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Plan komunikacji: Odpowiednia i ustandaryzowana dokumentacja w celu dostarczenia 

interesariuszom potrzebnych informacji. (Project Builder, 2018)

System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (CJS): System egzekwowania 

prawa zajmujący się bezpośrednio zatrzymywaniem, ściganiem, obroną, skazywaniem i 

karaniem osób podejrzanych lub skazanych za przestępstwo (JIVE, 2016a)

Przewodnik dobrych praktyk: Praktyczne narzędzie do opracowywania, wdrażania i 

ewaluacji programów wolontariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych (JIVE, 2016a)

Menedżer wolontariuszy: osoba odpowiedzialna za organizowanie i zarządzanie 

wolontariuszami, ale może to być tylko część jej szerszej roli. (Machin, J., & Paine, A. E., 

2008)

Wielometodowy proces selekcji: obejmujący rozmowy indywidualne, szkolenia i okresy 

obserwacji oraz testy i/lub zadania służbowe (JIVE, 2016a)

Peer review: Gdy dokument jest sprawdzany lub oceniany przez grupę ekspertów z tej 

samej dziedziny (JIVE, 2016a)

Policy Agenda for Volunteering in Europe (PAVE): Przedstawia zalecenia dotyczące 

bardziej efektywnych i skutecznych ram polityki europejskiej w zakresie wspierania i 

promowania wolontariuszy, wolontariatu, organizacji angażujących wolontariuszy i ich 

partnerów (JIVE, 2016a)

Personel więzienny: opłacani pracownicy odpowiedzialni za nadzór, ochronę i 

bezpieczeństwo więźniów w jednostce penitencjarnej (Rada Europy, 2018)

Mapa procesu: Analiza strukturalna przebiegu procesu, która rozróżnia, jak praca 

powinna być wykonywana i jak jest faktycznie wykonywana (JIVE, 2016a)

Interesariusze: Osoby, grupy lub organizacje, które są zainteresowane organizacją i 

które mogą wpływać na nią lub podlegać wpływom z jej strony (JIVE, 2016a)

Słowniczek
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Skuteczny program wolontariatu: podejście z perspektywy organizacji, obsługiwanej 

społeczności i wolontariusza; skupienie się na pokrywających się potrzebach i stworzenie 

dobrze dopasowanego stanowiska wolontariusza, czyli takiego, które służy organizacji i 

społeczności, a także wolontariuszowi (ICMA, 2019)

Zaangażowanie wolontariuszy: Proces dopasowania wolontariusza do instytucji 

wdrażającej, materiały z opisem stanowiska pracy i wyznaczenie lokalnego opiekuna 

(JIVE, 2016a)

Opis pracy wolontariusza: Pisemne oświadczenie podsumowujące obowiązki i istotną 

odpowiedzialność wolontariusza za wykonywaną pracę (JIVE, 2016a)

Menedżer/koordynator wolontariatu: osoba, która pełni specyficzną rolę koordynatora 

wolontariatu, menedżera, organizatora itp. lub którego główną pracą jest zarządzanie 

wolontariatem (Machin, J., & Paine, A. E., 2008)

Profil menedżera wolontariatu: rama zawierająca wszystkie umiejętności, wiedzę, 

zachowania i zdolności uważane za niezbędne dla menedżerów wolontariatu. (na 

podstawie JIVE, 2016b)

Wolontariusz: Wolontariuszem jest osoba, która z własnej woli wykonuje działania 

przynoszące korzyść społeczeństwu. Działania te podejmowane są w celu innym niż 

osiągnięcie zysku, przynosząc korzyści dla rozwoju osobistego wolontariusza, który 

poświęca swój czas i energię dla dobra ogółu, nie otrzymując za to wynagrodzenia 

finansowego.” (Europejska Karta Wolontariatu, 2012)

Profil wolontariusza: ramy zawierające wszystkie umiejętności, wiedzę, zachowania i 

zdolności uważane za niezbędne dla wolontariuszy. (JIVE, 2016b)

Zakres/obszar działalności wolontariackiej: obszar przedsięwzięć, według którego 

można sklasyfikować działalność wolontariacką. (Brown, E., 1999)

Wolontariat: niezobowiązująca celowa działalność wykonywana przez wolontariusza z 

założeniem, że nie będzie on czerpał z niej wartości produkcyjnej. (Brown, E., 1999)

Organizacja wolontariatu (VSO): w niniejszym raporcie używamy terminu VSO 

w odniesieniu do organizacji, które angażują wolontariuszy do tworzenia wpływu 

społecznego , często nazywanych organizacjami trzeciego sektora, organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami not-for-profit. 
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Streszczenie

Projekt Prisons Managing Volunteers in EU (VOLPRIS) to trzyletnie partnerstwo, 

finansowane przez program Erasmus+. Naszym głównym celem jest inwestowanie w 

podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania wolontariatem w zakładach karnych, 

a tym samym wspieranie efektywnego wolontariatu, budowanie kompetencji i 

umiejętności w tej kluczowej dziedzinie.

Niniejszy raport opisuje główne wnioski z badania przeprowadzonego przez partnerstwo 

VOLPRIS na temat praktyk i potrzeb wolontariatu w więzieniach w różnych krajach 

projektu: Niemcy, Belgia, Polska, Portugaliaia i Rumunia. Latem 2020 r. 79 zakładów 

karnych z 5 państw członkowskich UE dobrowolnie wzięło udział w badaniu. 

Pomimo tego, że dane zebrane w tym badaniu nie są reprezentatywne dla sytuacji w 

każdym z krajów partnerskich, dostarczają one danych, na których można oprzeć 

dalsze hipotezy. Dane zostały zebrane przy użyciu metody mieszanej, w której 

równolegle realizowano zbieranie i analizę danych jakościowych i ilościowych. Większe, 

potwierdzające badanie powinno w przyszłości pozwolić na lepsze wyeksponowanie 

niektórych aspektów tego badania, ale wyniki ujawniają interesujące praktyki w mało 

zbadanej dziedzinie. Mając to na uwadze, nasze wyniki nadają się do następujących 

analiz:

1. Ponad 75% ogółu badanych zgadza się, że zarówno administracja więzienna, 
jak i profesjonaliści rozumieją rolę wolontariuszy, którzy wnoszą istotny wkład w 

realizację ich misji, budują potencjał i przyczyniają się do dobrobytu więźniów.

2. Trzy najważniejsze czynniki wpływające na powodzenie wolontariatu w zakładzie 
karnym, wymienione podczas pytania uczestników o ich postrzeganie wartości 

wolontariatu w zakładzie karnym, to: (1) Specjalistyczne i dopasowane szkolenie; (2) 

Uznanie wartości wolontariuszy i projektów wolontariackich; oraz (3) Relacje między 

personelem zakładu karnego a wolontariuszami. 
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3. Spośród 79 zakładów karnych, które odpowiedziały na ankietę, 81% zgłosiło, że 
prowadzi działalność wolontariacką. 

4. Ponad 50% respondentów zapytanych o dostępne szkolenia dla personelu 
wspierające wolontariat w zakładach karnych stwierdziło brak odpowiednich 

szkoleń w zakresie kierowania i wspierania wolontariatu w ich zakładach karnych.

5. Wiele zakładów karnych miało wieloletnie doświadczenie z wolontariuszami, a 
respondenci uznali wartość wolontariatu w kontekście więziennym. Z danych 

wynika jednak, że w większości zakładów karnych, które angażują wolontariuszy, 

jest ich bardzo niewielu (najczęstszą liczbą jest „4 lub mniej” - 28 respondentów).

6. Z ogólnej analizy wynika, że 52% (33) zakładów karnych, które wzięły udział w 
badaniu, posiada jasną definicję zadań i obowiązków wolontariusza.

7. Pomimo tego, że wolontariusze mają jasno określone zadania i obowiązki, wyniki 
pokazują, że 59% z 63 uczestników nie posiada profilu wolontariusza, który 

wspierałby ich pracę z wolontariuszami i organizacjami wolontariackimi. Ponadto, 

zazwyczaj brakuje procedury pozwalającej na systematyczne określanie działań 

i zadań wolontariuszy zgodnie z potrzebami więźniów w zakresie wolontariatu: 

47% (30) uczestników wskazało, że nie mają jasnego procesu przeprowadzania 

kompleksowej oceny potrzeb więźniów w zakresie działań wolontariackich. 

Powtarzając ten wniosek, zauważamy, że spośród zakładów karnych, które zgłosiły, 

że prowadzą działalność wolontariacką (N=64), większość (53%) stwierdziła, że 

działalność ta nie jest zaprojektowana i stworzona w oparciu o indywidualny plan 

resocjalizacji więźnia. 

8. Na pytanie, czy zakład karny przyjmuje standardy zapewniające, że organizacje 
wolontariatu mają jasne kryteria i procedury, według których poszczególni 

wolontariusze ze społeczności są wybierani, informowani o swoich zadaniach, 

obowiązkach, granicach kompetencji, odpowiedzialności i innych kwestiach, 

większość uczestników (39) zadeklarowała, że jest to powszechna praktyka w ich 

zakładzie karnym. 

9. Jeśli chodzi o kryteria rekrutacji i selekcji w organizacjach wolontariackich, 
najważniejszymi czynnikami wskazywanymi przez praktyków były: Zaangażowanie, 
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obszary wolontariatu, kompetencje/umiejętności, motywacja, zdolność do 

poszanowania różnorodności i gotowość organizacji do zaangażowania się w 

długoterminowe partnerstwo. Równolegle pytano o to samo w kwestii doboru i 

rekrutacji wolontariuszy, przy czym najważniejszymi kryteriami były: Zaangażowanie, 

kompetencje / umiejętności, komunikatywność, zdolność do poszanowania 

różnorodności i motywacja wolontariusza. Oprócz wiedzy na temat tego, jakie kryteria 

mają największe znaczenie przy rekrutacji i utrzymaniu organizacji wolontariatu i 

wolontariuszy, wyniki ankiety ujawniły, że zakłady karne nie mają planu identyfikacji 

i angażowania się w działalność istotnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

lub wolontariuszy.

