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                                                  OORRGGAANNIIZZAATTOORR  

 

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

ul. Nowolipki 9b 
00-151 Warszawa 

www.wolontariat.org.pl 
www.festiwalwolontariatu.pl 

 
 
                                                  PPAARRTTNNEERRZZYY  

 

 

 

 

 

Opiekun wolontariatu w Polsce 

Citi Handlowy 

 

 

 

Partner internetowy 

portal organizacji pozarządowych ngo.pl 

 

 
 
                                                  FFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE  

 

 

Festiwal Wolontariatu 2011 jest częścią 
projektu Europejski Rok Wolontariatu 2011- 
Renesans Wolontariatu w Polsce 
dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
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                                              WWSSTTĘĘPP  
 
Niniejszy RAPORT został stworzony przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach podsumowania realizacji 
Festiwalu Wolontariatu – działania będącego elementem projektu Europejski Rok Wolontariatu 2011 – Renesans 
Wolontariatu w Polsce, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 
Raport składa się z następujących części: 

1. Informacje o Festiwalu Wolontariatu 2011, 
2. Analiza raportów odwiedzin strony www.festiwalwolontariatu.pl, 
3. Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych uczestników Festiwalu, 

 
Metodologia 
 
Ankiety ewaluacyjne umożliwiały uczestnikom ocenę określonych pytań w punktach w skali od 1 do 5. Wykresy 
podsumowujące w raporcie zawierają średnią ocenę spośród wszystkich udzielonych odpowiedzi. 
 
Grupy badawcze to ogół osób, które udzieliły odpowiedzi na dane pytanie. W niektórych w ankietach zdarzały się 
pytania na które nie udzielono odpowiedzi, dlatego w raporcie występują różnice między ilością osób w grupach 
badawczych. 
 
Uczestnicy mieli także możliwość udzielania odpowiedzi w formie opisowej. W raporcie uwzględniono odpowiedzi 
uczestników pogrupowane według podobieństwa. Jedna odpowiedź mogła zawierać kilka wskazań i mogła być 
przyporządkowana do kilku grup jednocześnie. 
 
W opisach bardzo często zdarzały się uwagi dotyczące sytuacji opisanych w innych pytaniach ewaluacji, na które 
uczestnik nie odpowiadał. W takim przypadku informacje te były przenoszone w trakcie analizowania odpowiedzi do 
tych części ankiet, których najbardziej dotyczyły, np. uczestnik pytany o Booklet w pytaniu 1.3 nie udzielił żadnej 
odpowiedzi, ale uwagi o jego zawartości umieścił w pytaniu 4.4 Dodatkowe informacje dla organizatorów. W takim 
wypadku jego uwagi z punktu 4.4 były wzięte pod uwagę w procesie ewaluowania Bookletu i uwag z punktu 1.3. 
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      11                              IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  FFEESSTTIIWWAALLUU  WWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU  22001111  

  
 
                                              PPAATTRROONNAATTYY  

 
Festiwal został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny 
Komorowskiej. 
 
Organizatorzy nie starali się o inne patronaty honorowe. 
 

 
 

                                              HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  RREEAALLIIZZAACCJJII  FFEESSTTIIWWAALLUU    

 
Harmonogram Festiwalu zawierał, oprócz informacji o nazwach modułów oraz godzin ich trwania, także informacje 
ważne z punktu widzenia uczestników, szczególnie dotyczące logistyki i transportu. Niniejszy harmonogram 
przedstawia zrealizowane działania Festiwalu. 
 
 
Legenda – kolory modułów 

Działania merytoryczne 
Festiwalu 

Transport / logistyka 
Festiwalu 

Czas do dyspozycji 
uczestników 

Ważne uwagi / informacje 
dla uczestników 

 
 
Dzień 1 - Piątek, 10 czerwca - Nowe spojrzenie na wolontariat 
1000 - 1200 Rejestracja uczestników. Poranna kawa / Czas do dyspozycji uczestników 

1200 – 1250 Otwarcie Festiwalu Wolontariatu 
Sesja plenarna otwierająca 

1250 - 1300 Przerwa techniczna Czas do dyspozycji uczestników 

1300 - 1430 sala A 
e-wolontariat - odkryj 
dobro w sieci  
 
prowadzący: 
Fundacja Dobra Sieć, 
operator portalu www.e-
wolontariat.pl 
 

sala B 
Wolontariat sportowy 
szansą na własny 
optymalny styl  
 
prowadzący: 
Olimpiady Specjalne 
Polska - sportowa 
organizacja pożytku 
publicznego działająca na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

sala C 
Eurowolontariat – 
Ciekawy start w 
dorosłe życie  
 
prowadzący: 
Krajowe Biuro Eurodesk 
Polska, operator portalu 
www.eurodesk.pl 

sala D 
Wolontariat i polityka 
młodzieżowa w świetle 
polskiej prezydencji  
 
prowadzący: 
Departament Młodzieży i 
Organizacji 
Pozarządowych 
Ministerstwa Edukacji 
Narodowej 

1430 - 1445 Przerwa kawowa 
Zapisy na Wizyty Studyjne 
Zapisy na Akcje Społeczne 

Czas do dyspozycji uczestników 

1445 - 1615 sala A 
Jak przygotować NGO 
do pracy z 
Wolontariatem Biznesu  
 
prowadzący: 
Program Wolontariatu 
Biznesu przy Centrum 
Wolontariatu 

sala B 
Wolontariusz 
Europejski w 
organizacji  
 
prowadzący: 
Narodowa Agencja 
Programu Młodzież w 
działaniu 

sala C 
Wolontariat w muzeum 
- pasja i pomaganie  
 
prowadzący: 
Muzeum Powstania 
Warszawskiego 

sala D 
Eurowolontariusze 
poszukiwani - 
wolontariat miast 
gospodarzy podczas 
Mistrzostw Europy w 
Piłce Nożnej Euro 2012  
 
prowadzący: 
PL.2012 i Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy 
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1615 - 1700 Przerwa kawowa Czas do dyspozycji uczestników 

1700 - 1900 Wizyty studyjne w wybranych organizacjach pozarządowych. 
Po wizytach dojazd do hotelu. 

