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Streszczenie: Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono historię 
rozwoju pomocy społecznej i pracy socjalnej od czasów przedchrześcijańskich, poprzez staro-
żytność, aż do współczesności. Następnie w krótki sposób opisano ideę wolontariatu w Polsce. 
Uwagę zwrócono również na osobę wolontariusza. Przedstawiono, w jaki sposób w naszym kra-
ju działają w organizacjach zajmujących się pomocą społeczną studenci wolontariusze.

W drugiej części artykułu dokonano analizy przeprowadzonych wśród studentów resocjali-
zacji WSIiE TWP badań nad wolontariatem. Na końcu wyciągnięto wnioski płynące z przepro-
wadzonych badań i dokonano podsumowania całości artykułu.
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Troska o ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia swoimi korzeniami sięga cza-
sów najdawniejszych. Najstarszą formą niesienia pomocy potrzebującym była opie-
ka, którą obejmowano członków dużych, wielopokoleniowych rodzin. Wspólnoty te 
opiekowały się swoimi krewnymi w różnych sytuacjach życiowych, gdy na przykład 
dotknęło ich sieroctwo, inwalidztwo, ciężka choroba, klęska żywiołowa.

W czasach przedchrześcijańskich pomoc wzajemna świadczona była w ra-
mach społeczności sąsiedzkiej, lokalnej, a także religijnej i zawodowej1.

Bardziej zorganizowane formy wspierania potrzebujących spotykamy w staro-
żytnej Grecji i Rzymie. Grecy powszechnie znani byli ze swojej filantropii. Opieko-
wali się rannymi podczas wojen i rodzinami poległych.

Wielki wpływ na postawy ludzi starożytności mieli filozofowie. Uznawani są 
oni powszechnie za twórców i propagatorów wielkich idei. Ich działalność związa-
na z różnymi sferami życia uznawana jest przez wielu badaczy za działalność pro-
fesjonalnych działaczy socjalnych. Służyli przede wszystkim ludzkości upowszech-
niając wiedzę z wielką bezinteresownością2.

Wczesne formy pomocy społecznej istniały także w starożytnych Chinach, 
gdzie prowadzone były schroniska dla ludzi starych, chorych i biednych. W Indiach 
wspomagano ludzi żebrzących. W niektórych krajach istniał nawet obowiązek da-

1 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1974, s. 292.
2 J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi, Warszawa 1996, s. 30.
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wania jałmużny, a pomoc potrzebującym traktowano jako jedną z praktyk religij-
nych3.

Pojawienie się chrześcijaństwa było ważnym momentem w działalności pomo-
cowej, ponieważ wraz z nim narodziła się idea miłości wobec bliźniego. Zadaniem 
każdego chrześcijanina było aktywne włączanie się w działalność charytatywną. 
Nie wystarczyło tylko dawanie pieniędzy potrzebującym. Należało także poświęcać 
siebie i swój czas innym ludziom4.

W średniowieczu instytucjami, które zajmowały się niesieniem pomocy ubo-
gim, żebrakom i włóczęgom były klasztory. W miastach tworzone były przez rze-
mieślników różnorodne bractwa i cechy, których celem działalności była troska 
o starych i chorych ludzi, a także ich przyzwoity pochówek5.

Czasy nowożytne, obok rozwijania wcześniejszych form pomocy, przyczyniły 
się do powstania nowych instytucji, które miały zajmować się kwestiami socjal-
nymi. Zaczęły powstawać domy dla ubogich. Były one jednocześnie sierocińcami 
i domami pracy, a niektóre tylko domami pracy.

W tym samym czasie szczególny rozgłos zdobyły holenderskie domy popra-
wy. Jednym z celów działalności tych domów była resocjalizacja ludzi z marginesu 
społecznego.

Dużą pracę w dziedzinie socjalnej wykonywały także zakony. Niektóre z nich 
powstały specjalnie po to, żeby zajmować się ludźmi potrzebującymi. Zakonnicy 
składali w nich śluby służby chorym6.

Gwałtowny rozwój przemysłu w wieku XIX spowodował masową migrację 
ludności ze wsi do miast. W związku z tym w szybkim tempie pojawiły się nowe 
problemy społeczne. Kategorią ludzi potrzebujących pomocy stawali się robotnicy 
wielkich zakładów przemysłowych. Często tracili oni pracę lub wskutek złych wa-
runków pracy zdrowie i powiększali szeregi ludzi potrzebujących wsparcia.

W wielu krajach zaczęły powstawać różnorodne organizacje świeckie i kościel-
ne, które niosły pomoc i wsparcie. Jedną z takich organizacji był utworzony w 1897 
roku Caritas z siedzibą we Fryburgu Bryzgowijskim.

W wieku XX nastąpił ogromny rozwój instytucji zajmujących się pracą socjal-
ną. Za ojczyznę pracy socjalnej opartej na podstawach naukowych uważa się Stany 
Zjednoczone. W 1917 roku pojawiło się oficjalne określenie „praca socjalna”. Za-
częto używać określeń: „dobroczynny”, „charytatywny”. W całej Europie rozwijały 
się szkoły dla pracowników socjalnych oraz organizacje, stowarzyszenia i ośrodki 
pracy socjalnej oferujące nowatorskie metody pracy z osobami potrzebującymi.

3 R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996, s. 41.
4 A. G. Hamman, Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990, s. 202.
5 W. Fischer, Armut in der Geschichte, Gottingen 1982, s. 29.
6 J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, dz. cyt., s. 138.
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W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym prekursorem nowoczesnej 
i profesjonalnej pracy socjalnej była Helena Radlińska. To ona między innymi spo-
pularyzowała termin social work, tłumacząc go jako „praca społeczna”.

Praca socjalna ma na celu usprawnienie społecznego funkcjonowania jedno-
stek, tak indywidualnie jak w grupie, poprzez działania skierowane na ich stosunki 
społeczne, rzutujące na interakcje między człowiekiem a jego otoczeniem. Dzia-
łania te dzielą się na trzy grupy: odnowienie utraconej lub osłabionej zdolności, 
zapewnienie zasobów indywidualnych i zbiorowych oraz zapobieganie społecznej 
dysfunkcji7. Praca socjalna określana jest również jako profesjonalne działanie ma-
jące na celu poprawę warunków życia jednostki i społeczeństwa oraz złagodzenie 
ludzkiego cierpienia i rozwiązywanie problemów społecznych8.

Przytoczone powyżej definicje wskazują na dość szeroki zakres zadań, jakim 
musi sprostać praca socjalna. Przyjmuje ona bardzo zróżnicowane formy, od doraź-
nej pomocy, aż po długofalowe działania skierowane na wspieranie jednostek, grup 
i całych społeczności. Najważniejsze formy pracy socjalnej to: ratownictwo, opieka, 
pomoc i kompensacja9.

Praca socjalna zaliczana jest do zadań prospołecznych. Polega ona głównie na 
trosce o dobro innych osób, grup i instytucji10. W centrum jej zainteresowania i ak-
tywności stoi zawsze grupa lub społeczność znajdująca się w potrzebie. Pracownicy 
wykonujący działania społeczne stanowią część kadr służb społecznych i współpra-
cują z kuratorami, pedagogami, psychologami, terapeutami, a także z wolontariu-
szami grup samopomocowych.