10. Jeśli chodzi o zaangażowanie i procesy zarządzania w zakładach karnych, 
organizacjach wolontariackich i wolontariuszach, większość respondentów (61%) 

stwierdziła, że istnieją jasne zasady i procedury zarządzania, które wspierają 

personel profesjonalny w wypełnianiu obowiązków związanych z doradzaniem 

wolontariuszom i wspieraniem ich. Jednakże 43 (67%) respondentów stwierdziło, 

że nie posiada pisemnej polityki i procedur dotyczących wolontariatu, a 42 

respondentów (66%) uważa, że ich zakład karny nie posiada niezbędnych zasobów, 

w tym przestrzeni i narzędzi, przeznaczonych specjalnie na potrzeby działalności 

wolontariackiej; taką samą tendencję można zauważyć w przypadku nieformalnych 

procedur nadzoru (np. spotkania twarzą w twarz, wypełnianie dokumentów/

raportów), gdzie 39 respondentów (61%) wskazało, że nie stosuje tej praktyki. 

Podobnie, 30 uczestników (47%) stwierdziło, że nie przeprowadza oceny ryzyka dla 

wszystkich miejsc pracy wolontariuszy, co zapewniłoby, że wszyscy wolontariusze 

byliby objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Z drugiej strony, 29 

respondentów (45%) wskazało na posiadanie formalnych procedur ewaluacyjnych 

(np. badania satysfakcji beneficjentów; ewaluacja z wykorzystaniem różnych metod).

11. Jeśli chodzi o istnienie koordynatora wolontariatu w każdej VSO, większość 
zakładów karnych, które odpowiedziały na to pytanie (76%) zapewnia, że VSO 

posiada koordynatora. Jednakże, na pytanie, w jaki sposób zakład karny koordynuje 

działalność VSO/wolontariuszy, większość respondentów (46) z całej próby (N=64) 

wskazała, że zarządzanie wolontariuszami jest jednym z wielu obowiązków jednego 

pracownika: 
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„Nie ulega wątpliwości, że wiele kwestii wymaga 
usystematyzowania i wyjaśnienia. Ważne rzeczy się 
dzieją, ale są organizowane w sposób spontaniczny, 
co jest zarówno zaletą, jak i przeszkodą.” 
 (świadectwo z polskiego więzienia). 

12. Jeśli chodzi o profil wolontariusza i potrzeby szkoleniowe, to jak widzieliśmy, wyniki 
są podzielone: 59% (37) z 63 uczestników nie posiada profilu wolontariusza, który 

wspierałby ich pracę z wolontariuszami i VSO, a 26 respondentów (41%) zgłosiło 

posiadanie specjalnego profilu wolontariusza. Jeśli chodzi o szkolenia, odpowiedzi 

są zgodne z tą samą tendencją - 53% zakładów karnych stwierdziło, że wolontariusze 

nie przechodzą szkoleń (w tym szkoleń wprowadzających i ustawicznych). 

13. Jeśli chodzi o profil i potrzeby szkoleniowe menedżera wolontariatu, 77% (49) 
zakładów karnych, które odpowiedziały na to pytanie, zgłosiło, że posiada 

specjalnego koordynatora wolontariatu. Funkcje koordynatora wolontariatu w 

zakładzie karnym skupiają się głównie na zarządzaniu wolontariuszami, takim jak 

angażowanie wolontariuszy, monitorowanie i ewaluacja. 

14. Pięć głównych czynników wymienianych jako kluczowe przy wyborze 

koordynatora wolontariatu to: „Komunikacja i umiejętności interpersonalne”, 

„umiejętność tworzenia programów wolontariatu wraz z organizacją wolontariatu/

wolontariuszem”, „Umiejętności organizacyjne i w zakresie zarządzania”, 

„Wrażliwość na potrzeby wolontariuszy” oraz „Umiejętność pracy w zespole”. Jeśli 

chodzi o potrzeby szkoleniowe, z ustaleń wynika, że w 75% (48) zakładów karnych, 

które udzieliły odpowiedzi, koordynatorzy wolontariatu nie przechodzą żadnych 

szkoleń.
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Kluczowe wnioski  
Na podstawie badań wśród 79 zakładów karnych wyłaniają się 
następujące trzy istotne czynniki warunkujące efektywne działania 
wolontariackie w jednostkach penitencjarnych::

Kontekst badań
v

grup fokusowych prowadziło badania między 
lutym i czerwcem 2020 roku (po jednej grupie w 
każdym kraju partnerskim) wśród 34 praktyków 
z obszaru wymiaru sprawiedliwości 

zakładów karnych z 5 krajów partnerskich 
uczestniczyło w badaniach dobrowolnie i 
nieodpłatnie 

wskazało, że zarządzanie wolontariuszami jest jednym 
z wielu obowiązków dla pracownika więzienia 

ma do tego wyznaczonego koordynatora 
wolontariatu

1. Adekwatne i dostosowane do potrzeb przygotowanie
2. Rozpoznanie znaczenia wolontariuszy i projektów 
     wolontariackich 
3. Relacje między personelem i wolontariuszami 

33 zakłady karne mają jasno zdefiniowane zadania i zakres 
odpowiedzialności wolontariuszy.

Spośród 64  zakładów karnych, które zadeklarowały, 
iż wolontariusze prowadzą w nich różne działania:

79

46
49

5

Kluczowe wnioski 
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stwierdziło, że funkcja koordynatora 
wolontariatu w więzieniu polega głównie na 
zarządzaniu wolontariuszami 

stwierdziło, że wolontariusze nie przechodzą szkolenia 
(wstępnego ani dotyczącego bieżących kwestii)

nie ma opracowanego profilu wolontariusza, 
który by stanowił punkt odniesienia w pracy z 
wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi 

zgłosiło, że brakuje odpowiednich szkoleń 
wspierających  i koordynujących działania 
wolontariuszy w zakładach karnych 

zgadza się, że zarówno administracja zakładów 
karnych, jak i sami wolontariusze rozumieją 
rolę wolontariuszy 

przyznało, że koordynatorzy wolontariatu  
nie przechodzą żadnego szkolenia 

przyznało, że nie ma żadnych treningów, szkoleń w 
ogóle lub tylko dla wolontariuszy/trzeciego sektora 

47

34

37

41

48

48

45
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nie ma oceny ryzyka dla wszystkich miejsc, 
w których działają wolontariusze 

posiada formalne procedury przeprowadzania 
ewaluacji 

nie praktykuje nieformalnych superwizji 

30

29

39

nie ma wytycznych i procedur w formie pisemnej, 
które obowiązują i są przekazywane w jasny sposób 
wolontariuszom, a następnie egzekwowane

43

 rozwój umiejętności społecznych 
i osobistych

powiązania wspólnotowe

działalność artystyczna i kulturalna

dobre samopoczucie (sport; sztuka; 
medytacja; joga...)

%

%

%

%

15
13

13

12

Najczęściej występujące rodzaje programów w 
badanych zakładach karnych  
(Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź na to pytanie):
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nie ma klarownego procesu diagnozowania 
potrzeb więźniów pod kątem działań 
wolontariuszy 

nie konstruuje aktywności wolontariuszy 
na podstawie indywidualnych programów 
oddziaływań 

30

34

Komunikacja i umiejętności interpersonalne

Umiejętność tworzenia programów wolontariackich 
wspólnie z organizacją/wolontariuszami

Umiejętności organizacyjne i zarządzania

Wrażliwość na potrzeby wolontariuszy 

Duch współpracy (umiejętność współpracy) 

5 kluczowych kryteriów wyłaniania 
koordynatorów wolontariatu na podstawie 
przeprowadzonych badań:



18

Zakłady karne zarządzające wolontariuszami w Europie   |  wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych

18

01
Wstęp



19

Wstęp

Wstęp

Projekt Prisons Managing Volunteers in EU (VOLPRIS) to trzyletnie partnerstwo, 

finansowane ze środków programu Erasmus+, którego głównym celem jest 

inwestowanie w kwalifikacje w zakresie zarządzania wolontariatem w środowisku 

więziennym, wspieranie efektywnego wolontariatu oraz budowanie umiejętności i 

kompetencji w tej kluczowej dziedzinie.

Niniejszy raport opisuje główne wnioski z badania przeprowadzonego latem 2020 

roku przez partnera VOLPRIS na temat praktyk i potrzeb wolontariatu w więzieniach 

w różnych krajach projektu: Niemcy, Belgia, Polska, Portugaliaia i Rumunia. Badania 

zostały opracowane w ramach fazy 1, prowadzonej przez Aproximar, Cooperativa 

de Solidariedade Social (Portugaliaia). 

Dzięki uzyskaniu informacji wyjściowych z badań, partnerstwo będzie mogło lepiej 

ukierunkować jednostki penitencjarne w diagnozowaniu ich potrzeb oraz potrzeb 

ich programów wolontariatu. W szczególności wyniki te stanowią wkład w działania 

w ramach projektu VOLPRIS, począwszy od opracowania profilu menedżerów 

wolontariatu, kursu szkoleniowego dla menedżerów wolontariatu w więzieniach 

i minimalnych wymogów dla programów wolontariatu w systemach wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych (CJS). Badania te stanowią również podstawę 

europejskiej platformy projektu, dotyczącej praktyk wolontariatu, wymiany wiedzy 

i doświadczeń w CJS (www.volpris.eu).

