompetencje wolontariuszy/wolontariuszek sektora kultury działają-

cych w małych miejscowościach: 

Brak komentarzy. 

2. Komentarze dotyczące sposobów pozyskiwania i rekrutowania wolontariuszy/wolontariuszek przez organiza-

cje sektora kultury działające na nisko zaludnionych obszarach: 

Nie byłem pewny czy, w otwartych pytaniach, powinienem priorytetyzować, czy podkreślać tematy już poruszone w 

kwestionariuszu, czy też powinienem dodać coś nowego.  Dlatego zrezygnowałem z udzielania tam odpowiedzi. 

3. Komentarze do pytań dotyczących najlepszych ofert szkoleniowych dla wolontariuszy/wolontariuszek organi-

zacji sektora kultury: 

Brak komentarzy. 

4. Komentarze do pytań dotyczących potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sekto-

ra kultury ze strony lokalnych organizacji (i instytucji) kultury: 

Brak komentarzy. 

5. Komentarze dotyczące pytań o potrzebne wsparcie dla wolontariuszy/wolontariuszek sektora kultury ze stro-

ny innych lokalnych interesariuszy (przedsiębiorstw, mediów, organizacji turystycznych, biznesowych, około-

biznesowych etc.): 

Brak komentarzy. 
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5. Wywiady 
 

Narodowe Stowarzyszenie Wolontariuszy Rad Kultury współpracuje obecnie w ramach 3 

projektów, dotyczących mało zaludnionych terenów. Naturalnym jest zatem pytanie o 

zdanie osób, biorących udział w tych projektach. Grupa, z którą był przeprowadzany wy-

wiad składała się z 3 uczących się, 2 organizatorów kształcenia oraz 1 interesariusza. 

Respondenci 
Trzej uczący się i dwaj organizatorzy kształcenia są wolontariuszami w projekcie: „Cultu-

ral Track”. Projekt ma miejsce na wyspie Falster na południu Danii. Dwaj organizatorzy 

kształcenia są kobietami w wieku 55+; 3 uczący się są mężczyznami w zbliżonym wieku 

do kobiet. Interesariuszem jest pracownik wydziału kultury w gminie. 

  

Zarówno trzy kobiety jak i dwóch mężczyzn są wolontariuszami w lokalnej stacji pomp, 

przekształconej w muzeum. W muzeum można zobaczyć straty, jakie powodowały dawne 

powodzie, skutkując potrzebą wybudowania stacji pomp. Stacja pomp jest częścią zanie-

dbanego ośrodka dziedzictwa kulturowego, gdzie wolontariusze postawili sobie za cel, 

odbudować ją, tak aby przyciągnąć zarówno turystów jak i nowych mieszkańców. Wszy-

scy obecni mieszkańcy wyspy nie chcą się wyprowadzać i mają pomysły na to, aby lokalna 

społeczność była większa. 

Ponadto dwie kobiety są członkiniami lokalnej rady kultury, która razem z Narodowym 

Stowarzyszeniem Wolontariuszy Rad Kultury jest inicjatorem projektu. 

Widoki na przyszłość i perspektywy 
Dwoje organizatorów kształcenia zapewnia, że wolontariusze dostaną niezbędne narzę-

dzia do projektu. Wcześniej wypowiedzieli się oni w kwestii  - co jest potrzebne do reali-

zacji takiego projektu. 

Uważają oni, że bardzo ważnym czynnikiem jest fakt zamieszkiwania na danym terenie i 

chęć zrobienia tam czegoś dla dobra lokalnej społeczności. Ważne jest też, aby stale 

utrzymywać atrakcyjność miejsca, tak aby przyciągać nowych mieszkańców. Zatem bar-

dzo ważne jest dla nich, żeby znajdowali się tam wolontariusze, którzy mają pomysły na 

uatrakcyjnienie miejsca, gdzie mieszkają oraz osoby, które potrafią zamienić pomysły w 

realne działania. Musi być osoba/by, która wierzy w słuszność danej idei i nie boi się jej 

rozpowszechniać. Ponadto bardzo ważny jest fakt zaangażowania osób w wypracowanie 

projektu, tak aby idea projektu nie była narzucona z góry. Daje to poczucie bycia autorem 

idei projektu. 

Żeby projekt okazał się sukcesem ważne jest również, aby zaznajomić wolontariuszy z 

dziedzinami, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia, jak np. rekrutacja, pozyskiwanie 

funduszy, lobbowanie itp. Dlatego na początku projektu odbyło się seminarium, na któ-

rym dyskutowano o wielu z tych rzeczy.  
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W pierwszej kolejności trzeba poinformować wolontariuszy o pomysłach, jakie już istnie-

ją w kwestii realizacji projektu, dlaczego projekt jest ważny dla mieszkańców, od kiedy 

możemy dane miejsce zaliczyć do dziedzictwa kulturowego – ważne też jest, żeby opo-

wiedzieć historię miejsca. Na tym etapie został zaproszony lokalny historyk. 

Dodatkowo istotnym jest, ażeby wysłuchać nie tylko ludzi bezpośrednio zaangażowanych 

w projekt, ale wszystkich wolontariuszy. Zatem kreatywność jest bardzo ważna, umiejęt-

ności społeczne, czy respektowanie różnych punktów widzenia. 

Po obiedzie uczestnicy zostali przydzieleni do różnych grup warsztatowych według roli, 

jaką pełnią w projekcie. Prelegenci wyjaśnili - co jest wymagane na danym etapie projek-

tu. Nie wszyscy wolontariusze posiadali takie same umiejętności i wiedzę na temat pro-

jektu, więc istotne było, że mogli się wzajemnie uzupełniać w niezbędnym zakresie, co w 

rezultacie powinno dać dobre rezultaty. 

Interesariusz, którym był pracownik wydziału kultury w gminie ocenił (bazując na wcze-

śniejszych doświadczeniach, jakie miał z wolontariuszami), że gmina jest bardzo zaintere-

sowana projektem i wsparłaby go finansowo. 
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II. Anglia 
- Mapowanie niezbędnych kompetencji wolontariuszy kultury na 

mało zaludnionych terenach w East Lancashire, Anglia. 

 

 

Opracowane przez: 

Laraine Winning, Up for Arts director and Development Officer of Voluntary 

Arts England 

Liverpool, 16 marzec 2017  

 

1. Zastosowana metodologia 
Badanie poniższe zostało przeprowadzone w celu określenia niezbędnych kompetencji 

dla wolontariuszy kultury, badających i promujących działania z dziedziny kultury i sztuki 

na mało zaludnionych terenach w Pennine Lancashire, Anglia, Wielka Brytania. 

Celem badania jest identyfikacja obszarów wymagających szkoleń, tak aby wyposażyć 

wolontariuszy w umiejętności, dzięki którym będą w stanie zapewnić lokalnym społecz-

nościom możliwość dostępu do różnych form partycypacji, jeśli chodzi o takie dziedziny 

jak: sztuka i kultura. Badania również zidentyfikowały etapy rozwoju wolontariuszy w 

zakresie rozwoju osobistego, spełniania się, czy nauki. 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe badania 
Celem ogólnym była identyfikacja istotnych warunków, dla których wolontariusze kultury 

realizują z sukcesem działania w obszarach takich, jak: sztuka amatorska, działania kultu-

ralne i związane z miejscami dziedzictwa kulturowego, z udziałem wolontariuszy na mało 

zaludnionych terenach - celem zapewnienia inter-dyscyplinarnych możliwości dla spo-

łeczności lokalnych z wartością dodaną w postaci uczestnictwa obywatelskiego, poprawy 

więzi społecznych oraz lokalnej tożsamości. 

Cele szczegółowe:  

 Określenie kompetencji kluczowych już działających z sukcesami wolontariuszy 

kultury 

 Określenie dobrych praktyk w zakresie  zaangażowania wolontariuszy na mało za-

ludnionych terenach 

 Określenie dobrych praktyk w zakresie szkoleń wolontariuszy na mało zaludnio-

nych terenach 
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 Określenie właściwego wsparcia ze strony stowarzyszeń kulturalnych dla wolon-

tariuszy kultury, włączając w to standardy w zakresie dobrych praktyk 

 Określenie właściwego wsparcia ze strony innych lokalnych interesariuszy dla wo-

lontariuszy ze sfery kultury 

Kluczowi respondenci w badaniu 

a) Organizatorzy kształcenia (menadżerowie, szefowie stowarzyszeń zajmujących 

się kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym w organizacjach partnerskich i in-

nych sieciach). 

 Super Slow Way (Creative People and Place Programme finansowany przez Arts 

Council in England) 

 Canal & River Trust (instytucja charytatywna, zajmująca się ochroną środowiska) 

 Voluntary Arts England 

Organizacje wymienione poniżej nie uczestniczyły w badaniu bezpośrednio z użyciem 

kwestionariusza, ale na podstawie uprzednio dostarczonej dokumentacji. Wyniki badań z 

tych organizacji zostały również załączone, mając na uwadze ich duże kompetencje w 

takich obszarach jak: uczenie się przez całe życie i wolontariat. 

 Organizacje zajmujące się sztuką amatorską i rękodziełem (gildie, stowarzyszenia, 

towarzystwa sztuki i rękodzieła) 

 Szkoły średnie lub organizatorzy kształcenia, jak Workers Education Association 

 Govt learning networks across England, takie jak the Learning and Enterprise 

Partnerships (LEP’s). 

 Rządowe sieci nauczania w Anglii np. the Learning and Enterprise Partnerships 

(LEP’s) 

 Lancashire County Council – Arts Service. 

 Rada Hrabstwa Lancashire - Arts Service 

 BBC Radio Lancashire / Up for Arts 

 

b) Uczący się (aktywni członkowie, którzy do pewnego stopnia już są zaangażowani jako 

wolontariusze lub mogą być aktywnymi wolontariuszami, jeśli idzie o sektor kultury): 

 Wszyscy zarejestrowani i potencjalni wolontariusze Super Slow Way 

 Nowi wolontariusze – Społeczne Centrum Sztuki Oswaldtwistle 

 BBC Radio Lancashire – nowi wolontariusze zainspirowani przez radiowe pro-

gramy, przykłady z życia codziennego lub czyjeś działania 

 Wolontariusze przypisani do różnych centrów wolontariatu lub internetowych 

sieci, takich jak Do It 
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c) Pozostali interesariusze (lokalne organizacje pozarządowe z sektorów innych niż kul-

tura, gminny departament kultury, lokalne instytucje kulturalne, lokalne stowarzyszenia 

biznesowe, biuro turystyczne, lokalne media)  

  

 Blackburn with Darwen Borough Council 

 Blackburn and Darwen Volunteer Centre 

 Voluntary Arts England 

 Burnley Library 

 Centra kultury – lokalne muzea i galerie 

 Organizacje trzeciego sektora: Age Concern, RVS, Shelter, BCTV, Groundwork 

Trust. 

 Narodowa Rada ds. Organizacji Wolontariackich 

 ACRE – Action with Communities in Rural England. 



44 

 

2. Wyniki badań kwestionariuszowych 

Informacje ogólne i statystyczne  

Poniższe informacje pomogą nam ocenić, czy czynniki takie jak narodowość, płeć, wiek, pochodzenie społeczne czy 

poziom wykształcenia powodują wyraźne różnice w odpowiedziach na kolejne pytania dotyczące działalności wolonta-

riackiej na nisko zaludnionych obszarach.  

A 

Narodowość/ Oby-

watelstwo 

Wielka 

Brytania 
Dania Węgry Polska Portugalia Inne 

Mieszkam w… 

(zaznacz jedno pole) 
100%      

B 

Mój status w tym 

badaniu 

Uczący się: 

Obecny lub 

przyszły 

wolonta-

riusz/wolontar

iuszka w 

sektorze 

kultury 

 

Organizator 

kształcenia: 

Aktywny/-a w 

organizacji 

społecznej 

sektora 

kultury.1 

 

Interesa-

riusz/-ka 1: 

Przedstawi-

ciel/-ka orga-

nizacji poza-

rządowej 

działającej w 

sektorach 

innych niż 

sektor kultury  

Interesa-

riusz/-ka 2: 

Przedstawi-

ciel/-ka 

lokal-

nej/samorzą

dowej insty-

tucji kultury 

Interesa-

riusz/-ka 3:  

Przedsiębior-

ca, przedsta-

wiciel/-ka 

lokalnych 

mediów, 

organizacji 

turystycznych 

etc. 

Interesa-

riusz/ka 4: 

Inny interesa-

riusz/-ka  

Reprezentuję… 

(zaznacz jedno pole) 
39% 35% 11% 15%   

C 

Płeć Mężczyzną Kobietą 

Jestem… 

(zanzacz jedno pole) 
33% 67% 

D 

Wiek 
18 – 29  

lat 

30 – 39   

lat 

40 – 49   

lat 

50 – 59  

lat 

60 – 69   

lat 

70 – 99  

lat 

Mam … lat 

(zaznacz jedno pole) 
17% 30% 26% 21% 5% 1% 

E 

Poziom wykształcenia 

Gimnazjalne 

 

Śred-

nie/zawodow

e 

Licencjackie Magisterskie Podyplomowe Inne 

Mój poziom wykształ-

cenia to….(zaznacz 

jedno pole) 

- 14%  35% 50% 1% 

F 

Zatrudnienie 
Sektor pry-

watny 

Sektor pub-

liczny 

Organizacja 

pozarządowa 

(np. stowarzy-

szenie, funda-

cja)  

Uczeń/student Nie pracuję 

(emeryt/-ka, 

bezrobotny/-a, 

etc.) 

Inne 

Moje miejsce zatrud-

nienia to … 

(Zaznacz jedno pole)  

15% 15% 50%  20%  

                                                           

1 Wolontariusz/-ka w organizacji sektora kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego,(= Aktywnie 
uczestniczący/-a w działalności kulturalnej/artystycznej).  
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1. Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy I 

wolontariuszek sektora kultury.  

Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i wolontariuszek sektora kultury, sztuki 

(w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego. 

Celem tej części badania jest określenie kluczowych kompetencji, jakie powinien posiadać skuteczny/-a wolonta-

riusz/-ka działający/-a w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach/ na nisko za-

ludnionych obszarach. 

Oceń stwierdzenia na temat kluczowych kompetencji  

 

Określ, na ile oceniasz dane stwierdzenie dotyczące kluczowych kompetencji i 

wiedzy, koniecznych do skutecznego działania jako wolontariusz/-ka w sekto-

rze kultury w małych miejscowościach, jako ważne i istotne. 

 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) W
 o

gó
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 s
ię

 n
ie
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m
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N
ie

 w
ie

m
  

1.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o tym, czy i w jaki sposób 

jakość oferty kulturalnej dostępnej w małych miejscowościach wpływa 

na decyzję o pozostaniu lub wyprowadzeniu się z małej miejscowości 

do większego miasta. 

  
50% 50% 

 
 

1.2 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań lokalnych 

organizacji społecznych, obywatelskich (organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych) jako części wszystkich aktywności na terenie gmi-

ny. 

  
50% 29% 21%  

1.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki 

sposób działania w sektorze kultury w małych miejscowościach mogą 

promować demokratyczne uczestnictwo, integrację społeczności lokal-

nych i tożsamość lokalną. 

  
31% 31% 38%  

1.4 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat sektora kultury, 

sztuki (w tym nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego oraz podej-

mowanych przez organizacje i instytucje tego sektora działaniach w 

konkretnej gminie/społeczności. 

 
10% 14% 22% 54%  

1.5 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań w ramach 

innych  sektorów działalności woluntarystycznej w gminie, takich jak 

sektor  społeczny, humanitarny, pomocy społecznej, sportu, turystyki, 

itp. 

  
33% 28% 39%  

1.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności społeczne i 

komunikacyjne aby móc angażować i włączać w działania różne grupy 

społeczne w lokalnych społecznościach. 
  

22% 25% 53%  

1.7 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności planowania i 

zarządzania działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych spo-

łecznościach. 
 

15% 10% 21% 54%  

1.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o i umiejętność pracy z me-

diami społecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowa-

dzenia komunikacji w Internecie. 
 

9% 64% 27% 
 

 

1.9 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności związane z 

poszukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, 

np. fundraisingu, pozyskiwania sponsorów, etc. 
 

26% 21% 24% 29%  
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1.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat innych lokalnych 

interesariuszy, którzy mogą wesprzeć i/lub włączyć się w działania 

kulturalne i artystyczne  w lokalnych społecznościach. 
 

15% 34% 14% 37%  

 Pytanie otwarte 

Jakie inne (dodatkowe) jeszcze kompetencje powinien posiadać skuteczny/-a  wolontariusz/-ka sektora kultury 

działający/-a w małych miejscowościach/ na nisko zaludnionych obszarach? Wymień 1 – 3 kompetencje, które 

uważasz za ważne. 

 Inne kompetencje wymienione podczas wywiadów i dyskusji grupowych:  

 Umiejętności komunikacyjne miały ogromne znaczenie, szczególnie skuteczne porozumiewanie się (w 

mowie i w piśmie), a ponadto wykorzystanie właściwego podejścia i brzmienia dla komunikacji z różnymi 

ludźmi z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych. 

 Umiejętności miękkie: jak jednostki mogą poprawić zaufanie do siebie samych/poczucie własnej warto-

ści, co da im niezbędne umiejętności interpersonalne, aby skuteczniej angażować społeczności, do któ-

rych trudno dotrzeć. 

 Umiejętności badawcze – by dowiedzieć się, co [wolontariusze] potrzebują wiedzieć o lokalnych społecz-

nościach, by mogli zaoferować odpowiednie wsparcie. Korzystanie z sieci społecznych on-line i niefor-

malnych sieci kontaktów zostało uznane za ważne jako budujące zaufanie w lokalnych społecznościach. 

Również – rozwijanie relacji z lokalnymi działaczami, pracownikami socjalnymi, wspólnotami religijnymi, 

lokalnymi politykami  i radnymi.   

 Mierzenie oddziaływania – by wolontariusze  mogli rozpoznać te metody i narzędzia, które pomogą im 

potem w ocenie osiągniętych rezultatów.  

 Informacja zwrotna – dla wolontariuszy, by docenili ważność zbierania informacji zwrotnych ze źródeł 

pierwotnych i wtórnych, np. badania źródłowe, grupy fokusowe, badania na losowych próbach, kwestio-

nariusze, wywiady, materiały filmowe – video-pamiętniki, cytaty, zdjęcia.  

 Ewaluacja – dla wolontariuszy w celu rozpoznania potrzeby ewaluacji i tego, jak zgromadzone informacje 

można potem wykorzystać dla lepszego planowania działań. Włączając np. dane jakościowe i ilościowe, 

studia przypadków, formalne i nieformalne badania (anegdoty), włączając osobiste świadectwa.  

 Networking – działania, które pomagają wolontariuszom budować wspierające sojusze w międzysekto-

rowych sieciach, np. zdrowie i dobrostan, uczenie się itp.  