Określenie „wolontariat” pochodzi od łacińskiego terminu voluntarius i odno-
si się do dobrowolnego i ochotniczego działania11. W działaniu tym istotną rolę 
odgrywa pewna ideowość, która leży u podstaw zaangażowania. Przejawia się ona 
w sferze motywacji zakorzenionej w uznawanym systemie wartości. Wolontariat 
zakłada gotowość pomagania ludziom, wobec których nie istnieją zobowiązania 
wynikające z więzów krwi czy długoletniej przyjaźni. Wolontariat w swym najgłęb-
szym sensie zaczyna się tam, gdzie człowiek gotów jest poświęcić się i pomagać 
ludziom sobie nie znanym12.

7 R. A. Skidmore. M. G. Thackeray, dz. cyt., s. 18.
8 B. Dubois, K. Krogsrud Miley, Praca socjalna, t. 1, Warszawa 1996, s. 25.
9 B. Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek 

w zmieniającym się świecie, [red.] T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1993, s. 92.
10 J. Reykowski, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1986, s. 27.
11 D. Pietrowski, Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną, „Roczniki Naukowe Ca-

ritas” 2001, R. V, s. 31.
12 T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004, s. 67.
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Cechą charakterystyczną wolontariatu jest jego dobrowolność i nieodpłat-
ność. W myśl przepisów ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez 
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie13.

Wolontariusze są zatem nosicielami wartości nieco zdewaluowanych w dzisiej-
szym świecie, są oni znakiem sprzeciwu wobec egoizmu, braku wrażliwości na 
potrzeby innych, ślepej i nieograniczonej konsumpcji, przeliczania czasu na pie-
niądze. Każdy wolontariusz powinien respektować następujący katalog wartości:

– postawienie w centrum zainteresowań człowieka;
– obywatelski sens odpowiedzialności i uczestnictwa w życiu społecznym;
– szacunek dla innych;
– sens służby;
– bezinteresowność w działaniach solidarnościowych, dzielenie własnego ist-

nienia z istnieniem innych14.
Motywy podjęcia pracy na rzecz innych osób mogą być zróżnicowane. Na 

pierwszym miejscu może pojawić się potrzeba kontaktu z innymi ludźmi. Wolonta-
riat może być zatem rozszerzeniem kręgu kontaktów towarzyskich. Może pojawić 
się potrzeba tylko okazjonalnego działania na rzecz innych.

W ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele informacji i reportaży z róż-
norodnych akcji pomocowych, na przykład Polska Akcja Humanitarna czy Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W świadomości młodych ludzi może pojawić 
się potrzeba działania, ponieważ inni działają. Kolejną potrzebą, ukierunkowującą 
wolontariusza na działanie może być możliwość rozwijania swoich osobistych za-
interesowań. Zachęcić do działania może także interesujący program prowadzo-
nych w danej placówce działań. Zdarzyć się też może, że podstawą działalności 
wolontarystycznej wobec osób potrzebujących może stać się opinia znaczących 
osób dorosłych15.

Należy jednak podkreślić, że główną potrzebą, a tym samym najistotniejszym 
motywem podjęcia pracy w formie wolontariatu, powinno być przede wszystkim 
dobro innych ludzi, a nie osobiste korzyści.

Studenci wolontariusze najczęściej działają w organizacjach zajmujących się 
pomocą społeczną. Działalność ta dotyczy z reguły zdrowia, edukacji, zatrudnienia 
i kultury.

Większość organizacji współpracujących ze studentami nie postrzega ich ak-
tywności w kontekście zdobywania przez nich doświadczenia w perspektywie ich 
pracy zawodowej. Ten tok myślenia zauważany jest bardziej w dużych miastach, niż 
w małych miejscowościach. Głównym powodem podjęcia przez studentów pracy 

13 Ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003 
nr 96 poz. 873, art. 2 ust. 3.

14 S. Gawroński, Ochotnicy miłości bliźniego, Warszawa 1999, s. 26.
15 J. Kędzior, A. Ładyżyński, Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Toruń 2006, s. 156.



115WOLONTARIAT W OPINII STUDENTÓW RESOCJALIZACJI WSIIE TWP W OLSZTYNIE

na rzecz określonej organizacji jest chęć włączenia się w działania społeczne i po-
moc środowiskom potrzebującym wsparcia16.

Jak wynika z badań prowadzonych przez Centrum Wolontariatu w Warszawie, 
studenci najczęściej zajmują się:

– bezpośrednim świadczeniem usług na rzecz osób potrzebujących pomocy 
i wsparcia;

– organizowaniem spotkań, imprez, itp.;
– realizacją misji organizacji;
– przekazywaniem informacji17.
Studenci pracujący w wolontariacie nabywają wiele nowych umiejętności, jak:
– planowanie własnej pracy i pracy w zespole;
– zarządzania zespołem;
– łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
– twórcze reagowanie na nieprzewidziane sytuacje.
Studenci decydują się na ten rodzaj aktywności, upatrując w nim możliwości 

realizacji swoich potrzeb oraz ze względu na dobro osób, którym pomagają. Chcą 
działać zgodnie z tym, co uznają za wartościowe i co nie kłóci się z ich systemem 
wartości. Wolontariat daje im szansę bez względu na korzyści finansowe zaprezen-
towania siebie oraz przekazania swych zainteresowań i pasji18.

Chcąc poznać opinie młodych ludzi na temat pracy społecznej w formie wo-
lontariatu przeprowadzono na przełomie 2010/2011 roku metodą sondażu diagno-
stycznego badania wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 
kierunku pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna w WSIiE TWP w Olsztynie. 
Celem badań było poznanie wielkości oraz możliwości zaangażowania studentów 
przygotowujących się do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego (nie-
rzadko już pracujących w rozmaitych placówkach wychowania, opieki i pomocy) 
w działalność organizacji pozarządowych. Celem szczegółowym było określenie 
poziomu wiedzy studentów na temat ich aktywności społecznej, poziomu motywa-
cji do pracy w wolontariacie oraz ukazanie osobowościowych i społeczno-demo-
graficznych uwarunkowań możliwości świadczenia przez nich tego rodzaju dzia-
łalności.

Przystępując do badań sformułowano następujące problemy:
• Czy badani studenci pedagogiki resocjalizacyjnej wiedzą, czym jest i czy mają 

doświadczenie w zakresie aktywności społecznej?
• Jakie czynniki i motywy spowodowały zainteresowanie i zaangażowanie się stu-

dentów pedagogiki resocjalizacyjnej w pracę społeczną?
• W jakich obszarach społecznych zdaniem studentów pedagogiki resocjalizacyj-

nej, działalność społeczna jest najbardziej potrzebna?

16 A. Kanios, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin 2008, s. 62.
17 Tamże, s. 63.
18 Tamże, s. 64.
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• Jakie kompetencje społeczne, zdaniem studentów pedagogiki resocjalizacyjnej 
powinny mieć osoby angażujące się w działalność społeczną?

