Analiza danych na podstawie 58 ankiet przeprowadzonych w Kołach TPBA pod koniec 2021 roku.
W dniach 15.11 - 15.12.2021 przeprowadzono w Kołach Towarzystwa ankietę, dotyczącą organizacji wolontariatu. Badani byli proszeni o udzielenie odpowiedzi na 11 pytań, a informacje określić na 31.10.2021 r.
Do Biura Zarządu Głównego wpłynęło 58 ankiet. Celem badania było pozyskanie informacji,
czy Koło prowadzi wolontariat, kim są wolontariusze i czym się zajmują. Badający chcieli dowiedzieć
się, czy Koło wspiera się osobami z zewnątrz, czy bazuje na mieszkańcach i członkach organizacji.

Wolontariat zewnętrzny
Określenie wolontariat zewnętrzny odniesiono do osób, które są niezwiązane z Kołem, tzn.
nie są członkami, pracownikami, mieszkańcami, pochodzą z różnych środowisk, a praca wykonywana w jednostce ma formę charytatywną.
Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że 10 kół Towarzystwa w ogóle nie wspiera się pracą wolontariuszy z środowiska zewnętrznego.
1. Ilu wolontariuszy działa w Kole?
Wolontariuszami spoza placówki są przeważnie kobiety [57 %].
Liczba wolontariuszy kobiet: 341
Liczba wolontariuszy mężczyzn: 254
OGÓŁEM: 595

Płeć wolontariuszy zewnętrznych

Mężczyźni
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2. Proszę podać ilość wolontariuszy w podziale na wiek.
Najliczniejszą grupę wolontariuszy stanowią osoby po 50. roku życia (łącznie 63 %). Osób
w wieku 31-50 lat jest zaledwie 19 %. Osoby młode, których wiek nie przekracza 30 lat, stanowią
mniej niż 18 % wszystkich wolontariuszy. Jednakże na ten współczynnik zdecydowany wpływ ma
liczba 50. wolontariuszy działających jednorazowo podczas Kwesty Listopadowej w jednym z Kół.

3. Ilu wolontariuszy pracuje w poszczególnych okresach czasu?
Okres pozostawania wolontariuszy przy organizacji trwa najczęściej do 30 dni (49 %). Nieco
mniej liczną grupę stanowią wolontariusze, którzy wiążą się na okres powyżej 6 miesięcy (35 %).
Wśród odpowiedzi “inne” respondenci wskazywali na wieloletnią współpracę, która zwykle dotyczy
Członków Koła, osób aktywnie i dobrowolnie zaangażowanych w tworzenie danej jednostki.
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4. Jakie zadania wykonują wolontariusze?
Najczęstszymi zadaniami wykonywanymi przez wolontariuszy jest udział:
a. w przygotowywaniu i działaniach charytatywnych,
b. w codziennych pracach w placówce, tj. gotowanie, sprzątanie, wydawanie żywności,
odzieży itp.,
c. w kwestach.
Wśród 21 odpowiedzi „inne” pojawiały się działania, które w większości pokrywają się z zakresem podanym w pytaniu. Aczkolwiek niektórzy respondenci wymienili zadania, charakterystyczne dla prowadzonej działalności, np. korepetycje w świetlicy dla dzieci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dbają o wystrój, przygotowują dekorację
organizują zbiórki rzeczowe w miejscu pracy
praca przy segregacji towaru, wykładanie, wycenianie towaru, obsługa sklepu, obsługa
klientów
układanie odzieży
prace biurowe, remontowe, zaopatrzeniowe
spotkania wigilijne, wielkanocne
wspólne spotkania świąteczne
korepetycje
współorganizowanie z Fundacją biegów charytatywnych
porady lekarskie, prawne, terapeutyczne
odbiór żywności z marketów Biedronka
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozyskiwanie darczyńców
uczestniczenie w życiu placówki
psycholog, doradca zawodowy
pomoc przy malowaniu
członkowie zarządu
praca w punkcie charytatywnym (wydawanie odzieży)
prowadzą nadzór nad funkcjonowaniem Towarzystwa
biorą udział w spotkaniach
związane z prowadzeniem Koła (sprawy biurowe), prowadzenie dyżurów w łaźni i pralni,
i punkcie wydawania odzieży
pełnienie dyżurów opiekuna, oprawa muzyczna mszy św., spotkania duchowe wspólnoty
Galileo, udział w odmawianiu Różańca.