 Znajomość różnych kultur istniejących w społecznościach – wiedza o różnych kulturach, ich zwyczajach, 

wierzeniach.  

 Otwartość i chęć uczenia się nowych rzeczy, by swoim pozytywnym nastawieniem zachęcać i motywo-

wać innych do próbowania nowych rzeczy.  

 Świadomość korzyści z uczestnictwa w działaniach artystycznych i kulturalnych, o osobistych korzy-

ściach dla zdrowia i dobrostanu jednostki. Jednocześnie – powinny być także rozpoznane bariery, które 

powstrzymują ludzi przed uczestnictwem w takich aktywnościach – i znalezione odpowiednie rozwiąza-

nia.  

 Świadomość potrzeby podróżowania i organizowania szkoleń w różnych miejscach – biorąc pod uwagę 

to, że usługi bywają rozproszone, a niektóre społeczności wyizolowane (transport jest tu kluczowym 

czynnikiem). Wolontariusze powinni być chętni i zdolni do podróżowania.  

 Koordynowanie wycieczek grupowych – wolontariusze sektora kultury potrzebują mieć zdolność do 

wzięcia odpowiedzialności za małą grupę ludzi wyjeżdżających, aby uczestniczyć w wydarzeniach kultu-

ralnych, czy artystycznych.  

 Zanim wizyta/ wyjazd w celach kulturalnych się odbędzie, powinna zostać przeprowadzona,  dla każdej 

wizyty. czy uczestnictwa w wydarzeniu, ocena ryzyka, włączając dostarczenie szczegółowych informacji 

o dostępności, koszcie, ramach czasowych, transporcie, wyżywieniu, usługach wspierających (czy po-

trzebujemy specjalistów, którzy pomogą uczestnikom z niepełnosprawnością?). 

 Wolontariusze mają odpowiednie procesy wsparcia na miejscu np. standardy, podręcznik, recenzje, 
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strategie wyjścia, wytyczne, formularze wydatków dla wolontariuszy, świadomość swoich  -  a także ich 

organizacji partnerskich - praw i obowiązków, procedury zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa, proce-

dury składania skarg. 

 

Informacja zwrotna z wywiadów oraz rozmowy z respondentami   

1.2 /1.4 Uważa się, że nie ma osoby, która wie o wszystkim co dzieje się w okolicy oraz 

należy podkreślić fakt, iż każdy ma jakąś przydatną wiedzę, którą powinien dzielić się z 

innymi wolontariuszami. Siła tkwi w pracy zespołowej. 

1.7 Wolontariusze uważają, że powinni być wspierani przez koordynatora programu w 

zakresie planowania wydarzeń, czy zarządzania. 

1.8 Uważa się, że nie jest konieczne, aby wszyscy wolontariusze znali media społeczne i 

Internet, jak ci wolontariusze, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, aby wziąć od-

powiedzialność za tą dziedzinę, jednocześnie niektórzy nie byli szczególnie zainteresowa-

ni mediami społecznościowymi lub Internetem. 

1.9 Pojawił się pomysł ażeby koordynator programu wspierał wolontariuszy w pozyski-

waniu funduszy. Również wparcie nowych inicjatyw, czy szkolenia w zakresie pozyski-

wania funduszy uznano za wartościowe. 

1.10 Wsparcie w budowaniu potencjału, pozyskiwanie funduszy oraz szkolenia to zagad-

nienia, którymi powinien zajmować się menadżer projektu. 
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2. Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i anga-

żowania nowych wolontariuszy/ wolontariuszek.  

Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i angażowania nowych wolontariuszy/ wolon-

tariuszek w działania organizacji sektora kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego 

w małych miejscowościach. 

Celem tej części badania jest określenie dobrych praktyk w pozyskiwaniu, rekrutowaniu i angażowaniu wolontariu-

szy/wolontariuszek sektora kultury przez organizacje z sektora kultury działające w małych miejscowościach/ na 

nisko zaludnionych obszarach. 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i 

rekrutacji wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie 

dla skutecznego promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych 

miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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2.1 

Organizacje sektora kultury powinny zapewnić wyczerpujące mate-

riały informacyjne, gdzie byłyby omówione i zaprezentowane możli-

we zadania wolontariusza/-ki w danej organizacji sektora kultu-

ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

 
7% 44% 

 
44% 5% 

2.2 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność 

wolontariuszy/wolontariuszek jest ważna dla lokalnej społeczności i 

wspólnego dobra (odwołując się do pobudek idealistycznych). 
  

31% 30% 39%  

2.3 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność 

wolontariuszy/wolontariuszek wzmocni społeczną sieć współpracy 

wolontariusza/-ki (odwołując się do pobudek społecznych). 
  

31% 31% 38%  

2.4 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność w 

charakterze wolontariusza/wolontariuszki pozwoli na podniesienie 

kompetencji osobistych i profesjonalnych (lepsze CV) poprzez zaofe-

rowanie dodatkowych szkoleń, mentoringu, etc. (odwołując się do 

pobudek osobistych dotyczących kariery) 

  
22% 38% 40%  

2.5 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariu-

szy/wolontariuszki są tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w 

lokalnych mediach czy na lokalnych tablicach informacyjnych w 

sklepach, bibliotekach czy domach kultury. 

  
12% 23% 65%  

2.6 

Najlepszym sposobem na zainteresowanie i zrekrutowanie wolonta-

riuszy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury jest wykorzy-

stanie w tym celu mediów społecznościowych, kiedy to kluczowe 

osoby z organizacji kulturalnej poszukującej wolontariuszy/-ek wyko-

rzystują swoje własne sieci kontaktów w mediach społecznościo-

wych. 

  
12% 37% 51%  

2.7 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariu-

szy/-ki jest pozwolenia kluczowym osobom w lokalnej organizacji 

kultury na wykorzystanie ich własnych, osobistych kontaktów i pry-

watnych sieci współpracy (poza internetowymi mediami społeczno-

  
37% 14% 49%  
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ściowymi). 

2.8 

Najlepszym sposobem rekrutacji wolontariuszy/wolontariuszek przez 

organizacje sektora kultury jest zaangażowanie innych lokalnych 

organizacji pozarządowych w rekrutację, gdyż dzięki temu zyskujemy 

kontakty z nowymi grupami/ organizacjami, które mogą być zaintere-

sowane zaangażowaniem się w działalność kulturalną. 

  
36% 14% 50%  

2.9 

Organizacje sektora kultury, które potrzebują pozyskać nowych 

wolontariuszy/wolontariuszki, powinny udostępniać dane konkretnej 

osoby kontaktowej, do której mogą pisać/ telefonować osoby zainte-

resowane wolontariatem. 

  
21% 32% 47%  

2.10 

Organizacje kulturalne, które potrzebują pozyskać wolontariu-

szy/wolontariuszki, jako pierwszy krok, powinny udostępniać reje-

strację on-line dla zainteresowanych współpracą osób, dostępną z 

poziomu strony internetowej organizacji. 

5% 7% 15% 38% 
 

11% 

 

Uwagi 

2.1   Dało się zauważyć pewną dwuznaczność w odpowiedziach uzyskanych od respon-

dentów, np. o tworzeniu skomplikowanych materiałów do prezentacji lub odnośnie pew-

ności w wygłaszaniu prezentacji.  

2.9 Nie jest uważane za dobą praktykę, zarówno przez organizacje partnerskie, jak przez 

wolontariuszy, aby przekazywać swoje dane osobowe. 

2.10. Wolontariusze lokalni nie są z zasady rekrutowani za pomocą elektronicznych na-

rzędzi. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że uda się ich zrekrutować osobiście poprzez 

kontakty osobiste lub poprzez udział na imprezie degustacyjnej. 

 
Pytanie otwarte: 

Wymień 1 – 3 (dodatkowe) sposoby/metody, które uważasz za ważne w skutecznym pozyskiwaniu wolontariu-

szy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury działające w małych miejscowościach/ na nisko zaludnionych 

obszarach?. 

 

2a 
Poniższe propozycje zostały wymienione jako najbardziej adekwatne dla pozyskiwania wolontariu-

szy/wolontariuszek w małych miejscowościach/ na nisko zaludnionych obszarach:  

 Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne – kluczowe są umiejętności jasnego wypowiadania 

się, i w mowie i w piśmie, oraz bycie świadomym najbardziej adekwatnych metod komunikacji z różnymi 

grupami w społecznościach lokalnych, by wzmacniać poczucie zaufania, akceptacji i zaangażowania.  

 Wiedza na temat lokalnej prasy i jej czytelników -  wiedza o tym, jakie lokalne tytuły istnieją i jakie są 

możliwości publikacji w nich, np. darmowa prasa, cykliczne ulotki reklamowe, newslettery, grupy w me-

diach społecznościowych, artykuły redakcyjne i możliwości darmowej reklamy.  

 Używanie mediów społecznych i różnych platform do budowania „wirtualnych społeczności wolontariu-

szy”, by pokazać możliwości i zainspirować innych.  

 Znajomość sposobów nawiązywania kontaktów z lokalnymi grupami, klubami, ośrodkami - wiedząc jak, w 

jak najlepszy sposób, zrobić pierwsze podejście i podtrzymać nawiązane relacje w czasie. 

 Praca jako część zespołu – by wykorzystać indywidualne talenty poszczególnych osób i wesprzeć każ-

dego w społeczności, zarządzać ryzykiem, zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo, nabywać nowe umiejęt-
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ności by uzupełniać te już dostępne.   

 Upowszechnianie informacji – jak przekazywać informacje w najbardziej skuteczny i efektywny sposób, i 

jak dbać o aktualizację przekazywanych informacji.   

 Komunikaty prasowe – jak napisać pozytywny, angażujący i motywujący komunikat prasowy – który 

opowie jakąś historię.  

 Bycie świadomym krajowych wytycznych dotyczących zapewnienia jakości, np. Inwestorzy w Wolonta-

riuszy (Investors in Volunteers), Kodeks Dobrych Praktyk (Compact Code of Good Practice), Ustawa o 

Równości (Equality Bill), Zasady współpracy z wolontariuszami Voluntary Arts, materiały szkoleniowe, lo-

kalne strategie samorządowe, dotyczące włączania wolontariuszy w działania. 

 Bycie świadomym zagwarantowania kwestii bezpieczeństwa, w tym procedur weryfikacji CV, czy kontroli 

policyjnych oraz uznawanie zasad i standardów, dotyczących pracy z dorosłymi i młodymi ludźmi z grup 

ryzyka. 

 Bycie świadomym motywacji poszczególnych osób do bycia wolontariuszami i tego, co podejmowanie 

takich działań hamuje, np. Wizerunek, możliwości, finansowanie, czas, wiara w siebie.  

 Identyfikacja i ocena aktualnie istniejących barier po stronie osób pobierających zasiłki, którzy chcieli by 

podejmować działania jako wolontariusze, ale czują że nie mogą tego zrobić ze względu na presję by 

znaleźć stałą pracę, np. ze strony pracowników Urzędów Pracy, stawianych celów, nowych inicjatyw, 

urzędników służby cywilnej nie rozumiejących korzyści z wolontariatu.  

 Rozpoznawanie problemów związanych z zastępowaniem usług  i zastępowaniem pracy.  

 Wyszukiwanie wsparcia szkoleniowego, które już jest dostępne, np. pro bono. 

 Prezentacja osiągnięć i celebrowanie korzyści z bycia wolontariuszem/wolontariuszką, np. 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.  
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3. Najlepsze programy szkoleniowe dla wolontariuszy/wolontariuszek.  

Określenie cech i zawartości najlepszych programów szkoleniowych dla wolontariuszy/wolontariuszek 

organizacji sektora kultury działających w małych miejscowościach. 

Celem tej części badania jest określenie cech (i zawartości treściowej) dobrych programów szkoleniowych dla wo-

lontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, którzy już działają – lub chcieli by działać – w miejscowo-

ściach/ na nisko zaludnionych obszarach. 

Oceń stwierdzenia na temat programów szkoleniowych dla wolontariu-

szy/wolontariuszek organizacji sektora kultury 

Określ, na ile oceniasz poniższe twierdzenia na temat programów szkolenio-

wych dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury jako waż-

ne/istotne dla promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejsco-

wościach. 

 (Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) 
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3.1 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się rozpoznawać i oceniać swój profil 

kompetencji jako wolontariusza/wolontariuszki organizacji sektora kultu-

ry (własne silne i słabe strony). 
 

9% 17% 29% 45%  

3.2 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się jasno wyrażać swoje potrzeby i 

priorytety dotyczące dodatkowych szkoleń dla uzyskania potrzebnych 

im, dodatkowych kompetencji. 
  

8% 40% 52%  

3.3 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną 

opinię na temat głównych wyzwań dla małych miejscowości by przeciw-

działać trendowi migracji z małych miejscowości do większych miast.  
 

5% 25% 34% 36%  

3.4 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną 

opinię na temat tego, jakimi sposobami organizacje sektora kultury i ich 

wolontariusze/wolontariuszki mogą wprowadzać zmiany na lepsze w 

swoich środowiskach lokalnych. 

 
7% 30% 31% 32%  

3.5 

Wolontariusze potrzebują mieć świadomość pozytywnej relacji pomię-

dzy dobrą ofertą kulturalną a promocją uczestnictwa obywatelskiego, 

integrowania lokalnej społeczności i tożsamości lokalnej.  
 

5% 19% 35% 41%  

3.6 

Wolontariusze potrzebują znać główne działania organizacji sektora 

kultury i ich interakcje z innymi głównymi interesariuszami w społeczno-

ściach lokalnych. 
  

49% 
 

51%  

3.7 

Wolontariusze potrzebuj ą mieć wiedzę na temat innych sektorów dzia-

łalności woluntarystycznej w gminie, takich jak: pomoc społeczna, po-

moc humanitarna, sport, turystyka i inne. 
 

6% 8% 43% 45%  

3.8 

Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności związane z po-

szukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. 

fundraising, pozyskiwanie sponsorów, etc. 
 

29% 30% 
 

41%  

3.9 

Wolontariusze potrzebują mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami 

społecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia 

komunikacji w Internecie. 
 

31% 25% 22% 22%  

3.10 

Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności planowania i 

zarządzania działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych spo-

łecznościach. 
 

25% 24% 24% 27%  

Pytanie otwarte:  

Wymień 1 – 3  dodatkowe cechy cech (i/lub zawartość treściową) dobrych programów szkoleniowych dla wolonta-
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riuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury, mających działać w małych miejscowościach/ na nisko zaludnio-

nych obszarach?, które uważasz za ważne. 

 

3a 
Potrzebne szkolenia i inne możliwości edukacyjne dla podniesienia kompetencji wolontariuszy/wolontariuszek 

sektora kultury:  

 Efektywna praca jako członek zespołu.  

 Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.  

 Dobre praktyki w pracy i zarządzanie ryzykiem.  

 Jak opisywać doświadczenie wolontariackie w CV, by wzmocnić atrakcyjność kandydata/kandydatki w 

aplikowaniu o pracę.  

 Pozyskiwanie miejsc pracy dla wolontariuszy w celu wzrostu i rozwoju osobistego.  

 Rozpoznawanie własnych silnych i słabych stron.  

 Wyszukiwanie szkoleń dla podniesienia bazy wiedzy konkretnej osoby.  

 Umiejętności przedsiębiorcze – pozyskiwanie funduszy, pisanie ofert, tworzenie formalnych grup.  

 Marketing i promocja oraz szkolenia dotyczące współpracy z mediami i pracy z mediami społecznościo-

wymi.  
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4. Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek. 

Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury ze strony 

kluczowych interesariuszy. 

Celem tej części badania jest określenie skutecznych metod/sposobów wspierania wolontariuszy organizacji sekto-

ra kultury przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury w małych miejscowościach/ na nisko zaludnionych 

obszarach. 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i 

rekrutacji wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie 

dla skutecznego promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych 

miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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4.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych dla finansowania konkretnych aktywności w sektorze 

kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego.  
5% 

 
60% 35%  

4.2 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w prowadzeniu dokumentacji 

działań, dokonywaniu płatności i obsługi księgowej realizowanych 

działań.  
6% 11% 64% 19%  

4.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu praktycznych 

kwestii takich jak: wynajem pomieszczeń, opracowywanie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, dystrybucja takich materiałów itp.  
5% 5% 59% 31%  

4.4 

Nowy wolontariusz/-ka potrzebuje osobistego, dodatkowego wspar-

cia czy mentoringu ze strony bardziej doświadczonego wolontariu-

sza, menadżera czy konsultanta z organizacji sektora kultury, z którą 

współpracuje. 
 

5% 10% 75% 10%  

4.5 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi 
władzami dla uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień i/lub wsparcia 
ze strony lokalnych władz samorządowych. 

4% 
 

6% 81% 9%  

4.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi 

instytucjami kultury w celu uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień  

i współpracy przy konkretnych działaniach.  
5% 21% 57% 17%  

4.7 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnym biz-

nesem i organizacjami biznesowymi i okołobiznesowymi, biurami 

turystycznymi czy lokalnymi mediami by otrzymać od nich potrzebne 

wsparcie i współpracę. 

5% 
 

15% 38% 42%  

4.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w nawiązaniu kontaktów z 

realizatorami podobnych inicjatyw w innych miejscowościach, by 

móc wymieniać się doświadczeniami  i uczyć od innych/od siebie 

nawzajem. 
 

5% 
 

65% 31%  

4.9 

Wolontariusz/-ka potrzebuje pomocy/wsparcia w nawiązaniu kontak-
tów i rozwijaniu kontaktów z odpowiednimi ogólnokrajowymi eksper-
tami, prelegentami i doradcami w dziedzinie kultu-
ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

 
4% 

 
54% 42%  
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4.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w zapewnieniu skutecznej 

promocji i upowszechniania rezultatów działań organizacji sektora 

kultury, z którą współpracuje, na poziomie regionalnym i krajowym.  
5% 15% 44% 36%  

Pytanie otwarte. 

Wymień 1 – 3 dodatkowe metody/sposoby, które uważasz za ważne dla wspierania wolontariuszy sektora kultury 

przez lokalne organizacje (i instytucje) sektora kultury. 

 

4a 
 Oferowanie szkoleń i warsztatów w zakresie podnoszenia umiejętności komunikacji i promocji: szkolenia 

medialne, umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, prezentacji, oceny ryzyka. To mogłoby zachęcić 

zainteresowanych do uczestnictwa.  

 Organizowanie wycieczek/wizyt studyjnych do różnych miejsc, aby doświadczyć różnych „gatunków” 

sztuki i kultury, i spotykać różnych ludzi zaangażowanych w podobne projekty (społeczny aspekt wolon-

tariatu – poznawanie nowych ludzi i zabawę).  

 Wsparcie grup w umiejętnościach przedsiębiorczych i pozyskiwania funduszy, by były zdolne do samo-

dzielnego pozyskiwania funduszy, co z kolei umożliwi im podejmowanie nowych aktywności.  

 Tworzenie sformalizowanych grup, by możliwe było startowanie w konkursach o dofinansowanie.  