• Jakiego rodzaju aktywność studenci pedagogiki resocjalizacyjnej uważają za ko-
nieczną do realizacji swoich zainteresowań oraz w jakich obszarach działalności 
społecznej widzieliby swój udział po ukończeniu studiów?

• Czy i w jaki sposób studenci pedagogiki resocjalizacyjnej rozwijają swoją aktyw-
ność społeczną na terenie uczelni?

Niniejsze badania przeprowadzono pośród 277 studentów, wśród których 179 
osób stanowiły kobiety, a 98 osób mężczyźni. Badane osoby były w wieku od 20 
do 50 lat, z czego największy odsetek (62,45%) stanowili ankietowani w przedziale 
wiekowym 20–25 lat.

Spośród wszystkich ankietowanych 69,31% nie miało własnego potomstwa. 
Znaczna większość z nich, bo 57,40% respondentów, była stanu wolnego. W związ-
ku małżeńskim żyło 29,96% z ogółu badanych osób. Pozostałe 12,64% to osoby, 
które żyły w innych związkach, były rozwiedzione lub owdowiały.

Swoje warunki materialne ankietowani oceniali jako raczej dobre, dobre i dość 
dobre. Na bardzo dobre warunki materialne wskazywało 10,83% spośród wszyst-
kich badanych osób.

W Olsztynie zamieszkuje 37,18% ogółu respondentów, 17,68% badanych miesz-
ka w miastach powiatowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wieś 
jest miejscem zamieszkania 18,77% ankietowanych. Pozostali badani (26,37%), 
jako miejsce swojego zamieszkania wskazują na inne miasto lub miejscowość, nie 
zawsze wchodzącą w obszar naszego województwa.

Ankietowane osoby zamieszkujące tereny wiejskie były najmniej liczną zbio-
rowością w przeprowadzonych badaniach. Wiadomo, że przemiany na polskiej wsi 
nie zachodzą równomiernie we wszystkich dziedzinach życia, dotyczy to zwłasz-
cza sfery kulturalnej i świadomości społecznej. Dodatkowo niższe dochody osób 
zamieszkujących wieś, gorsze warunki materialne mogą mieć wpływ na mniejsze 
poparcie działalności, jaką jest wolontariat. Niestety, z badań nie wynika jedno-
znacznie, czy osoby zamieszkujące tereny wiejskie angażują się w aktywność spo-
łeczną, czy też należą do tej grupy respondentów, która z tego typu działalnością 
nie ma nic wspólnego.

Ze wszystkich badanych osób 35% deklarowało, że ma wyuczony już w prze-
szłości zawód, 26,72% podało, iż pracuje zawodowo, 22,38% nie ma wyuczonego 
zawodu, a 14,10% nie pracuje zawodowo. Na pracę w charakterze wolontariatu 
wskazało tylko 1,80% spośród ogółu respondentów, co zapewne nie oznacza, że 
pozostali ankietowani nie angażują się w ogóle w działalność społeczną. Potwier-
dzeniem takiego stanu rzeczy jest wskazanie przez 38,98% ankietowanych osób 
na swoje uczestnictwo w różnych formach aktywności, na przykład działalności 
społecznej, samorządowej, edukacyjnej, charytatywnej.
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Respondenci przed podjęciem edukacji na poziomie studiów wyższych swo-
ją naukę po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum kontynuowali głównie 
w liceum (51,98%), technikum (29,24%). Pozostałe 18,78% ankietowanych uczyło 
się w liceach zawodowych lub technikach po zakończeniu edukacji w zasadniczej 
szkole zawodowej.

Głównym celem tej części pracy było poznanie indywidualnych uwarunkowań 
badanych osób wpływających na świadczenie przez nich pracy w formule wolonta-
riatu obecnie lub w przyszłości oraz poznanie ich opinii na temat idei pracy spo-
łecznej.

Zdecydowana większość badanych osób wie, czym jest aktywność społeczna. 
Dla 64,62% respondentów jest ona pomocą niesioną innym ludziom. Jako wolon-
tariat definiuje ją 23,82% z ogółu ankietowanych, a dla 4,33% są to akcje charyta-
tywne. Dla pozostałych 7,43% badanych osób aktywnością społeczną jest między 
innymi: praca na rzecz organizacji pożytku publicznego, ochrona środowiska, wy-
pełnianie obowiązków obywatelskich (uczestnictwo w wyborach), aktywne życie 
studenckie, rozwijanie swoich umiejętności w kołach zainteresowań, opieka nad 
zwierzętami.

Wpływ na zdobycie pierwszych doświadczeń związanych z aktywnością spo-
łeczną ankietowanych osób miały w większości instytucje edukacyjne oraz środo-
wiska i organizacje pozarządowe.

Tabela 1. Doświadczenia w zakresie aktywności społecznej badanych osób

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi %

Szkoła średnia 100 36,10

Brak doświadczeń 99 35,74

Środowisko lokalne 65 23,46

Organizacje, stowarzyszenia 30 10,83

Uczelnia 21 7,58

RAZEM 315 113,71

Źródło: Badania własne. 
Uwaga: Dane nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Jednak największy odsetek badanych osób po raz pierwszy spotkał się z dzia-
łalnością społeczną na rzecz innych ludzi w szkole średniej. Czas szkolny, to okres 
kształtowania się postaw, poszukiwania autorytetów i własnych dróg życiowych. 
Ten okres w ich życiu mógł być zapewne inspiracją do podjęcia decyzji o pomaga-
niu innym ludziom. Wśród ankietowanych są osoby, które pełnią funkcje kurato-



118 AGNIESZKA GÓRSKA

rów społecznych, należą do Związku Harcerstwa Polskiego, biorą udział w Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zbiórkach żywności, itp. Przyczyną braku 
doświadczeń w zakresie aktywności społecznej może być nie tylko sama niechęć 
respondentów wobec tego typu działalności. Być może osoby, które udzieliły takiej 
odpowiedzi, mają trudności z wchodzeniem w bliższe kontakty z ludźmi, mają po-
czucie bezużyteczności lub nie mają zaufania do innych osób.

Pośród respondentów znajdują się osoby, które twierdzą, że obecnie 
pracują zawodowo i studiują, w związku z czym nie mają czasu na działal-
ność społeczną. Stanowią one 51,63% ogółu badanych. Pozostałe 48,37% 
ankietowanych to osoby, które pracują zawodowo, bądź poszukują pracy 
jednocześnie udzielając się społecznie, świadcząc pracę w formie wolonta-
riatu, działając w organizacjach lub stowarzyszeniach społecznych. Są to 
między innymi działania na rzecz: Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas, 
praca w hospicjach, domach opieki społecznej, świetlicach wiejskich i osie-
dlowych, praca w samorządzie studenckim, radach rodziców, klubach spor-
towych, schroniskach dla zwierząt oraz różnych fundacjach i stowarzysze-
niach.

