
 Zadanie „Akademia Wolontariatu Seniora II” realizowane jest ze środków Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych „Akademia Wolontariatu Seniora II”, 

zadanie realizowało Regionalne centrum Wolontariatu „CENTERKO” 

w roku 2015.

W tegorocznym projekcie „Akademia Wolontariatu Seniora II” wzięło udział

126 osób, z czego 102 to osoby w wieku 60+, pozostali  to persony 60-  

oraz wolontariusze. W dobrowolnym badaniu ewaluacyjnym uczestniczyło  

ok  30%  beneficjentów  projektu.  Większość  ankietowanych  o  „Akademii

Wolontariatu  Seniora  II”  dowiedziała  się  od  znajomych  (43%),  

40%  informacje  otrzymała  z  Regionalnego  Centrum  Wolontariatu

„Centerko”, pozostali jako źródło wiedzy wskazali: prezentację/pogadankę 

w Klubie/Radzie Seniora (13%), informacje od uczestników I edycji projektu

(13%), ze strony internetowej projektu (13%), od znajomych (13%), z ulotki

(10%),  z  internetu  (10%),  z  plakatu  (7%),  z  radia  (3%).  Zdecydowana

większość beneficjentów (aż 87%) zapisując się do projektu kierowała się

chęcią  pomagania  innym,  ponad  połowa  ankietowanych  wskazała,  

że  ich  uwagę  przyciągnęła  atrakcyjna  oferta  i  chęć  skorzystania  

z  proponowanych  warsztatów  (57%),  oraz  wola  poznania  nowych  osób

(57%).  Duża  część  biorących  udział  w  sondażu  (47%)  przystąpiła  

do  projektu  by  poszerzyć  swoją  wiedzę  z  zakresu  wolontariatu,  

37% zadeklarowała, że zainteresowała je możliwość aktywnego spędzenia

czasu wolnego, 20% kierowało się ciekawością, pozostali: nie mieli pomysłu

na  siebie  (7%),  przyciągnęła  ich  opinia  uczestników  I  edycji  (7%),  

oraz  możliwość  spotkania  z  innymi  seniorami,  chęć  utworzenia  punktu

dojrzałych wolontariuszy oraz udział  w projekcie jako forma terapii.  Tylko

20%  ankietowanych  osób  przystępując  do  projektu  było  już  aktywnymi

wolontariuszami,  jest  to  zadziwiające  tym bardziej,  że  aż  73%  w  chwili
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przystąpienia  do  „Akademii  Seniora  II”  posiadało  wiedzę  na  temat

wolontariatu, 20% jej nie miało. 77% badanych było zadowolonych z udziału

w warsztatach,  jedna osoba zaznaczyła  że nie  była,  7% odpowiedziało  

że trudno im powiedzieć ponieważ warsztaty za krótko trwały, albo dopiero

co przystąpiły do projektu. 87% respondentów brała udział w spotkaniach

informacyjnych  i  kawiarenkowych,  wskazując  że  były  rzeczowe  

i tematyczne. 90% uczestników ww. spotkań było zadowolonych z udziału.

Tylko  jedna  osoba  odpowiedziała,  że  nie  była  usatysfakcjonowana

obecnością   na  spotkaniach  informacyjnych  i  kawiarenkowych,  

3%  zaznaczyło  odpowiedź   „trudno  powiedzieć”.  Ponad  70%  badanych

korzystało  z  konsultacji  i  indywidualnego  wsparcia  koordynatora

wolontariatu, organizowanych dla wolontariuszy projektu, tylko jedna osoba

wskazała,  że  nie  była  zadowolona  z  uzyskanej  pomocy.  Ponad  połowa

respondentów  (53%)  odpowiedziała,  że  zaproponowane  formy  wsparcia

były  przydatne  do  dalszej  pracy  i  działań  wolontariuszy.  Z  pewnością

pozytywny jest fakt, że aż 83% badanych włączyło się w realizację projektu

wolontarystycznego  wraz  ze  swoją  grupą  warsztatową,  17%  nie  podjęło

aktywności. Ponad 2/3 ankietowanych podjęło wolontariat na rzecz instytucji

lub organizacji, 1/3 nie włączyła się w dobrowolne działania na rzecz innych.

Respondentom  najbardziej  podobało  się  w  projekcie:  ciepła  atmosfera,

zaangażowanie zespołu i wolontariuszy, zdobywanie wiedzy i umiejętności,

możliwość  rozwoju  swoich  pasji,   integracja,  wymiana  wiedzy

międzypokoleniowej, poznawanie nowych ludzi, wspólne działania mające

na  celu  wspierania  tych  którzy  tego  potrzebują,  możliwość  uczenia  się  

by  pomagać  innym,  inspirujące  i  interesujące  warsztaty,  różnorodność

działań na rzecz innych. W opinii ankietowanych w projekcie było za mało

czasu poświęconego na warsztaty,  zabrakło  możliwości  wzięcia  udziału  
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w  dwóch  warsztatach  tematycznych  równocześnie  oraz  podjęcia  wizyt

studyjnych/  wymiany  doświadczeń  z  innymi  Centrami  Wolontariatu.

Większość  osób  jednoznacznie  stwierdziła,  że  projekt  powinien  być

kontynuowany,  ponieważ:  daje  możliwość  aktywnego  spędzenia  czasu  

i  rozwija;  umożliwia  integrację  międzypokoleniową:  niesie  cel  w  życiu

seniora; dzięki takim działaniom seniorzy czują się potrzebni;  niesie dużo

dobrego  dla  potrzebujących;  daje  możliwość  samorealizacji  osobom

starszym; było to ciekawe i przyjemne doświadczenie. Najmłodsza osoba

wypełniająca kwestionariusz ankiety miała 33 lata, najstarsza zaś 80. 

Opracowała: Małgorzata Janiak

Łódź, grudzień 2015 
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