 Przeprowadzanie aktywności dla budowania zespołu, by pomóc grupom budować więzi i lepiej funkcjo-

nować jako grupa.  

 Wspieranie wolontariuszy/wolontariuszek sektora kultury w rozwoju osobistym.  

 Pomoc w rozwijaniu współpracy z innymi grupami artystycznymi i sektora kultury, klubami, organizacja-

mi.  

 Zbadanie możliwych źródeł dofinansowania dla konkretnych aktywności.  

 Budowanie sieci współpracy wolontariuszy, którzy będą wprowadzać i wspierać tych nowo pozyskanych.  

 Posiadanie sieci lub kalendarza wydarzeń społecznych, aby świętować pracę wolontariuszy.  

 Uznawanie i docenianie wkładu wolontariuszy w sposób formalny, np. przez wydarzenia, szkolenia, 

akredytacje, nagrody.  

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Komentarze dotyczące kwestionariusza 
 
Jeżeli masz komentarze czy uwagi krytyczne związane z kwestionariuszem, lub jeśli chciałbyś/chciałabyś wyja-

śnić/rozwinąć swoje wypowiedzi – zapraszamy do opisania ich poniżej: 

Komentarze ogólne: 

Kwestionariusz został pomyślany jako mocno złożony i trudny do wypełnienia. Nie wszystkie zadane pytania miały 

zaproponowane adekwatne odpowiedzi, np. Dotyczące wykształcenia i zatrudnienia – nie zawierały opcji 3 sektora.  

Komentarze dotyczące pytań o kluczowe kompetencje wolontariuszy/wolontariuszek sektora kultury działają-

cych w małych miejscowościach: 

Kluczowe kompetencje wolontariuszy sektora kultury, o których kwestionariusz nie wspomniał, to: umiejętności inter-

personalne, zarządzanie ryzykiem, umiejętności komunikacyjne, umiejętności badawcze, umiejętności współpracy z 

mediami, budowania zespołu, mentoringu, okazywania przyjaźni, coachingu, liderskie, zachowania równości i różno-

rodności, uważności między – kulturowej, uważności wobec niepełnosprawności, zarządzania wydarzeniami, bezpie-

czeństwa w mediach społecznościowych, poufności, ochrony danych,  zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa, świa-

domości ryzyka. 

  

Uważam także, że bardzo ważne jest, aby wolontariusze byli świadomi informacji zwrotnych, oceny i pomiaru wpływu - 

biorąc pod uwagę ich rolę w gromadzeniu istotnych danych. 

Komentarze dotyczące sposobów pozyskiwania i rekrutowania wolontariuszy/wolontariuszek przez organiza-

cje sektora kultury działające na nisko zaludnionych obszarach: 

Kompetencje, związane z pracą w społeczności i rekrutowaniem wolontariuszy/wolontariuszek sektora kultury, które nie 

zostały wspomniane w kwestionariuszu to:  

 Bezpieczne praktyki pracy w społeczności, zarówno w stosunku do pracy samodzielnej, jak i zespołowej.  

 Zarządzanie sobą, własnymi wartościami i przekonaniami – jak być bezstronnym, pozytywnym, nie – oceniającym 

– by zachęcać i motywować innych.  

 Przyswajanie postaw włączających i akceptujących.  

 Umiejętności interpersonalne – jak nawiązywać relacje i komunikować się z osobami o różnych zapleczach kultu-

rowych, włączając uchodźców, migrantów, podróżujących.  

 Efektywna praca w zespole, wspierającym się nawzajem, wykorzystującym indywidualne umiejętności, talenty i 

kontakty swoich członków.  

 Angażowania w różnorodne aktywności kulturalne – bycie przygotowanym do wyjścia poza własną sferę komfortu 

i włączenia się w nowe lub inne niż dotychczasowe aktywności, które mogą być częścią innej kultury, bez poczu-

cia zakłopotania.  

 Poszerzania grona uczestników – skutecznego angażowania się w pracę różnych grup w społeczności, klubów, 

ośrodków – budowanie relacji z innymi grupami aktywnymi w danym obszarze, które mogą się nawzajem wspie-

rać.  

 Jak budować zaufanie i akceptować reguły, działania, etos grupy.  

 Jak profesjonalnie dzielić się informacją i bezpiecznie stosować ochronę danych, poufność, dbać o bezpieczeń-

stwo osobiste, polityki i procedury pracy. 

Komentarze do pytań dotyczących najlepszych ofert szkoleniowych dla wolontariuszy/wolontariuszek organi-

zacji sektora kultury: 

 Praca zespołowa – jak być dobrym członkiem zespołu, pełniąc swoją funkcję i działając na rzecz zespołu.  

 Zarządzanie wydarzeniami – proces bezpiecznego planowania, realizowania, prowadzenia i ewaluacji wydarzeń 

społecznościowych. 

 Umiejętności komunikacyjne – NLP (Neuro Linguistic Programming)  

 Docenienie pozyskiwania funduszy i pisania ofert; znajomość procedur dla zarejestrowania formalnej grupy (zare-

jestrowanej organizacji), która będzie zdolna do pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego.  
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 Rozwój osobisty – jak wykorzystywać uczenie się rówieśnicze, uczenie się od siebie nawzajem.  

 Możliwości biznesowe – jak sprzedawać to, co robisz.  

 Praktyki bezpiecznej pracy, włączając zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem.  

Komentarze do pytań dotyczących potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora 

kultury ze strony lokalnych organizacji (i instytucji) kultury: 

 Wskazywanie, jak dopasować uczestników do lokalnych możliwości. 

 Fundraising i pisanie ofert konkursowych – wiedza jak opracowywać wnioski aplikacyjne o dofinansowanie, star-

tować w konkursach, tworzyć grupy formalne zdolne do dzielenia się informacją z innymi grupami w społeczności.  

 Współpraca partnerska – jak odpowiednio pracować z innymi osobami i organizacjami, z którymi organizacjami 

warto współpracować, jak się z nimi kontaktować i jakimi informacjami się z nimi dzielić.  

 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – zrozumienie, jak biznes może wspierać, dofinansowywać, zachęcać 

swoich pracowników do działania jako wolontariusze.  

 Mentoring – bycie mentorem/ coachem dla wolontariuszy w pierwszych etapach współpracy, oferując wsparcie i 

doradztwo.  

 Przywództwo – analiza porównawcza projektu wobec podobnych inicjatyw, rozwijanie mechanizmów wspierania 

przywództwa kluczowych wolontariuszy.  

Komentarze dotyczące pytań o potrzebne wsparcie dla wolontariuszy/wolontariuszek sektora kultury ze strony 

innych lokalnych interesariuszy (przedsiębiorstw, mediów, organizacji turystycznych, biznesowych, okołobiz-

nesowych etc.): 

 Wsparcie w szkoleniu i uczeniu się… odpłatne lub pro bono.  

 Identyfikacja odpowiednich strategii, czy zasad współpracy z wolontariuszami.  

 Identyfikowanie możliwości dla wolontariatu. 

 Dostęp do budynków, zasobów, wyposażenia, transport. 

 Lobbowanie dla lepszego wsparcia. 

 Stwarzanie „nisko zaludnionym obszarom” możliwości wypowiedzi – dotarcia do opinii publicznej.  

3. Uwagi na temat wywiadów - porównanie 

Wywiady z wolontariuszami 
Odpowiedzi uzyskane od respondentów, którzy są wolontariuszami generowały większą 

ilość odpowiedzi niższej jakości, chociaż byli oni bardzo pozytywnie nastawieni i pełni 

entuzjazmu podczas przeprowadzania wywiadu, czy w czasie dyskusji grupowych. 

 

Wywiady z profesjonalistami 
Odpowiedzi uzyskane od respondentów, którzy są profesjonalistami generowały większą 

ilość odpowiedzi wyższej jakości. 

4. Wyniki i wyniki wspólne 
Wyniki nie okazały się odmienne od innych badań dotyczących tematyki wolontariatu, 

aczkolwiek główne tezy dotyczące mało zaludnionych terenów wskazują na problemy 

związane z: izolacją obszarów wiejskich, komunikacją oraz ofertami/zapotrzebowaniem 

na możliwości odbycia wolontariatu. Ponadto problemem jest lokalizacja miejsca odbycia 
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wolontariatu (potrzeba wyjazdu poza miejsce zamieszkania, aby znaleźć ciekawą ofertę 

odbycia wolontariatu). 
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III. Węgry 
Opracowanie przygotowane w składzie:   

Katalin Varga, Tünde Tóth and János Szigeti Tóth  

Budapeszt, 20 Marzec 2017 

 

1. Zastosowana metodologia 

Badanie poniższe zostało przeprowadzone w celu określenia niezbędnych kompetencji 

dla wolontariuszy kultury, badających i promujących działania z dziedziny kultury i sztuki 

na obszarach wiejskich Węgier. 

Celem badania jest identyfikacja obszarów wymagających szkoleń, tak aby wyposażyć 

wolontariuszy w umiejętności, dzięki którym będą w stanie zapewnić lokalnym społecz-

nościom możliwość dostępu do różnych form partycypacji, jeśli chodzi o takie dziedziny, 

jak sztuka i kultura. Badania również zidentyfikowały etapy rozwoju wolontariuszy w 

zakresie rozwoju osobistego, spełniania się, czy nauki. 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe badania 

Celem ogólnym była identyfikacja istotnych warunków, dla których wolontariusze kultury 

realizują z sukcesem działania w obszarach takich, jak: sztuka amatorska, działania kultu-

ralne i związane z miejscami dziedzictwa kulturowego, z udziałem wolontariuszy na mało 

zaludnionych terenach - celem zapewnienia interdyscyplinarnych możliwości dla spo-

łeczności lokalnych z wartością dodaną w postaci uczestnictwa obywatelskiego, poprawy 

więzi społecznych oraz lokalnej tożsamości. 

Cele szczegółowe: 

 Określenie kompetencji kluczowych już działających z sukcesami wolontariuszy 

kultury 

 Określenie dobrych praktyk w zakresie  zaangażowania wolontariuszy na mało za-

ludnionych terenach 

 Określenie dobrych praktyk w zakresie szkoleń wolontariuszy na mało zaludnio-

nych terenach 

 Określenie właściwego wsparcia ze strony stowarzyszeń kulturalnych dla wolon-

tariuszy kultury, włączając w to standardy w zakresie dobrych praktyk 

 Określenie właściwego wsparcia ze strony innych lokalnych interesariuszy dla wo-

lontariuszy ze sfery kultury 
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Respondenci:  

a. Organizatorzy kształcenia:  

Następujący organizatorzy szkolenia edukacji dorosłych byli zaangażowani: 

 wszyscy członkowie Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség, Budapest, Komi-

tat Pest, region Węgier Centralnych  

 członkowie, wolontariusze, uczący się Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, 

Komárom Komitat, region centralnej Transdanubi 

 Zalai Népfőiskolai Egyesület (członkowie stowarzyszenia oraz studenci uniwersy-

tetu ludowego), Zala Komitat, region zachodniej Transdanubi 

 Bedekovits Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Jászfényszarú, Jász-Nagykun-Szolnok 

Komitat, północny region Wielkiej Równiny Węgierskiej 

 Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület, Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar 

county, Wielkiej Równiny Węgierskiej 

 Bibó István Népfőiskolai Alapítvány, Kővágóörs, Veszprém Komitat, region Cen-

tralnej Transdanubi 

b. Uczący się:  

Osoby indywidualne, uczący się, członkowie, wolontariusze wymienionych wyżej organi-

zacji zostali zaproszeni. 

c. Inni interesariusze:  

Reprezentanci lokalnych samorządów, centrów kultury, bibliotek, parafii, stowarzyszenia 

strażaków, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, studenci uniwersytetów.  

2. Wyniki badań kwestionariuszowych 
109 respondentów wypełniło kwestionariusze, z których przeważająca większość była 

obywatelami węgierskimi. Status respondentów był wyrównany. Najniższy był odsetek 

reprezentantów biznesu – 9%. Większość stanowili przedstawiciele samorządu lokalnego 

21% oraz lokalnych instytucji kultury. 
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Większość stanowiły kobiety 67% 

Jeśli chodzi o wiek większość respondentów była w przedziale wiekowym 50-59 (27%) 

lat, następnie 40-49 lat (20%) oraz respondenci w wieku 18-29 (19%). Można powie-

dzieć, że większość odpowiedzi pochodziła od respondentów w średnim i zaawansowa-

nym wieku. 

 

 

Jeśli idzie o wykształcenie – największy odsetek stanowili respondenci z wyższym wy-

kształceniem (62%). Odsetek osób ze średnim wykształceniem wynosił 24%. 
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 W przypadku wykonywanego zawodu największą grupa pochodziła z publicznego sekto-

ra (36%) oraz reprezentującą sektor społeczeństwa obywatelskiego (26%), reszta re-

spondentów to emeryci (17%). 
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Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i 

wolontariuszek sektora kultury. 

Oceń stwierdzenia na temat kluczowych kompetencji  

 

Określ, na ile oceniasz dane stwierdzenie dotyczące kluczowych kompetencji i wie-

dzy, koniecznych do skutecznego działania jako wolontariusz/-ka w sektorze kultury w 

małych miejscowościach, jako ważne i istotne. 

 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) W
 o

gó
le

 s
ię

 n
ie

 z
ga

d
za

m
 

R
ac

ze
j s

ię
 n

ie
 z

ga
dz

am
 

C
zę

śc
io

w
o 

si
ę 

zg
ad

za
m

, 

cz
ęś

ci
ow

o 
ni

e
 

R
ac

ze
j s

ię
 z

ga
d

za
m

 

C
ał

ko
w

ic
ie

 s
ię

 z
ga

dz
am

 

N
ie

 w
ie

m
  

1.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o tym, czy i w jaki sposób jakość 

oferty kulturalnej dostępnej w małych miejscowościach wpływa na decyzję o 

pozostaniu lub wyprowadzeniu się z małej miejscowości do większego miasta. 

6 
 

18 47 37  

1.2 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań lokalnych organizacji 

społecznych, obywatelskich (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) 

jako części wszystkich aktywności na terenie gminy. 
 

7 21 46 28  

1.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki sposób 

działania w sektorze kultury w małych miejscowościach mogą promować demo-

kratyczne uczestnictwo, integrację społeczności lokalnych i tożsamość lokalną. 

5 7 16 47 28  

1.4 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat sektora kultury, sztuki (w 

tym nieprofesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanych przez 

organizacje i instytucje tego sektora działaniach w konkretnej gmi-

nie/społeczności. 

4 12 33 32 19 5 

1.5 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat działań w ramach innych  

sektorów działalności woluntarystycznej w gminie, takich jak sektor  społeczny, 

humanitarny, pomocy społecznej, sportu, turystyki, itp. 

8 12 36 29 15 1 

1.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności społeczne i komunika-

cyjne aby móc angażować i włączać w działania różne grupy społeczne w 

lokalnych społecznościach. 
 

7 14 34 46 1 

1.7 
Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności planowania i zarządza-

nia działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach. 
 

7 23 40 32  

1.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami 

społecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komuni-

kacji w Internecie.  
7 37 40 17  

1.9 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wysokie umiejętności związane z poszukiwa-

niem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraisingu, 

pozyskiwania sponsorów, etc. 
5 11 34 34 18  

1.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje mieć wiedzę na temat innych lokalnych interesariu-

szy, którzy mogą wesprzeć i/lub włączyć się w działania kulturalne i artystyczne  

w lokalnych społecznościach.  
7 24 44 28  
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Z odpowiedzi respondentów wynika, że uważają oni, iż wolontariusze powinni posiadać 

wzmocnione społeczne oraz komunikacyjne umiejętności, ażeby byli w stanie zająć się 

różnymi grupami społecznymi żyjącymi pośród lokalnych społeczności. 80 % responden-

tów podkreśliło te kompetencje. 

Wywiady ujawniły również, że respondenci uważają za bardzo ważne, fakt iż potencjalni 

wolontariusze powinni być wyposażeni w zdolności angażowania ludzi. 

Następne w kolejności kluczowe kompetencje to świadomość wpływu, jakie mają działa-

nia kulturalne, na miejsce gdzie żyjemy. Respondenci podkreślili wzmocnienie umiejętno-

ści w planowaniu i zarządzaniu działaniami jako trzecią kluczową kompetencje, która 

wolontariusz powinien posiadać.   

Można wysnuć wniosek, że wyżej wymienione kluczowe kompetencje pokrywają się z 

tymi, które uważane są za najbardziej istotne. Jak wskazano wyżej, są trzy najważniejsze 

kompetencje: umiejętności w zakresie komunikacji oraz społeczne, wiedza o lokalnej spo-

łeczności oraz umiejętności organizacyjne. Opierając się na doświadczeniu można powie-

dzieć, że grupy kulturalno-artystyczne odgrywają istotna role w kreowaniu lokalnej toż-

samości na obszarach wiejskich. 

Komentarze: 

Otwarte komentarze dodane do sekcji kompetencji kluczowych pokazują głębokie zrozu-

mienie, jak również zawierają powtórzenia i poprawki, które również pojawiły się w wy-

wiadach. Warto byłoby przemyśleć na nowo wybór kompetencji i zastanowić się, które z 

nich można by zaliczyć do kompetencji kluczowych: 

  

• Świadomość kulturowa 

• Umiejętność porządkowania 

• Entuzjazm i chęć podjęcia działań 

• Brać udział w pracy zespołowej 
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• Zobowiązanie do życia w społeczności 

• Ciekawość 

• Społeczna wrażliwość 

• Kontakt umiejętności budowania 

• Profesjonalna wiedza na temat pracy kulturalnej 

• Zobowiązanie do podejmowania działań dla społeczności 

• Profesjonalna wiedza i znajomość okolicy 

• Zdolność do przestrzegania i przekazywania ogólnych norm społecznych 

• Szacunek wartości 

• Znajomość języków obcych 

• Aktywne obywatelstwo 

• Zainteresowanie lub nawet badania w kulturze 

• Otwartość, tolerancja, elastyczność i odwaga 

• Otwartość na rozmaite zajęcia kulturalne 

• Otwartość na przyjęcie pomysłów innych ludzi, nawet jeśli te idee różnią się od jego 

przekonania 

• Odpowiedni poziom motywacji 

• Oddanie 

• Znajomość ludzkiego charakteru 

• Łatwa adaptacja do zmieniających się sytuacji życiowych 

• Zdolność do otrzymania krytyki i umiejętności zarządzania konfliktami 

• Bycie nieuprzedzonym 

• Wolontariusze powinni mieć wiedzę na temat dobrowolnych działań w dziedzinie mię-

dzykulturowej sztuki amatorskiej i dziedzictwa kulturowego w określonym regionie. 