Z ogółu ankietowanych zajmujących się aktywnością społeczną 46,20% 
wskazuje, że swoją działalność rozpoczęli jeszcze przed studiami, a 2,53% 
badanych podjęła się owej działalności w trakcie trwania studiów.

Z uzyskanych powyżej informacji wnioskować można, że wolontariat 
coraz bardziej upowszechnia się w naszym kraju wraz z rozwojem idei spo-
łeczeństwa obywatelskiego i zachodnimi wzorami działalności społecznej, 
choć stopień jego popularności jest jeszcze niewielki.

Wolontariat polega na bezinteresownym i dobrowolnym wykonywaniu 
określonych zadań lub czynności, angażowaniu się w różne działania, często 
społecznie użyteczne. Różne czynniki mają wpływ na podejmowanie przez 
młodych ludzi decyzji o pomaganiu bądź nie innym ludziom.

Ankietowane osoby kolejny raz wskazują na szkołę średnią jako czyn-
nik, który rozbudził w nich chęć pracy na rzecz potrzebujących. Wpływ 
na zainteresowanie się wolontariatem mogą mieć również osoby znaczące, 
z którymi ma się częste kontakty, media oraz rodzina.

Do grona osób znaczących respondenci zapewne zaliczają nauczycieli, wycho-
wawców oraz kolegów-wolontariuszy. To oni mogą być wzorem do naśladowania, 
oparciem w trudnych sytuacjach oraz źródłem wiedzy o tym, jak pomagać.

W ostatnim czasie media kreują ideę pomocy innym ludziom. Emitują wiele 
programów, w których poruszane są różne kwestie społeczne, ukazywane jest życie 
ludzi w trudnych warunkach oraz formy niesienia im pomocy. Telewizja często na 
żywo transmituje wiele akcji charytatywnych i dobroczynnych organizowanych na 
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terenie całego kraju i poza nim na rzecz ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia. 
Przyczynia się to do propagowania idei wolontariatu wśród członków naszego spo-
łeczeństwa.

Tabela 2. Czynniki wpływające na zainteresowanie i zaangażowanie się w pracę 
społeczną zdaniem badanych osób

Rodzaj odpowiedzi Liczba osób %

Szkoła średnia 79 28,51

Osoby znaczące 68 24,54

Media 53 19,16

Rodzina 50 18,05

Uczelnia 27 9,74

RAZEM 277 100,00

Źródło: Badania własne.

Rodzina jako kolejny czynnik odgrywa zapewne ważną rolę w kreowaniu zacho-
wań prospołecznych. Może być źródłem kształtowania się motywacji do pomagania 
innym. Jeśli w rodzinie występowały wzory działania na rzecz potrzebujących, to 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one kontynuowane przez młodszych jej 
członków. Ważnym i obecnie szczególnie cenionym elementem życia rodzinnego 
jest możliwość zaspokajania potrzeb. Dom rodzinny powinien być miejscem, gdzie 
każdy członek będzie czuł się potrzebny, akceptowany i kochany. Jeśli zapewnione 
zostaną mu warunki do samorealizacji i rozwoju i będzie mógł być sobą, to istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że wszystkie pozytywne zachowania i postawy przenie-
sie na innych ludzi. W szczególności osobom potrzebującym może dać to, czego 
nauczył się w domu rodzinnym i co z niego wyniósł.

Ważnym aspektem działalności wolontarystycznej jest motywacja do pracy, 
która nie będzie wynagradzana w postaci pieniężnej. Niestety w naszym społeczeń-
stwie bodźce płacowe nadal odgrywają najważniejszą rolę motywującą. W motywo-
waniu do pracy wolontariuszy najbardziej istotne są czynniki pozapłacowe. Jednym 
z nich jest potrzeba samorealizacji, która zadaniem Maslowa jest potrzebą wyż-
szego rzędu, a pojawia się dopiero wówczas, kiedy zostaną zaspokojone potrzeby 
podstawowe.

Różne motywy skłoniły badane osoby do podjęcia przez nie aktywności 
społecznej.

Respondenci poprzez swoje zaangażowanie w wolontariat chcą robić coś do-
brego i pożytecznego. Inni traktują działalność społeczną jako możliwość zdobycia 
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doświadczenia życiowego. Jeszcze inni twierdzą, że poprzez aktywność społeczną 
rozwijają się i doskonalą, a także niosą pomoc potrzebującym.

Tabela 3. Motywy skłaniające do aktywności społecznej według badanych osób

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi

Zrobienie czegoś dobrego, pożytecznego 155

Zdobycie doświadczenia życiowego 116

Własny rozwój i doskonalenie się 113

Niesienie pomocy potrzebującym 112

Potrzeba kontaktu z ludźmi 108

Zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych 74

Dowartościowanie siebie 62

Potrzeba przynależności 52

RAZEM 792

Źródło: Badania własne.
Uwaga: Dane nie sumują się do 277 ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Z badań wynika, że motywacja respondentów do działania dzieli się na kilka 
kategorii. Do pierwszej kategorii należy motywacja zadaniowa, która związana jest 
z realizacją celów własnych, osiąganych niejako przy okazji pracy wolontarystycz-
nej. Można tu wymienić chęć zdobycia doświadczenia czy dowartościowanie sie-
bie. Drugą kategorią są motywacje altruistyczne. Tu powodem zaangażowania się 
w działalność społeczną jest chęć niesienia pomocy potrzebującym. Trzecim rodza-
jem motywacji jest motywacja afiliacyjna, mająca na celu poszukiwanie kontaktów 
z innymi ludźmi. Motywacje do aktywności społecznej wypływają zapewne również 
z poczucia moralnego czy religijnego obowiązku.

Badane osoby wskazały na wiele obszarów, w których realizują własną aktyw-
ność społeczną. Są to między innymi: zbiórki darów dla potrzebujących i funduszy 
dla chorych dzieci, praca w domach dziecka i hospicjach, pomoc ludziom bied-
nym, bezrobotnym, uzależnionym i niepełnosprawnym, pomoc w razie klęsk żywio-
łowych, pomoc sąsiedzka, opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych, organizo-
wanie wolontariatu w zakładach karnych, domach poprawczych.

Jest to bardzo szerokie spektrum działalności badanych osób, z czego należy 
się cieszyć, a zarazem dołożyć wszelkich starań, aby pozostali ankietowani zaan-
gażowali się również w wolontariat. Myślę, że ważną i znaczącą rolę mogą ode-
grać w tej kwestii nauczyciele akademiccy, którzy powinni być postrzegani przez 
studentów jako osoby zachęcające do ochotniczej pracy, przekazujące wiedzę na 
temat tego, w jaki sposób pomagać innym ludziom. Nauczyciele akademiccy mo-
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gliby również ułatwić studentom kontakt z organizacjami i instytucjami, aby mogli 
w nich pracować jako wolontariusze, często bowiem barierę do podjęcia pracy spo-
łecznej stanowi brak umiejętności nawiązywania kontaktów, z czym wykładowcy 
z reguły nie mają problemu.

Niesienie pomocy ludziom potrzebne jest w różnych obszarach ich życia. An-
kietowane osoby orientują się w zakresie problemów społecznych, których rozwią-
zywanie jest niezbędne dla poprawy jakości życia niektórych grup społecznych.