1900 - 2030 Zakwaterowanie w hotelu 
Czas do dyspozycji uczestników 
Dojazd na Obiadokolację 

2030 Obiadokolacja w restauracji Babalu 
ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 33 

 Nie zapewniamy transportu z restauracji do 
hotelu! 

2130 - 820 Czas do dyspozycji uczestników 
 

 Jeśli zamierzacie poznawać nocne życie 
Warszawy, zapoznajcie się z zasadami kursowania 
nocnych autobusów. 

 
 
 
 
 
 Dzień 2 - Sobota, 11 czerwca - Daj siebie innym 
630 - 1030 

Śniadanie. 
W tych godzinach hotel serwuje śniadanie w formie szwedzkiego stołu. 

820 – 830 Spotkanie pod hotelem. Transport na miejsce akcji 
społecznych. 

 Do hotelu wracamy dopiero po kolacji, dlatego 
weźcie ze sobą wszystkie potrzebne rzeczy. 

900 - 1300 Akcja Społeczna 
 
Ogród Botaniczny w 
Powsinie 

Akcja Społeczna 
 
Muzeum Powstania 
Warszawskiego 

Akcja Społeczna 
 
Habitat for Humanity 

Akcja Społeczna 
 
Loesje Polska 

1230 - 1400 Powrót grup na Plac Bankowy 

1300 - 1430 Lunch 

1400 - 1500 Targowisko wolontariatu i mazowieckich organizacji 
pozarządowych. 

Różne grupy będą docierały o różnych porach, dlatego 
ta część Festiwalu jest zaplanowana bardzo 
elastycznie czasowo. 
Każdy uczestnik, niezależnie od tego o której godzinie 
dotrze na plac, dostanie lunch, oraz będzie miał 
okazję uczestnictwa w Targowisku. 

1500 - 1530 Networking – wymieniamy się wizytówkami, poznajemy swoje mocne strony, tworzymy kontakty. 

1530 - 1630 Warsztaty uczestników Warsztaty uczestników Warsztaty uczestników 

1630 - 1645 Przerwa kawowa 

1645 - 1745 Warsztaty uczestników Warsztaty uczestników Warsztaty uczestników 

1745 - 1800 Przerwa kawowa 

1800 - 1900 Warsztaty uczestników Warsztaty uczestników Warsztaty uczestników 

1900 - 1930 Targowisko wolontariatu i mazowieckich organizacji 
pozarządowych 

Czas do dyspozycji uczestników 

1930 Spotkanie przy wejściu do Urzędu, przejazd do restauracji 

2000 - 2200 Obiadokolacja w restauracji U Szwejka 
Plac Konstytucji 1  

 Nie zapewniamy transportu z restauracji do 
hotelu! 

2100 - 920 Czas do dyspozycji uczestników  Jeśli zamierzacie poznawać nocne życie 
Warszawy, zapoznajcie się z zasadami kursowania 
nocnych autobusów. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie – ewaluacja Festiwalu Wolontariatu 2011 

 

St
ro
na

 6
 

ww  ww  ww .. ww oo ll oo nn tt aa rr ii aa tt .. oo rr gg ..  pp  ll 

 
 
Dzień 3 - Niedziela, 12 czerwca - Pomagamy pomagać 
630 - 1030 

Śniadanie. 
W tych godzinach hotel serwuje śniadanie w formie szwedzkiego stołu. 

920 – 930 Spotkanie pod hotelem. Transport na Plac Bankowy.  Do hotelu już nie wracamy, dlatego weźcie ze 
sobą wszystkie swoje bagaże. 

1000 - 1130 sala A 
Marchewka zamiast 
kija  
 
Jak efektywnie nagradzać 
wolontariuszy. 
 

sala B 
W czym jeszcze mogę 
Wam pomóc? 
 
Skuteczne motywowanie 
wolontariuszy do 
działania. 

sala C 
Od koordynatora do 
mediatora.  
 
Twórcze rozwiązywanie 
konfliktów z i pomiędzy 
wolontariuszami. 

sala D 
Koordynatorzy łączcie 
się!  
 
Czyli jak zorganizować 
Festiwal Wolontariatu. 

1130 - 1200 Przerwa kawowa 

1200 - 1330 sala A 
Marchewka zamiast 
kija  
 
Jak efektywnie nagradzać 
wolontariuszy. 
 

sala B 
W czym jeszcze mogę 
Wam pomóc? 
 
Skuteczne motywowanie 
wolontariuszy do 
działania. 

sala C 
Od koordynatora do 
mediatora.  
 
Twórcze rozwiązywanie 
konfliktów z i pomiędzy 
wolontariuszami. 

sala D 
Koordynatorzy łączcie 
się!  
 
Czyli jak zorganizować 
Festiwal Wolontariatu. 

1330 - 1400 Ewaluacja 

1400 Zakończenie Festiwalu Wolontariatu 
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      22                              AANNAALLIIZZAA  RRAAPPOORRTTÓÓWW  OODDWWIIEEDDZZIINN  SSTTRROONNYY  WWWWWW..FFEESSTTIIWWAALLWWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU..PPLL  

  
 
Głównym nośnikiem informacji o Festiwalu jest jego strona www.festiwalwolontariatu.pl . 
 
Strona ma za zadanie: 

- informować o planach związanych z realizacją Festiwalu, 
- zawierać dane kontaktowe do osób koordynujących Festiwal, 
- zawierać informacje o partnerach, patronach, współpracujących organizacjach, oraz finansowaniu z 

określonych grantów i dotacji, 
- udostępniać formularz zgłoszeniowy on-line dla uczestników; 
- udostępniać formularz zgłoszeniowy on-line dla wolontariuszy; 
- udostępniać formularz zgłoszeniowy on-line dla organizacji chcących gościć uczestników w ramach akcji 

społecznych; 
- zawierać informacje prasowe dla mediów, 
 

Ewaluowany okres działania strony zawiera się w przedziale od 25 kwietnia 2011 (rozpoczęcie promocji) do 10 
czerwca 2011 (rozpoczęcie Festiwalu Wolontariatu). 
 