• Posiadanie aktualnych informacji o różnych dziedzinach kultury 

• Kreatywność 

• Innowacyjność 

• Odpowiedni poziom kultury ogólnej 

• Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i potrzebnej do zrozumienia problemu 

• Wiek 

• Umiejętność rozwiązywania problemów 

• Tolerancja i integralność osobowości 

• Empatia wobec przedstawicieli różnych grup społecznych 

• Możliwość współpracy 

• Praktyczne umiejętności korzystania z mediów społecznościowych i komunikacji w In-

ternecie 

• Zdolność do przekazywania doświadczeń 

• Zdolność do rezygnacji ze starych praktyk i dostosowania działań do pojawiających się 

potrzeb 

• Włączenie, umiejętność adresowania wszystkich grup wiekowych 

• Znajomość istotnych kwestii prawnych i finansowych 

• Poczucie estetyki 

• Chęć współpracy z jakąś pokorą wobec lokalnych organizacji, które mają długą prze-
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szłość w lokalnym obszarze w celu ustanowienia skutecznej i długoterminowej współpra-

cy. 

Rekrutacja wolontariuszy/wolontariuszek 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i rekrutacji 

wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie dla skutecznego 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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2.1 

Organizacje sektora kultury powinny zapewnić wyczerpujące materiały 

informacyjne, gdzie byłyby omówione i zaprezentowane możliwe zadania 

wolontariusza/-ki w danej organizacji sektora kultury/sztuki/dziedzictwa 

kulturowego. 

1 16 29 35 23  

2.2 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolontariu-

szy/wolontariuszek jest ważna dla lokalnej społeczności i wspólnego dobra 

(odwołując się do pobudek idealistycznych). 
 

7 20 44 31  

2.3 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność wolontariu-

szy/wolontariuszek wzmocni społeczną sieć współpracy wolontariusza/-ki 

(odwołując się do pobudek społecznych). 
 

9 25 42 26  

2.4 

Organizacje sektora kultury powinny podkreślać, że działalność w charakte-

rze wolontariusza/wolontariuszki pozwoli na podniesienie kompetencji 

osobistych i profesjonalnych (lepsze CV) poprzez zaoferowanie dodatko-

wych szkoleń, mentoringu, etc. (odwołując się do pobudek osobistych doty-

czących kariery) 

 
7 26 37 33  

2.5 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariu-

szy/wolontariuszki są tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w lokalnych 

mediach czy na lokalnych tablicach informacyjnych w sklepach, bibliotekach 

czy domach kultury. 

6 18 36 31 11  

2.6 

Najlepszym sposobem na zainteresowanie i zrekrutowanie wolontariu-

szy/wolontariuszek przez organizacje sektora kultury jest wykorzystanie w 

tym celu mediów społecznościowych, kiedy to kluczowe osoby z organizacji 

kulturalnej poszukującej wolontariuszy/-ek wykorzystują swoje własne sieci 

kontaktów w mediach społecznościowych. 

 
9 34 39 20  

2.7 

Najlepszym sposobem by zainteresować i zrekrutować wolontariuszy/-ki 

jest pozwolenia kluczowym osobom w lokalnej organizacji kultury na wyko-

rzystanie ich własnych, osobistych kontaktów i prywatnych sieci współpracy 

(poza internetowymi mediami społecznościowymi). 

 
15 29 33 25  

2.8 

Najlepszym sposobem rekrutacji wolontariuszy/wolontariuszek przez orga-
nizacje sektora kultury jest zaangażowanie innych lokalnych organizacji 
pozarządowych w rekrutację, gdyż dzięki temu zyskujemy kontakty z no-
wymi grupami/ organizacjami, które mogą być zainteresowane zaangażo-
waniem się w działalność kulturalną. 

 
14 33 36 18  

2.9 

 

Organizacje sektora kultury, które potrzebują pozyskać nowych wolontariu-

szy/wolontariuszki, powinny udostępniać dane konkretnej osoby kontakto-

wej, do której mogą pisać/ telefonować osoby zainteresowane wolontaria-

 
7 24 40 31  
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tem. 

2.10 

Organizacje kulturalne, które potrzebują pozyskać wolontariu-

szy/wolontariuszki, jako pierwszy krok, powinny udostępniać rejestrację on-

line dla zainteresowanych współpracą osób, dostępną z poziomu strony 

internetowej organizacji. 

 

1 13 29 30 28 1 

 

 

Respondenci wybrali dwa zdania jako najważniejsze w tej sekcji. Można wskazać trzy 

ważne przekazy od respondentów: 

1. Respondenci uważają, że przyszli wolontariusze powinni mieć świadomość, że ich 

osobiste kompetencje się rozwiną oraz w rezultacie ich CV będzie bogatsze. Można 

to postrzegać jako czynnik motywacyjny. 

2. Respondenci uważają, że należy podkreślić, że działalność wolontariacka jest nie-

zwykle ważna dla dobra lokalnej społeczności. Niektóre z elementów, jak wzmoc-

nienie dobrego samopoczucia, zostały wymienione w otwartych komentarzach: 

np. przeciwdziałanie problemom młodych ludzi, współpraca, budowanie społecz-

ności. 

3. Respondenci uważają, że ważne jest, aby być w stałym kontakcie z osobą kontak-

tową, a relacja oparta na osobistym zaufaniu odgrywa ważną rolę w rekrutacji wo-

lontariuszy. 

Dodatkowe uwagi podane w tej sekcji podkreślają, co istotne : 

 W bardzo dużym stopniu: 

• Dyskusje interaktywne 
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• Prezentacja przykładów dobrej praktyki 

• Akceptacja, wymiana i wykorzystanie doświadczeń 

• Szczególną uwagę na tematy i problemy związane z młodzieżą 

• Samopoczucie 

• Definiowanie celów istotnych dla grup wiekowych 

• Kwestie istotne dla różnych grup społecznych powinny być w centrum zain-

teresowania 

• Zaangażowanie młodszych grup wiekowych (uczniowie, młodzi dorośli) 

• Wysokiej jakości działania, które zajmują się kwestiami istotnymi dla osób 

zamieszkujących tereny lokalne 

• Organizacje powinny uważać pracę dobrowolną za coś naprawdę cennego 

• Organizacje kulturalne (organizacje społeczeństwa obywatelskiego) mają 

dawać przykład, przekazywać wartości, być osobiste i autentyczne 

• Utrzymywanie kontaktu osobistego i dobrych relacji partnerskich 

• Możliwość prezentowania pracy przez ochotników 

• Aktywność i właściwe usposobienie 

• Kreatywność 

• Należy zwrócić uwagę na globalne znaczenie sektora kultury i pracy wolon-

tariackiej 

• Wykłady i motywacja intelektualna 

• Własna sieć powiązań ludzi instytucji kultury 

• Współpraca i budowanie społeczności 

W wysokim stopniu: 

• Znajomość obszaru lokalnego 

• Umiejętności komunikacyjne 

• Spotkania 

• Poszerzanie sieci kontaktów 

• Dyskusje 

• Elastyczność 

• Znajomość osobowości ludzi 

• Zaangażowanie przedstawicieli lokalnych parafii 
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• Stopniowe budowanie kontaktów z lokalną społecznością i organizacjami 

lub własne pomysły, nie mogą być narzucane do zaakceptowania przez 

partnera 

Do pewnego stopnia: 

 Profesjonalna praktyka 

Dodatkowe aspekty, które nie zostały uwzględnione wcześniej:  

• Indywidualne rozmowy z potencjalnymi ochotnikami 

• Wizja dla wolontariuszy 

• Praktyka zawodowa dla studentów uniwersytetu 

• Podkreślenie znaczenia sieci kontaktów 

• Znaczenie nauki 

Programy szkoleniowe 

Oceń stwierdzenia na temat programów szkoleniowych dla wolontariu-

szy/wolontariuszek organizacji sektora kultury 

Określ, na ile oceniasz poniższe twierdzenia na temat programów szkoleniowych dla 

wolontariuszy/wolontariuszek organizacji sektora kultury jako ważne/istotne dla pro-

mowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

 (Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia) 
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3.1 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się rozpoznawać i oceniać swój profil kom-

petencji jako wolontariusza/wolontariuszki organizacji sektora kultury (własne 

silne i słabe strony). 

5 5 16 53 23  

3.2 

Wolontariusze potrzebują nauczyć się jasno wyrażać swoje potrzeby i priorytety 

dotyczące dodatkowych szkoleń dla uzyskania potrzebnych im, dodatkowych 

kompetencji. 
 

9 33 44 15  

3.3 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię na 

temat głównych wyzwań dla małych miejscowości by przeciwdziałać trendowi 

migracji z małych miejscowości do większych miast.  

5 15 24 33 27  

3.4 

Wolontariusze potrzebują rozumieć/ mieć jasną i dobrze uzasadnioną opinię na 

temat tego, jakimi sposobami organizacje sektora kultury i ich wolontariu-

sze/wolontariuszki mogą wprowadzać zmiany na lepsze w swoich środowiskach 

lokalnych. 

 
6 20 44 32  

3.5 

Wolontariusze potrzebują mieć świadomość pozytywnej relacji pomiędzy dobrą 

ofertą kulturalną a promocją uczestnictwa obywatelskiego, integrowania lokalnej 

społeczności i tożsamości lokalnej.  

5 6 22 33 37  

3.6 
Wolontariusze potrzebują znać główne działania organizacji sektora kultury i ich 

interakcje z innymi głównymi interesariuszami w społecznościach lokalnych.  
6 23 40 32  

3.7 

Wolontariusze potrzebuj ą mieć wiedzę na temat innych sektorów działalności 

woluntarystycznej w gminie, takich jak: pomoc społeczna, pomoc humanitarna, 

sport, turystyka i inne. 
 

7 37 38 20  
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3.8 

Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności związane z poszukiwa-

niem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundraising, 

pozyskiwanie sponsorów, etc. 
 

13 34 20 35  

3.9 

Wolontariusze potrzebują mieć wiedzę o i umiejętność pracy z mediami spo-

łecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia komunikacji 

w Internecie. 
  

24 44 30  

3.10 
Wolontariusze potrzebują mieć wysokie umiejętności planowania i zarządzania 

działaniami i wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach. 
5 9 30 32 25  

 

 

Respondenci podkreślają trzy ważne czynniki, jeśli idzie o ich oczekiwania w odniesieniu 

do programów szkoleniowych dla wolontariuszy. 

Respondenci uważają za warte podkreślenia, iż szkolenia dla wolontariuszy przyczyniają 

się do wzmocnienia lokalnej tożsamości; ponadto istotną kwestią jest analiza, jak lokalne 

stowarzyszenia wraz  z wolontariuszami „robią różnicę”. Powyższe dwie odpowiedzi kła-

dą nacisk na wzmocnienie lokalnej tożsamości oraz zmianę w obrębie lokalnej społeczno-

ści w tym samym czasie. 

Odpowiedzi od członków reprezentujących trzeci sektor (NGO’s) podkreślają zdolność 

wolontariuszy do właściwej oceny swoich kluczowych kompetencji, tak aby być w stanie 

właściwie podnosić swoje kompetencje.  

Można uznać za zaskakujące i pozytywne zarazem, że respondenci uważają za ważne, aby 

podnosić swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 

Wsparcie potrzebne wolontariuszom  
Jak widać na diagramach poniżej, schemat odpowiedzi wskazuje, że respondenci uważają 

prace wolontariuszy za różnorodną i zatem wymagającą różnorodnych form wsparcia. 
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Jednakże odpowiedzi wskazują na tendencje do ujawniania trzech aspektów: 

 Po pierwsze, Mentoring bardziej doświadczonych wolontariuszy może być bardzo 

wartościowym wsparciem dla wolontariuszy 

 Po drugie, Jest ważne i konieczne posiadanie wsparcia w postaci współfinansowa-

nia działań, wymagających nakładów finansowych 

 Po trzecie, ważne jest zapewnienie wsparcia samorządu lokalnego (ogólnie władz 

lokalnych), które może być ściśle związane z drugim czynnikiem.  

 

Oceń stwierdzenia na temat pozyskiwania i rekrutacji wolontariu-

szy/wolontariuszek 

Określ, na ile oceniasz poniższe stwierdzenia dotyczące pozyskiwania i rekrutacji 

wolontariuszy/wolontariuszek jako ważne/istotne i odpowiednie dla skutecznego 

promowania wolontariatu w sektorze kultury w małych miejscowościach. 

(Zaznacz jedną odpowiedź dla każdego stwierdzenia)  
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4.1 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 

dla finansowania konkretnych aktywności w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa 

kulturowego. 

8 2 15 42 34  

4.2 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w prowadzeniu dokumentacji działań, 

dokonywaniu płatności i obsługi księgowej realizowanych działań. 
7 12 24 32 25 1 

4.3 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w rozwiązywaniu praktycznych kwestii 

takich jak: wynajem pomieszczeń, opracowywanie materiałów informacyjnych i 

promocyjnych, dystrybucja takich materiałów itp. 

5 8 42 34 12  

4.4 

Nowy wolontariusz/-ka potrzebuje osobistego, dodatkowego wsparcia czy men-

toringu ze strony bardziej doświadczonego wolontariusza, menadżera czy 

konsultanta z organizacji sektora kultury, z którą współpracuje. 
  

20 43 36 2 

4.5 
Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi władzami dla 
uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień i/lub wsparcia ze strony lokalnych 
władz samorządowych. 

5 7 25 40 25 3 

4.6 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnymi instytucjami 

kultury w celu uzyskania potrzebnych umów/uzgodnień  i współpracy przy kon-

kretnych działaniach. 

6 1 30 41 21 3 

4.7 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w kontaktach z lokalnym biznesem i 

organizacjami biznesowymi i okołobiznesowymi, biurami turystycznymi czy 

lokalnymi mediami by otrzymać od nich potrzebne wsparcie i współpracę. 

7 3 35 41 16 3 

4.8 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w nawiązaniu kontaktów z realizatorami 

podobnych inicjatyw w innych miejscowościach, by móc wymieniać się do-

świadczeniami  i uczyć od innych/od siebie nawzajem. 
 

8 22 52 19 2 

4.9 
Wolontariusz/-ka potrzebuje pomocy/wsparcia w nawiązaniu kontaktów i rozwi-
janiu kontaktów z odpowiednimi ogólnokrajowymi ekspertami, prelegentami i 
doradcami w dziedzinie kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

5 9 29 34 22 3 

4.10 

Wolontariusz/-ka potrzebuje wsparcia w zapewnieniu skutecznej promocji i 

upowszechniania rezultatów działań organizacji sektora kultury, z którą współ-

pracuje, na poziomie regionalnym i krajowym. 
 

7 24 49 18 3 
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3. Raport na temat wywiadów 

Uwagi ogólne: 

 Kwestionariusz formułuje istotne pytania. Liczba zmiennych mogłaby być zredu-

kowana 

 Takie badania są potrzebne (jakość odpowiedzi może się różnić w zależności od 

zrozumienia koncepcji wolontariuszy sektora kultury) 

 Ważne jest doprecyzowanie pojęcia wolontariatu kultury, ponieważ nie jest to 

oczywiste dla wszystkich. 

 Sekcja "Informacje ogólne" nie jest inspirująca dla osób, które dobrowolnie wy-

pełniają kwestionariusz. Na przykład zdanie wstępne mówiące, że "Twoja opinia 

jest dla nas ważna, proszę pomóc nam w odpowiedziach" itd. 

 Pytania dotyczą zbyt wielu szczegółów. 

 Pytania są zbyt "eksperckie" (zbyt profesjonalne). Byłoby pomocne wprowadzenie 

wstępnych informacji na temat ankiety, a także adresu do przesłania kwestiona-

riusza (można by uzyskać znacznie więcej odpowiedzi). Nie mam pojęcia, jakie za-

dania mogłyby być delegowane do potencjalnych wolontariuszy. 

Kompetencje kluczowe dla działających z sukcesami wolontariuszy 

kultury 

 Wymagania są ważne, pomagają się rozwijać i wzmacniać dobre praktyki. 

 Konieczne kompetencje zależą od rodzaju zadań, w których zaangażowani byli wo-

lontariusze. Niektórzy wolontariusze mogą być zaangażowani tylko w proste za-

dania, ale wykonują swoje zadania w znakomity sposób, podczas gdy inni mogą 

uczestniczyć w bardziej złożonych zadaniach. Ważne jest uwzględnienie wszyst-

kich i znalezienie właściwej aktywności, którą mogą wykonać. Dlatego też nie 

można mówić o ogólnych kompetencjach. 

 Przede wszystkim należy brać pod uwagę wszechstronność i osobowość osób, któ-

re powinny być szkolone. Każdy może zostać wolontariuszem kulturalnym; to tyl-

ko kwestia postaw. Ważne jest, aby właściwie postrzegać pewne zjawiska inaczej 

nie jest się autentycznym. Możliwość wzmocnienia i doskonalenia kompetencji jest 

możliwa dopiero po ustanowieniu tych fundamentów. 

 Dobrym pomysłem byłoby posiadanie klasyfikacji dla wolontariuszy, dzięki czemu 

ochotnicy mogliby spełnić oczekiwania danej instytucji. 

 Znajomość cech różnych grup etnicznych i pokoleń. 

 Więcej szczegółów na temat zadań i profili byłoby bardziej pomocne w określeniu 

kompetencji. 
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Rekrutacja wolontariuszy 

 W tym kontekście ważne mogą być osobiste powiązania i kontakty. 

 Nie wolno wymuszać czegokolwiek, ważne jest przekonanie, aby postępować 

stopniowo.  

 Rzadko wykorzystuje się publiczne ogłoszenia w naborze wolontariuszy. Zaanga-

żowanie w pracę wolontariacką odbywa się głównie poprzez osobiste kontakty. 

Trudniejsze jest angażowanie młodszych pokoleń niż osób powyżej 50 roku życia. 

Ważne jest zidentyfikowanie motywacji osobistej (np. poprzez dzieci lub przyja-

ciół), aby spróbować zaangażować osobę w pracę wolontariacką. Zazwyczaj są to 

społeczności, które dobrze kreują wartości, w których dorośli są otwarci na dzia-

łalność wolontariacką. 

 Brak jest odpowiednich form potwierdzania i uznawania pracy wolontariackiej. 

 Pozytywny efekt dobrowolnej pracy nad rozwojem osobistym nie może być pod-

kreślany. 

 Należy położyć większy nacisk na psychologiczny dobrostan osób, które wykonują 

dobrowolną pracę. 

 Obecnie Facebook oferuje jeden z najlepszych forów. 

Szkolenia 

 Programy szkoleniowe nie powinny być porównywane do kształcenia formalnego 

 Idealny program szkoleniowy dla wolontariuszy poprawia wszystkie umiejętności 

sformułowane w pytaniach, ale nie jest możliwe wprowadzenie takiego szkolenia 

w życie. Większość osób, które wykonują pracę wolontariacką, nie uczestniczą w 

programach szkoleniowych, wykorzystują swoją dotychczasową wiedzę. 

 Zadane pytania są tylko częściowo wystarczające do sporządzenia map potrzeb 

szkoleniowych. Jest to fundamentalne pytanie, w kontekście o jakim wolontariuszu 

mówimy. To czyni różnicę, czy mówimy o wolontariuszu, który wykonuje drobne 

zadania w stowarzyszeniu lub o wolontariuszu, który przyczynia się do zarządza-

nia całą organizacją, np. przez członka zarządu. 

