
 

    

 

 

 
 Zadanie „Akademia Wolontariatu III-Jak w rodzinie” realizowane jest ze środków Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)  

 

 
Realizator zadania: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST” 

Biuro projektu: Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”, ul. Próchnika 7; 90-408 Łódź tel.: + 42 307 03 72, 

e-mail: kontakt@centerko.org, www.centerko.org  

Wyniki ankiet ewaluacyjnych projektu „Akademia Wolontariatu Seniora III – 
Jak w rodzinie” realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu 

„CENTERKO” w 2018 roku. 
 

Ankiety wypełniły 62 osoby, w tym 52 kobiety i 7 mężczyzn. 3 osoby nie określiły 
swojej płci. Wśród respondentów znaleźli się głównie emeryci – 52 osoby (84%), niektórzy  
z nich wciąż pracujący – 6 osób (10%), 4 osoby to renciści (6%), 3 osoby nieaktywne 
zawodowo i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (5%), jedna osoba bezrobotna  
i zarejestrowana w UP (2%). Trzy osoby nie określiły swojej aktywności zawodowej (5%).  

Większość ankietowanych brała udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu, 
jedynie 5 osób (8%) zadeklarowało, że nie wzięło udziału w żadnych warsztatach, a jedna 
osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Pozostali brali udział w warsztatach tanecznych 
9 os. (15%), muzykoprofilaktycznych 5 os. (8%), fotograficznych 7os. (11%), żonglerskich 3 os. 
(5%), ekologicznych 14 os. (23%), wokalnych 6 os. (10%), dziennikarskich 8 os. (13%)  
i w warsztatach w Ozorkowie 11 os. (18%).  

Ankietowani pytani o to skąd dowiedzieli się o projekcie najczęściej wybierali odpowiedź,  
że od znajomych/rodziny (44%), następnie wskazywali Regionalne Centrum Wolontariatu 
„Centerko” (31%), pozostali jako źródło wiedzy podawali: ulotkę (16%), informacje  
od uczestników poprzednich edycji (16%), internet (13%), plakat (5%), stronę internetową 
projektu (10%). Zapisując się do projektu uczestnicy najczęściej kierowali się: chęcią 
skorzystania z proponowanych warsztatów (74%), chęcią poznawania innych ludzi (63%)  
i chęcią pomagania innym (61%), następnie w równym stopniu możliwością aktywnego 
spędzenia wolnego czasu (53%) i poszerzenia swojej wiedzy na temat wolontariatu (53%). 
Uczestnicy kierowali się również ciekawością (42%) i opinią uczestników poprzednich edycji 
(13%). Pozostali mieli inne powody (2%) lub przyznali, że nie mieli na siebie pomysłu (3%). 

W chwili przystąpienia do projektu 48% osób posiadało wiedzę na temat wolontariatu, 39% 
jej nie miało. Aktywnymi wolontariuszami było 35%, a 61% nie podejmowało akurat pracy 
wolontariackiej. Jednocześnie 31% ankietowanych zadeklarowało podjęcie wolontariatu  
w trakcie trwania projektu (36 osób). 26% osób włączyło się w realizację akcji wolontariackiej 
wraz ze swoją grupą warsztatową. 

90% beneficjentów przyznało, że dzięki udziałowi w projekcie wzrosło ich zainteresowanie 
wolontariatem i działaniami społecznymi oraz, że wzrosła ich wiedza na ten temat, ponad 
70% osób przyznało, że: miała możliwość zrealizowania swoich pasji i zainteresowań (73%), 
poprawiło się ich samopoczucie i aktywność (74%), poszerzyła się sieć kontaktów (77%)  
i wzrosło zainteresowanie dbaniem o zdrowie i aktywność ruchową (71%). Ponad połowa 
ankietowanych uznała, że nabyła konkretne umiejętności i kompetencje do pracy  
w charakterze wolontariusza (63%), nauczyła się podejmowania samodzielnych działań 
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(63%), doświadczyła integracji międzypokoleniowej (66%) i wzrosło jej poczucie własnej 
wartości (56%).  

Beneficjentom najbardziej podobało się w projekcie: możliwość uczenia się i poznania innych 
możliwości, odnalezienie pasji i możliwość ich rozwijania, kompetentni instruktorzy, 
atrakcyjne prowadzenie warsztatów, miła atmosfera na zajęciach, poszerzenie sieci 
kontaktów, nowe wartościowe znajomości. Jedna z uczestniczek napisała, że „nabrała 
refleksu i optymizmu” inna podziękowała za „zainteresowanie jej osobą”. Większość 
uczestników nie miała zastrzeżeń do warsztatów, uwagi „negatywne” dotyczyły tego,  
to że było za mało czasu na warsztaty, że miały za mały zasięg, Jedna z uczestniczek nie była 
zadowolona, bo „wybrała niewłaściwe warsztaty” innej zabrakło szkoleń na temat 
asertywności i wolontariatu.  
 
Wszyscy uczestnicy, którzy się odpowiedzieli na pytanie czy projekt powinien być 
kontynuowany uznała, że tak (77%), by „integrować ze sobą pokolenia”, „dla pożytku 
społecznego”, bo „można rozwijać zainteresowania”, bo „poszerza się wiedzę”, bo „wyciąga 
seniorów z ich samotni”, bo sprawia, że „seniorzy czują się potrzebni i chętniej wychodzą  
z domu”, po to, by „realizować siebie i uczyć się jak nie być obojętnym na drugiego 
człowieka”. Pozostali nie udzielili żadnej odpowiedzi. Niemal wszyscy zapytani poleciliby 
projekt komuś znajomemu lub z rodziny 55 osób (89%). Jedna osoba by go nie poleciła. 
Uczestniczący w zajęciach określili, że byli zadowoleni (18%) i bardzo zadowoleni z udziału  
w projekcie (74%). Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi.     
 
Opracowała: Emilia Szywała 
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