 
                                              WWiizzyyttyy  nnaa  ssttrroonniiee  wwwwww..ffeessttiiwwaallwwoolloonnttaarriiaattuu..ppll  

 
Odwiedziny: 2967 
 
Odwiedziny reprezentują liczbę pojedynczych sesji zainicjowanych przez wszystkich użytkowników strony. Jeśli 
użytkownik pozostanie w witrynie nieaktywny przez co najmniej 30 minut, jego dalsza aktywność zostanie 
przypisana do nowym odwiedzinom. Użytkownicy, którzy opuszczą witrynę i powrócą przed upływem 30 minut, nie 
zostaną policzeni jako odwiedziny. 
 

Niepowtarzalni użytkownicy: 2043 
 
Niepowtarzalni użytkownicy to osoby odwiedzające stronę w danym dniu. Wszystkie odwiedziny jednego dnia przez 
tego samego użytkownika zostaną zliczone jako pojedynczy użytkownik, choć mogą przedstawiać kilka osobnych 
odwiedzin z tego samego komputera. 
 

Odsłony: 6733  
 
Odsłona jest definiowana jako wyświetlenie strony. Jeśli użytkownik odświeży stronę po jej załadowaniu, zostanie to 
zarejestrowane jako kolejna odsłona. Jeśli użytkownik przejdzie na inną stronę, a następnie wróci na stronę 
początkową, zarejestrowana zostanie kolejna odsłona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.festiwalwolontariatu.pl/
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                                              LLookkaalliizzaaccjjaa  uużżyyttkkoowwnniikkóóww  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ooddwwiieeddzziinnyy  

 

 
 
 
                                              LLookkaalliizzaaccjjaa  uużżyyttkkoowwnniikkóóww  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ooddwwiieeddzziinnyy  ––  mmiiaassttaa  

 

Lp. Miejscowość Odwiedziny Średni czas spędzony w witrynie 

1. Warszawa 1 257 00:02:08 

2. Poznań 181 00:01:34 

3. Kraków 138 00:01:56 

4. Łódź 131 00:01:54 

5. Katowice 94 00:01:52 

6. Lublin 91 00:03:31 

7. Wrocław 87 00:02:01 

8. Gdańsk 67 00:03:25 

9. Dębica 38 00:00:40 

10. Rzeszów 34 00:03:42 
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                                              ŹŹrróóddłłaa  ooddwwiieeddzziinn  ––  wwiittrryynnyy  ooddssyyłłaajjąąccee  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Źródło Odwiedziny % Odwiedzin 

1. wiadomosci.ngo.pl 240 9,78% 

2. wolontariat.org.pl 214 8,72% 

3. facebook.com 151 6,15% 

4. ngo.pl 47 1,92% 

5. goldenline.pl 32 1,30% 

6. v4sport.eu 22 0,90% 

7. ops.pl 20 0,81% 

8. wolontariatpracowniczy.pl 20 0,81% 
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      33                              PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  AANNKKIIEETT  EEWWAALLUUAACCYYJJNNYYCCHH  
  

 
 
                                              CCzzęęśśćć  11  ––  pprrzzeedd  pprrzzyyjjaazzddeemm  

 
 
1.1. Skąd dowiedziałeś/dowiedziałaś się o Festiwalu Wolontariatu 2011? 
(grupa badawcza 73 osoby) 

19

12

8

12

11

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

strona www Centrum Wolontariatu

Facebook

GoldenLine

newslettery dosyłane na mój e-mail

organizacja w której pracuję

od znajomych

z innego miejsca

 
 
 
Analiza: 
Promocja wydarzenia miała na celu pozyskanie uczestników festiwalu poprzez formularz aplikacyjny on-line 
umieszczony na stronie www Festiwalu Wolontariatu. Strona ta była głównym nośnikiem informacji. 
 
Odnośniki w postaci bannerów oraz informacji pojawiły się na stronach i formach zarządzanych przez Centrum 
Wolontariatu, oraz stronach serwisów współpracujących: 

- w serwisie www.wolontariat.org.pl (strona www Centrum Wolontariatu), 
- w serwisie Facebook (fanpage wolontariat.org.pl) 
- w serwisie GoldenLine (grupy dotyczące wolontariatu i organizacji pozarządowych) 
- na portalu ngo.pl, będącego partnerem internetowym Festiwalu (osobno w dziale patronaty i aktualności), 
- na stronie www.erw2011.gov.pl oraz na profilach dotyczących obchodów Europejskiego Roku 

Wolontariatu 2011 w portalu Facebook. 
 
Promocja pośrednia, to informacje przekazywane przez inne serwisy i portale (repost) oraz przez sieci kontaktów 
poszczególnych osób i organizacji (maile, newslettery, rozmowy, smsy) 
 
Jako inne miejsce najczęściej wskazywany był portal ngo.pl (8 razy) nie wymieniony w polach wyboru w 
formularzu ewaluacyjnym. Poza nim wskazane zostały także: 

- Europejski Tydzień Młodzieży (2 razy) 
- portal v4sport (1 raz) 
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Wnioski: 
Najskuteczniejszym medium promocji był banner umieszczony w serwisie www.wolontariat.org.pl. Banner 
pojawiał się jako integralna część serwisu na każdej wygenerowanej stronie, dlatego informacja dotarła nie tylko do 
osób związanych z Centrum Wolontariatu w Warszawie, ale do każdej osoby odwiedzającej serwis, w tym przede 
wszystkim do osób odwiedzających podstrony poszczególnych Centrów Wolontariatu. 
 
Skuteczna także wydaje się być kampania w serwisie Facebook, ale ilość zebranych danych uniemożliwia 
stwierdzenie czy była to informacja zamieszczona bezpośrednio przez Centrum Wolontariatu, czy repostowana przez 
inne organizacje i osoby z innych źródeł lub linków. 
 