Jakie wsparcie świadczone przez wolontariuszy jest potrzebne? 

 Współpraca jest niezbędna do osiągnięcia wspólnych celów. 

 Wsparcie dla wolontariuszy jest dobre, jeśli rezultaty to pokazują. 

 Ważne jest, aby tworzyć i organizować warunki pracy dla wolontariuszy, identyfi-

kować zadania odpowiadające ich kompetencjom osobistym, w przeciwnym razie 

wolontariusze nie będą zadowoleni z działań, które muszą wykonywać. Ważne jest 

także wcześniejsze przygotowanie dokładnego opisu zadań, a także udzielanie po-

zytywnej opinii, oceny i poczucia przynależności do społeczności. 
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 Zadaniem i wolontariuszy nie jest utrzymywanie kontaktów z władzami ani pozy-

skiwanie funduszy. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Respondenci: 

Większość respondentów to kobiety; głównie w średnim wieku; przedstawiciele organi-

zacji społeczeństwa obywatelskiego lub emeryci lub renciści; posiadają wysokie kwalifi-

kacje. 

Na podstawie kwestionariusza i podanych odpowiedzi program szkoleniowy, który ma 

zostać opracowany, powinien uwzględniać wiele czynników. 

 

Kluczowe wnioski 

Wnioski jakie można wysnuć z odpowiedzi naszych respondentów zamieszczono poniżej: 

1.  Kompetencje kluczowe: 

 umiejętności społeczne oraz w zakresie komunikacji 

 wiedza o miejscu, gdzie mieszkamy 

 zdolności organizacyjne i w zakresie planowania 

2. Właściwa rekrutacja: 

 podkreślanie osobistego rozwoju jako czynnika motywacyjnego 

 robienie czegoś dla dobra społecznego 

 nieformalne kontakty z doświadczonym mentorem 

3.  Program szkoleniowy: 

 wzmacnianie lokalnej tożsamości 

 “robienie różnicy” 

 świadomość własnych kompetencji 

4. Wsparcie: 

 wsparcie bardziej doświadczonych wolontariuszy 

 finansowanie działań wymagających nakładów 

 wsparcie ze strony władz lokalnych 
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IV. Polska 
 

Opracowanie: Agnieszka Dadak 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Bielsko-Biała, 15 marca 2017 

 

 

1. Zastosowana metodologia badań - wprowadzenie 

Badania w Polsce przeprowadzone zostały w okresie luty – marzec 2017.  

Kwestionariusz został przetłumaczony na język polski i był udostępniany wszystkim 

zainteresowanym  zarówno w wersji on-line, jak i w formie papierowej. Do przeprowa-

dzenia badań wykorzystano szerokie sieci kontaktów Fundacji FAIE i zaproszono do ba-

dań współpracowników Fundacji FAIE, włączając konkretne organizacje pozarządowe, 

grupy nieformalne i innych przedstawicieli interesariuszy aktywnych w obszarze kultury 

w małych miejscowościach/ na nisko zaludnionych obszarach w Polsce południowej i 

południowo-wschodniej.  

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniach zostało również opublikowane, między in-

nymi, na ogólnopolskim portalu internetowym dedykowanym organizacjom trzeciego 

sektora i ludziom z nimi związanym [ngo.pl].  

Jako wprowadzenie do kwestionariusza umieszczono krótką notatkę charakteryzującą 

cele badania, projekt w ramach którego są one realizowane i jego oczekiwany rezultat.  

Kwestionariusz składał się z 6 części: 1. Informacje ogólne i statystyczne; 2. Kompetencje 

kluczowe dla skutecznie działających wolontariuszy i wolontariuszek sektora kultury; 3. 

Najlepsze sposoby dotarcia do, pozyskiwania i angażowania nowych wolontariuszy i wo-

lontariuszek; 4. Najlepsze programy szkoleniowe dla wolontariuszy/wolontariuszek;   5. 

Wsparcie potrzebne wolontariuszom i wolontariuszkom; 6. Komentarze do kwestionariu-

sza. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.  

W drugiej części kwestionariusza: Kompetencje kluczowe dla skutecznie działających wo-

lontariuszy i wolontariuszek sektora kultury, dodano dwa dodatkowe pytania, związane z  

polskim kontekstem: 2.11. Organizacje sektora kultury powinny oferować współpracę w 

oparciu o zawarte na piśmie Porozumienie o współpracy (wolontariackie), określające pra-

wa i obowiązki wolontariusza/wolontariuszki i organizacji korzystającej z jego/jej wsparcia 

oraz 2.12. Organizacje sektora kultury, po zakończeniu współpracy z wolontariu-
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szem/wolontariuszką, powinny wystawić jemu/jej pisemne rekomendacje/poświadczenie 

realizacji konkretnych zadań w ramach wolontariatu. 

Terminy “nisko zaludnione obszary” (w wersji polskojęzycznej kwestionariusza zostały 

przemianowane na “małe miejscowości”), oraz “organizacje sektora kultury” zostały wy-

tłumaczone w przypisach.  

Do udzielenia odpowiedzi w ramach wywiadów zaproszone zostały konkretne osoby:  

 Jako reprezentanci organizatorów kształcenia, do wywiadów zostali zaproszeni 

menadżerowie Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz z Czernicy oraz me-

nadżer Fundacji Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (Polska południowa). 

 Jako uczący się (obecni lub przyszli wolontariusze), do wywiadów zaproszeni zo-

stali wolontariusze grupy nieformalnej z Góry Ropczyckiej z Polski południowo-

wschodniej oraz wolontariusze Stowarzyszenia Spichlerz.   

 Jako reprezentanci innych interesariuszy, do wywiadów zaproszeni zostali: przed-

stawiciel jednostki samorządowej z Oświęcimia, instytucji kulturalnej z Lipnicy 

Małej oraz biznesmenka z miejscowości Radziechowy, wszyscy działający aktyw-

nie na terenach wiejskich w Polsce południowej.  

Osoby udzielające wywiadów zostały poinformowane o celach badania, charakterze pro-

jektu, w ramach którego badania są realizowane oraz jego oczekiwanych rezultatach. 

Większość wywiadów przeprowadzono telefonicznie, 4 osoby wzięły udział w wywiadzie 

grupowym, jeden z wywiadów miał formę odpowiedzi na pytania przesłane w formie e-

maila. Wywiad grupowy był nagrywany.  

2. Rezultaty badań kwestionariuszowych 
Jeśli chodzi o informacje ogólne i statystyczne, wszyscy respondenci zebranych kwestio-

nariuszy byli obywatelami polskimi. Zebrano, w sumie, 88 kwestionariuszy: 26 od organi-

zatorów kształcenia, 20 od wolontariuszy i 42 od innych interesariuszy.  

Większa liczba kobiet (77,3%) niż mężczyzn (22,7%) wypełniła kwestionariusz. Więk-

szość respondentów reprezentowało grupy wiekowe  18-29 (27,3%) i 30-39 (25%) lat;  

najmniejsza była reprezentacja respondentów z grupy wiekowej 40 - 49 lat  (2,3%).  

Większość respondentów zadeklarowało posiadanie wyższego wykształcenia (40,9%); 

kolejne grupy to posiadający wykształcenie średnie/zawodowe (27,3%), podyplomowe 

(18,2%) i gimnazjalne (9,1%). Pod względem zatrudnienia, osoby nie pracujące (np. eme-

ryci, bezrobotni) stanowiły 29,5%; studenci i uczący się 22,7%; pracownicy organizacji 

pozarządowych 18,2%; pracownicy sektora publicznego i prywatnego 13,6%; inni 2,3%. 

2.1 Organizatorzy kształcenia 

Zdaniem większości respondentów reprezentujących organizatorów kształcenia, wolon-

tariusze sektora kultury działający w małych miejscowościach powinni posiadać 

następujące kompetencje:  
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 Znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki sposób działania w sektorze kultury w 

małych miejscowościach mogą promować demokratyczne uczestnictwo, integrację 

społeczności lokalnych i tożsamość lokalną (90%); 

 Mieć wiedzę na temat sektora kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej) i dziedzic-

twa kulturowego oraz podejmowanych przez organizacje i instytucje tego sektora 

działaniach w konkretnej gminie/społeczności (85%) oraz 

 Mieć wiedzę na temat działań w ramach innych  sektorów działalności wolontary-

stycznej w gminie, takich jak sektor  społeczny, humanitarny, pomocy społecznej, 

sportu, turystyki, itp. (85%). 

 Najmniej ważne, według oceny respondentów, było posiadanie wysokich umiejęt-

ności związanych z poszukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków fi-

nansowych, np. fundraisingu, pozyskiwania sponsorów, etc. (46% respondentów 

raczej/całkowicie zgodziło się z tym stwierdzeniem). 

 Pozostałe kompetencje wymienione w kwestionariuszu zostały uznane, przez 

większość respondentów tej grupy, jako ważne (większość odpowiedzi „raczej się 

zgadzam”). 

Zdaniem większości respondentów reprezentujących organizatorów kształcenia, najlep-

szymi sposobami dotarcia do, pozyskiwania i angażowania nowych wolontariuszy/ 

wolontariuszek są:  

 Podkreślanie, że działalność w charakterze wolontariusza/wolontariuszki pozwoli 

na podniesienie kompetencji osobistych i profesjonalnych (lepsze CV) poprzez za-

oferowanie dodatkowych szkoleń, mentoringu, etc. (odwołując się do pobudek 

osobistych dotyczących kariery, 92%),  

 Kolejno: Odwołanie się do pobudek idealistycznych (85%) oraz zapewnienie wy-

czerpujących materiałów informacyjnych, gdzie byłyby omówione i zaprezento-

wane możliwe zadania wolontariusza/-ki w danej organizacji sektora kultu-

ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego (85%). 

 Najmniejsza waga została przypisana tradycyjnym metodom ogłaszania rekrutacji: 

w lokalnych mediach, czy na lokalnych tablicach informacyjnych w sklepach, bi-

bliotekach czy domach kultury (36% „raczej/całkowicie się zgadzam”). 

Jeśli chodzi o programy szkoleniowe, większość respondentów reprezentujących orga-

nizatorów kształcenia uznało za szczególnie ważne, aby wolontariusze uczyli się: 

 rozpoznawać i oceniać swój profil kompetencji jako wolontariusza/wolontariuszki 

organizacji sektora kultury (własne silne i słabe strony) 

oraz  

 jasno wyrażać swoje potrzeby i priorytety dotyczące dodatkowych szkoleń dla 

uzyskania potrzebnych im, dodatkowych kompetencji (ponad 90% odpowiedzi 

„raczej ważne/bardzo ważne”).  
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 Umiejętności związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków 

finansowych, np. fundraising, pozyskiwanie sponsorów, etc. 

zostały ocenione jako „nieważne/mało ważne” przez 39% respondentów.  

W kwestii potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji 

sektora kultury, większość respondentów, reprezentujących organizatorów kształ-

cenia, przypisało dużą wagę do:   

 Osobistego, dodatkowego wsparcia, czy mentoringu ze strony bardziej doświad-

czonego wolontariusza, menadżera, czy konsultanta z organizacji sektora kultury, 

z którą współpracuje oraz 

 pomoc/wsparcie w nawiązaniu kontaktów i rozwijaniu kontaktów z odpowiedni-

mi ogólnokrajowymi ekspertami, prelegentami i doradcami w dziedzinie kultu-

ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego (92%), a następnie  

 wsparcia w nawiązaniu kontaktów z realizatorami podobnych inicjatyw w innych 

miejscowościach, by móc wymieniać się doświadczeniami  i uczyć od innych/od 

siebie nawzajem (85%). 

 Jako najmniej ważne z wymienionych, ocenione zostało  wsparcie w rozwiązywa-

niu praktycznych kwestii takich jak: wynajem pomieszczeń, opracowywanie mate-

riałów informacyjnych i promocyjnych, dystrybucja takich materiałów itp.  

Zapytani o 1-3 inne (dodatkowe) kompetencje, które powinien posiadać skuteczny/-a  

wolontariusz/-ka sektora kultury działający/-a w małych miejscowościach, reprezen-

tanci organizatorów kształcenia wymienili:   

 Umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej; umiejętność współpracy z ludź-

mi;  

 Znajomość specyfiki danego obszaru w zakresie historii lokalnej, wydarzeń łączą-

cych społeczność, wspólne celebrowanie istotnych wydarzeń, obecność i współu-

czestnictwo; 

 Solidarność, innowacyjność, kreatywność; 

 Posiadanie tzw. „kręgosłupa”; radość, odwagę i wartości moralne;  

 Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność podtrzymywania 

zaangażowania.  

 

2.2 Uczący się 

Zdaniem większości uczących się, wolontariusze sektora kultury działający w małych 

miejscowościach powinni posiadać następujące kompetencje:  

 Znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki sposób działania w sektorze kultury w 

małych miejscowościach mogą promować demokratyczne uczestnictwo, integrację 

społeczności lokalnych i tożsamość lokalną (80%); 

 Wysokie umiejętności planowania i zarządzania działaniami i wydarzeniami kul-

turalnymi w lokalnych społecznościach oraz wysokie umiejętności związane z po-
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szukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, np. fundrai-

singu, pozyskiwania sponsorów, etc. (70%).  

 Jako mniej istotna, oceniona została wiedza na temat innych lokalnych interesariu-

szy, którzy mogą wesprzeć i/lub włączyć się w działania kulturalne i artystyczne  

w lokalnych społecznościach (40% odpowiedzi „ważne/bardzo ważne”). 

Zdaniem uczących się, najlepsze sposoby pozyskiwania i angażowania lokalnych 

mieszkańców jako wolontariuszy to:  

 Odwołanie się do pobudek osobistych, dotyczących kariery oraz oferowanie 

współpracy w oparciu o zawarte na piśmie Porozumienie o współpracy (wolonta-

riackie), określające prawa i obowiązki wolontariusza/wolontariuszki i organizacji 

korzystającej z jego/jej wsparcia („ważne’/’bardzo ważne” dla 70% responden-

tów).  

 Odwoływanie się do pobudek idealistyczny oraz społecznych zostało uznane za 

istotne przez większość respondentów, jak również docieranie do potencjalnych 

wolontariuszy za pośrednictwem innych organizacji pozarządowych oraz udo-

stępnianie danych konkretnej osoby kontaktowej, do której mogą pisać/ telefono-

wać osoby zainteresowane wolontariatem. 

 Jako mniej odpowiedni sposób rekrutowania wolontariuszy uznane zostało wyko-

rzystywanie własnych, osobistych kontaktów i prywatnych sieci współpracy przez 

kluczowe osoby w danej organizacji sektora kultury (20%). 

Jeżeli chodzi o  programy szkoleniowe,  wszystkie propozycje zawarte w kwestionariuszu 

zostały ocenione jako istotne. Za szczególnie ważne uznano:  

 Rozpoznanie własnych silnych i słabych stron oraz  

 Jasne wyrażanie swoich potrzeb i priorytetów dotyczących dodatkowych szkoleń 

dla uzyskania potrzebnych (wolontariuszom), dodatkowych kompetencji (90%). 

 Posiadanie jasnej i dobrze uzasadnionej opinii na temat głównych wyzwań dla ma-

łych miejscowości, aby przeciwdziałać trendowi migracji z małych miejscowości 

do większych miast.                        

Jeżeli chodzi o  formy wspierania wolontariuszy, wszystkie sposoby zaproponowane w 

kwestionariuszu zostały uznane za „raczej ważne”/”bardzo ważne” przez większość re-

spondentów.   

Odpowiadając na pytanie otwarte, jako kluczowe dla wolontariuszy sektora kultury sku-

tecznie działających w małych miejscowościach, uczący się wymienili również następują-

ce umiejętności,:  

 Odpowiedzialny, otwarty, kontaktowy; 

 Umiejętność pracy z dziećmi;  

 Bycie komunikatywnym, pomocnym i wykazującym gotowość/ dobre chęci do 

pracy.  
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2.3 Inni interesariusze 

Według opinii innych interesariuszy, wolontariusze sektora kultury aktywni w małych 

miejscowościach powinni, przede wszystkim, posiadać następujące kompetencje: 

 Znać dobre praktyki dotyczące tego, w jaki sposób działania w sektorze kultury w 

małych miejscowościach mogą promować demokratyczne uczestnictwo, integrację 

społeczności lokalnych i tożsamość lokalną (85,7%); 

 Mieć wysokie umiejętności społeczne i komunikacyjne, aby móc angażować i włą-

czać w działania różne grupy społeczne w lokalnych społecznościach (80,9%); 

 Mieć wiedzę na temat działań lokalnych organizacji społecznych, obywatelskich 

(organizacji pozarządowych, grup nieformalnych) jako części wszystkich aktyw-

ności na terenie gminy (76,2%). 

 Posiadanie wysokich umiejętności planowania i zarządzania działaniami, i wyda-

rzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach oraz  wysokie umiejętności 

związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, 

zostały ocenione jako mniej ważne.  

Najlepsze sposoby dotarcia do i angażowania lokalnych mieszkańców jako wolon-

tariuszy to:  

 Odwoływanie się do pobudek społecznych oraz do pobudek osobistych dotyczą-

cych kariery, jak również  wykorzystanie własnych, osobistych kontaktów i pry-

watnych sieci współpracy kluczowych osób w organizacjach do rekrutacji (ponad 

80% odpowiedzi „raczej się zgadzam”/„całkowicie się zgadzam”).  

 Dla kontrastu – tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w lokalnych mediach, czy 

na lokalnych tablicach informacyjnych w sklepach, bibliotekach, czy domach kul-

tury – zostało ocenione jako najmniej skuteczne.  

Niemal wszystkie wymienione w kwestionariuszu elementy programów szkoleniowych 

zostały uznane za „raczej ważne”/„bardzo ważne”. Relatywnie najniższy wynik (ale nadal 

wysoki – 70% pozytywnych wskazań) respondenci przypisali szkoleniom w zakresie po-

szukiwania i pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, np. fundraising, pozyski-

wanie sponsorów, etc. oraz wysokie umiejętności planowania i zarządzania działaniami, i 

wydarzeniami kulturalnymi w lokalnych społecznościach. 

Jeżeli chodzi o formy wspierania wolontariuszy, najważniejszy dla większości respon-

dentów w tej grupie okazało się wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla 

finansowania konkretnych aktywności w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturo-

wego (ponad 90% pozytywnych odpowiedzi), podczas gdy wsparcie w nawiązaniu kon-

taktów i rozwijaniu kontaktów z odpowiednimi ogólnokrajowymi ekspertami, prelegen-

tami, i doradcami w dziedzinie kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego uznane zostało 

za najmniej ważne (66% pozytywnych odpowiedzi).   