Poniższe dane nie są reprezentatywne dla sytuacji w każdym z krajów 

partnerskich, ale stanowią niereprezentatywny obraz potrzeb, mający na 

celu informowanie o usprawnieniach w świadczeniu usług.

O projekcie VOLPRIS (Prisons Managing 
Volunteers in Europe)
Zaangażowanie osób ze społeczności w życie więzienne poprzez organizacje 

sektora wolontariatu (VSO) może stworzyć możliwości uczestnictwa w 

http://www.volpris.eu
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życiu społecznym, wzmocnić więzi społeczne i może potencjalnie wzmocnić wysiłki 

resocjalizacyjne prowadzone przez służby więzienne w celu przygotowania skazanych 

do powrotu do społeczeństwa. 

Badania w dziedzinie wolontariatu w więziennictwie są nieliczne. Zakłady karne i 

organizacje, które kierują i wspierają wolontariuszy, często nie dysponują niezbędnymi 

informacjami, zasobami i narzędziami, aby wspierać i doceniać wolontariuszy lub 

przeprowadzić proces weryfikacji w zakładzie karnym w celu określenia potrzeb w 

zakresie wolontariatu. Partnerów projektu VOLPRIS połączyło dążenie do przyczynienia 

się do powstania zaangażowanego i aktywnego społeczeństwa, w którym wolontariat 

jest wyrazem solidarności i wartości europejskich. Dążymy również do bezpieczniejszych 

społeczności, w których więźniowie otrzymują pełne wsparcie w integracji ze 

społecznością, rozwiązują problemy, które doprowadziły do popełnienia przez nich 

przestępstwa i w ten sposób prowadzą życie wolne od przestępczości.

VOLPRIS to trzyletnie partnerstwo, finansowane ze środków programu Erasmus+, 

którego głównym celem jest inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji w zakresie 

zarządzania wolontariatem w środowisku więziennym, wspieranie efektywnego 

wolontariatu oraz budowanie umiejętności i kompetencji w tej kluczowej dziedzinie. 

Projekt jest realizowany w Niemczech, Belgii, Polsce, Portugaliaii i Rumunii. Trwa on od 

września 2019 r. do końca sierpnia 2022 r. 

Główne cele VOLPRIS:

1. Zbadanie możliwości wzajemnego uczenia się między CJS i VSO poprzez stworzenie 
ram wymiany, które ułatwią porównanie różnych praktyk w zakresie wolontariatu w 

systemach więziennictwa UE.

2. Określenie kluczowych wskaźników efektywności pomiędzy krajowymi 

administracjami więziennymi a organizacjami wolontariatu w zakładach karnych, 

poprzez opracowanie profilu kompetencji menedżera programów wolontariatu w 

zakładach karnych.

3. Opracowanie programu i programu szkoleniowego w celu wsparcia rozwoju profilu 
menedżera wolontariatu w CJS oraz opracowanie europejskiego przewodnika 

szkoleniowego dla kierowników wolontariatu.

4. Ustanowienie wspólnych europejskich norm minimalnych w zakresie szkolenia 
wolontariuszy pracujących w środowisku więziennym oraz oceny jakości organizacji 

i/lub programów wolontariatu.
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5. Promowanie szkoleń opartych na 

współpracy w celu wykorzystania skali 

i kreatywności, aby zapewnić wspólny 

przekaz podstawowy i obniżyć koszty 

realizacji.

Badanie potrzeb zakładów karnych w zakresie 

programów wolontariatu jest pierwszym 

działaniem w ramach projektu. Dzięki tym 

podstawowym informacjom partnerzy projektu 

będą mogli lepiej zdiagnozować trendy w 

więzieniach dotyczące programów wolontariatu 

i potrzeb w tym zakresie. 

Krótki przegląd 
wolontariatu w systemie 
wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych
Jak definiujemy wolontariat i 
czym jest wolontariat w kontekście 
więziennictwa? 

Wilson zdefiniował wolontariat jako „każde 

działanie, w którym czas jest poświęcany 

dobrowolnie na rzecz innej osoby, grupy lub 

organizacji” (Wilson, 2000, s. 215). Co więcej, 

działanie wolontariackie musi być wykonywane 

z wolnej woli, a nie z powodu obowiązku czy 

przymusu. Wolontariat jest uważany za akt 

celowy, ciągły w czasie. Wolontariat nie może 

być rekompensowany w sposób bezpośredni, 

np. poprzez przekazywanie pieniędzy, i 

polega na służeniu ludziom lub sprawom, 

które potrzebują pomocy, i jest zazwyczaj 

realizowany za pośrednictwem organizacji lub 

agencji (Snyder & Omoto, 2008).
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Wolontariuszami są zatem osoby z różnych środowisk, podejmujące się zadań w 

warunkach spełniających zasady wolnej woli, wyboru i motywacji, bez chęci uzyskania 

korzyści finansowych. Wolontariat jest wyrazem solidarności ukierunkowanym na 

ludzkie, społeczne i środowiskowe potrzeby i problemy (P.A.V.E., 2011). 

Wolontariat w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych ma ponad stuletnią 

tradycję, przybiera różne formy i na wiele sposobów przyczynia się do resocjalizacji 

więźniów zarówno w więzieniu, jak i po ich wyjściu na wolność. Wolontariat w kontekście 

więziennictwa w całej Europie odgrywa integralną rolę w różnych kontekstach i 

środowiskach, a mianowicie w sądach, zakładach karnych, systemach kuratorskich i 

organizacjach pozarządowych (NGO). Działania te wspierają pracę z więźniami, byłymi 

więźniami , rodzinami i ofiarami przestępstw, choć forma i skala tego wkładu jest 

bardzo zróżnicowana (JIVE, 2014). Ten szeroki zakres świadczeń odzwierciedla złożoną 

rzeczywistość osób objętych naszymi systemami wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych, uznawaną jednolicie przez wszystkie systemy wymiaru sprawiedliwości w 

sprawach karnych za przeszkodę na drodze do życia wolnego od przestępczości i (re)

integracji ze społecznościami. Z punktu widzenia systemu, te same bariery, które 

pomagają rozwiązywać wolontariusze, są powszechnie wykorzystywane do oceny 

prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa przez więźnia (Alvarez & 

Loureiro, 2012; Graffam et al., 2004): 

• zakwaterowanie

• kształcenie, szkolenie i zatrudnienie (ETE)

• zdrowie (w tym nadużywanie narkotyków i alkoholu)

• narkotyki i alkohol

• finanse, świadczenia i zadłużenie

• dzieci, rodziny i sieci wspólnotowe

• postawy, myślenie i zachowanie (w tym instytucjonalizacja i umiejętności życiowe)

• bycie ofiarą przemocy domowej i/lub osobą świadczącą usługi seksualne 

Partnerzy VOLPRIS opierają się na finansowanym przez DG Justice Action Grant projekcie 

Justice Involving Volunteers in Europe (JIVE) . W latach 2014-16 JIVE był finansowany 

w celu rozwiązania problemu braku uznania wolontariatu w europejskich systemach 
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wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Celem było wprowadzenie wolontariatu 

w TSJS do agendy UE, w oparciu o prace sojuszu EV z 2011 roku oraz Agendy politycznej 

dla wolontariatu w UE (wolontariat w środowiskach wymiaru sprawiedliwości w 

sprawach karnych został pominięty w ich badaniach podstawowych). 

W ciągu dwóch lat partnerzy określili potrzeby i doświadczenia wolontariuszy i organizacji 

wolontariackich (VSO), opracowali program szkoleniowy dla wolontariuszy, wymienili 

się pomysłami i podzielili dobrymi praktykami w zakresie 1) roli i wartości wolontariuszy 

pracujących z (byłymi) przestępcami, ich rodzinami i ofiarami przestępstw; 2) organizacji 

pozarządowych skutecznie współpracujących z organizacjami ustawowymi i prywatnymi. 

JIVE wyraźnie udokumentował, w jaki sposób wolontariat umożliwia przestępcom 

zaangażowanie się w naukę i poprawę umiejętności czytania i pisania oraz świadomości 

kulturowej, wpływając na powyższe bariery w resocjalizacji i powstrzymywaniu się od 

przestępczości. Więcej o projekcie JIVE można dowiedzieć się tutaj: http://www.clinks.

org/voluntary-sector/justice-involvingvolunteers-europe-jive). 

Opierając się na wcześniejszych pracach JIVE, partnerstwo VOLPRIS przyjęło definicję  

„wolontariatu w CJS” opracowaną przez JIVE, czyli „zaangażowanie obywatelskie 

bez wynagrodzenia”. „Prace wykonywane przez wolontariuszy obejmują następujące 

aspekty:

• Honorowa, dobrowolna, regulowana prawnie lub obowiązkowa praca w instytucjach 

- np. członkowie ławy przysięgłych, sędziowie społeczni, powiernicy komisji 

penitencjarnych, wizytatorzy więzienni, dobrowolni kuratorzy sądowi i kuratorzy 

zawodowi

• Mentoring i pomoc koleżeńska w organizacjach pozarządowych w zakładach karnych 

lub w społeczności

• Szkolenia, edukacja i kreatywne inicjatywy artystyczne

• Role w grupach nacisku/kampanii, think tankach i lobbystach na rzecz zmian 

legislacyjnych” (raport BRIK, s. 6, 2014). 