Ewaluacja wykazała brak bezpośredniego pozyskania informacji z serwisu Goldenline, jednak źródło to mogło 
wpłynąć na jakość i ilość informacji przekazywanych pośrednio. Promocja pośrednia (zaznaczona na wykresie na 
pomarańczowo), to przede wszystkim informacje przekazywane dalej przez serwisy rozsyłające newslettery 
(eurodesk.pl, mazowia.ngo.org.pl, serwisy regionalne), oraz serwisy www dotyczące trzeciego sektora, które 
czerpią informację z serwisu ngo.pl. Wniosek ten wypływa z faktu, że informacje o Festiwalu pokazały się tylko w 
serwisie ngo.pl i nie były przekazywane innym mediom. 
 
Ważna z punktu widzenia organizatorów jest ilość osób, które wskazały jako źródło informacji swoje organizacje lub 
znajomych, co świadczy o sprawnym działaniu mechanizmu polecania uczestnictwa w Festiwalu, a więc także 
świadomości marki jaką jest Festiwal. 
 
Wysoki współczynnik ilości odwiedzin strony (22) i wskazanego w ewaluacji źródła (1) przypadł na portal 
v4sport.eu, co pokazuje, że skuteczną polityką informacyjną jest umieszczanie ogłoszeń nie tylko w portalach dla 
organizacji pozarządowych, ale także na portalach funkcjonalnych dla wolontariuszy, nie będących portalami stricte 
informacyjnymi. 
 
1.2. Jak ocenia Pan/Pani kontakt z CW przed przyjazdem? 
(grupa badawcza 62 osoby) 
 
skala: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze 

4,49

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

 
Analiza 
Podczas przygotowań Festiwalu zespół położył duży nacisk na komunikację z uczestnikami. Mieli oni dostęp do osób 
odpowiedzialnych za projekt zarówno poprzez e-maile jak i poprzez telefony. W obsłudze uczestników pomagał 
także sekretariat CW. 
 
Po wybraniu uczestników rozesłany został Booklet Uczestnika FW zawierający wszystkie informacje dotyczące 
logistyki festiwalu, miejsc w których się odbywa, transportu, dojazdu i informacji pomagających uczestnikom w 
przygotowaniach. 
 
W trakcie wysyłki natrafiono na problemy z rozsyłaniem Bookletu. Był on rozsyłany do uczestników poprzez 
mechanizm „UDW” – ukrytego przesłania do wiadomości odbiorcy, co umożliwiało przesłanie maila wszystkim 
uczestnikom bez uwidaczniania adresów mailowych pozostałych odbiorców. Serwisy mailowe wp.pl oraz 
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gmail.com zinterpretowały taki sposób rozsyłania wiadomości jako SPAM, przez co część uczestników 
posiadających maile w tych serwisach nie otrzymała wysyłki. Działanie to spowodowało także oznaczenie domeny 
wolontariat.org.pl jako spamującej i czasowo zablokowało możliwość przesyłania maili do serwisu poczta.wp.pl co 
znacząco utrudniło komunikację z uczestnikami. 
 
Wnioski 
Należy znaleźć i wdrożyć system umożliwiający rozsyłanie wiadomości na adresy e-mail, który umożliwi jednorazowe 
rozesłanie dużej ilości maili, nie będzie sklasyfikowany jako SPAM, oraz uniemożliwi odbiorca podejrzenie adresów 
mailowych pozostałych adresatów. 
 
1.3. Czy Booklet Uczestnika dostarczył Panu/Pani wszystkich potrzebnych 
informacji? Czego w nim Panu/Pani zabrakło? 
(pytanie opisowe dobrowolne) 
 
Otrzymane odpowiedzi: 
- odpowiedzi potwierdzające użyteczność Bookletu Uczestnika (47) [+] 
- nieotrzymanie Bookletu (6) [–] 
- brak informacji jak trafić na odpowiedni przystanek (2) [–] 
- brak informacji o osobach prowadzących warsztaty (2) [–] 
- brak informacji o przekazaniu uczestnikom biletów 
- brak informacji dla osób przyjeżdżających własnymi samochodami  
- zabrakło informacji o miejscu wizyt studyjnych 
- brak informacji o poruszaniu się po dworcu PKP  
 
Analiza 
Zgodnie z przewidywaniami główny problem wskazany przez uczestników dotyczący Bookletu, to jego 
nieotrzymanie. Duża większość uczestników potwierdziła jego użyteczność i przydatność w trakcie poruszania się po 
Warszawie. Sporadycznie były wymieniane oczekiwania odnośnie treści, które nie były w nim zamieszczone. 
 
Wnioski 
Booklet sprawdził się jako kompendium wiedzy dla uczestników i powinien być nieodłącznym elementem każdego 
przedsięwzięcia realizowanego przez CW, angażującego dużą ilość osób spoza Warszawy. Istotne jest dopilnowanie, 
żeby dotarł do wszystkich uczestników. 
 
Ze względu na proces organizacji i wyprzedzenie z jakim był rozsyłany Booklet niemożliwe w nim było zamieszczenie 
informacji o miejscach odbywania się wizyt studyjnych, akcji społecznych i osobach prowadzących warsztaty. Z 
punktu widzenia organizatora nie są to informacje istotne dla uczestników na tym poziomie przygotowań. 
 
Rozważyć należy możliwość zamieszczenia dodatkowych informacji o poruszaniu się po węzłach komunikacyjnych 
nieprzyjaznych dla osób odwiedzających (np. podziemia Dworca Centralnego). 
 