Aby być skutecznym wolontariuszem/wolontariuszką w małej miejscowości, konieczne 

jest również posiadanie kompetencji, takich jak:  
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 Zdolność do budowania dobrych relacji z władzami samorządowymi;  

 Posiadanie zawodowych umiejętności, które można wykorzystać w wolontariacie 

sektora kultury; 

 Bycie dobrym obserwatorem, ale też psychologiem;  

 Umiejętność porozumienia z ludźmi; 

 Kompetencje animacji działań, opracowywania programów kulturalnych; 

 Posiadanie wsparcia innych osób, które będą tak jak i on dążyć do tych samych ce-

lów; chęć poznawania środowiska, w którym się działa i wyciąganie wniosków z 

doświadczeń, które się zdobywa, aby nie popełniać tych samych błędów, ewentu-

alnie omijać trudności, 

 Bezstronność, otwartość na nowe doświadczenia i ludzi. Praca powinna sprawiać 

wolontariuszowi/wolontariuszce satysfakcję, gdyż napotykanie na trudności i nie-

dogodności ze strony formalnej jest częścią tej pracy. 

 

3. Wnioski z wywiadów 

Przeprowadzono 5 wywiadów z organizatorami kształcenia oraz po 4 zarówno z uczący-

mi się, jak i z kluczowymi interesariuszami z lokalnych społeczności. W sumie: 13 wywia-

dów.  

3.1 Organizatorzy kształcenia 
Zapytani o kompetencje kluczowe dla działających skutecznie wolontariuszy i  

wolontariuszek sektora kultury, organizatorzy kształcenia podkreślili szczególnie:  

 Wiedzę i orientację, dotyczącą potrzeb lokalnej społeczności, oraz  

 Ogólną wiedzę o lokalnej społeczności: jej historii, ekonomii, kompozycji społecz-

nej – połączone z zainteresowaniem lokalnymi mieszkańcami, umiejętnością ko-

munikowania się na różnych poziomach – z różnymi ludźmi w społeczności, bycie 

w kontakcie z lokalnymi mieszkańcami.   

 Podkreślono również wagę kompetencji organizacyjnych (przewodzenie grupie i 

organizowanie pracy grupy).  

Ponadto, jako istotne, wskazane zostały następujące kompetencje: 

 Umiejętności pozyskiwania funduszy na realizację celów;  

 Umiejętności profesjonalne, które można zaoferować lokalnej społeczności (np. 

umiejętności malarskie, pisarskie, czy inne umiejętności artystyczne);  

 Umiejętność utrzymania spokoju w stresujących sytuacjach, posiadanie “zimnej 

krwi”;  

 Umiejętność pracy w zespole złożonym z osób o szerokim spektrum kompetencji i 

umiejętność współpracy z innymi wolontariuszami, z innych lokalnych organizacji.   
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Jeżeli chodzi o dobre praktyki w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy w małych 

miejscowościach, zostało podkreślone, że nowej osobie nie jest łatwo wejść  do istnieją-

cej już grupy. Sposobem na zachęcenie nowo pozyskanych, może być prezentowanie dzia-

łań organizacji, które odniosły sukces, pokazanie różnych form realizowanych aktywno-

ści. 

Respondentki jednego ze stowarzyszeń, mającego duże sukcesy w zakresie pozyskiwania 

wolontariuszy, stwierdziły na przykład, że organizacja nigdy nie prowadziła żadnej for-

malnej rekrutacji wolontariuszy. Osoby zainteresowane wolontariatem zgłaszają się do 

nich same – zazwyczaj po wcześniejszym udziale (jako uczestnik) w wydarzeniu stowa-

rzyszenia.  

Wymieniono również metody pozyskiwania wolontariuszy i wolontariuszek, takie jak 

współpraca z lokalną szkołą, biblioteką, domem kultury, czy parafią. Jeżeli organizacje 

poszukują natomiast ludzi młodych, ogłoszenia w Internecie są koniecznością.  

Zapytani o to, co charakteryzuje dobre praktyki szkoleniowe dedykowane wolonta-

riuszom i wolontariuszkom działającym w małych miejscowościach – respondenci 

zaprezentowali szereg różnych opinii: 

 Jedna z liderek aktywnie działającej grupy nieformalnej stwierdziła, że nie są or-

ganizowane żadne szkolenia dla wolontariuszy; wnoszą oni po prostu ze sobą te 

umiejętności, które już posiadają.   

 Menadżerki aktywnie działającego lokalnie stowarzyszenia podkreśliły, że wolon-

tariusze powinni oczywiście otrzymać “lokalny pakiet informacji”: kto jest kim, kto 

się czym zajmuje, do kogo się z czym zwracać itp. Ponieważ codzienna praca sto-

warzyszenia jest oparta licznych/różnych na partnerstwach, nowy wolontariusz 

czy wolontariuszka potrzebuje wiedzieć, jakie zasoby ma do dyspozycji. Ta wiedza 

powinna być uzupełniona przez „pakiet dobrych praktyk”, prezentujący kluczowe 

aktywności organizacji, jej historię, przestrzeń, korzyści dla wolontariuszy.  

 Jako dobry pomysł określone zostało również organizowanie spotkań dla nowych 

wolontariuszy z udziałem lokalnych VIP-ów, np. Burmistrza czy lokalnej gwiazdy – 

by pokazać wolontariuszom, że są ważni i doceniani.   

 Zaproponowany został również program szkoleniowy, zawierający informacje o 

aktualnych trendach w kulturze, nowych trendach dotyczących narzędzi informa-

cyjnych i promocyjnych, finansowania, i dokumentowania działań, i pracy projek-

towej.  

Wśród charakterystyk wsparcia potrzebnego wolontariuszom sektora kultury od 

organizacji, z którymi współpracują, wymieniono:  

 Wyznaczenie osoby kontaktowej – tutora/mentora, który wprowadzi wolontariu-

sza we wszystkie aktualne tematy, zadba o dobrą, przyjazną atmosferę – by zbu-

dować uczucia uczestnictwa i przynależności;  

 Przypisywanie zadań stopniowo, aby wolontariusz, z jednej strony, nie czuł się 

przeciążony –  a z drugiej - aby czuł się potrzebny. Przypisywane zadania powinny 
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być konkretne i odpowiednie do umiejętności, i zainteresowań wolontariusza – tak 

by mógł on pokazać swój potencjał, odnieść sukces, mieć satysfakcję. Zapewniona 

powinna także zostać informacja zwrotna dla wolontariuszy.  

 Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych wolontariuszy i zaoferowanie odpowiednich 

szkoleń. 

Zapytani o to, co charakteryzuje skuteczne wsparcie ze strony innych kluczowych in-

teresariuszy w społeczności, organizatorzy kształcenia podkreślili obopólne korzyści 

wynikające ze współpracy między-sektorowej:  

 Oferowanie wsparcia finansowego – w zamian za wzrost rozpoznawalności 

(szczególnie lokalnego biznesu). 

 Rozmawiając z innymi interesariuszami warto wspominać o tym, że interesująca 

oferta kulturalna sprawia, że dane miejsce staje się interesujące dla turystów. Zo-

stało tu wspomniane „sieciowanie miejsc’” – “powinny być publikowane i dystry-

buowane regionalne przewodniki dla turystów, prezentujące, np. zamki na danym 

obszarze”; 

 Dzielenie się z organizacjami i ich wolontariuszami specyficzną wiedzą w danym 

zakresie, w którym specjalizuje się dany interesariusz; np. Otwartość na organi-

zowanie wizyt studyjnych, by dzielić się doświadczeniem;   

 Współpraca powinna być trwała, regularna. Mile widziane były by pakiety lojalno-

ściowe, czy wsparcie w rozpowszechnianiu informacji o działaniach lokalnych or-

ganizacji i organizowanych przez nie wydarzeniach.   

W ramach rekomendacji końcowych, organizatorzy kształcenia podkreślili, że:  

 Lokalne inicjatywy powinny być dobrze przemyślane i dobrze zaplanowane oraz 

powinny zaspokajać potrzeby zgłaszane przez lokalnych mieszkańców – do któ-

rych te inicjatywy są kierowane. Zarówno odbiorcy jak i organizatorzy powinni 

być z takich działań zadowoleni. Aby móc to osiągnąć, lokalne organizacje powinny 

poświęcić wiele czasu ludziom, na rzecz których działają, po to aby ich poznać, by 

być obecnymi tak, gdzie są ludzie. By dopasować styl działania zwyczajów w lokal-

nej społeczności, stale budując relacje.  

 Ważna jest współpraca z zarówno formalnym, jak i nieformalnym sektorem edu-

kacji. Organizacje sektora kultury powinny być obecne w szkołach, zapraszać wo-

lontariuszy, tworzyć możliwości rozwojowe dla młodych ludzi.  

3.2 Uczący się 
Zapytani o kompetencje kluczowe dla działających skutecznie wolontariuszy i  

wolontariuszek sektora kultury, wszyscy respondenci wymienili - jako ważne do zaofe-

rowania lokalnej społeczności - konkretne umiejętności, coś w czym wolontariusz jest 

dobry oraz otwartość do bycia angażowanym w lokalne działania. Uczestnicy wywiadów 

wymienili również następujące kompetencje:  

 Umiejętności liderskie, umiejętność stawiania celów i realizowania ich; 
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 Umiejętności organizacyjne i koordynacyjne; 

 Umiejętności pozyskiwania dofinansowań; 

 Umiejętność proponowania i prezentowania pomysłów, i odwagę do ich realizacji;  

 Wolontariusze – seniorzy podkreślili znaczenie przekazywania kolejnym pokole-

niom tradycji, wiedzy lokalnej i specyficznych umiejętności (w obszarze dziedzic-

twa kulturowego).  

Jeżeli chodzi o dobre praktyki w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy w małych 

miejscowościach, uczący się wymienili: 

 Zainteresowania wolontariusza konkretnym projektem; nie ma sensu oferować 

“ogólnej” współpracy;  

 Podkreślanie, że projekt jest prestiżowy, ważny; 

 Stosowanie różnych kanałów rekrutacji: poprzez szkoły, parafie, lokalne media, In-

ternet – aby dotrzeć do różnych ludzi. „W małych miastach jest wiele dostępnych 

kanałów komunikacji”; 

 Podkreślanie, że to od wolontariusza zależy, jak mocno/ w jakim zakresie chce być 

zaangażowany w działania – i respektowanie tego;  

 Zapraszanie potencjalnych wolontariuszy na wydarzenia organizowane przez or-

ganizację – „osoba zobaczy wtedy zaangażowanych ludzi, zobaczy, że oni dobrze 

się bawią – i będzie zainteresowana przyłączeniem się”. Tak więc rozwiązaniem 

jest „danie dobrego przykładu”, „zarażanie” aktywnością. 

 

Zapytani o to, co charakteryzuje dobre praktyki szkoleniowe dedykowane wolonta-

riuszom i wolontariuszkom działającym w małych miejscowościach – respondenci 

podkreślili, że takie programy szkoleniowe powinny zawierać: 

 Metodologię pracy projektowej: od pomysłu do planu działania, włączając budże-

towanie; 

 Rozwijanie umiejętności koordynacji (projektów); 

 Pozyskiwanie funduszy; 

 Komunikację i negocjacje, PR;  

 Informację o głównych działaniach organizacji, jej ofercie dla wolontariuszy, zasa-

dach współpracy, korzyściach dla wolontariuszy.   

Pośród charakterystyk wsparcia potrzebnego wolontariuszom sektora kultury od 

organizacji, z którymi współpracują, wymieniono: 

 Zaoferowanie wolontariuszom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego 

(m.in. w postaci szkoleń);  

 Wsparcie we współpracy z innymi organizacjami;  

 Wsparcie ze strony najbardziej doświadczonych wolontariuszy, dłużej już współ-

pracujących z organizacją – poprzez dawanie wskazówek, dzielenie się doświad-

czeniem z nowo pozyskanymi wolontariuszami i wolontariuszkami;  
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 Zapewnienie narzędzi potrzebnych do pracy – “Jeżeli mam malować, powinienem 

otrzymać farby i pędzle”;  

 Podkreślanie dbałości o lokalnych mieszkańców, przypominanie lokalnej historii.  

Co charakteryzuje skuteczne wsparcie ze strony innych kluczowych interesariuszy w 

społeczności? Zdaniem respondentów z grupy uczących się są to:   

 Włączanie się we wspólne działania. Szkoły, czy władze lokalne powinny współ-

pracować z lokalnymi organizacjami przy dostarczaniu oferty kulturalnej. Takim 

działaniom powinno towarzyszyć promowanie siebie nawzajem oraz wzajemne 

informowanie o ofercie współpracujących partnerów (np. organizacja promuje 

działania szkoły, szkoła promuje organizację). Szkoły powinny się włączać w dzia-

łania z myślą o korzyściach dla swoich uczniów – którzy, dzięki współpracy przy 

projektach lokalnych organizacji kulturalnych będą rozwijać swoje kompetencje. 

Lokalne władze powinny współpracować z lokalnymi mieszkańcami.  

 Lokalne media powinny zainteresować się współpracą – dzięki czemu będą mieć 

dostęp do ciekawych historii, które będą mogły prezentować; media powinny 

chętnie oferować swoje patronaty;  

 Oferowanie wsparcia sponsorskiego (nie tylko finansowego, również rzeczowego).  

Jako rekomendacji końcowych, uczący się zaproponowali:  

 Najważniejsze jest to, aby oferowane inicjatywy zawsze odpowiadały na realne, 

lokalne potrzeby. Lokalne organizacje sektora kultury powinny być otwarte na 

pomysły lokalnych mieszkańców, powinny słuchać ludzi. Jeżeli ten warunek bę-

dzie spełniony, lokalni mieszkańcy będą chcieli się angażować.  

 Współpraca z lokalnymi mieszkańcami powinna być proponowana poprzez “bycie 

na równi” z lokalnymi mieszkańcami (np. kiedy w wyremontowanym domu kultu-

ry otwierana jest kawiarnia – lokalni mieszkańcy zostali zapytani, jak ją nazwać); 

 Każdy angażowany w działania kulturalne powinien otrzymać swoją, konkretną 

rolę; 

 Ważne jest również dbanie o szczegóły praktyczne – np. zapewnienie transportu 

dla seniorów, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu.  

3.3 Inni interesariusze 
Zapytani o kompetencje kluczowe dla działających skutecznie wolontariuszy i  

wolontariuszek sektora kultury, interesariusze wymienili następujące kompetencje:  

 Bardzo dobre zarządzanie czasem; 

 Umiejętność stawiania i realizowania celów; konsekwencja w realizowaniu celów; 

 Kreatywność, pomysłowość; 

 Zaangażowanie, pasja; 

 Umiejętności interpersonalne i społeczne, dobre umiejętności komunikacyjne – dla 

prezentowania, co ktoś chce osiągnąć; 
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 Umiejętności organizacyjne i oceny ryzyka; 

 Otwartość na nową wiedzę, uczestniczenie w różnych szkoleniach; 

 Zaangażowanie w lokalne życie społeczne, znajomość lokalnych mieszkańców, ro-

zumienie lokalnych relacji; 

 Wiedza, jak pozyskiwać fundusze i jak współpracować z instytucjami – by potrafić 

pozyskiwać dofinansowania; 

 Umiejętności profesjonalne w obszarze kultury; 

 Bycie społecznikiem, otwartość na pracę jako wolontariusz/wolontariuszka. 

Jeżeli chodzi o dobre praktyki w pozyskiwaniu nowych wolontariuszy w małych 

miejscowościach: 

 Jako najbardziej efektywny sposób uznane zostało pokazywanie, co organizacja 

robi i zapraszanie do współpracy, kiedy coś się akurat dzieje - aby możliwe było 

powierzenie wolontariuszowi/wolontariuszce konkretnego zadania; 

 Rekrutowanie osób do konkretnych zadań; 

 Proszenie innych aktywnie działających organizacji o pomoc w rekrutowaniu wo-

lontariuszy; 

 Jako dobre miejsca poszukiwań wymieniono: radę sołectwa, lokalne szkoły, zapro-

szenia internetowe, zaproszenia w mediach społecznościowych; 

 “Marketing szeptany”  - zamiast formalnej rekrutacji – dotarcie do potencjalnych 

wolontariuszy poprzez kontakty osobiste, prywatne sieci współpracy;  

 „Zarażanie”. Jedna z interesariuszek udzielająca wywiadu została zaproszona na 

lokalne wydarzenie organizowane przez lokalną organizację. Jak sama mówi, do-

świadczyła czegoś – i została. Nadal współpracuje z ową organizacją, mając już 

przypisane konkretne zadania.   

 Jasne przedstawianie wolontariuszowi/wolontariuszce, jakie korzyści będzie mieć 

ze współpracy; 

 Dla instytucji sektora kultury – dobrze jest mieć stałą grupę współpracowników. 

Wówczas – jeżeli tylko planowane jest jakieś wydarzenie – łatwiej jest wybrać/ 

zaprosić wolontariuszy spomiędzy osób, które już się zna.  

Zapytani o to, co charakteryzuje dobre praktyki szkoleniowe dedykowane wolonta-

riuszom i wolontariuszkom działającym w małych miejscowościach – respondenci 

wymienili: 

 Motywowanie do aktywności poprzez wyjaśnianie “dlaczego robimy to, co robi-

my”, pokazywanie ważności podejmowanych działań; 

 Aspekty prawne i organizacyjne, np. pozyskiwanie finansowania; kto, kiedy i na 

jakich warunkach może robić zdjęcia – aby wolontariusz nie popełniał błędów na 

samym początku (swojej przygody z wolontariatem];  

 Szkolenie w zakresie konkretnych kompetencji: fundraising, poszukiwanie partne-

rów, opracowywanie ofert współpracy etc.; 
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 Szkolenia administracyjne („jak pracować z papierami”); 

 Szkolenia wprowadzające w tematykę projektu, który będzie realizowany, a w któ-

rym będzie uczestniczyć wolontariusz/wolontariuszka – jego cele, potencjalne ry-

zyka, zestaw zadań do zrealizowania…; 

 „Socjologia środowiska lokalnego” – wszystko to, co lokalnie, może wpłynąć na 

sukces/porażkę podejmowanych działań; 

 Zostało również podkreślone, że potrzeby szkoleniowe zależą od zadań, za jakie 

wolontariusz miałby być odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o kompetencje ogólne, 

przydatny byłby warsztat pozwalający ocenić własne silne i słabe strony. W przy-

padku młodzieży – odwołanie się do ich planów zawodowych, marzeń i celów.  

Pośród charakterystyk wsparcia potrzebnego wolontariuszom sektora kultury od 

organizacji, z którymi współpracują, są: 

 Dawanie nowej osobie “pilota” – który będzie otwierał drzwi, doradzał, dostarczał 

danych niezbędnych dla wykonania zadania; zaoferowanie przyjaźni i wsparcia – 

tak, aby nawet najmniej doświadczeni wolontariusze mogli się czuć równymi, war-

tościowymi partnerami w realizowaniu zadań; 

 Oferowanie zaufania; przypisywanie takich zadań, w których wolonta-

riusz/wolontariuszka może odnieść sukces; 

 Wspólna praca, aktywności w celu zbudowania zespołu, aby zintegrować nowe 

osoby – okazywanie, że nowa osoba jest częścią zespołu, może liczyć na innych; 

 Przypisywanie konkretnych zadań – aby dla wolontariusza/wolontariuszki jasne 

było, jaki jest zakres jego/jej odpowiedzialności. Przypisywanie zadań pasujących 

do umiejętności, zdolności i predyspozycji danego wolontariusza/wolontariuszki; 

 Umożliwianie tym nowym uczenia się przez działanie – aby mogli nauczyć się, jak 

zdobyć jak najwięcej doświadczenia.  