5. Jak Koło pozyskuje wolontariuszy?
Według wyników wolontariusze najczęściej zgłaszają się sami. W kołach TPBA rzadko korzysta się z przygotowywania ogłoszeń i poszukiwania osób chętnych do pomocy. Nieliczne pozyskują
ochotników w szkołach.
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Wśród odpowiedzi “inne” pojawiły się:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

spotkania w szkołach dla nauczycieli i uczniów
udział w projektach ‘aktywni wolontariusze seniorzy’
pomagają
członkowie Koła pracują jako wolontariusze”
współpraca ze szkolnymi Kołami Caritas
współpraca ze szkołami
pozyskiwanie darczyńców
pozyskują przez rodzinę, przyjaciół

6. Czy Zarząd Koła wyznaczył osobę odpowiedzialną za organizację wolontariatu w Kole?
W wielu Kołach brakuje koordynatora, który odpowiadałby za pozyskiwanie wolontariuszy,
tworzenie ofert współpracy oraz przygotowywanie porozumień. Jedynie 16 kół wyznaczyło osobę
odpowiedzialną za organizację wolontariatu.
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Czy Koło posiada koordynatora wolontariatu?
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7. Jak pandemia wpłynęła na wolontariat w Kole?
16. respondentów zadeklarowało, że pandemia nie wpłynęła na sytuację związaną z wolontariatem. Kolejnych kilkunastu (odpowiednio 16 i 14) odnotowało mniejszą liczbę wolontariuszy
i spadek zaangażowanie. W nielicznych ankietach zaznaczono kilka odpowiedzi wraz z odpowiedzią:
„sytuacja nie zmieniła się”.
Wśród odpowiedzi “inne” pojawiły się:
•
•

bez zmian
w czasie pandemii nie korzystaliśmy.
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Wolontariat wewnętrzny
Określenie wolontariat wewnętrzny odnosi się do osób, którym są udzielane świadczenia
i wsparcie. W 22 kołach nie jest prowadzony wewnętrzny wolontariat.
1. Ilu mieszkańców placówek jest wolontariuszami?
Zdecydowanie liczniejszą grupę wolontariuszy wśród osób, które korzystają ze świadczeń
w placówkach, stanowią mężczyźni. Wynika to z faktu, że bezdomność wśród mężczyzn jest bardziej
powszechna.
Liczba wolontariuszy kobiet: 16
Liczba wolontariuszy mężczyzn: 268
OGÓŁEM: 274 osób
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Płeć wolontariuszy wewnętrznych
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Mężczyźni

2. Proszę podać ilość wolontariuszy w podziale na wiek.
Najliczniejsza grupę wolontariuszy stanowią osoby w przedziale wiekowym 51 - 65 lat
(44 %). Kolejną liczną grupą są osoby w wieku od 31 do 50 lat (37 %). Najmniej wolontariuszy jest
w wieku poniżej 30 lat (12 osób, co stanowi 4 % wszystkich ochotników). 15 % wolontariuszy jest
w wieku powyżej 65. roku życia.

Przedział wiekowy wolontariuszy
wewnętrznych
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3. Jakie zadania wykonują mieszkańcy placówek w ramach wolontariatu?
Zadania, które dominują w tej grupie wolontariuszy, to przede wszystkim uczestnictwo
w codziennych pracach takich jak: gotowanie, sprzątanie, wydawanie posiłków itp. Respondenci
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wskazywali także inne działania, których podejmują się odbiorcy wsparcia, jednak względem liczby
ankiet zadania te rozpatrywane pojedynczo stanowią w najwyższym stopniu 24% odpowiedzi.
Wśród odpowiedzi “inne” pojawiły się:
•
•
•
•
•
•
•
•

majsterkowanie, pomoc przy segregacji odzieży
jest konserwator w ramach wolontariatu, myje naczynia, pomoc kuchenna
pomagają w Domu Dziecka
pozyskiwanie darczyńców
pełnią dyżury w placówce buforowej
wydają żywność z programu FEAD
opiekun, kierowca, kapelan
uczestniczą w pracach remontowych

Zadania wolontariuszy - mieszkańców
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4. Jak pandemia wpłynęła na wolontariat wewnętrzny?
Podobnie jak w przypadku wolontariatu zewnętrznego, respondenci deklarują, że pandemia
niespecjalnie wpłynęła na wolontariat wewnętrzny w palcówkach. Nie mniej tutaj również
w pojedynczych ankietach było zaznaczonych jednocześnie kilka odpowiedzi wraz
z odpowiedzią: „sytuacja nie zmieniła się”.
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