Tabela 4. Obszary, w jakich działalność społeczna jest najbardziej potrzebna według 
badanych osób

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi

Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych 163

Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 107

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 85

Pomoc osobom uzależnionym 66

Aktywność na rzecz środowiska wiejskiego 65

Aktywność w zakresie promocji zdrowego stylu życia 43

Animacja kulturalna w środowisku lokalnym 40

Aktywizacja zawodowa kobiet 33

RAZEM 602

Źródło: Badania własne.
Uwaga: Dane nie sumują się do 277 ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Zdaniem ankietowanych osób działalność społeczna jest najbardziej potrzebna 
na gruncie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin patologicznych, osobom zagrożo-
nym wykluczeniem społecznym, osobom niepełnosprawnym i uzależnionym. Respon-
denci widzą również potrzebę pomocy ludziom pochodzącym ze środowisk wiejskich.

Wolontariat polegający na pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym (zakładając, że jest to w szczególności mło-
dzież) oraz osobom uzależnionym może mieć wiele wymiarów swojej działalności. 
Zadaniem wolontariuszy mogłaby być to praca na ulicach miasta w celu nawiąza-
nia bliższych kontaktów z „dziećmi ulicy”, aby motywować je do pracy nad sobą, 
chodzenia do szkoły, odrabiania lekcji. Kolejną formą działalności społecznej może 
być organizowanie różnych zajęć rozwijających zainteresowania, po to żeby mło-
dzi ludzie nie wchodzili w konflikty z prawem. Innym obszarem działań mogłoby 
być organizowanie warsztatów komunikacyjnych, na których można by było uczyć 
młodzież, w jaki sposób powinna próbować rozwiązywać swoje problemy rodzinne. 
Jeszcze inną formą działalności może być organizowanie w okresie ferii zimowych 
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i wakacji obozów i kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, pato-
logicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pomoc ludziom pochodzącym ze środowisk wiejskich może polegać na przy-
kład na organizowaniu zajęć mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród 
młodzieży wiejskiej, które mogłyby polegać na organizowaniu szkoleń w zakre-
sie obsługi komputera i Internetu, obsługi różnych programów komputerowych, 
urządzeń biurowych, a także przekazaniu podstawowych informacji na temat 
możliwości założenia własnej działalności gospodarczej i korzystania ze środków 
pomocowych pochodzących z UE. Po za tym ludność wiejska jest zagrożona do-
datkowo wieloma innymi problemami. Często występujące ubóstwo, bieda, brak 
pracy i środków do życia, brak inicjatyw i motywacji do jakiegokolwiek działania 
powodują występowanie wśród tej grupy ludności wielu problemów społecznych, 
którym należy sprostać i przeciwdziałać. Są to na przykład alkoholizm, przemoc, 
kradzieże, rozboje. Nie wystarczy tu tylko sama działalność instytucji powołanych 
do rozwiązywania problemów społecznych. Włączenie wolontariuszy w działania 
pomocowe na rzecz ludzi zamieszkujących tereny wiejskie na pewno stwarza szan-
sę osiągnięcia lepszych rezultatów.

Działalność mająca na celu niesienie pomocy innym ludziom nieodzownie 
związana jest z aktywnością społeczną, która jest niczym innym jak zaangażowa-
niem i udzielaniem się na rzecz osób potrzebujących poprzez na przykład udział 
w organizacjach, stowarzyszeniach charytatywnych lub działaniach wolontary-
stycznych.

Tabela 5. Efekty aktywności społecznej według badanych osób

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi

Cenne źródło doświadczeń 156

Źródło radości i zadowolenia 148

Droga do samorealizacji 95

Źródło problemów i kłopotów 13

RAZEM 412

Źródło: Badania własne.
Uwaga: Dane nie sumują się do 277 ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Aktywność społeczna, zdaniem ankietowanych osób, może być przede wszyst-
kim cennym źródłem doświadczeń, radości i zadowolenia, a na końcu drogą do 
samorealizacji. Praca w wolontariacie na pewno pozwala na zdobycie nowej wie-
dzy z dziedziny, w której się ją świadczy, a w związku z tym zdobywa się również 
nowe doświadczenia i kompetencje. Jeśli działalność społeczna jest świadczona na 
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zasadzie pełnego oddania, zaangażowania i dobrowolności, i widać jej pozytywne 
efekty, to będzie ona również źródłem radości i zadowolenia. Wolontariat dla stu-
dentów może być też odskocznią od codziennej nudy i obowiązkowych zajęć.

Według respondentów, u podstaw aktywności społecznej leży ułatwianie jednost-
kom i grupom społecznym rozwiązywania ich problemów i kłopotów, zainteresowanie 
się środowiska lokalnego problematyką osób potrzebujących, budowanie pozytywnych 
relacji między ludźmi potrzebującymi pomocy a społeczeństwem, a także uwrażliwia-
nie instytucji państwowych na problemy, z którymi borykają się osoby potrzebujące.

Działalność społeczna, zdaniem badanych osób, powinna być traktowana 
przede wszystkim jako posłannictwo i misja do spełnienia, następnie jako profe-
sjonalne działania podejmowane przez specjalistów, a w dalszej kolejności jako 
niezbędne doświadczenie życiowe. Respondenci są zdania, że wolontariat nie po-
winien być działalnością przypadkową i spontaniczną.

Z wypowiedzi ankietowanych osób można wnioskować, że respondenci zdają 
sobie w pełni sprawę z tego, że aby pomagać innym, powinno się dysponować od-
powiednią wiedzę i kwalifikacjami dotyczącymi profesjonalnego pomagania, znać 
zasady etyczne obowiązujące w pracy na rzecz osób potrzebujących oraz niektóre 
przepisy prawne gwarantujące pomoc socjalną osobom potrzebującym.

Osoby angażujące się w działalność społeczną powinny mieć ku temu odpo-
wiednie predyspozycje osobowościowe, umiejętności i zdolności.

Tabela 6. Cechy i kompetencje, które powinna mieć osoba angażująca się w działalność 
społeczną według badanych osób

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi

Komunikatywność 221

Uczciwość 207

Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów 191

Życzliwość 186

Kreatywność 152

Duża wrażliwość na krzywdę ludzką 149

Kompetencje organizacyjne 142

RAZEM 1368

Źródło: Badania własne.
Uwaga: Dane nie sumują się do 277 ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Najbardziej pożądanymi kompetencjami, zdaniem ankietowanych osób, do 
pracy w wolontariacie są: komunikatywność, uczciwość, zaangażowanie w pomoc 
innym ludziom i życzliwość.
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Można tu zatem przyjąć założenie, że studenci pedagogiki resocjalizacyjnej 
z racji wyboru tego, a nie innego kierunku kształcenia są zmotywowani do poma-
gania innym, jak również w ramach prowadzonych na studiach zajęć są wyposaża-
ni w podstawowe narzędzia komunikacyjne i przygotowywani do pracy z ludźmi. 
Moim zdaniem, należałoby jednak zwrócić jeszcze uwagę na to, że oprócz wymie-
nianych przez badanych cech i kompetencji osoby podejmujące się pracy w wolon-
tariacie powinny mieć dodatkowo wiedzę z zakresu pomocy społecznej, wiedzę 
społeczną, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych oraz 
przede wszystkim dużą motywację do pracy w wolontariacie.