Istotną wskazówka jest nie wzięta przez organizatorów pod uwagę możliwość przyjazdu uczestników własnymi 
samochodami. Informacje o parkingach powinna być zawarta w przyszłych Bookletach, a możliwość 
zasygnalizowania przyjazdu własnym samochodem na poziomie aplikowania się uczestników ułatwiłaby rozeznanie 
się w potrzebach uczestników i zaplanowania logistyki przyszłych działań. 
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                                              CCzzęęśśćć  22  ––  llooggiissttyykkaa  FFeessttiiwwaalluu  
 
2.1. Jak ocenia Pan/Pani zakwaterowanie w trakcie Festiwalu? 
(Pytanie dotyczyło osób nocujących. Grupa badawcza 49 osób) 
 
skala: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze 

3,78

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

 
2.2. Jak ocenia Pan/Pani transport w trakcie Festiwalu? 
(grupa badawcza 63 osób) 
 
skala: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze 

4,16

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

 
2.3. Jak ocenia Pan/Pani przerwy kawowe w trakcie Festiwalu? 
(grupa badawcza 70 osoby) 
 
skala: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze 

3,79

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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2.4. Jak ocenia Pan/Pani wyżywienie w trakcie Festiwalu? 
(Grupa badawcza 68 osób) 
 
skala: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze 

4,10

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

 
2.5. Co Pana/Pani zdaniem powinniśmy zmienić w logistyce Festiwalu, żeby następny 
był lepszy? 
(pytanie opisowe dobrowolne) 
 
Otrzymane odpowiedzi: 
- mniejsza odległość między hotelem / restauracjami / miejscem odbywania się Festiwalu (14) 
- punktualność w trakcie Festiwalu (6) 
- braki w cateringu: mało kawy / herbaty / jedzenia / czystych naczyń / mała różnorodność lunchy (7) 
- więcej przerw / dłuższe przerwy (7) 
- zła obsługa podczas sobotniej kolacji (5) 
- odległość sal od siebie (6) 
- zajęcia integracyjne dla uczestników Festiwalu (3) 
- możliwość skorzystania z większej ilości warsztatów (2) 
- lepsza organizacja przejazdów komunikacją miejską (2) 
- mniejsze grupy warsztatowe 
- nie łączenie tematów wizyt studyjnych z warsztatami 
- grupowe zwiedzanie 
- brak Internetu w trakcie warsztatów 
- stworzenie jednorodnej tematyki Festiwalu 
- noclegi uczestników na jednym piętrze hotelu 
- rozłożenie Festiwalu na więcej dni 
- niekierowanie na warsztaty, których uczestnicy nie wybrali 
 
Analiza 
Logistyka Festiwalu została oceniona dość wysoko, ale należy zwrócić uwagę na ocenę zakwaterowania i przerw 
kawowych, które jako jedyne otrzymały oceny poniżej 4,00. 
 
Kluczową rzeczą do zmiany w trakcie planowania kolejnego Festiwalu jest miejsce oraz odległość miejsc 
realizowania poszczególnych części (noclegi / wyżywienie / działania) i odległości między salami. Ze 
względu na znaczny dystans i opóźnienia w transporcie bardzo widoczna był uczestników brak punktualności 
organizatorów. Przełożyło się to na nieterminowe kończenie poszczególnych sesji i spóźnianie się na przerwy 
kawowe i lunche – co z kolei zaowocowało tym, że widoczne były braki w cateringu, pomimo tego, że był on  
przewidziany na większa ilość osób, niż była na Festiwalu obecna. Długi czas dojścia i przejazdów mógł tez wpłynąć 
na wskazanie przerw jako zbyt krótkich – część czasu potrzebna była na dojście do miejsca przerwy / 
poszczególnych sal. 
 
Dodatkowo zasygnalizowane zostało niezadowolenie uczestników z obsługi sobotniej kolacji. 
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Rzeczą nie wskazaną przez uczestników, ale wyłapaną przez obsługę Festiwalu, jest fakt, że hotel, w którym 
nocowali uczestnicy, dysponuje bardzo małą jadalnią. W sobotę uczestnicy musieli czekać w kolejce aby zjeść 
śniadanie, co opóźniło wyjazd na akcje społeczne. 
 
Wnioski 
Kluczowym wnioskiem jest poprawienie logistyki przez zorganizowanie przyszłych działań w jednym miejscu lub 
jednym ośrodku, który będzie gwarantował zarówno dostępność sal szkoleniowych, wyżywienie oraz usługi 
hotelowe. 
 
W kilku ocenach przewija się niezadowolenie uczestników z powodu niemożliwości na innych warsztatach. W 
przyszłości można usprawnić proces przekazywania wiedzy poprzez uczestniczenie w każdej sesji wolontariusza 
spisującego podsumowanie prezentacji lub rejestrowanie jej w formie audio / video i późniejsza ich publikacja. 
Umożliwi to dotarcie do treści także osobom, które nie były obecne na Festiwalu. 
 
 
                                              CCzzęęśśćć  33  ––  cczzęęśśćć  mmeerryyttoorryycczznnaa  FFeessttiiwwaalluu  

 
3.1. Jak ocenia Pan/Pani warsztaty z pierwszego dnia Festiwalu? 
Blok warsztatowy I 
 
E-wolontariat – odkryj dobro w sieci 
prowadzący: Fundacja Dobra Sieć, operator portalu www.e-wolontariat.pl 
 

4,33

4,33

4,40

4,47

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
Wolontariat sportowy szansą na własny optymalny styl 
prowadzący: Olimpiady Specjalne Polska 

4,60

4,45

3,45

4,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia
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Eurowolontariat – Ciekawy start w dorosłe życie 
prowadzący: Krajowe Biuro Eurodesk Polska, operator portalu www.eurodesk.pl 

2,06

1,82

2,35

2,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
Wolontariat i polityka młodzieżowa w świetle polskiej prezydencji 
prowadzący: Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych Ministerstwa Edukacji Narodowej 

4,75

3,65

3,50

4,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
3.2. Jak ocenia Pan/Pani warsztaty z pierwszego dnia Festiwalu? 
Blok warsztatowy II 
 
Jak przygotować NGO do pracy z Wolontariatem Biznesu 
prowadzący: Fundacja TP Orange oraz Fundacja Dzieci Niczyje 

2,55

2,80

2,80

2,85

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia
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Wolontariusz Europejski w organizacji 
prowadzący: Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu 

4,69

4,54

4,31

4,38

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
Wolontariat w muzeum - pasja i pomaganie 
prowadzący: Muzeum Powstania Warszawskiego 

4,60

4,00

3,70

4,25

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
Eurowolontariusze poszukiwani - wolontariat miast gospodarzy podczas Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012 
prowadzący: PL.2012 i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

4,08

3,85

3,77

3,85

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia
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Zbiorcze podsumowanie bloków szkoleniowych z dnia pierwszego 

3,81

3,56

3,46

3,65

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
 
Analiza:  
Generalnie rzecz biorąc piątkowe warsztaty zostały ocenione na średnim poziomie. Średnią 
zaniżają szczególnie dwa warsztaty, które otrzymały bardzo niską ocenę, poniżej 3. Aspektem 
który uczestnicy Festiwalu ocenili najniżej w większości przeprowadzonych warsztatów jest mała 
przydatność zdobytej wiedzy.  
 