Przegląd krajów partnerskich w zakresie zarządzania wolontariatem w 
kontekście więziennym: Otoczenie prawne

Aby utrzymać postępy poczynione w Roku Wolontariatu 2011, Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zalecił, by instytucje UE i państwa członkowskie 

zapewniły skuteczne i zrównoważone otoczenie dla wolontariatu poprzez podjęcie 
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kroków w celu zagwarantowania, że przepisy krajowe i unijne umożliwiają wolontariat 

i zachęcają do niego, chronią wolontariuszy i VSO oraz usuwają bariery prawne. Ta 

ochrona prawna staje się jeszcze ważniejsza, gdy wolontariusz pracuje w środowisku, 

o którym wiadomo, że jest niebezpieczne. Wolontariat w wymiarze sprawiedliwości 

w sprawach karnych może należeć do tej kategorii i jest szczególnie interesujący, 

ponieważ, obok innych działań wolontariackich, takich jak członkostwo w ochotniczej 

straży pożarnej, promowanie wolontariatu w systemach ustawowych pomaga wzmocnić 

usługi tradycyjnie świadczone przez władze państwowe. Pojawiają się złożone pytania 

prawne, czy np. z punktu widzenia europejskich przepisów BHP ma znaczenie, czy osoba 

pracująca pod kierownictwem innej osoby otrzymuje wynagrodzenie, czy też nie? (Risak, 

2019). Przepisy dotyczące wolontariatu mogą również wyjaśnić sytuację wolontariusza 

lub VSO w odniesieniu do odpowiedzialności, płacy minimalnej, systemów wolontariatu 

pracowniczego, prawa podatkowego i wielu innych indywidualnych kwestii. Brak 

ram prawnych niekoniecznie jest przeszkodą – w niektórych przypadkach brak 

wymogów prawnych w rzeczywistości sprzyja bardziej zróżnicowanym i spontanicznym 

działaniom w ramach uczestnictwa w życiu społeczności – a w kontekście więziennictwa 

prawodawstwo musi osiągnąć subtelną równowagę między wspieraniem kultury 

uczestnictwa w życiu społeczności w ramach reintegracji a tłamszeniem dobrowolnych 

działań za pomocą przepisów. Wymaga to wkładu wszystkich interesariuszy i musi 

uwzględniać okresy dostosowawcze – jak zobaczymy na podstawie danych, pytając o 

politykę zarządzania wolontariatem, stwierdziliśmy w naszej ankiecie, że wprowadzenie 

obowiązkowego ubezpieczenia mogło przyczynić się do spadku liczby wolontariuszy w 

pewnym okresie w jednym z krajów partnerskich. 

W ramach badań podstawowych partnerstwo VOLPRIS przyjrzało się przepisom 

prawnym, aby uzyskać informacje o tym, jak bardzo kultura wolontariatu jest 

zakorzeniona w naszych krajowych kontekstach więziennych. Poniższa matryca została 

opracowana w celu podsumowania kluczowych punktów z ustawodawstwa jednego 

z krajów partnerskich VOLPRIS i porównania, czy podobne przepisy pojawiają się w 

ustawodawstwie innych krajów partnerskich: 
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Pozycja w prawodawstwie DE PT BE PL RO

Czy istnieją krajowe ramy prawne dla 
działalności wolontariackiej? •• •• •• •• ••
Czy ta ustawa definiuje 
„wolontariusza”? •• •• •• •• ••
Czy ta ustawa definiuje „wolontariat”? •• •• •• •• ••
Czy istnieje krajowy organ, który 
wdraża przepisy dotyczące wolontariatu 
(rada wolontariatu lub podobne)? •• •• ••**
Czy ta krajowa instytucja prowadzi 
publiczne badania na temat 
wolontariatu w różnych sektorach? ••
Czy krajowe prawo karne ogólnie 
zachęca społeczeństwo obywatelskie do 
angażowania się w życie więzienne? •• •• •• ••
Czy „wolontariat” jest wyraźnie 
uwzględniony w krajowym prawie 
karnym dotyczącym wyroków 
skazujących?

•• ••
Czy ta ustawa wyraźnie precyzuje, 
że wolontariat może wspierać (re)
socjalizację po wyjściu na wolność? •• •• •• •• ••
Czy ta ustawa wyraźnie precyzuje, że w 
więzieniu zachęca się do wolontariatu, 
aby utrzymać więźniów w kontakcie 
podczas odbywania kary?

•• •• ••
Czy zgodnie z prawem krajowym musi 
istnieć formalne porozumienie między 
wolontariuszami/organizacjami 
wolontariackimi a zakładami karnymi, 
w których pracują?

•• ••
Czy istnieje wymóg prawny, aby 
organizacja wolontariacka przeszkoliła 
wolontariusza do pracy w zakładzie 
karnym?
Czy istnieje wymóg prawny, aby zakłady 
karne szkoliły wolontariuszy przed 
rozpoczęciem wolontariatu w zakładzie 
karnym?

••*

Ustawodawstwo dotyczące wolontariatu (w zakładach karnych) w krajach 

partnerskich VOLPRIS

Tabela 1 – Matryca kluczowych punktów ustawodawstwa kraju partnerskiego VOLPRIS

*Tylko w przypadku szczególnych stanowisk Vollzugshelfer/ Asystent więzienny i Ochotniczy Kurator 
Sądowy

**Ten organ jest organem nieustawowym 



26

Zakłady karne zarządzające wolontariuszami w Europie   |  wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych

26

02
Badania 
eksploracyjne 



27

Badania eksploracyjne

Badania 
eksploracyjne 

1. Projekt i metodologia
W badaniu VOLPRIS zastosowano metodę eksploracyjną. „Badania 

eksploracyjne, jak sama nazwa wskazuje, są często prowadzone w celu 

eksploracji problemu badawczego i są zwykle wykonywane, gdy alternatywne 

opcje nie zostały jasno określone lub ich zakres jest niejasny.” (Singh, 2007, s. 

64). Wybraliśmy tę konstrukcję, ponieważ badania eksploracyjne „pozwalają 

badaczom na szczegółową eksplorację zagadnień w celu zapoznania się z 

problemem lub koncepcją, która ma być badana” (Ibid, s. 64).  Ponieważ 

wiedzieliśmy, że w tej dziedzinie istnieje niewiele badań, takie podejście 

pozwoliło partnerstwu VOLPRIS lepiej poznać europejski scenariusz działań 

wolontariackich/ potrzeby programów wolontariackich w kontekście CJS, a 

także określić ewentualne potrzeby szkoleniowe. Dlatego też, aby uzyskać jak 

najlepsze informacje na temat praktyk wolontariatu w zakładach karnych i 

możliwości ich poprawy, partnerstwo określiło następujące pytania badawcze:

1. Jaka jest wartość wolontariatu więziennego dla pracowników zakładów 
karnych?

2. Jakie rodzaje działań/programów wolontariackich istnieją w zakładach 
karnych i jak są one realizowane?

3. Czy istnieje proces selekcji służący ocenie potrzeb więźniów w zakresie 
wolontariatu?

4. 4. W jaki sposób zakłady karne rekrutują i wybierają organizacje sektora 
wolontariatu / wolontariuszy?

5. W jaki sposób zakłady karne współpracują z organizacjami  wolontariatu / 
wolontariuszami i jak nimi zarządzają?

6. Czy organizacje sektora wolontariatu / wolontariusze przechodzą jakieś 

szkolenia, a jeśli tak, to w jaki sposób są one prowadzone? 
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by lepiej odpowiedzieć na wspomniane pytania badawcze, w niniejszym badaniu 

zastosowano metodę mieszaną, obejmującą zarówno jakościowe, jak i ilościowe 

zbieranie i analizę danych w formie równoległej. W celu jak najlepszego zrozumienia 

problemu badawczego wybrano metodę triangulacji z wykorzystaniem modelu walidacji 

danych ilościowych (zob. rys. 1)

Metodą wybraną do zebrania danych była ankieta rozpoznawcza, a mianowicie 

Narzędzie do badania potrzeb wolontariatu  (patrz załącznik A), z pytaniami otwartymi 

i zamkniętymi. Pytania zostały opracowane na podstawie przeglądu dowodów 

dotyczących narzędzi do badania potrzeb i programów wolontariatu w sektorze wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych oraz na podstawie praktycznego doświadczenia 

organizacji partnerskich w tej kwestii (patrz załącznik B). 

Biorąc pod uwagę, że ankieta miała charakter eksploracyjny, nie została przetestowana 

pod kątem wiarygodności i zasadności. Jednak pierwsza wersja narzędzia do badania 

potrzeb wolontariuszy została przetestowana pod kątem przydatności przy użyciu 

dwóch różnych metod. Po pierwsze, został on poddany wzajemnej weryfikacji, w 

ramach której zebrano sugestie partnerów projektu dotyczące ulepszeń. W drugiej 

konsultacji uczestniczyły zainteresowane strony zewnętrzne. Każdy z partnerów 

krajowych zorganizował krajową grupę fokusową, aby zaprezentować projekt VOLPRIS 

i pierwszą wersję Narzędzia do Badania Potrzeb Wolontariatu (Volunteering Needs 

Screening Tool). W okresie od lutego 2020 r. do czerwca 2020 r. prowadzono łącznie 5 

grup fokusowych (po jednej w każdym państwie partnerskim), w których uczestniczyły 

Rysunek 1 – Projekt triangulacji z wykorzystaniem modelu walidacji danych ilościowych
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Rysunek 2 – Cztery główne części kwestionariusza

34 osoby, z udziałem praktyków wymiaru sprawiedliwości. Celem tych spotkań było 

zaproszenie osób, które są ekspertami zarówno w dziedzinie wolontariatu w zakładach 

karnych, jak i resocjalizacji, do wyrażenia opinii zarówno na temat treści pytań, które 

mieliśmy zadać, jak i formy, jaką te pytania powinny przyjąć. Specjaliści przekazali 

informacje zwrotne na temat kwestii, które przyczyniły się do kwalifikacji wolontariatu w 

więzieniu, kwestii, które mogłyby zostać ulepszone, potrzeb, na które kwestionariusz nie 

odpowiedział i innych zaleceń dotyczących ulepszeń. Narzędzie zostało dostosowane z 

uwzględnieniem tych uwag. 