Ankietowane osoby swoje cechy i umiejętności predysponujące ich do pracy 
w wolontariacie oceniają na poziomie wysokim, bardzo wysokim i średnim.

Tabela 7. Cechy i umiejętności predysponujące do aktywności społecznej, które mają 
badane osoby

Rodzaj cechy

Bardzo  
wysoko

Wysoko Średnio Nisko
Bardzo 
nisko

RAZEM

Licz-
ba 

osób
%

Licz-
ba 

osób
%

Licz-
ba 

osób
%

Licz-
ba 

osób
%

Licz-
ba 

osób
%

Licz-
ba 

osób
%

Odpowie-
dzialność

116 41,87 121 43,68 36 12,99 4 1,46 0 0 277 100

Wytrwałość 56 20,21 121 43,68 81 29,24 16 5,79 3 1,08 277 100

Zaangażo-
wanie

73 26,35 108 38,98 84 30,32 9 3,27 3 1,08 277 100

Umiejętno-
ści organiza-
cyjne

43 15,52 92 33,21 125 45,12 16 5,79 1 0,36 277 100

Umiejętności 
pokonywania 
trudności

36 12,99 113 40,79 112 40,45 14 5,05 2 0,72 277 100

Znajomość 
problemów 
społecznych

31 11,19 95 34,29 130 46,94 20 7,22 1 0,36 277 100

Fachowa wie-
dza

19 6,85 37 13,35 166 59,95 52 18,87 3 1,08 277 100

Źródło: Badania własne.
Uwaga: Dane nie sumują się do 100% ze względu na możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Ankietowane osoby swoje cechy i umiejętności predysponujące ich do pracy 
w wolontariacie oceniają wysoko. Szczególnie cenią siebie za odpowiedzialność, 
wytrwałość, zaangażowanie oraz umiejętności organizacyjne. Są to atuty, które 



125WOLONTARIAT W OPINII STUDENTÓW RESOCJALIZACJI WSIIE TWP W OLSZTYNIE

mogą świadczyć o wysokim stopniu ich rozwoju osobistego, dojrzałości psychicz-
nej i emocjonalnej, a także wysokim stopniu świadomości osobistej i społecznej. 
To człowiek w pełni świadomy jest odpowiedzialny za czyny i ponosi konsekwencje 
własnych działań. Osoba angażująca się w działalność wolontarystyczną powinna 
mieć między innymi poczucie odpowiedzialności moralnej, obywatelskiej, etycznej 
i prawnej, aby móc prawidłowo wypełniać swoje posłannictwo. Z odpowiedzialno-
ścią wiąże się również rzetelność, z jaką dana osoba wykonuje swoje obowiązki 
oraz kierowanie się zasadą dobra wobec osób potrzebujących. Drugą ważną ce-
chą jest wytrwałość. Bez niej nie byłoby sukcesu, który jest podstawą decydującą 
o zmianach w życiu człowieka. Tylko człowiek wytrwały osiąga w życiu najwyższe 
cele. Natomiast bez zaangażowania wykonywana praca nie będzie przynosiła efek-
tów. W wolontariacie zaangażowanie polega nie tylko na prawidłowym i rzetelnym 
wykonaniu powierzonych zadań, ale przede wszystkim na proponowaniu nowych 
kierunków działań i projektowaniu sobie nowych zadań w celu ich realizacji.

Tabela 8. Cele życiowe badanych osób

Rodzaj celu Liczba odpowiedzi

Udane życie rodzinne 257

Pasjonująca praca zawodowa 227

Wiedza i wykształcenie 219

Zaangażowanie w działalność użytecznie społeczną 142

Wychowanie i wykształcenie dzieci 134

Praca na rzecz środowiska lokalnego 123

Rozwój własnych zainteresowań 96

Poznanie świata, podróże 91

Wysoka pozycja materialna 68

RAZEM 1357

Źródło: Badania własne.
Uwaga: Dane nie sumują się do 277 ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Nieodzownym aspektem działalności człowieka w różnych dziedzinach życia, 
oprócz umiejętności i zdolności, jest także wyznaczanie celów życiowych, do któ-
rych się dąży.

Dla znacznej większości respondentów najważniejszymi celami życiowymi są: 
prowadzenie udanego życia rodzinnego, pasjonująca praca oraz zapewnienie od-
powiedniej dla każdego z nich wiedzy i wykształcenia. Badane osoby swoje zaan-
gażowanie w działalność społeczną i pracę na rzecz środowiska lokalnego traktują 
prawie na równi z wychowaniem i wykształceniem dzieci. Nie przekładają oni nad 
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wolontariat dóbr materialnych i innych życiowych pasji oraz przyjemności. Ich ce-
lem, który realizują lub zamierzają realizować, być może w niedalekiej przyszłości 
jest praca na rzecz potrzebujących. Jest to bardzo pocieszająca perspektywa.

W tym miejscu można się odwołać do ogólnopolskich badań nad wolontaria-
tem prowadzonych corocznie między innymi przez SMG/KRC na zlecenie Cen-
trum Wolontariatu i Stowarzyszenia „Klon Jawor”, z których wynika, że liczba 
osób angażujących się w aktywność społeczną w naszym kraju wzrasta z roku na 
rok. W 2006 roku w Polsce było 6,6 miliona wolontariuszy. Jest o dwa razy więcej 
osób w porównaniu z rokiem 2001.

Aktywność społeczna ludzi przejawia się w różnych działaniach, które dotyczą 
ich samych oraz bliższego i dalszego otoczenia. Każdy człowiek w celu samoreali-
zacji oraz rozwoju zainteresowań i zdolności uważa za konieczny do wykorzystania 
inny rodzaj aktywności społecznej.

Formą aktywności, dzięki której respondenci mogliby sami realizować swoje 
zainteresowania i zdolności, jest dla 35,01% aktywność związana z ich kierunkiem 
studiów, a dla 20,21% jest to dotychczasowa praca zawodowa.

Tabela 9. Rodzaj aktywności uważany przez badane osoby za konieczny do 
samorealizacji ich zainteresowań i zdolności

Rodzaj aktywności Liczba osób %

Aktywność zawodowa zgodna z kierunkiem studiów 97 35,01

Dotychczasowa aktywność zawodowa 56 20,21

Przynależność do organizacji, stowarzyszeń, fundacji 38 13,71

Aktywność społeczna na rzecz środowiska 32 11,55

Aktywność intelektualna, praca naukowa 19 6,85

Działalność na rzecz kościoła 15 5,46

Aktywność polityczna 11 3,97

Uczestnictwo w kulturze w charakterze animatora 9 3,24

RAZEM 277 100

Źródło: Badania własne.