Podczas planowania kolejnego Festiwalu należy zadbać o to aby wszystkie osoby prowadzące 
warsztaty były dobrze przygotowane do ich przeprowadzenia i przekazywały tylko niezbędną 
wiedzę do dalszych działań uczestników Festiwalu w ich lokalnych środowiskach. W tym celu 
organizatorzy mogą prosić o przesłanie materiałów na których będzie opierało się dane 
wystąpienie co najmniej miesiąc przed Festiwalem. 
 
Wnioski: 
Elementem do poprawy w kolejnej edycji Festiwalu jest wcześniejszy ,dokładny dobór osób 
prowadzących warsztaty. W tej edycji organizatorzy skupili się na doborze organizacji, firm, które 
poprowadzą warsztaty, a nie na doborze konkretnych osób z wybranych instytucji. Dobrze byłoby 
aby w każdym z warsztatów uczestniczył jeden pracownik Centrum Wolontariatu lub 
wolontariusz, którego spostrzeżenia będą niezbędne do doboru prowadzących warsztaty w 
kolejnych edycjach. 
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3.3. Jak ocenia Pan/Pani Wizyty Studyjne? 
 
Muzeum Powstania Warszawskiego 

4,70

4,61

4,65

4,71

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzących

Sposób prow adzenia w izyty

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena w izyty

 
Centrum Wolontariatu 

4,88

4,53

4,59

4,71

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzących

Sposób prow adzenia w izyty

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena w izyty

 
 
 
UEFA 

5,00

4,82

4,64

4,82

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzących

Sposób prow adzenia w izyty

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena w izyty
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Ministerstwo Edukacji Narodowej 

4,62

4,38

4,08

4,07

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzących

Sposób prow adzenia w izyty

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena w izyty

 
 
Zbiorcze podsumowanie Wizyt Studyjnych 

4,78

4,58

4,52

4,60

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzących

Sposób prow adzenia w izyty

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena w izyty

 
 
Analiza: 
Wysokie oceny wizyt studyjnych pokazują, że powinny być one nieodłączną częścią kolejnych 
edycji Festiwalu. Zdobytą na wizytach wiedzę uczestnicy ocenili jako bardzo przydatną. 
Warto zwrócić uwagę na najwyższą ocenę przyznaną za przygotowanie, osobie prowadzącej 
wizytę studyjną w biurze UEFA.  
 
Wnioski:  
W kolejnej edycji Festiwalu organizatorzy mogliby postarać się o więcej miejsc w których mogą 
odbyć się wizyty studyjne. Porównując ocenę wizyt studyjnych z ocenami warsztatów 
prowadzonych pierwszego dnia można wnioskować, że podczas kolejnego Festiwalu czas 
warsztatów powinien być skrócony na rzecz większej liczby wizyt w warszawskich organizacjach, 
firmach, instytucjach. 
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3.4. Jak ocenia Pan/Pani Akcje Społeczne? 
 
Muzeum Powstania Warszawskiego 

4,57

4,57

4,57

4,52

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie akcji

Logistyka akcji

Opieka ze strony organizatorów

Celow ość akcji

 
Ogród Botaniczny PAN w Powsinie 

4,63

4,63

4,68

4,40

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie akcji

Logistyka akcji

Opieka ze strony organizatorów

Celow ość akcji

 
Habitat for Humanity 

4,60

4,60

4,80

4,70

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie akcji

Logistyka akcji

Opieka ze strony organizatorów

Celow ość akcji
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Loesje International 

4,25

4,41

4,75

4,69

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie akcji

Logistyka akcji

Opieka ze strony organizatorów

Celow ość akcji

 
Zbiorcze podsumowanie Akcji Społecznych 

4,52

4,56

4,69

4,56

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie akcji

Logistyka akcji

Opieka ze strony organizatorów

Celow ość akcji

 
 
Analiza: Wyniki podsumowujące akcje społeczne pokazują, że akcje tak jak wizyty studyjne, 
powinny być nieodłącznym elementem każdej edycji Festiwalu. Podczas akcji społecznych 
uczestnicy nawiązują nowe znajomości wspólnie robiąc coś dla społeczności lokalnej. Opieka 
organizatorów akcji była niemalże na najwyższym poziomie co pokazuje, że organizatorzy 
Festiwalu dobrze dokonali wyboru organizacji w których odbędą się akcje społeczne. 
 
Wnioski: Podczas kolejnych edycji Festiwalu należy zwrócić uwagę na różnorodność 
organizowanych akcji, tak aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. W ankiecie 
ewaluacyjnej nie zostało to przez uczestników opisane, lecz z obserwacji organizatorów wynika, 
że podczas zapisów do udziału w akcjach społecznych, niektóre cieszyły się dużo większym 
zainteresowaniem niż inne (np. akcja w Muzeum Powstania Warszawskiego). Pokazuje to 
organizatorom kierunek, obszar w którym powinni szukać, dobierając miejsca na akcje społeczne 
w kolejnej edycji Festiwalu. 
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3.5. Jak ocenia Pan/Pani warsztaty prowadzone przez uczestników? 

4,46

4,25

4,19

4,38

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
Analiza: Warsztaty prowadzone przez uczestników Festiwalu zostały ocenione dużo wyżej niż 
warsztaty prowadzone przez osoby reprezentujące zaproszone przez organizatorów organizacje, 
firmy i instytucje.  
 