Po zebraniu i przeanalizowaniu obu metod informacji zwrotnej, udostępniono ostateczną 

wersję ankiety, zawierającą łącznie 39 pytań w formacie zamkniętym i otwartym, 

zgrupowanych w czterech głównych sekcjach (patrz rys. 2):

Początkowo ankieta została opracowana w języku angielskim, a następnie przetłumaczona 

na język ojczysty każdego z krajów partnerskich, aby ułatwić jej wypełnienie.   

2. Gromadzenie danych 
Zgodnie z wnioskiem dotyczącym projektu minimalna wielkość próby powinna była 

wynosić 40 odpowiedzi (w każdym kraju partnerskim minimum 8 zakładów karnych). 

Dane zostały zebrane za pomocą ankiety online, przy użyciu oprogramowania 

ankietowego Jotform. Ze względów kontekstowych, rumuńscy partnerzy zbierali dane 

używając dokumentu typu Word. 

Ankieta została rozprowadzona za pośrednictwem administracji więziennej z krajów 

partnerskich projektu, z uwzględnieniem następującego stwierdzenia: „W celu 

zachowania dokładności, zaleca się, aby ktoś wykwalifikowany wypełnił odpowiedzi, 

nawet jeśli ma to być kierowane przez odpowiedni zespół. Uprzejmie prosimy o 
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3. Analiza danych   
Przeprowadzono opisową analizę ilościową odpowiedzi ankietowych, a odpowiedzi na 

pytania otwarte zostały skategoryzowane tematycznie. 

Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii dotyczących interpretacji danych. TSJ 

na poziomie europejskim jest zarówno bardzo złożony, jak i stosunkowo mało zbadany. 

Biorąc pod uwagę ten kontekst, dochodzenie, na którym opierają się dane, ma charakter 

eksploracyjny i nie ma zamiaru być niczym innym niż wstępnym podejściem do tematu, 

który wymaga dalszych badań. W ten sposób VOLPRIS nie zakłada, że dane w pełni 

reprezentują kraje, których dotyczą, dlatego nie jest możliwa ekstrapolacja na poziomie 

krajowym. W najściślejszym sensie można powiedzieć, że ma on zastosowanie jedynie 

do zakładów karnych, które uczestniczyły w gromadzeniu danych.

Mając to na uwadze, sama realizacja projektu badawczego doprowadziła do pewnych 

sytuacji, które mogły w pewien sposób ograniczyć rozwój badania. Na przykład, znaczenie 

niektórych pytań zadanych w narzędziach do zbierania danych jakościowych zostało źle 

zrozumiane, co w niektórych przypadkach mogło doprowadzić do niejednoznacznych 

lub niestandardowych odpowiedzi w niektórych pytaniach. Jeśli tak się stało, jest to 

odnotowane w tekście. 

Partnerzy projektu podkreślają, że poniższe dane nie są reprezentatywne dla 

sytuacji w krajach partnerskich. Jest to niereprezentatywne ujęcie potrzeb, mające 

na celu informowanie o usprawnieniach w świadczeniu usług. Wyniki powinny 

być traktowane z pewną dozą ostrożności i nie mogą być uogólniane w celu 

scharakteryzowania praktyk zarządzania wolontariatem w więzieniach w Europie. 

4. O respondentach  
W badaniu dobrowolnie wzięło udział 79 zakładów karnych z pięciu państw członkowskich 

UE, rozmieszczonych w następujący sposób(Grafika 3):

poświęcenie niezbędnego czasu i rozważenie znaczenia wypełnienia kwestionariusza 

jako działania w ramach pracy zespołowej”.

Ankieta była dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, 

Portugaliaskim i rumuńskim, a respondenci mogli ją wypełniać przez 1 miesiąc (między 

1. lipca 2020 r. a 31. lipca 2020 r.).
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Rysunek 3 – Liczba respondentów w poszczególnych krajach uczestniczących

Portugaliaia i Niemcy to państwa członkowskie, które udzieliły największej liczby 

odpowiedzi (odpowiednio N=40 i N=18), a następnie Polska (N=10) i Rumunia (N=8). 

Zbieranie danych w belgijskich więzieniach okazało się procesem bardziej złożonym niż 

oczekiwano, i to w czasie, gdy personel więzienny był pod nadzwyczajną presją związaną 

z ograniczeniami COVID-19. Chociaż belgijska Służba Więzienna wspierała i ułatwiała 

składanie wniosków, ostatecznie zebrano mniej niż 8 odpowiedzi od belgijskich 

administracji więziennych (N=3).  

4.1 Profil zakładów karnych 

Badania rozpoczęto od zapytania pracowników zakładów karnych o dane demograficzne, 

w tym lokalizację, typ zakładu karnego (np. aresztanci, więźniowie płci męskiej, 

więźniowie zagraniczni) oraz wskaźniki stanu (np. łączna liczba więźniów, zagęszczenie 

w zakładzie karnym). 

Grafika 1 ilustruje typ zakładów karnych reprezentowanych w próbie według krajów pod 

względem przetrzymywania aresztantów, więźniów płci męskiej, więźniów płci żeńskiej, 

młodocianych / nieletnich / młodocianych więźniów oraz więźniów zagranicznych 

(respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi). Respondent mógł wybrać więcej niż jedną 

odpowiedź na wszystkie te pytania. Większość respondentów pracuje w zakładach 

karnych dla mężczyzn.  
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Grafika  1 – Rodzaje zakładów karnych według krajów

Respondentów zapytano również o różne wskaźniki dotyczące zasobów więziennych, 

a mianowicie całkowitą liczbę więźniów (w tym tymczasowo aresztowanych), liczbę 

tymczasowo aresztowanych, całkowitą liczbę pracowników więziennictwa (w tym 

personelu więziennego) oraz oficjalną pojemność ich zakładów karnych. Średni odsetek 

osób tymczasowo aresztowanych w poszczególnych krajach jest dostępny w załączniku 

C (Grafika C2). 

Jak pokazano na Grafice 2, średnia liczba więźniów w badanych zakładach karnych 

wynosi 259, wahając się od 207 w przypadku respondentów portugalskich do 555 

w przypadku respondentów rumuńskich. Odchylenie standardowe jest wysokie 

(SD=246,6), co świadczy o wariacji między minimalną a maksymalną liczbą więźniów w 

poszczególnych krajach.
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Grafika  2 – Średnia, maksymalna i minimalna liczba więźniów w każdym zakładzie karnym według kraju

Liczba więźniów ogółem

Średnia 301.0

Błąd standardowy 28.3

Mediana 258.5

Tryb 42.0

Odchylenie standardowe 246.6

maksymalna liczba więźniów minimalna liczba więźniów

Niemcy PolskaBelgia Portugalia
średnia 
krajowa Rumunia

 średnia liczba więźniów

0

400

1000

800

1400

200

600

1200

282

550

15
120

352

951

826

1198

274

22

177217

515

207

0

555



34

Zakłady karne zarządzające wolontariuszami w Europie   |  wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych

34

03
Rezultaty



35

Rezultaty – wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych 

Rezultaty – wgląd w 
postrzeganie, potrzeby i obecne 
praktyki zakładów karnych

SEKCJA I – Postrzeganie wartości 
działań wolontariackich 
„Twoim zdaniem, jakie są kluczowe czynniki, które wspierają 
udane działania wolontariatu więziennego?”

Dane uzyskane z tego otwartego pytania zostały przeanalizowane w procesie 

jakościowej analizy treści, obejmującej grupowanie i kategoryzację cech i idei 

wskazanych przez całą próbę (Portugalia: n=40; Rumunia: n=12; Niemcy: n=17; 

Belgia: n=3; Polska: n=10). Odpowiedzi zostały uporządkowane i pogrupowane, 

biorąc pod uwagę ich znaczenie i kryteria językowe (np. „zaangażowanie” 

i „zaangażowany”; „monitorowanie wolontariusza” i „monitorowanie 

działania”), w sumie 19 kluczowych czynników.