Większość ankietowanych, jeżeli już prowadzi aktywność społeczną lub do-
piero zamierza się jej podjąć, świadczy lub świadczyć będzie pracę w charakterze 
wolontariatu w obrębie tylko własnych zawodowych lub naukowych zainteresowań. 
Pozostałe badane osoby wskazują na bardziej zróżnicowane formy aktywności, któ-
re uważają za konieczne do ich samorealizacji. Wynikać zatem może z tego, że są 
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bardziej otwarte na nowe doświadczenia, mają szerszy krąg zainteresowań, chcą 
poszerzać i zdobywać nową wiedzę, aby rozwijać swoje umiejętności.

Zdaniem 85,55% badanych osób (gdzie 51,26% odpowiedziało „tak”, a 34,29% 
„raczej tak”) studia pedagogiczne mają wpływ na rozbudzanie zainteresowań i za-
angażowanie się w związku z tym w działalność społeczną. Wynika zatem z tego, że 
zapewne zarówno realizowane treści programowe, ich odpowiedni przekaz w toku 
studiów, jak i sama osoba wykładowcy akademickiego mają wpływ na podjęcie pra-
cy w charakterze wolontariusza.

Ankietowani widzą na uczelni możliwości dla rozwoju ich aktywności spo-
łecznej, naukowej i kulturalnej. W zakresie działalności społecznej chcieliby po-
magać innym ludziom, na przykład swoim potrzebującym kolegom i koleżankom, 
prowadząc na ich rzecz zbiórki pieniężne, ale twierdzą, że nie mają wokół siebie 
osób przychylnych, dzięki którym mogliby tę formę swojej aktywności realizować 
w sposób formalny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Drugą ważną kwestią 
w zakresie działalności społecznej są wyjścia studentów do innych placówek, na 
przykład do szpitali, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, zakładu popraw-
czego czy karnego. Tylko niektórzy spośród wszystkich studentów resocjalizacji 
mają możliwość poznania specyfiki pracy wyżej wymienionych placówek podczas 
odbywania praktyk studenckich. Badani chcieliby, aby uczelnia za pośrednictwem 
wykładowców poszczególnych przedmiotów organizowała im tego typu wyjścia. 
Myślę, że w ten sposób na pewno można rozbudzić w naszych studentach chęć 
pracy na rzecz innych osób. W zakresie działalności naukowej studenci chcieliby, 
ażeby na uczelni organizować dla nich korepetycje z poszczególnych przedmiotów, 
seminaria naukowe oraz stworzyć koła naukowe dla poszczególnych specjalizacji, 
a nie koła kierunkowe, które obecnie działają (w tych obecnie działających kołach 
uczestniczy bardzo mało osób). W zakresie działalności kulturalnej chcieliby, aby 
organizować dla nich spotkania o tematyce kulturalnej oraz rozwinąć koła zaintere-
sowań, na przykład: fotograficzne, muzyczne, teatralne. Oprócz tego chcieliby, aby 
zorganizowano dla nich kurs języka angielskiego.

Spośród wszystkich badanych osób 14 udziela się w samorządzie studenckim, 
jedna osoba należy do koła naukowego pedagogów, 36 brało udział w spotkaniach 
naukowych organizowanych przez uczelnię, 6 osób uczestniczyło w warsztatach 
poświęconych przedsiębiorczości, 9 należy do sekcji sportowej. Pozostali respon-
denci nie biorą udziału w wyżej wymienionych formach aktywności społeczno-kul-
turalnej organizowanych na terenie uczelni. W związku z tym, że grupa ta jest 
bardzo liczna – 212 osób, należałoby zastanowić się nad tym, co jest powodem 
nieangażowania się studentów w działalność na uczelni oraz czy spełnienie oczeki-
wań studentów poprzez uruchomienie na jej terenie tych form aktywności, na które 
wskazali w badaniach, zmieniłoby ich postawy.

Gdyby na uczelni powstało koło wolontariatu, to 91 respondentów ze wszyst-
kich badanych osób wzięłoby w nim udział. Osób, które definitywnie odmówiłyby 
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udziału w kole wolontariatu było 54. Pozostali respondenci (132 osoby) w tej kwe-
stii nie podali zdecydowanej odpowiedzi.

Ankietowani w liczbie 54 osób, którzy prowadzą aktywność społeczną twier-
dzą, że swoje obowiązki zawodowe i edukacyjne z przyjętymi zadaniami społecz-
nymi godzą bez problemu, a 115 osób podało, że raczej udaje im się te wszystkie 
obowiązki pogodzić.

Ze wszystkich badanych osób 138 stwierdziło, że nabyte podczas studiów 
wiadomości i umiejętności mogą być wykorzystywane w działalności społecznej 
w średnim stopniu, a 95 osób było zdania, że w stopniu wysokim. Pozostali ankieto-
wani stwierdzili, że wiedza i umiejętności zdobyte na studiach nie są przez nich wy-
korzystywane w aktywności społecznej, co, według mnie, jest błędnym myśleniem.

Wszyscy badani jednogłośnie stwierdzili, że podczas studiów powinni mieć 
możliwość nabywania nowych kompetencji poprzez swój udział w stowarzysze-
niach i organizacjach społecznych w charakterze wolontariatu.

Tabela 10. Obszary działalności społecznej, w których badane osoby widzą swój 
udział po skończeniu studiów

Rodzaj działalności Liczba osób %

Praca na rzecz osób uzależnionych 83 29,96

Pomoc osobom wykluczonym społecznie 78 28,15

Promocja zdrowia, sportu, turystyki i rekreacji 30 10,86

Praca na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych 28 10,10

Animacja kulturalna, hobby 21 7,58

Ekologia, ochrona zwierząt 21 7,58

Aktywizacja kobiet na rynku pracy 16 5,77

RAZEM 277 100

Źródło: Badania własne.

Spośród wszystkich ankietowanych osób 118 po ukończeniu studiów bez 
względu na to, czy już działa społecznie, czy nie, deklaruje albo dalszą działalność 
jako wolontariusz, albo jej rozpoczęcie. Osoby te już świadczą pracę lub zamierzają 
pomagać ludziom dotkniętym biedą, bezrobociem, uzależnionym, niepełnospraw-
nym i przewlekle chorym. Są wśród nich również tacy, którzy zamierzają działać 
na rzecz sportu, promocji zdrowia, turystyki i rekreacji. Pozostali respondenci nie 
wiedzą, czy podejmą się pracy w wolontariacie.
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Z obszarem działalności społecznej, z jakim respondenci chcieliby się związać 
po ukończeniu studiów, powiązany jest wybór zawodu i pracy w ramach, której 
realizowaliby swoje cele życiowe.

Ankietowane osoby przede wszystkim wybrałyby pracę dobrze płatną. Potem 
dopiero zwracałyby uwagę na to, czy jest ona interesująca, a w dalszej kolejności, 
czy jest ona społecznie użyteczna.