Zapytani o to, co charakteryzuje skuteczne wsparcie ze strony innych kluczowych in-

teresariuszy w społeczności, wymieniono następujące elementy: 

 Zapraszanie na wydarzenia, włączając szkolenia, organizowane przez innych inte-

resariuszy; 

 Wsparcie finansowe ze strony odnoszących sukcesy firm lokalnych; finansowanie 

„wkładów własnych” do projektów lokalnych organizacji; 

 Wsparcie sponsorskie – również rzeczowe; np. lokalny producent wody butelko-

wanej dostarcza napoje dla uczestników wydarzeń organizowanych przez lokalną 

organizację; jedna z uczestniczek wywiadów – biznesmenka – oferuje własne pra-

ce artystyczne na aukcje charytatywne. Również – wspieranie wiedzą/dobrymi 

praktykami/usługami doradczymi, wsparcie organizacyjne, wsparcie instytucjo-

nalne;  

 Wsparcie w reklamie, “marketing szeptany” – co ma największy sens w małych 

miejscowościach; 
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 Zaangażowanie w wolontariat lokalnych VIP-ów, celebrytów – aby służyli jako 

przykład dla innych; 

 Zachęcanie do aktywności pokazując - co jest możliwe, oferowanie pomocy; 

 Budowanie partnerskich relacji: wolontariusz – zewnętrzny interesariusz, zostało 

mocno podkreślone.  

 

Jako rekomendacje końcowe, interesariusze zaproponowali:  

 Uznanie faktu, że są ludzie pracujący po prostu dla idei, społecznicy, wolontariusze 

– i docenienie ich aktywności; 

 Świadomość tego, że w niektórych lokalnych społecznościach ludzie potrzebują się 

przyzwyczaić do aktywności/oferty kulturalnej: To trwa, zanim lokalni mieszkań-

cy przyjdą np. na wystawę [lokalnych artystów]. Ważne jest regularne, konse-

kwentne powtarzanie takich aktywności i zaproszeń. To, że wydarzenie nie będzie 

miało „pełnej sali” za pierwszym razem nie powinno zniechęcać organizatorów. 

Zarówno organizatorzy wydarzeń – jak i lokalni mieszkańcy – potrzebują czasu, 

aby przyzwyczaić się i do siebie nawzajem, i do nowej oferty. 

 Wolontariusz/wolontariuszka powinna wiedzieć, co ma do zrobienia; wolontariu-

sze powinni być angażowani do konkretnych, a nie „ogólnych” zadań. Zadania po-

wierzone wolontariuszowi/wolontariuszce powinny pasować do jego/jej zainte-

resowań i kompetencji. Wolontariusz powinien mieć również trochę swobody, 

„wolnej ręki” [w tym, w jaki sposób wykona zadanie]; organizacja powinna słuchać 

swoich wolontariuszy;  

 To co jest najważniejsze, to pasja i dobra atmosfera wyczuwalna w działaniach 

kulturalnych. „Możesz zarażać motywacją pod warunkiem, że wiesz czego chcesz. 

To pomaga przezwyciężyć wszelkie problemy”.  

4. Wnioski końcowe i rekomendacje 
Podsumowując rezultaty ilościowe badania, większość zaproponowanych w kwestiona-

riuszu stwierdzeń została przez respondentów wszystkich 3 grup oceniona jako ważne 

lub bardzo ważne dla wolontariuszy sektora kultury, działających w małych miejscowo-

ściach.   

 Znajomość dobrych praktyk dotyczących tego, w jaki sposób działania w sekto-

rze kultury w małych miejscowościach mogą promować demokratyczne uczestnic-

two, integrację społeczności lokalnych i tożsamość lokalną została uznana za naj-

ważniejsze przez wszystkie 3 grupy respondentów. 

 Dobre umiejętności w zakresie pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez 

fundraising, pozyskiwanie sponsorów etc. Zostało uznane za bardzo ważne 

przez uczących się – i jako najmniej ważne [ważne spośród wszystkich stwierdzeń 

zawartych w tej części kwestionariusza] przez organizatorów kształcenia i innych 

interesariuszy.  
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 Aby pozyskać nowych wolontariuszy, zarówno organizatorzy kształcenia, jak i inni 

interesariusze uznali za najbardziej skuteczne odwoływanie się do pobudek oso-

bistych, dotyczących kariery – w przeciwieństwie do uczących się, którzy uznali 

ten sposób za najmniej skuteczny.   

 Tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w lokalnych mediach, czy na lokal-

nych tablicach informacyjnych, w sklepach, bibliotekach, czy domach kultury zo-

stało uznane za mało adekwatne (skuteczne) zarówno przez organizatorów 

kształcenia, jak i przez innych interesariuszy.   

 Jeżeli chodzi o programy szkoleniowe, zarówno uczący się, jak i organizatorzy 

kształcenia największą wagę przypisali umiejętności rozpoznania i nazwania przez 

wolontariusza własnych silnych i słabych stron oraz umiejętność jasnego wyraża-

nia swoich potrzeb i priorytetów, dotyczących dodatkowych szkoleń dla uzyskania 

potrzebnych, dodatkowych kompetencji. Szkolenie w zakresie pozyskiwania do-

datkowych funduszy poprzez fundraising, czy pozyskiwanie sponsorów było okre-

ślanie jako najmniej ważne – zarówno dla organizatorów kształcenia, jak i dla in-

nych interesariuszy.  

 Wsparcie w nawiązaniu i rozwijaniu kontaktów z odpowiednimi ogólnokrajowy-

mi ekspertami, prelegentami, i doradcami w dziedzinie kultu-

ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego zostało ocenione jako najmniej ważne przez 

innych interesariuszy, w przeciwieństwie do organizatorów kształcenia, którzy 

wymieniali ten rodzaj wsparcia wśród najważniejszych.  

 

Jeżeli chodzi o główne wnioski jakościowej części badań (wywiady), w temacie wa-

runków pozwalających odnosić sukcesy wolontariuszom i wolontariuszkom, działającym 

w małych miejscowościach, można zauważyć kilka punktów wspólnych dla wszystkich 

trzech grup respondentów: organizatorów kształcenia, uczących się i innych interesariu-

szy:  

 Kluczowa wydaje się być wiedza na temat lokalnej społeczności; bycie w kontakcie 

z lokalnymi mieszkańcami; słuchanie ich, odpowiadanie na ich potrzeby. 

 Aby możliwe było angażowanie innych w lokalne życie społeczne, konieczna jest 

zdolność rozumienia lokalnych relacji. To dlatego warto wzmacniać umiejętności 

interpersonalne i społeczne: liderskie, organizacyjne etc. – również poprzez pro-

gramy szkoleniowe. 

 Wolontariuszowi, czy wolontariuszce powinny zostać przypisane konkretne zada-

nia, odpowiednie do jego/jej kompetencji i zainteresowań. 

 Kluczowe dla pozyskiwania nowych wolontariuszy jest dbanie o widoczność dzia-

łań organizacji, dawanie dobrego przykładu, „zarażanie” aktywnością. 

 Nie mniej ważna, od wcześniej wymienionych, jest współpraca z szerokimi siecia-

mi interesariuszy. Relacje partnerskie z kluczowymi interesariuszami, powinny 

być cały czas rozwijane, mając w świadomości że współpraca przynosi obopólne 

korzyści.  
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V.Portugalia 
Opracowanie:  

Artur Pinto, Starszy Technik w Gminie Lousada 

Manuel Nunes, Radny ds.  Kultury, środowiska i pracy w Gminie Lousada Lou-

sada, 10 marca 2017 

1. Zastosowana metodologia badań – wprowadzenie 
 

Poniższy Raport z Badań prezentuje podstawowe warunki dla osiągnięcia sukcesu wolon-

tariatu w sektorze kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego na nisko zaludnionych ob-

szarach, dostarczającego lokalnym społecznościom multi-dyscyplinarnych możliwości 

kulturalnych i artystycznych z wartością dodaną w postaci uczestnictwa obywatelskiego i 

budowania lokalnej tożsamości.   

 

Grupy respondentów 
Badania objęły następujące grupy respondentów:  

A. Organizatorów kształcenia; 

B. Uczących się; 

C. Innych interesariuszy. 

Gmina Lousada zidentyfikowała przedstawicieli wszystkich tych grup, których zaproszo-

no do udziału w badaniach:  

Organizatorzy kształcenia: 

Wolontariusze następujących stowarzyszeń sektora kultury:  

 Jangada Teatro; 

 Instintos Filmes; 

 Letras Sem Cessar; 

 Vidas em Cena; 

 Grupo de Teatro de Meinedo; 

 Rancho de Romariz; 

 Grupo de Teatro de Caíde. 

Uczący się: 

 Wszyscy pracownicy Gminnej Biblioteki w Lousadzie.  
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Inne zainteresowane strony: 

 Wszyscy pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury Gminy Lousada.  

Podejście badawcze 
Na początku, wszystkim przyszłym respondentom, zaprezentowano projekt, w ramach 

którego odbywały się badania. Kolejno, ustalono termin wypełnienia kwestionariusza na 

koniec lutego. Kwestionariusze i zagadnienia do wywiadu przetłumaczono w styczniu.  

W lutym rozpoczęto zbieranie danych. Terminem, do którego należało nadesłać wypeł-

nione kwestionariusze był 24 luty. Wywiady zostały przeprowadzone w lutym, w ciągu 

kilku różnych dni, z przedstawicielami różnych grup respondentów.  

2. Rezultaty badań kwestionariuszowych 

Grupa A – Organizatorzy kształcenia 
Grupa A, Organizatorzy Kształcenia, składała się z 25 uczestników. Wszyscy byli narodo-

wości portugalskiej, większość z nich stanowiły kobiety. Większość respondentów była w 

wieku 60-69 lat i była emerytami/emerytkami (Załącznik 1).   

Zdaniem większości respondentów, wolontariusze sektora kultury aktywni na nisko za-

ludnionych obszarach powinni posiadać następujące, kluczowe kompetencje:  

 Umiejętności społeczne i komunikacyjne;  

 Umiejętności planowania i zarządzania działaniami, i wydarzeniami kulturalnymi; 

 Wiedzę, jak współpracować z lokalnymi mediami i umiejętności komunikacji w In-

ternecie.   

Organizatorzy kształcenia ocenili posiadanie wyżej wymienionych umiejętności jako bar-

dzo ważne. Z drugiej strony, jedynie częściowo zgodzili się ze stwierdzeniem, że ważne 

jest, aby wolontariusz miał wiedzę o tym, czy i w jaki sposób jakość oferty kulturalnej do-

stępnej w małych miejscowościach wpływa na decyzję o pozostaniu lub wyprowadzeniu 

się z małej miejscowości do większego miasta.  

Pozostałe, wymienione w kwestionariuszu, umiejętności zostały ocenione, przez więk-

szość respondentów, jako ważne (np. wiedza na temat działań lokalnych organizacji spo-

łecznych i obywatelskich, wiedza na temat lokalnego sektora kultury, sztuki (w tym nie-

profesjonalnej) i dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanych przez organizacje i insty-

tucje tego sektora działaniach w konkretnej gminie/społeczności, umiejętności związane 

z poszukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, etc.). 

Zdaniem większości Organizatorów Kształcenia, najskuteczniejszymi sposobami dotarcia 

do – i pozyskiwania nowych wolontariuszy są:  

 Podkreślanie, że działalność wolontariuszy/wolontariuszek jest ważna dla lokal-

nej społeczności i wspólnego dobra (odwołując się do pobudek idealistycznych); 
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 Udostępnienie danych konkretnej osoby kontaktowej, do której mogą pisać/ tele-

fonować osoby zainteresowane wolontariatem.  

Z drugiej strony, większość respondentów z tej grupy uznało angażowanie innych lokal-

nych organizacji pozarządowych w rekrutację wolontariuszy za bardzo mało istotne.   

Jeżeli chodzi o programy szkoleniowe, większość Organizatorów Kształcenia uznało za 

najbardziej istotne to, aby wolontariusze:  

 Posiadali jasną i dobrze uzasadnioną opinię na temat głównych wyzwań dla ma-

łych miejscowości, aby przeciwdziałać trendowi migracji z małych miejscowości 

do większych miast; 

 Posiadali jasną i dobrze uzasadnioną opinię na temat tego, jakimi sposobami orga-

nizacje sektora kultury i ich wolontariusze/wolontariuszki mogą wprowadzać 

zmiany na lepsze w swoich środowiskach lokalnych;  

 Znali główne działania organizacji sektora kultury i ich interakcje z innymi głów-

nymi interesariuszami w społecznościach lokalnych.   

Większość respondentów uznała również za bardzo ważne, aby wolontariusze byli szko-

leni w zakresie: 

 Rozpoznawania i oceny swojego profilu kompetencji jako wolontariu-

sza/wolontariuszki organizacji sektora kultury (własnych silnych i słabych stron); 

 Jasnego wyrażania swoich potrzeb i priorytetów dotyczących dodatkowych szko-

leń dla uzyskania potrzebnych im, dodatkowych kompetencji;  

 Świadomości pozytywnej relacji pomiędzy dobrą ofertą kulturalną, a promocją 

uczestnictwa obywatelskiego, integrowania lokalnej społeczności i tożsamości lo-

kalnej; 

 Umiejętności pracy z mediami społecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności do-

tyczące prowadzenia komunikacji w Internecie;  

 Umiejętności planowania i zarządzania działaniami, i wydarzeniami kulturalnymi 

w lokalnych społecznościach. 

Jeżeli chodzi o formy wspierania wolontariuszy, większość respondentów grupy A wy-

mieniło następujące sposoby wsparcia jako te o bardzo wysokim znaczeniu: 

 Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla finansowania konkretnych 

aktywności w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie w 

prowadzeniu dokumentacji działań, dokonywaniu płatności i obsługi księgowej 

realizowanych działań. 

 Wsparcie w kontaktach z lokalnymi władzami dla uzyskania potrzebnych 

umów/uzgodnień i/lub wsparcia ze strony lokalnych władz samorządowych. 

Większość respondentów przypisało również dużą wagę wspieraniu wolontariuszy w 

rozwiązywaniu praktycznych kwestii takich jak: wynajem pomieszczeń, opracowywanie 

materiałów informacyjnych i promocyjnych, dystrybucja takich materiałów itp., wsparcie 

w kontaktach z lokalnym biznesem i organizacjami biznesowymi, i okołobiznesowymi, 

biurami turystycznymi, czy lokalnymi mediami, etc. 
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W końcu, Organizatorzy Kształcenia dodali - żeby być skutecznym wolontariu-

szem/wolontariuszką sektora kultury na nisko zaludnionym obszarze (w małej miejsco-

wości), trzeba również posiadać kompetencje, takie jak: 

 Dynamizm i kreatywność; 

 Zdolności i motywację;  

 Bycie towarzyskim i umiejącym się bawić;  

 Bycie pomocnym;  

 Bycie budzącym zaufanie i usłużnym.  

Grupa B – Uczący się 
Grupa B – Uczący się składała się z 25 uczestników narodowości portugalskiej, większość 

respondentów stanowili mężczyźni. Większość respondentów w tej grupie była w wieku  

40 - 49 lat, posiadających wykształcenie wyższe i pracujących w sektorze publicznym (Za-

łącznik 2).  

Większość respondentów podkreślało jako kluczową kompetencję o bardzo dużym zna-

czeniu dla wolontariuszy, posiadanie umiejętności społecznych i umiejętności komunika-

cyjnych. Jako ważne kompetencje podkreślono także:  

 Wiedzę o tym, czy i w jaki sposób jakość oferty kulturalnej dostępnej w małych 

miejscowościach wpływa na decyzję o pozostaniu lub wyprowadzeniu się z małej 

miejscowości do większego miasta; 

 Znajomość dobrych praktyk dotyczących tego, w jaki sposób działania w sektorze 

kultury w małych miejscowościach mogą promować demokratyczne uczestnictwo, 

integrację społeczności lokalnych i tożsamość lokalną; 

 Wiedzę na temat działań lokalnych organizacji społecznych, obywatelskich (orga-

nizacji pozarządowych, grup nieformalnych) jako części wszystkich aktywności na 

terenie gminy; 

 Wiedzę na temat sektora kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej) i dziedzictwa 

kulturowego oraz podejmowanych przez organizacje i instytucje tego sektora 

działaniach w konkretnej gminie/społeczności; 

 Wiedzę na temat działań w ramach innych  sektorów działalności wolontarystycz-

nej w gminie, takich jak sektor:  społeczny, humanitarny, pomocy społecznej, spor-

tu, turystyki, itp.;  

 Umiejętności planowania i zarządzania działaniami, i wydarzeniami kulturalnymi 

w lokalnych społecznościach;  

 Umiejętność pracy z mediami społecznościowymi oraz wiedzę i umiejętności doty-

czące prowadzenia komunikacji w Internecie;  

 Umiejętności związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem dodatkowych środków 

finansowych; 

 Wiedzę na temat innych lokalnych interesariuszy, którzy mogą wesprzeć i/lub 

włączyć się w działania kulturalne i artystyczne  w lokalnych społecznościach.  
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Zdaniem większości Uczących się, najskuteczniejszymi sposobami dotarcia do – i pozy-

skiwania nowych wolontariuszy są:  

 Podkreślanie, że działalność w charakterze wolontariusza/wolontariuszki pozwoli 

na podniesienie kompetencji osobistych i profesjonalnych (lepsze CV) poprzez za-

oferowanie dodatkowych szkoleń, mentoringu, etc. (odwołując się do pobudek 

osobistych, dotyczących kariery); 

 Udostępnienie danych konkretnej osoby kontaktowej, do której mogą pisać/ tele-

fonować osoby zainteresowane wolontariatem. 

Z drugiej strony, większość respondentów grupy B uznało za średnio ważne zapewnienie 

wyczerpujących materiałów informacyjnych, gdzie byłyby omówione i zaprezentowane 

możliwe zadania wolontariusza/-ki w danej organizacji sektora kultu-

ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

Jeżeli chodzi o programy szkoleniowe, większość Uczących się uznało za bardzo ważne 

wszystkie tematy wymienione w kwestionariuszu, nie wyróżniając żadnego w sposób 

szczególny.  