Tabela 2 przedstawia postrzeganie przez respondentów kluczowych czynników, 

które wspierają udane działania wolontariatu w więzieniach. Poniżej 

wymieniono pięć najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu 

wolontariatu w zakładzie karnym (w kolejności malejącej) oraz przykłady 

cytatów z wypowiedzi respondentów: 

1) Specjalne i odpowiednie szkolenie

• „Zapewnienie wolontariuszom odpowiedniego szkolenia” (DE)

• „Głównym czynnikiem wspierającym efektywność działań wolontariackich 
jest to, że grupy wolontariuszy powinny być szkolone” (PL)

• „Należy zapewnić wolontariuszom odpowiednie szkolenia, aby mogli lepiej 
pracować z osadzonymi” (PT)
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• „Szkolenie jest najważniejsze” (RO)

2) Uznanie wartości wolontariuszy i projektów wolontariackich

• „Informowanie o wartościach dodanych mających wpływ na codzienną pracę 
personelu więziennego” (BE)

• „Wspieraj i doceniaj wolontariuszy” (DE)

• „Wspieraj i doceniaj wolontariuszy jako sposób na budowanie mostów z otoczeniem” 
(PT)

• „Wspieranie i docenianie wolontariuszy” (RO)

3) Stosunki między personelem zakładu karnego a wolontariuszami

• „Powitanie przez kierownictwo - powiązanie z personelem” (BE) 

• „Wspierające relacje robocze między wykwalifikowanym personelem a 
wolontariuszami” (DE)

• „Rozwijanie właściwych relacji pomiędzy funkcjonariuszami służby więziennej a 
wolontariuszami” (PL)

• „Wzajemne wsparcie pomiędzy profesjonalistami i wolontariuszami ma zasadnicze 
znaczenie” (PT)

• „Jednym z ważnych czynników jest relacja, która powstaje między wolontariuszem 

a koordynatorem programu” (RO)

4) Profil i charakterystyka wolontariusza

• „Jakość wolontariuszy” (BE)

• „Przejrzystość, zaufanie, edukacja” (DE)

• „Życzliwość wolontariuszy, ich wiedza i dzielenie się nią z osadzonymi” (PT)

• „Ich zdolność do bycia proaktywnym, zaangażowanym w to podejście, ich dostępność 

i elastyczność, ale także ich gotowość do zaangażowania się w długoterminowe 

partnerstwo” (RO)

Inne przykłady warte przytoczenia, dotyczące ważnych cech profilu wolontariusza 

w kontekście więziennictwa, dostarczone przez naszą próbę, to: dobra wola, wiedza 

specjalistyczna, zaangażowanie, motywacja, kompetencje techniczne, umiejętności 
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osobiste, zaangażowanie, chęć pomocy innym, zdolność do bycia proaktywnym, 

empatia, dostępność, elastyczność, przejrzystość, doświadczenie, niezawodność, 

wartość dodana i chęć długoterminowego zaangażowania.

5) Dopasowanie działań wolontariackich do potrzeb beneficjentów

• „Cały wolontariat musi (...) odpowiadać potrzebom społeczności więziennej” (PT)

• „Dostosowanie rodzaju wolontariatu do potrzeb beneficjentów” (PT)

• „Adekwatność projektów do potrzeb społeczności więziennej” (PT)

• „Wolontariusze z kompetencjami umożliwiającymi zaspokojenie potrzeb 

zidentyfikowanych na poziomie jednostki penitencjarnej” (RO)

Kluczowe czynniki sprzyjające udanym działaniom wolontariatu w 
zakładach karnych

Liczba 
odpowiedzi

Specjalistyczne i odpowiednie szkolenie 32

Uznanie wartości wolontariuszy i projektów wolontariackich 29

Stosunki między personelem zakładu karnego a wolontariuszami 26

Profil i charakterystyka wolontariusza 21

Dopasowanie działań wolontariackich do potrzeb beneficjentów 17

Monitorowanie działalności wolontariackiej 8

Charakterystyka i adekwatność projektu i działań wolontariusza 7

Relacje pomiędzy wolontariuszem a więźniami 6

Reagowanie i dostępność zakładu karnego i personelu 5

Elastyczność i współpraca z kluczowymi sektorami społeczeństwa 5

Dobry wybór wolontariuszy 5

Integracja wolontariuszy z dynamiką instytucjonalną i organizacyjną 5

Zaufanie 3

Zasoby ludzkie i materialne zapewniane przez zakład karny 2

Upowszechnianie wyników i działalności wolontariackiej w 
społeczności lokalnej 2

Wsparcie w przygotowaniu projektów wolontariackich 1

Praca zespołowa 1

Dobry przepływ informacji

Znajomość środowiska więziennego 1

Tabela2 – Percepcja kluczowych czynników, które wspierają udane działania wolontariatu
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Nie – nie ma w zasadzie odpowiednich szkoleń 
przygotowujących do prowadzenia i wsparcia 

działań wolontariackich  

Nie – tylko wolontariusze są szkoleni

Tak – część kadry przechodzi odpowiedni trening, 
jak zarządzać i wspierać wolontariuszy w więzieniu

Tak – cała kadra przechodzi odpowiedni trening, jak 
zarządzać i wspierać wolontariuszy w więzieniu
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„Czy w Twoim zakładzie karnym profesjonalni pracownicy (członkowie 
zarządu, personel liniowy, personel medyczny, itp.) są przeszkoleni w 
zakresie efektywnej pracy z wolontariuszami?”

Pierwsza część badania dotyczyła także postrzegania przez respondentów szkoleń dla 

pracowników w zakresie wolontariatu w zakładach karnych. Wyniki przedstawiono 

na Grafice 3. 

100% (N=79) respondentów odpowiedziało na to pytanie, a dokładniej, 41 respondentów 

(49,4%) stwierdziło, że nie ma dostępnych odpowiednich szkoleń w zakresie kierowania 

i wspierania wolontariatu w ich zakładzie karnym; 20 respondentów (25,3%) stwierdziło, 

że „niektórzy profesjonalni pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenia w zakresie 

kierowania i wspierania wolontariuszy w zakładach karnych”; 13 respondentów (20,3%) 

stwierdziło, że tylko VSO/wolontariusze przechodzą szkolenia. Tylko 5 respondentów 

(5,1%) stwierdziło, że „wszyscy pracownicy zawodowi otrzymują odpowiednie 

szkolenie w zakresie prowadzenia i wspierania wolontariuszy w zakładach karnych”. 

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółową analizę, w podziale na kraje, dotyczącą 

obecności w zakładach karnych specjalistów, którzy przechodzą szkolenia z zakresu 

wolontariatu:

• Belgia (n=3): Spośród 3 belgijskich respondentów, 2 uważa, że nie ma odpowiednich 

szkoleń dla personelu. Pozostały respondent (1) wskazał, że cały personel zawodowy 

przechodzi szkolenia.

Grafika 3 – Szkolenie personelu w zakresie wolontariatu więziennego
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Grafika  4 - Kto otrzymuje odpowiednie szkolenie

• Niemcy (n=18): Większość niemieckiej próby (n=13) uznała, że brakuje szkoleń 

dla profesjonalistów w zakresie wolontariatu w zakładach karnych. Dokładniej, 10 

uważa, że nie ma żadnych szkoleń, a 3 inne uważają, że tylko organizacje wolontariatu 

lub wolontariusze uczestniczą w szkoleniach.

• Polska (n=10): 6 respondentów z całej próby wskazało, że nie ma odpowiednich 

szkoleń, które pozwoliłyby na prowadzenie i wspieranie działań wolontariackich. 

3 respondentów wskazało, że niektórzy profesjonalni pracownicy otrzymują tego 

rodzaju szkolenia.

• Portugalia (n=40): Z próby portugalskiej, 20 (co odpowiada 50% próby portugalskiej) 

respondentów wskazało, że w ich zakładach karnych brakuje odpowiednich szkoleń 

w zakresie prowadzenia i wspierania wolontariuszy, a 11 stwierdziło, że niektórzy z 

profesjonalnego personelu przechodzą szkolenia.

• Rumunia (n=8): Spośród 8 rumuńskich respondentów, 4 stwierdziło, że nie ma 

odpowiednich szkoleń w zakresie prowadzenia i wspierania takich działań, a 3 

uznało, że niektórzy profesjonalni pracownicy przechodzą szkolenia w zakresie 

prowadzenia wolontariuszy w takich warunkach.

Jeśli uczestnicy wskazali, że istnieją szkolenia dla personelu, które wspierają 

wdrażanie działań wolontariackich w kontekście więziennym, mieli możliwość 

powiedzieć w otwartej odpowiedzi, kto dokładnie otrzymał tego rodzaju szkolenie(Grafika 

4).  Jak widać na Grafice 4,14 respondentów (większość) stwierdziło, że pracownicy, którzy 

przechodzą szkolenie to kierownicy przypadków/specjaliści, tacy jak psychologowie, 

pracownicy socjalni, itp. oraz koordynatorzy wolontariatu (6 zakładów karnych).
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Niektórzy respondenci mówili o konkretnych specjalistach w zakładzie, którzy 

przechodzą szkolenia z zakresu wolontariatu. Poniżej przedstawiamy niektóre z 

udzielonych odpowiedzi:

• Belgia: : „szkolenie to duże słowo, to raczej informacja”

• Niemcy: „Osoby odpowiedzialne za kontakty z wolontariuszami uczestniczą w 

odprawie. Obecnie jest to pedagog społeczny, który dzięki swojemu kierunkowemu 

wykształceniu ma kwalifikacje zawodowe do wykonania tego zadania”

• Polska: „Wychowawcy z działu penitencjarnego”

• Portugalia: „Wszyscy pracownicy otrzymują odpowiednie szkolenie. Dyrekcja, starsi 

technicy, elementy Korpusu Administracyjnego i Straży Więziennej” ; „Starszy technik 

reedukacji odpowiedzialny za wolontariat w kontekście więziennym przechodzi w 

tym celu szkolenie”

• Rumunia: „Personel Służby Edukacyjnej, odpowiednio Służby Pomocy 

Psychospołecznej korzysta ze specjalnego szkolenia, w warunkach, w których 

działania prowadzone z wolontariuszami są ograniczone do dziedziny reintegracji 

społecznej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (OMJ1322 / 2017; 

Decyzja nr 516/2019;”; „Personel Służby Edukacyjnej, odpowiednio Służby Pomocy 

Psychospołecznej korzysta ze specjalnego szkolenia, w warunkach, w których 

działania prowadzone z wolontariuszami są ograniczone do dziedziny reintegracji 

społecznej, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (OMJ1322 / 2017; Decyzja nr 

516/2019;”; „W momencie wydania decyzji Krajowej Administracji Zakładów Karnych, 

która ustanawia sposób prowadzenia działań z wolontariuszami, cały personel został 

przeszkolony, które to szkolenie jest powtarzane corocznie.”