Wnioski: Powyższe wyniki pokazują, że dobrym pomysłem jest angażowanie uczestników do 
współprowadzenia Festiwalu. Wskazywany przez uczestników w pytaniach otwartych brak 
integracji uczestników Festiwalu może być realizowany w kolejnej edycji właśnie przez 
prowadzenie mini-wystąpień w podgrupach, w którym zaprezentowane zostaną działania i 
doświadczenia poszczególnych organizacji. 
 
3.6. Jak ocenia Pan/Pani niedzielne szkolenia? 
 
Marchewka zamiast kija  - Jak efektywnie nagradzać wolontariuszy. 

4,59

4,41

4,50

4,49

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia
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W czym jeszcze mogę Wam pomóc? - Skuteczne motywowanie wolontariuszy do działania. 

4,48

4,48

4,38

4,38

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
Od koordynatora do mediatora - Twórcze rozwiązywanie konfliktów z i pomiędzy wolontariuszami. 

4,54

4,57

4,41

4,53

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
Koordynatorzy łączcie się! - Czyli jak zorganizować Festiwal Wolontariatu. 

4,73

4,65

4,80

4,80

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia
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Zbiorcze podsumowanie niedzielnych szkoleń 

4,58

4,52

4,50

4,53

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Przygotow anie prow adzącego

Sposób prow adzenia zajęć

Przydatność w iedzy

Całościow a ocena szkolenia

 
 
Analiza:  
Zarówno wyniki oceny poszczególnych warsztatów jak i ocena zbiorcza pokazuje, że niedzielne 
warsztaty  
Świadczy to o tym, że informacje dotyczące narzędzi do pracy z wolontariuszami, są dla nich 
bardziej interesujące niż wiedza na temat poszczególnych form wolontariatu zaprezentowana 
podczas warsztatów w piątek. Warto zwrócić uwagę na najwyższą ocenę przydatności wiedzy dla 
warsztatu na temat organizacji Festiwalu Wolontariatu w swoim lokalnym środowisku. Pokazuje 
to, że Centrum Wolontariatu poprzez organizację kolejnych edycji Festiwalu może nie tylko 
wzbogacać swoją wiedzę i doświadczenie, ale także dzielić się nią z innymi. 
 
 
Wnioski:  
W kolejnych edycjach Festiwalu organizatorzy powinni zaplanować więcej warsztatów 
dotyczących narzędzi do pracy z wolontariuszami lub przedłużyć każdy taki warsztat co najmniej 
do 3 godzin, dając możliwość pogłębienia danego zagadnienia. 
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4.1. Proszę odnieść się do stwierdzeń 
(grupa badawcza 70 osób) 
 
skala: 1 – zupełnie się nie zgadzam, 5 – zupełnie się zgadzam) 

4,58

4,30

1,60

2,51

2,93

4,56

4,32

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Chętnie będę znów uczestniczył/uczestniczyła w FW

Wiedze i umiejętności zdobyte na FW mogę zastosować w praktyce

FW trwał za długo

Harmonogram FW był przeładowany

Zagadnienia poruszane na FW były dla mnie nowe

Atmosfera FW była przyjazna

Chętnie zorganizowałbym/zorganizowałabym podobny projekt w moim
środowisku lokalnym

 
 
4.2. Jakiej wiedzy zabrakło w trakcie Festiwalu? 
(pytanie opisowe dobrowolne) 
 
- dłuższych zajęć z głębszym potraktowaniem tematu (10) 
- działań praktycznych / warsztatów (9) 
- wymiana doświadczeń / dobrych praktyk (9) 
- aspekty prawne wolontariatu (6) 
- rekrutacja i motywowanie wolontariuszy / etyka pracy wolontariusza (4) 
- fundraising (3) 
- jak działa CW / działania Sieci CW (2) 
- organizacja wolontariatu pracowniczego (2) 
- współpraca z mediami (2) 
- praca w grupie 
- wolontariatu w instytucjach kultury (w sztuce) 
- innowacyjne i niekonwencjonalne działania 
- poznanie FW od wewnątrz 
- wolontariat sportowy 
- ochrona danych wrażliwych w NGO 
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4.3. O jakie zagadnienia Festiwal powinien być skrócony? 
(pytanie opisowe dobrowolne) 
 
- o prezentacje działań organizacji w warsztatach uczestników (2) 
- o zagadnienia dotyczące wolontariatu pracowniczego (2) 
- o ilość warsztatów (2) 
- o wizyty studyjne (2) 
- o ilość warsztatów w sobotnie popołudnie. Mało czasu na odświeżenie się po akcjach społecznych. 
- o badania na temat wolontariatu podczas sesji plenarnej 
- o dyskusje, debaty uczestników 
- wypowiedź wojewody 
- o ilość warsztatów pierwszego dnia, zamiast tego integracja 
- o wiedzę teoretyczną, więcej praktyki 
- o długość warsztatów 
 
4.4. Dodatkowe informacje dla organizatorów 
(pytanie opisowe dobrowolne) 
 
- brak zorganizowanej możliwości wymiany doświadczeń między uczestnikami (17)  
- mniej reklamowania się organizacji w ramach warsztatów (3) 
- więcej wizyt studyjnych (2) 
- zmienić rodzaj cateringu / zwiększyć jego ilość (3) 
- miejsce warsztatów i hotel powinny być bliżej siebie (2) 
- powinien być moduł integracyjny dla uczestników (2) 
- Festiwal powinien mieć motyw przewodni (2) 
- rozszerzyć pytania w ewaluacji o ocenę poszczególnych warsztatów uczestników 
- więcej informacji o tym co się dzieje przed Festiwalem na stronie www 
- zapełnić luki czasowe po akcjach społecznych, za dużo wolnego czasu 
- informacja o możliwości wystawienia zaświadczenia że dana osoba prowadziła warsztaty 
- zabrakło miejsca gdzie można byłoby się schować i zrelaksować 
- za duży budynek gdzie były prowadzone warsztaty 
- zabrakło materiałów edukacyjnych od prowadzących po warsztatach 
- wcześniejsze powiadomienie uczestników prowadzących warsztaty o tym że będą je prowadzili 
- dodatkowe 2-3 h na zwiedzanie miasta 
- zrobić dłuższe warsztaty 
- po warsztatach przesłanie materiałów które grupy na nich wypracowały 
- zbytnia nadopiekuńczość organizatorów 
- więcej przerw 
- uzupełnić teorię o case study 
- nie przeładowywać programu program 
- wręczać upominki związane z FW t-shirt, kubek 
- akcje społeczne były zbyt krótkie 
 