Jeżeli chodzi o formy wspierania wolontariuszy, większość respondentów grupy B wy-

mieniło następujące sposoby wsparcia jako te o bardzo wysokim znaczeniu: 

 Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla finansowania konkretnych 

aktywności w sektorze kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego; 

 Wsparcie w kontaktach z lokalnymi władzami dla uzyskania potrzebnych 

umów/uzgodnień i/lub wsparcia ze strony lokalnych władz samorządowych;  

 Wsparcie w kontaktach z lokalnym biznesem i organizacjami biznesowymi, i oko-

łobiznesowymi, biurami turystycznymi, czy lokalnymi mediami, aby otrzymać od 

nich potrzebne wsparcie i współpracę; 

 Wsparcie w nawiązaniu kontaktów i rozwijaniu kontaktów z odpowiednimi ogól-

nokrajowymi ekspertami, prelegentami, i doradcami w dziedzinie kultu-

ry/sztuki/dziedzictwa kulturowego. 

W odpowiedziach na pytanie otwarte, Uczący się podkreślili - żeby być skutecznym wo-

lontariuszem/wolontariuszką sektora kultury na nisko zaludnionym obszarze (w małej 

miejscowości), trzeba również posiadać kompetencje, takie jak:  

 Posiadanie motywacji wewnętrznej (“Nie zawsze wszystko idzie dobrze i dlatego 

potrzebujesz być zmotywowany/-a by zrobić coś lepiej”);   

 Bycie wytrwałym i ciężko pracującym (“Musisz mieć chęć współpracy i być do-

stępnym do współpracy”); 

 Bycie dobrym liderem (“Potrzebujesz być zdolnym do liderowania,  by posuwać 

się naprzód w realizacji projektów i zbudować zjednoczony zespół”);   

 Bycie dynamicznym (“Kreować różnorodne aktywności dla różnych typów pu-

bliczności”), towarzyskim, wspierającym i mającym pozytywne nastawienie.  
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Grupa C – Inni interesariusze   
Grupa C – Inni interesariusze składała się z 25 respondentów narodowości portugalskiej. 

Większość respondentów stanowiły kobiety w wieku 40 - 49 lat, pracujące w sektorze 

publicznym (Załącznik 3).  

Zdaniem większości respondentów Grupy C, praktyczne umiejętności pracy z mediami 

społecznościowymi oraz wiedza i umiejętności, dotyczące prowadzenia komunikacji w 

Internecie, mają średnią wagę dla wolontariuszy. Jeżeli chodzi o inne kompetencje wy-

mienione w kwestionariuszu, większość respondentów grupy C oceniło je jako te o bardzo 

dużym znaczeniu (np. Wiedza o sektorze kultury, umiejętności społeczne, umiejętności 

planowania i zarządzania wydarzeniami).   

Zdaniem większości respondentów grupy C, bardzo ważnym elementem ułatwiającym 

pozyskanie nowych wolontariuszy przez organizacje sektora kultury jest udostępnienie 

danych konkretnej osoby kontaktowej, do której mogą pisać/ telefonować osoby zainte-

resowane wolontariatem. Z drugiej strony, większość respondentów tej grupy uznało za 

jedynie średnio skuteczne tradycyjne metody ogłaszania rekrutacji: w lokalnych mediach, 

czy na lokalnych tablicach informacyjnych w sklepach, bibliotekach, czy domach kultury.   

Wszystkie element programów szkoleniowych dla wolontariuszy, wymienionych w kwe-

stionariuszu, zostało ocenione jako ważne przez respondentów grupy C. Jeżeli chodzi o 

formy wspierania wolontariuszy, jako szczególnie ważne wymieniono:  

 Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji działań, dokonywaniu płatności i obsługi 

księgowej realizowanych działań;  

 Zapewnienie osobistego, dodatkowego wsparcia, czy mentoringu ze strony bar-

dziej doświadczonego wolontariusza, menadżera, czy konsultanta z organizacji 

sektora kultury, z którą współpracuje.  

Większość respondentów grupy C za dodatkowe kompetencje kluczowe skutecznego wo-

lontariusza sektory kultury aktywnego na nisko zaludnionych obszarach (w małych miej-

scowościach) uznała:  

 Bycie proaktywnym i dynamicznym; 

 Bycie towarzyskim i posiadanie umiejętności komunikacyjnych;  

 Bycie wytrwałym ("Zawsze miej wiarę") i bycie dostępnym;  

 Bycie przedsiębiorczym („Nie obawianie się zaangażowania się w nowe projekty”); 

 Znajomość ludzi i miejsca w którym wolontariusz/wolontariuszka będzie działać.  

Porównanie rezultatów pomiędzy grupami  

Kompetencje kluczowe dla skutecznych wolontariuszy I wolontariuszek sektora 

kultury:  

Dla większości respondentów zarówno grupy A (Organizatorzy kształcenia), jak i grupy B 

(Uczący się) bardzo ważne dla skutecznego wolontariusza sektora kultury jest posiadanie 
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umiejętności społecznych i komunikacyjnych.  Dla respondentów z grupy C (Inni interesa-

riusze), kompetencje te są ważne, lecz nie ważniejsze od innych wymienionych w kwe-

stionariuszu.  

Większość respondentów grupy C podkreśliła wysokie znaczenie wiedzy na temat tego,  w 

jaki sposób działania w sektorze kultury w małych miejscowościach mogą promować de-

mokratyczne uczestnictwo, integrację społeczności lokalnych i tożsamość lokalną. 

Większość respondentów grupy A podkreśliło kompetencje w zakresie planowania i za-

rządzania wydarzeniami kulturalnymi jako bardzo ważne. Z drugiej strony, większość 

respondentów grupy B i C przypisało tym kompetencjom wysokie znaczenie, jednak nie 

większe niż innym zaprezentowanym w kwestionariuszu kompetencjom.  

Respondenci grupy A podkreślili także, jako kluczową kompetencję o bardzo dużym zna-

czeniu, wiedzę o i umiejętność pracy z lokalnymi mediami, i umiejętności dotyczące pro-

wadzenia komunikacji w Internecie.  Z drugiej strony, większość respondentów grupy C 

przypisała tym kompetencjom średnie znaczenie.  

Określenie najlepszych sposobów dotarcia do, pozyskiwania i angażowania no-

wych wolontariuszy/ wolontariuszek: 

Większość respondentów wszystkich 3 grup była zgodna co do tego, że odwołanie się do 

pobudek idealistycznych przez organizacje sektora kultury jest bardzo ważne. Respon-

denci zgodnie podkreślili także ważność określenia konkretnej osoby do kontaktu (numer 

telefonu, e-mail), z którą zainteresowani wolontariatem mogliby się kontaktować.  

Dla większości członków grupy B bardzo skutecznym sposobem zachęcania wolontariu-

szy do współpracy jest odwoływanie się do pobudek osobistych, dotyczących kariery. Dla 

odmiany, większość respondentów grupy A przypisało temu sposobowi jedynie średnią 

skuteczność.   

Respondenci grupy B podkreślali również jako ważne dla rekrutowania wolontariuszy  

stosowanie tradycyjnych metod ogłaszania rekrutacji (w lokalnych mediach, czy na lokal-

nych tablicach informacyjnych w sklepach, bibliotekach, czy domach kultury). Większość 

respondentów grupy A i C natomiast uznało tę formę rekrutacji za średnio skuteczną.  

Większość członków grupy A uznała zaangażowanie lokalnych organizacji pozarządo-

wych w rekrutację wolontariuszy za działanie o bardzo małej skuteczności. Z drugiej 

strony, większość respondentów grupy B i C uznało tą formę rekrutacji za bardzo sku-

teczną.  

Najlepsze program szkoleniowe dla wolontariuszy i wolontariuszek sektora kul-

tury:  

Większość respondentów grup A, B i C uznała za bardzo ważne zrozumienie dla i posiada-

nie jasnej i dobrze uzasadnionej opinii na temat głównych wyzwań dla małych miejsco-

wości związanych z przeciwdziałaniem trendowi migracji z małych miejscowości do 

większych miast. Podkreślili również ważność znajomości głównych organizacji sektora 
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kultury i ich interakcji z innymi głównymi interesariuszami w społecznościach lokalnych. 

 Wysoki poziom zgodności odpowiedzi został tu osiągnięty dla wszystkich 3 grup respon-

dentów.   

Określenie potrzebnego wsparcia dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji 

sektora kultury: 

Zdaniem większości respondentów grup A, B i C, jest bardzo ważne, aby wolontariusz 

otrzymał wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,  prowadzeniu do-

kumentacji działań, dokonywaniu płatności i obsługi księgowej realizowanych działań 

oraz nawiązywania kontaktów z lokalnymi władzami.  

Większość respondentów grupy A przypisało jedynie średnią wagę udzielaniu wsparcia 

wolontariuszom w zakresie zapewnienia skutecznej promocji i upowszechniania rezulta-

tów działań.  Większość respondentów grupy B i C natomiast uznało ten rodzaj wsparcia 

za bardzo ważny.  

4. Wnioski z wywiadów 

Kompetencje kluczowe dla działających skutecznie wolontariuszy i  

wolontariuszek sektora kultury  
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie wywiadu, którego celem było poznanie kluczowych, zda-

niem respondentów, kompetencji potrzebnych wolontariuszom sektora kultury, Organi-

zatorzy Kształcenia, podkreślili że wolontariusze muszą:  

 “bardzo dobrze znać sektor kultury w regionie, w którym będą działać jako wolon-

tariusze”;  

 mieć umiejętności społeczne i komunikacyjne; 

 być dynamicznymi, dostępnymi i pewnymi siebie. 

Uczący się, którym zadano to samo pytanie wskazali, że wolontariusze:  

 Muszą „znać sektor kultury w regionie, w którym będą działać jako wolontariu-

sze”; 

 Muszą “znać działające [w regionie] stowarzyszenia i inne organizacje sektora kul-

tury”; 

 Muszą być kompetentni, zorganizowani, uczestniczący, wspierający, dynamiczni, 

wytrwali oraz muszą być dobrymi liderami.  

Respondenci grupy C natomiast podkreślili, jako kluczowe kompetencje wolontariuszy 

sektora kultury następujące elementy:  

 Bycie zmotywowanymi; 

 Posiadanie “przeszkolenia w obszarze, w jakim będzie realizowany ich wolonta-

riat”; 
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 Bycie dynamicznymi, towarzyskimi, zainteresowanymi, przedsiębiorczymi i do-

stępnymi.  

Podsumowując, wszystkie trzy grupy respondentów zgodziły się co do kluczowych kom-

petencji wolontariuszy sektora kultury. Podkreślali ważność posiadania umiejętności spo-

łecznych, znajomości lokalnego sektora kultury, bycia dynamicznymi i dostępnymi. 

Jak pozyskiwać i angażować wolontariuszy 
W ramach pytania 2 – o to, co charakteryzuje dobre praktyki w pozyskiwaniu nowych 

wolontariuszy w małych miejscowościach/ na nisko zaludnionych obszarach -  Organiza-

torzy Kształcenia jako dobre praktyki podkreślili: 

 Wytłumaczenie wolontariuszowi, przez organizację z którą będzie współpracował, 

wszystkich jego zadań; 

 Ustanowienie umowy wolontariackiej (pomiędzy organizacją a wolontariuszem); 

 Szybkie reagowanie przez organizację na potrzeby i/lub trudności zgłaszane przez 

wolontariuszy.  

W odpowiedzi na pytanie drugie, Uczący się odpowiadali, że bycie wolontariuszem w ma-

łej miejscowości/ na nisko zaludnionych obszarach [w ogóle] jest trudne, a szczególnie 

bycie wolontariuszem w sektorze kultury. Jako dobre praktyki wymienili:  

 Dobre przyjęcie wolontariusza przez organizację i jej członków;  

 Zachęcanie do/ ułatwianie kontaktów wolontariusza z [lokalną] społecznością; 

 Okazywanie uznania i docenianie pracy wolontariusza jako formę zachęty i moty-

wacji.  

Respondenci grupy C podkreślali jako najlepsze praktyki w pozyskiwaniu wolontariuszy 

sektora kultury na nisko zaludnionych obszarach/ w małych miejscowościach:  

 Dobre zarządzanie programami wolontariackimi przez organizujące je stowarzy-

szenia; 

 Zachęcanie wolontariuszy  do ciągłego podnoszenia kwalifikacji;  

 Okazywanie uznania dla wkładu wolontariuszy (np. “Organizowanie raz w roku 

dnia wolontariusza”). 

Pomimo tego, iż w tym pytaniu ujawniły się rozbieżności opinii pomiędzy respondentami, 

wszyscy podkreślali – jako dobrą praktykę – powierzanie wolontariuszom konkretnych, 

dobrze określonych zadań oraz okazywanie uznania dla ich pracy.  

Jak szkolić wolontariuszy  
W ramach trzeciego pytania – o to, co charakteryzuje dobre praktyki w szkoleniu wolon-

tariuszy działających na nisko zaludnionych obszarach/ w małych miejscowościach, re-

spondenci grupy A, Organizatorów Kształcenia, podkreślili: 

 Organizowanie “akcji podnoszących świadomość ważności działalności wolonta-

riackiej na nisko zaludnionych obszarach/w małych miejscowościach;   

 Organizowanie sesji informacyjnych na temat praw i obowiązków wolontariuszy; 
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 Szkolenia z zakresu komunikacji i [rozwijania] umiejętności interpersonalnych.  

Uczący się, natomiast podkreślili ważność zapewnienia  wolontariuszom “[możliwości] 

wzbogacania doświadczenia zawodowego”, definiując jako dobre praktyki:  

 Szkolenia z zakresu technik przekazu i animacji społeczno-kulturalnej; 

 Szkolenia z zakresu umiejętności liderskich, komunikacyjnych i przedsiębiorczych; 

 Przypisanie wolontariuszowi, wspierającej go osoby kontaktowej z organizacji.  

Respondenci grupy C określili, że wolontariusze sektora kultury powinni realizować “cią-

głe podnoszenie wiedzy i regularne szkolenia”, podkreślając zatem jako dobre praktyki: 

 Akcje szkoleniowe, organizowane przez liderów [lokalnej] społeczności, przekazu-

jące wolontariuszom wiedzę na temat społeczności, jej tradycji, zwyczajów i przy-

zwyczajeń w sferze kultury; 

 „Organizację wizyt w społeczności”; 

 Dawanie wolontariuszowi możliwości działania „w okresie próbnym”, zanim ten 

zdecyduje się na stałe zaangażowanie w działania organizacji; 

 Promowanie wiedzy na temat roli wolontariuszy sektora kultury na nisko zalud-

nionych obszarach/ w małych miejscowościach; 

 Techniczne i specjalistyczne szkolenia z profesjonalistami sektora kultury.  

Respondenci wszystkich trzech grup w odpowiedzi na to pytanie podkreślali, że zapew-

nianie szkoleń wolontariuszom jest ważne. Szczególnie podkreślono wagę szkoleń z za-

kresu komunikacji, umiejętności liderskich i przedsiębiorczości.  

Wsparcie ze strony organizacji sektora kultury  
Odpowiadając na czwarte pytanie wywiadu – które charakteryzuje dobre wsparcie dla 

wolontariuszy sektora kultury od organizacji, z którymi współpracują - Organizatorzy 

Kształcenia podkreślili: 

 Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami kultury i kluczowymi lokal-

nymi władzami; 

 Planowanie, wspólnie z wolontariuszem, działań które będzie realizował; 

 Pomoc wolontariuszowi w zakresie pozyskiwania dofinansowań. 

Kolejno, Uczący się podkreślili, że dobre wsparcie dla wolontariuszy obejmuje:  

 Wsparcie wolontariuszy w planowaniu i organizacji ich zadań; 

 Zapewnienie „wszystkich potrzebnych i koniecznych informacji, aby wolontariusz 

był w stanie wykonać swoje zadania bez trudności”; 

 Umożliwianie wolontariuszom uczestniczenia w szkoleniach w celu podnoszenia 

ich umiejętności. 

Zdaniem respondentów grupy C, dobrymi sposobami wspierania wolontariuszy są: 

 Zapewnienie wolontariuszom szkoleń; 

 Zapewnienie odpowiednich warunków dla wykonywania ich zadań; 
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 Okazywanie uznania dla pracy wolontariuszy (np. „certyfikowanie pracy wolonta-

riackiej”). 

W ramach tego pytania, wolontariusze wymieniali szkolenia i wsparcie w rozwoju oraz 

wsparcie w realizowaniu przez nich zadań jako dobre sposoby wspierania wolontariuszy.  

Wsparcie ze strony innych interesariuszy 
Nawiązując do ostatniego, piątego pytania wywiadu – o to, co charakteryzuje dobre 

wsparcie innych interesariuszy w lokalnej społeczności, Organizatorzy Kształcenia wy-

mienili: 

 Uznanie i docenienie pracy wolontariuszy sektora kultury; 

 Spotkania z wolontariuszami innych instytucji, aby promować debatę i dzielenie 

się doświadczeniami; 

 Wsparcie w skutecznym upowszechnianiu i promocji organizowanych aktywności.  

Jako dobre sposoby wspierania wolontariuszy Uczący się wymienili:  

 Dobrą komunikację pomiędzy interesariuszami a organizacjami sektora kultury i 

ich wolontariuszami;   

 Okazywanie uznania dla pracy wolontariuszy sektora kultury (np. „uroczystości z 

podziękowaniami dla wolontariuszy”);  

 Zapewnienie widoczności pracy wolontariuszy (np. „publikacje w lokalnej prasie, 

działania upowszechniające”). 

Respondenci grupy C, pośród głównych form wsparcia oczekiwanych od innych interesa-

riuszy wymienili: 

 Włączanie wolontariuszy w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą; 

 Organizowanie nieformalnych spotkań wolontariuszy z różnych obszarów, by mie-

li okazję dzielić się doświadczeniami; 

 Zapewnienie wolontariuszom wsparcia technicznego dla zapewnienia płatności i 

rozliczenia księgowego podejmowanych aktywności.  

W ramach tego pytania, respondenci wszystkich trzech grup – w stosunku do innych inte-

resariuszy - podkreślili ważność uznawania i uwidaczniania pracy wolontariuszy oraz 

organizowanie spotkań wolontariuszy.  

Rekomendacje 
Na koniec, respondenci wywiadów wymieniali swoje rekomendacje dla organizacji sekto-

ra kultury; ich zdaniem najważniejsze jest skuteczne promowanie udanego wolontariatu 

w sektorze kultury na nisko zaludnionych obszarach/w małych miejscowościach.  

Organizatorzy Kształcenia podkreślili, że organizacje [poszukujące wolontariuszy] po-

winny podkreślać, że “praca jako wolontariusz rozwija umiejętności osobiste, co z kolei 

pozwala na poszerzenie ich umiejętności i kompetencji, na każdym poziomie”.  
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Uczący się natomiast uznali za najważniejsze promowanie przez organizacje sektora kul-

tury akcje podnoszenia świadomości na temat ważności wolontariatu na nisko zaludnio-

nych obszarach/ w małych miejscowościach.  

Respondenci grupy C podkreślili, że najważniejszym jest, aby organizacje sektora kultury 

umożliwiały stałe szkolenie się ich wolontariuszy oraz promowały bliskość [utrzymywa-

nie bliskiego kontaktu] ze społecznością, w której wolontariat jest realizowany.  
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