Tabela 11. Wybór rodzaju pracy przez badane osoby

Rodzaj pracy Liczba odpowiedzi

Dobrze płatna 195

Interesująca 177

Społeczna użytecznie 135

Dająca możliwość wybicia się 122

Odpowiedzialna 92

Imponująca ludziom 57

Lekka 57

RAZEM 835

Źródło: Badania własne.
Uwaga: Dane nie sumują się do 277 ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej 
odpowiedzi.

Można zatem stwierdzić, że w naszym społeczeństwie najważniejszą wartością 
jest pieniądz. Wynika to z wielu różnych względów. Społeczeństwo polskie jest 
jeszcze niezamożne, ciągle na dorobku. Ludziom często brakuje środków finan-
sowych na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Dopóki nie zmieni się 
polityka społeczna naszego państwa oraz jego sytuacja gospodarczo-ekonomiczna 
i polityczna, dopóty ludzie będą gonić za pieniądzem.

Ogólne wnioski końcowe wynikające z postawionych wcześniej pytań badaw-
czych przedstawiają się następująco:

Z badań wynika, że studenci pedagogiki resocjalizacyjnej w znacznej większo-
ści wiedzą, czym jest aktywność społeczna. Niektórzy z nich zdobyli już doświad-
czenie w tej dziedzinie życia.

Respondenci twierdzą, że na podjęcie działań w wolontariacie i pracy społecz-
nej wpływ może mieć najbliższa rodzina i osoby znaczące, które pojawiają się na 
drodze życiowe jednostek. Swoją działalność motywowali zrobieniem czegoś poży-
tecznego na rzecz innych, chęcią niesienia pomocy, potrzebą kontaktu z ludźmi, 
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a także stawiali na własny rozwój i doskonalenie się oraz zdobycie doświadczeń 
życiowych.

Zdaniem większości ankietowanych osób działalność społeczna jest potrzebna 
najbardziej dzieciom z rodzin patologicznych oraz osobom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym, niepełnosprawnym, uzależnionym i ludziom pochodzącym ze 
środowisk wiejskich.

W opinii znacznej większości respondentów osoby angażujące się w działal-
ność społeczną powinny być komunikatywne, uczciwe, życzliwe i zaangażowane 
w pomoc niesioną innym ludziom.

Za konieczne do samorealizacji swoich zainteresowań i zdolności studenci 
uważają prowadzenie aktywności społecznej zgodnej z podjętym kierunkiem stu-
diów oraz aktywności związanej z pracą zawodową.

Studenci pedagogiki resocjalizacyjnej w niewielkim stopniu rozwijają swoją 
aktywność społeczną na terenie uczelni. Myślę, że jeżeli tylko by chcieli, to władze 
uczelni, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni służą im swoją 
pomocą, wsparciem i radą, w jaki sposób realizować działalność wolontarystycz-
ną w środowisku akademickim, tym bardziej, że wolontariat w naszym kraju, jak 
i innych państwach europejskich, staje się w ostatnich latach, szczególnie wśród 
studentów, bardzo popularną formą aktywności. Wśród społeczności akademickiej 
znajduje się coraz więcej osób, które chcą nieść swą bezinteresowną pomoc innym 
ludziom. Jest to dla nich między innymi możliwość sprawdzenia się w nietypowych 
sytuacjach życiowych, poznania nowych miejsc i ludzi, zdobycia cennego doświad-
czenia, a także odczucia satysfakcji. Nasi studenci mogliby zacząć od organizowa-
nia wolontariatu na terenie uczelni. Na początek wystarczy pomoc osobom z naj-
bliższego środowiska. Wśród społeczności akademickiej WSIiE jest wiele osób, 
którym pomoc jest szczególnie niezbędna.

Reasumując stwierdzam, że wolontariat to działalność wspierająca rozwój 
osobisty i zawodowy. Jest to okazja do zdobywania praktyki przez ludzi młodych 
i dzielenia się doświadczeniem. Korzyści z wolontariatu odnoszą zarówno odbior-
cy pomocy, jak i wolontariusze. Oprócz satysfakcji z pomagania innym oraz cenne-
go doświadczenia innymi profitami są możliwości sprawdzenia się w nowych sytu-
acjach, aktywne włączenie się w życie obywatelskie oraz realizacja życiowych pasji.

W ramach działalności społecznej można wykonywać czynności ściśle zwią-
zane z wykonywanym zawodem lub zawodem, którego się uczymy. Dla przyszłego 
szefa nie będzie miało znaczenia, czy praca, którą się wykonywało, była wynagra-
dzana. Liczą się nabyte umiejętności i doświadczenie.

Każda aktywność społeczna może również zwiększyć wartość pracownika 
w oczach pracodawcy. W pracy zawodowej bardzo ważne są kompetencje miękkie.

Wolontariat może również rozwijać dodatkowe umiejętności, takie jak: zarzą-
dzanie czasem, umiejętności interpersonalne, otwartość, empatię, itp.
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Można przypuszczać, że osobom mającym na swoim koncie aktywność spo-
łeczną łatwiej będzie znaleźć pracę, gdyż będą mogły one pochwalić się swoimi do-
świadczeniami. Ma to zapewne znaczenie wśród absolwentów studiów wyższych, 
gdy w grę wchodzi pierwsza w życiu praca. Wolontariat wówczas może być jedy-
nym dowodem na posiadanie określonych kompetencji.

W 2011 roku obchodzony był w Polsce Europejski Rok Wolontariatu. Głów-
nym założeniem całego przedsięwzięcia było uświadomienie społeczeństwu zna-
czenia działalności wolontariuszy i wyzwań związanych z wolontariatem, a także 
zachęcenie wszystkich Polaków do jeszcze większego zaangażowani się w aktyw-
ność społeczną.

Wśród naszych studentów mało jest osób, które prowadzą aktywność społecz-
ną. Przecież wystarczy kilka godzin tygodniowo, aby pomóc potrzebującym, jedno-
cześnie zdobywając doświadczenie i ucząc się czegoś nowego. W tym czasie można 
pomagać dzieciom w nauce, organizować akcje społeczne, pomagać przy realizacji 
różnych projektów. Coraz częściej można służyć tzw. e-wolontariatem, dzięki któ-
remu wiele osób zdalnie otoczymy pomocą. Wystarczy tylko chęć dzielenia się 
z innymi wiedzą, pasją, umiejętnościami i zainteresowaniami.
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Aspects of Voluntary Service An Assessment by Students of Social 
Rehabilitation at WSIiE TWP in Olsztyn

Summary: This paper consists of two discrete parts. The first one illustrates the history of so-
cial assistance and social work from its beginnings in the pre-Christian era, following its traces 
through antiquity up to present times. This picture is rounded off by a short overview of the his-
tory and concepts of voluntary services in Poland. Special attention is paid to the personality of 
the honorary welfare worker. We illustrate, how in Poland student-volunteers, organized in non-
benefit voluntary service organizations, attend to their duties.

The second part comprises the analysis of several surveys on the voluntary service conduct-
ed by students of social rehabilitation at WSIiE TWP. The conclusions drawn from these surveys 
and a summing-up of the main issues complete the paper.

Key words:  voluntary service, social service, social work, charity, aid, help, support, community 
involvement, students’ voluntary service.