Wnioski: 
Całościowo Festiwal został oceniony dobrze, o czym świadczy chęć udziału w kolejnej edycji FW, 
deklarowana przez większość ankietowanych i dobra ocena panującej na festiwalu atmosfery. O 
inspirującej roli wydarzenia świadczyć może też deklarowana chęć zorganizowania podobnego 
festiwalu w środowiskach uczestników. 
 
Należy jednak wziąć pod uwagę ważną krytyczną po części ocenę intensywności programu 
festiwalu. Część uczestników uznała program za przeładowany (pkt. 4.1). Uwagi świadczące o 
nadmiernym obciążeniu programu pojawiały się także w uwagach w pkt. 4.3 i 4.4 (brak czasu na 
odświeżenie po akcjach, na zwiedzanie miasta). 
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Warto zatem zadbać o komfort uczestników i wygospodarować czas na odpoczynek, a także 
integrację uczestników, której niedosyt deklarowano już we wcześniejszych sekcjach ewaluacji, a 
która pojawia się ponownie w pkt. 4.3 
 
W podsumowaniu Festiwalu uczestnicy wyrazili także niedosyt przestrzeni do zorganizowanej 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk (pkt. 4.2 i 4.4). W kolejnej edycji FW warto zatem 
rozważyć wprowadzenie paneli lub grup dyskusyjnych z moderatorem skoncentrowanych na 
wybranym obszarze tematycznym. Obszary problemowe można by zdefiniować na podstawie 
ankiety wysłanej do uczestników wcześniejszych edycji festiwalu, tak aby oferta odpowiadała na 
ich potrzeby i oczekiwania.  
 
W kolejnych punktach podsumowania (4.2 – 4.4) wyraźna jest sugestia uczestników co do 
przewagi zajęć praktycznych, prezentacji i analizy konkretnych przykładów nad rozważaniami 
teoretycznymi. Warto uczulać na ten aspekt trenerów przyszłych edycji i podczas wstępnych 
konsultacji konspektów zajęć zwracać na to szczególną uwagę.  
Jednocześnie część osób deklaruje chęć zmniejszenia liczby/skrócenia warsztatów i wizyt 
studyjnych, inni, wprost przeciwnie. Przy tak dużej liczbie uczestników rozbieżność opinii jest 
zjawiskiem normalnym. Należy jednak zwrócić uwagę na sugestię deklarowana przez 10 osób 
odnośnie pogłębienia treści prowadzonych zajęć, co wiązałoby się ze zmniejszeniem liczby zajęć 
na rzecz wydłużenia ich trwania lub też innego podejścia trenerów do przedmiotowej 
problematyki.  
 
Aby lepiej odpowiedzieć na deklarowane potrzeby uczestników wyrażone w podsumowaniu warto 
także w kolejnej edycji wymagać od prowadzących warsztaty nie tylko konsultacji ich 
konspektów, ale także materiałów edukacyjnych dla uczestników.  
Podczas zajęć, gdzie uczestnicy wypracowują jakieś materiały, wolontariusze lub organizatorzy 
powinni udokumentować fotograficznie wszystkie wytwory i następnie udostępnić je 
zainteresowanym. 
 
Sprawą delikatną, na którą także należy wyczulić trenerów, jest prośba o nie traktowanie zajęć 
jako okazji do autopromcji siebie lub reprezentowanej organizacji/firmy.  
 
 
                                              CCzzęęśśćć  55  ––  oocceennaa  FFWW  pprrzzeezz  wwoolloonnttaarriiuusszzyy  wwssppoommaaggaajjąąccyycchh  oorrggaanniizzaattoorróóww  

 
O krótką ocenę FW poproszono także 11 wolontariuszy wspierających wydarzenie. Dobrze ocenili 
oni kontakty z organizatorem FW przed wydarzeniem – średnia ocena to 4,55, przy skali ocen 1-
5, gdzie 5 stanowi ocenę najbardziej pozytywną. Wolontariusze dobrze ocenili też realizację 
Festiwalu zarówno pod względem jasności przekazywanych treści (4,18), jak i logistyki festiwalu 
(4,55). 
 
O zadowoleniu w udziale w FW świadczy chęć udziału w jego kolejnej edycji  deklarowana przez 
większość wolontariuszy (4,89) oraz chęć polecenia takiej formy zaangażowania wolontariackiego 
innym (4,6). 
 
Dla większości wolontariuszy wolontariat na FW był nowym doświadczeniem i to właśnie 
nowicjusze nauczyli się najwięcej podczas tego wydarzenia. Osoby doświadczone w wolontariacie 
deklarowały, że nie nauczyły się niczego nowego (1os.) lub umiarkowanie wzbogaciły się o nowe 
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treści (2os.). Warto zatem zadbać o doświadczonych wolontariuszy, powierzając im zadania 
umożliwiające rozwój, czemu może posłużyć m.in. dobre rozpoznanie ich oczekiwań i potencjału 
podczas rekrutacji. 
 
 
                                                  RRAAPPOORRTT  SSPPOORRZZĄĄDDZZOONNYY  DDLLAA  CCEENNTTRRUUMM  WWOOLLOONNTTAARRIIAATTUU  

 
 
 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
ul. Nowolipki 9b 
00-151 Warszawa 
 
tel. +48 (22) 635 27 73 wew. 36 
 
http://www.wolontariat.org.pl 
http://www.wolontariatpracowniczy.pl 
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