WOLONTARIAT.

Dlaczego ważne jest, by drążyć?
Dysponujemy licznymi badaniami, raportami i publikacjami, ogólnie prezentującymi
korzyści z udziału w projektach wolontariackich. Jednak, gdy chcemy zrozumieć więcej,
sięgnąć głębiej – okazuje się, że wiemy niewiele.
W naszej organizacji, długo wydawało nam
się, że wiemy, co ludziom daje współpraca
z nami. Działamy w edukacji, naturze, przygodzie, grach. Wydawało nam się, że wolontariusze doceniają rozwój trenerski, nabycie umiejętności pracy z grupą, certyﬁkaty. Było tak do
czasu, gdy postanowiliśmy przenieść podejście badania nabywanych kompetencji
ze świata biznesu do 3. sektora. Właściwie była
to ciekawostka, eksperyment, „chodźcie
sprawdzimy co nam wyjdzie”. Jakież było
nasze zdziwienie, gdy okazało się, że wolontariusze oraz wolontariuszki, właściwie zapytani,
wywalili „zarządową” perspektywę do góry
nogami. Wskazywali zupełnie nieoczekiwane
przez nas korzyści, nabyte umiejętności,
zmiany postaw w obszarach, których, jako
Zarząd, nie braliśmy pod uwagę. Podzielili się
również rozczarowaniami, co było dla nas
zaskakujące i bardzo ważne. Po latach, okazało
się, że niewiele wiedzieliśmy o tym co bycie w
naszej organizacji daje naszym członkiniom
i członkom!

Tak zaczęła się nasza przygoda z poszukiwaniem narzędzi, metod czy podejść, które
moglibyśmy włączyć do pracy z wolontariuszami, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę.
Okazało się, że istniejące na rynku narzędzia
biznesowe są albo za drogie, albo nieadekwatne dla naszej działalności. Tworzymy więc
własne, inspirując się zmieniającą się wiedzą
o rozwoju ludzi w organizacjach.
Dlaczego to ważne? Ponieważ, często, jako
ludzie, nie mamy skłonności do pogłębionych
reﬂeksji o zrealizowanym działaniu. W świecie
NGO wiele z nas działa zadaniowo, jesteśmy
skoncentrowani na celach, projektach. Oczywiście,
dokonujemy
ewaluacji,
analizy,
niemniej często naszymi „wskaźnikami” są
konkretne działania, procedury. Gdy po odbytym wolontariacie pytaliśmy członkinię lub
członka naszej organizacji „jak było”, odpowiedź najczęściej brzmiała „fajnie”. „A co Ci
to dało?” „Poznałam nowych ludzi, dużo się
nauczyłam”. Po takim dialogu ani my jako
organizacja ani wolontariuszka czy wolonta-
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wolontariusz nie mamy tak naprawdę świadomości czego wolontariat nauczył, rozwinął, a
co było rozczarowaniem. Taka wiedza jest
BEZCENNA dla organizacji – na jej podstawie
może udoskonalać swoją pracę z wolontariuszami, prowadzić skuteczniejszą rekrutację
oraz promocje, lepiej „zarządzać talentami”.
A dla wolontariusza, wolontariuszki? Pomaga
nazwać i przyjrzeć się dokładnie własnym
przeżyciom i doświadczeniom. Schodzimy
z poziomu „dużo się nauczyłam” na „nauczyłam się 4 programów komputerowych, planowania projektu oraz czynności pielęgnacyjnych przy chorym”.
Dzisiaj, gdy stosujemy w organizacji podejście
pogłębiania świadomości nabywanych kompetencji, często słyszymy „ojej, nie wiedziałam,
że się tego nauczyłam!” lub „teraz wiem
co mogę wpisać w CV” a czasem „w sumie nie
wiedziałem, że mi tego brakowało, dzięki, że
o tym porozmawialiśmy”.

Na szczęście, koordynatorki, koordynatorzy
lub liderzy wolontariatu mają dostęp do
powiększającego się zestawu narzędzi, które
mogą wesprzeć takie podejście w pracy
z wolontariuszami. Można skorzystać z kwestionariusza przygotowanego w międzynarodowym projekcie VOICE: http://voyceproject.eu/wp-content/uploads/2018/09/VOYCE-podrecznik-do-walidacji_ﬁnal.pdf lub kwestionariusza online w ramach projektu Lever
Basic: https://leverbasic.pl/. Jeśli szukacie
narzędzia bardziej bezpośredniego i nowoczesnego, polecamy Grę do oceny kompetencji
nabywanych przez udział w wolontariacie
(stworzoną z myślą o stołecznych organizacjach)
https://ochotnicy.waw.pl/aktualnosci/467- gra- do - oceny-kompetencji-nabywanych-przez-udzial-w-wolontari
acie lub „Wygrywaj wolontariat”, która jest grą
adresowaną do organizacji w całej Polsce.

„Wygrywaj wolontariat” to projekt, w którym
koordynatorzy mogą otrzymać grę (w wersji
pudełkowej lub do samodzielnego druku)
gotową do wykorzystania w działaniach z
wolontariuszami. Rekrutacja do projektu
właśnie się rozpoczęła.
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