„Administracja i pracownicy więziennictwa rozumieją rolę wolontariuszy, 
którzy wnoszą istotny wkład w realizację ich misji, budują potencjał i 
przyczyniają się do dobrostanu więźniów”.

W ostatnim pytaniu badawczym w tej części, respondenci zostali zapytani o postrzeganie 

wartości działań wolontariackich. 100% (N=79) respondentów udzieliło informacji. 

79% (n=63) respondentów stwierdziło, że „zgadza się” lub „całkowicie się zgadza” z tym, 

że administracja więzienna i pracownicy zakładów karnych rozumieją rolę wolontariuszy, 

którzy wnoszą istotny wkład w realizację ich misji, budują potencjał i przyczyniają się do 

dobrostanu więźniów. 
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20,3% (16) respondentów stwierdziło, że „zdecydowanie się nie zgadza” (1,3%, 1); „nie 

zgadza się” (5,1%; 4) lub „ani się zgadza, ani nie zgadza” (13,9%; 11).  Poniżej znajduje się 

wyjaśnienie według poziomu partnerów krajowych(Grafika 5):

• Belgia (n=3): W Belgii respondenci podzieleni byli pomiędzy „Nie zgadzam się” (1), 

„Zgadzam się” (1) i „Zdecydowanie zgadzam się” (1)

• Niemcy (n=18): 66% niemieckich respondentów „zgadza się” (9) lub „zdecydowanie 

zgadza się” (3) z tym stwierdzeniem.  3 respondentów „nie zgadza się” i taka sama 

liczba (3) „ani się zgadzam, ani nie zgadzam”. 

• Polska (n=10): 8 uczestników „zgadza się” (5) lub „zdecydowanie zgadza się” (3) z 

tym stwierdzeniem. 2 respondentów „Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”.

• Portugalia (n=40): Większość respondentów (34) albo „zgadza się” (16), albo 

„zdecydowanie się zgadza” (18). Niektórzy respondenci stwierdzili, że „ani się 

zgadzają, ani nie zgadzają” (5), a jeden uczestnik stwierdził, że „zdecydowanie się 

nie zgadza”

• Rumunia (n=8): Większość uczestników zgodziła się z tym stwierdzeniem (7). 1 

uczestnik „Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”. 

Respondenci mieli możliwość krótkiego wyjaśnienia swojego wyniku. Odpowiedzi 

dotyczyły szerokiego zakresu tematów, w tym: roli wolontariuszy wspierających 

więźniów, wolontariuszy stanowiących łącznik ze społecznością, wolontariuszy 

odgrywających kluczowy wkład w dobre samopoczucie więźniów oraz powrót więźniów 

do społeczeństwa. 

Poniżej przedstawiamy niektóre z udzielonych odpowiedzi:

Grafika  5 - Opinie respondentów na temat doceniania wolontariuszy przez administrację zakładu karnego i 
płatny personel
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• Niemcy: „Interakcja pomiędzy więźniami i wolontariuszami jest oderwana 

od kontekstu wykonywania wyroku, dzięki czemu więźniowie mogą działać i 

komunikować się „swobodniej”Interakcja pomiędzy więźniami i wolontariuszami 

jest oderwana od kontekstu wykonywania wyroku, dzięki czemu więźniowie 

mogą działać i komunikować się „swobodniej” i w pewien sposób odreagować 

niedogodności związane z wyrokiem. Więźniowie odbierają to jako docenienie 

i również nawiązują kontakty prospołeczne.”, „Kontakt z wolontariuszami daje 

osadzonym możliwość konstruktywnej współpracy i wymiany informacji z osobami 

spoza personelu pracującego w zakładzie karnym. Wolontariusze otwierają 

nowe perspektywy i spojrzenia.”, „Wolontariusze wykonują cenną pracę jako 

niebezpośredni personel wykonawczy. Są oni nastawieni na indywidualne potrzeby 

więźniów, wnoszą ze sobą doświadczenie życiowe i kompetencje społeczne.”

• Polska: „Ponieważ pomaga w realizacji misji, budowaniu potencjału i poprawie 

jakości życia osadzonych”; „Resocjalizacja to proces długotrwały, kontakt ze 

światem zewnętrznym jest bardzo ważny”; „Działania wolontariackie w zakładach 

karnych są ogromną pomocą i wsparciem dla funkcjonariuszy Służby Więziennej”

• Portugalia: „Rola wolontariuszy jest niezmiernie ważna. Wypełniają luki, których 

nie jest w stanie wypełnić nawet własna rodzina osadzonych.” „Wolontariusze 

są ważnym elementem w procesie reintegracji więźniów” „Poprzez realizację 

projektów, które często rutyny profesjonalistów nie pozwalają na wzbogacenie 

interwencji z więźniami, wzmocnienie umiejętności, poczucia własnej wartości, 

umiejętności relacji itp.”

• Rumunia: “W pierwszym etapie procesu wdrażania specjaliści postrzegają proces 

monitorowania i koordynacji jako dodatkowe zadanie, ale później doświadczenie 

pokazało korzyści płynące ze wsparcia osób z zewnątrz, z chęcią proaktywnego 

rozwijania nowych podejść.”, „personelowi brakuje szkoleń w sektorze reintegracji 

społecznej, na poziomie jednostki, więc jest to rozumiane jako kompensowanie tej 

potrzeby poprzez rekrutację wolontariuszy do prowadzenia tych działań i udanych 

akcji.”

Z drugiej strony, niektóre odpowiedzi wskazywały na pojawiającą się potrzebę 

inwestowania w działania uświadamiające niektórym pracownikom zakładów karnych 

wartość i rolę wolontariuszy w systemie więziennictwa. Poniżej przedstawiamy niektóre 

z udzielonych odpowiedzi:

• Belgia: “Pracownicy więziennictwa nie są wrażliwi na wartość dodaną, jaką wnosi 

socjalizacja poprzez te zajęcia. Odczuwają to jako dodatkową, niepotrzebną 

pracę. Administracja nie rozwinęła jeszcze wsparcia obejmującego specjalistów 
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więziennych w tych kwestiach.”, „Wolontariusze raczej będą zakłócać proces niż 

„pomagać”

• Niemcy: „Znaczenie wolontariatu jest w większości przypadków źle rozumiane. 

Wielu pracowników dostrzega nawet dodatkowe obciążenia, jak np. przenoszenie 

osadzonych z powodu przekonania, że jest zbyt wiele zajęć grupowych i 

indywidualnych.”, „Wolontariusze są często niezauważani lub zapomniani”

• Polska: „Temat wolontariatu jest poruszany sporadycznie”; „Nie przeprowadzono 

dotychczas badań odnoszących się do świadomości/wiedzy funkcjonariuszy i 

pracowników więziennictwa”

• Portugalia: : „Istnieje ogromne niedowierzanie i brak empatii ze strony niektórych 

elementów funkcjonariuszy więziennych dla znaczenia i celu wolontariatu”, „Choć 

fundamentalna, praca wolontariusza nie zawsze jest dobrze akceptowana”

SEKCJA II - Istnienie działalności 
wolontariackiej 
Czy w Twoim zakładzie karnym odbywają się zajęcia wolontariatu?

W tej części ankiety respondenci zostali zapytani o działalność wolontariacką w 

zakładach karnych.  100% (N=79) odpowiedziało na pytania z tej sekcji. 

Pierwsze pytanie w sekcji 2 miało na celu ustalenie, czy w zakładach karnych, w których 

pracują respondenci, istnieje wolontariat . Pytanie brzmiało następująco: Czy w Twoim 

zakładzie karnym odbywają się zajęcia wolontariatu? Grafika 6 pokazuje, że większość 

zakładów karnych, które wzięły udział w badaniu, prowadzi działalność wolontariacką 

(81%). 

tak

nie

19% 
(15)

81% 
(64)

Grafika  6 - Obecność działań wolontariackich
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Gdyby nie istniały żadne działania wolontariackie.. 

Dla 15 respondentów (19%), którzy odpowiedzieli NIE  (tzn, w przypadku 15 

respondentów (19%), którzy odpowiedzieli NIE (tj. ich zakład karny nie prowadzi działań 

w ramach wolontariatu), przed zakończeniem badania ankietowego, respondenci 

zagłębili się w szczegóły dotyczące (1) chęci wdrożenia działań w ramach wolontariatu 

(„Czy są zainteresowaniwdrożeniem działań w ramach wolontariatu ?(2) zakres/obszar 

wolontariatu, który zaspokoi potrzeby zakładu karnego w zakresie działań wolontariackich 

(„Który z poniższych zakresów/obszarów wolontariatu najlepiej zaspokoiłby potrzeby 

zakładu karnego w zakresie działań wolontariackich”) oraz (3) rodzaj pomocy, którą 

respondent ocenia jako potrzebną do rozpoczęcia wdrażania działań wolontariackich 

w zakładzie karnym („ Jaki rodzaj pomocy oceniasz jako najważniejszy w celu wsparcia 

zakładu karnego we wdrażaniu działań wolontariackich„). 

Spośród 15 zebranych odpowiedzi, które odpowiedziały NIE, 13 (16,4% wszystkich 

respondentów) zgłosiło chęć realizacji działań wolontariackich. 

Który z poniższych zakresów/obszarów wolontariatu najlepiej zaspokoiłby 
potrzeby zakładu karnego w zakresie działań wolontariackich?

Respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź na wszystkie te pytania. 

Odpowiedzi na to pytanie pokazały szereg różnych obszarów/zakresów, które najlepiej 

spełniają potrzeby zakładów karnych pod względem zaangażowania wolontariuszy w 

świadczenie tych usług.

podwyższenie standardu pomieszczeń zakładu karnego

rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych

edukacja (szczegółowe dziedziny)

nawiązanie relacji ze społecznością

 zdrowie

Dobre samopoczucie (sport; sztuka; medytacja; joga itp.)

pomoc prawna

działania artystyczno-kulturalne

 zatrudnienie

Wizyta Solidarności

14% 
(7)

6% 
(3) 14% 

(7)

8% 
(4)

17% 
(9)

17% 
(9)

2% 
(1)

2% 
(1)

14% 
(7)

6% 
(3)

Grafika  7 – Obszary wolontariatu, które najlepiej odpowiadają potrzebom zakładu karnego
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Obszary wolontariatu częściej wymieniane to „Rozwój zdolności społecznych i 

osobistych” (n=9), „Działalność artystyczna i kulturalna” (n=9), „Więzi społeczne” (n=7) 

oraz „Zatrudnienie” (n=7) i „Dobre samopoczucie (sport, sztuka, medytacja, joga...)” 

(n=7) (Grafika 7).

„Jakiego rodzaju pomoc oceniasz jako najważniejszą, aby wesprzeć Twój 
zakład karny w realizacji działań wolontariackich”

Spośród 12 uczestników, którzy podzielili się swoimi potrzebami w zakresie działań 

wolontariackich, 10 zgłosiło, że ich zdaniem zakład karny będzie potrzebował pomocy 

w realizacji działań. 

Respondenci otrzymali listę etapów i kroków programu wolontariatu: „Ocenić potrzeby”, 

„Zaprojektować działania wolontariackie dla zakładu karnego”, „Określić profil 

menedżera wolontariatu”, „Przeszkolić menedżerów odpowiedzialnych za działania 

wolontariackie”, „Przeszkolić wolontariuszy”, „Nadzorować działania wolontariackie”, 

„Zmierzyć wyniki działań wolontariackich” i „Inne”.  Respondent mógł wybrać więcej niż 

jedną odpowiedź na wszystkie te pytania. 

Respondenci zgłaszali potrzebę wsparcia konkretnych etapów wolontariatu, takich jak 

„Szkolenie wolontariuszy” (n=9), „Szkolenie menedżerów odpowiedzialnych za działania 

wolontariackie” (n=8) oraz „Zaprojektowanie działań wolontariackich dla zakładu 

karnego”„Szkolenie menedżerów odpowiedzialnych za działania wolontariackie” (n=8) 

oraz „Zaprojektowanie działań wolontariackich dla zakładu karnego” (n=5) (Grafika 8).

Grafika 8 – Jakiego rodzaju pomoc oceniasz jako najważniejszą, aby wesprzeć Twój zakład karny w 
realizacji działań wolontariackich
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W przypadku istnienia działań wolontariatu… 

Jak już wspomniano, 81% zakładów karnych, które wzięły udział w badaniu, prowadzi 

działalność wolontariacką. Analiza w podziale na kraje przedstawiona na stronie Grafika 

9 pokazuje, że w większości zakładów karnych objętych badaniem prowadzona jest 

działalność wolontariacka. 

Grafika 10 poniżej przedstawia doświadczenia respondentów badania w pracy z 

wolontariuszami. Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że najpopularniejszym 

okresem jest „ponad 10 lat” i dotyczy 43 zakładów karnych, a najmniej popularnym 

okresem jest „mniej niż 1 rok”, co stanowi tylko jedną odpowiedź. 

Przy bliższym przyjrzeniu się, rozkład na poziomie kraju partnerskiego (patrz Załącznik C, 

Grafika C2) pokazuje, że 24 z respondentów, którzy prowadzą działalność wolontariacką 

przez okres przekraczający 10 lat to więzienia portugalskie, a drugie z kolei są więzienia 

niemieckie (10). 

Z danych Grafiki 11 wynika jednak, że w większości zakładów karnych, które angażują 

wolontariuszy, jest ich bardzo niewielu (najczęstszą liczbą jest „4 lub mniej – 28 

respondentów). Wydaje się, że respondenci dostrzegają istnienie kultury wolontariatu 

w kontekście więziennictwa, ale także, że nie jest ona jeszcze w pełni rozwinięta. 

Respondenci zdają się wskazywać, że sektor wolontariatu potrzebuje więcej współpracy 

pomiędzy zakładami karnymi a organizacjami pozarządowymi w celu mobilizacji. 

Sprawdź zakres wolontariatu w poszczególnych krajach oraz liczbę wolontariuszy 

pracujących w poszczególnych krajach w Załączniku C(Grafika C2 i Grafika C3).
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Grafika  9 – Obecność wolontariatu w zakładach karnych w poszczególnych krajach
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‘„Jakie zakresy/obszary wolontariatu pokrywa działalność wolontariacka?”

Respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź na wszystkie te pytania. Z analizy 

dostępnych obszarów wolontariatu (Tabela 3) wynika, że najpopularniejsze obszary 

to „Rozwój zdolności społecznych i osobistych”, „Więzi społeczne”, „Działalność 

artystyczna i kulturalna”, „Dobre samopoczucie (sport, sztuka, medytacja, joga...)” i 

„Wizyta solidarnościowa”. Aby zapoznać się z graficznym przedstawieniem tej tabeli i 

zobaczyć obszar działań wolontariatu w poszczególnych krajach, przejdź do Załącznika 

C (Grafika C4 i Grafika C5).

Grafika  10 – Obecność działań wolontariackich

Grafika  11 - Liczba wolontariuszy pracujących w zakładach karnych
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Obszary działalności wolontariackiej % Liczba 
odpowiedzi

Rozwój zdolności społecznych i osobistych 15 41

Powiązania wspólnotowe 13 34

Działalność artystyczna i kulturalna 13 34

Dobre samopoczucie (sport; sztuka; medytacja; joga...) 12 33

Wizyta solidarnościowa 9 25

Pośredniczenie w relacjach rodzinnych/ praca z rodzinami 
więźniów 7 20

Nauczanie (konkretne przedmioty) 7 19

Zdrowie 6 16

Wsparcie administracyjne dla więzień 5 12

Zatrudnienie 4 10

Inne 4 10

Wsparcie prawne 3 8

Poprawa warunków w więzieniach 2 6

Ogółem 100 268

Tabela 3 - Obszary działalność wolontariackiej

5. Proces badania potrzeb w zakresie działalności 
wolontariackiej i proces rekrutacji
5.1 Praktyki/standardy obowiązujące w zakładach karnych

Badanie dotyczyło działalności wolontariackiej w kontekście potrzeb zakładów karnych 

i procesu rekrutacji. Dlatego też zapytaliśmy naszych uczestników, którzy prowadzą 

działalność wolontariacką (N=64) o niektóre z praktyk, które mają miejsce (lub nie mają 

miejsca) w ich zakładach karnych. 

„Które z poniższych praktyk/standardów mają miejsce w Twoim zakładzie?”

Ogólna analiza (Grafika 12) pokazuje, że 52% (33) respondentów posiada jasną definicję 

zadań i obowiązków wolontariusza (oznacza to, że ustala profil wolontariusza). 
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Na pytanie dotyczące dzielenia się narzędziami, które pomagają specjalistom określić, 

jakie zasoby (organizacyjne, ludzkie lub/i finansowe) są dostępne w zakładzie karnym 

do wykorzystania w ramach wolontariatu, odpowiedzi były bardziej rozproszone, 

mianowicie 38% (24) stwierdziło, że dzielenie się narzędziami jest praktyką stosowaną 

w zakładzie karnym, 33% (21) stwierdziło, że dzielenie się narzędziami nie jest praktyką 

stosowaną w zakładzie karnym, a 30% (19) uznało, że ta kwestia nie ma zastosowania 

w ich obecnym kontekście. Na pytanie, czy zakład karny przyjmuje standardy 

zapewniające, że organizacje wolontariatu mają jasne kryteria i procedury, według 

których poszczególni wolontariusze ze społeczności są wybierani, informowani o 

swoich zadaniach, obowiązkach, granicach kompetencji, odpowiedzialności i innych 

kwestiach, większość uczestników (39) zadeklarowała, że jest to powszechna praktyka 

w ich zakładzie karnym. Z drugiej strony, 47% (30) uczestników wskazało, że nie mają 

jasnego procesu przeprowadzania kompleksowej oceny potrzeb więźniów w zakresie 

działań wolontariackich.

W celu głębszej analizy praktyk i standardów więziennych, które mają miejsce w każdym 

z badanych krajów w zakresie potrzeb wolontariatu, zapoznaj się z Załącznikiem C 

(Grafiki C6, C7, C8 i C9).
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Grafika  12 – Praktyki badania potrzeb wolontariatu
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5.2 Strategiczne planowanie działań wolontariatu

„Czy działania w ramach wolontariatu są zaplanowane i oparte na 
indywidualnym planie resocjalizacji więźnia?”

Grafika 13 pokazuje, że z całej próby (N=64), większość badanych zakładów karnych 

(53%) nie projektuje i nie buduje działań wolontariackich w oparciu o indywidualny plan 

resocjalizacji. 

Respondenci mieli możliwość podzielenia się nazwami narzędzi, które ich zakład 

karny wykorzystuje do oceny potrzeb więźniów w zakresie działań wolontariackich 

oraz dopasowania działań wolontariackich do potrzeb więźniów w odpowiedzi otwartej. 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

• Niemcy: „Rozmowy z więźniami, pracownikami i wolontariuszami”; „Każdy 

wolontariusz jest starannie dobierany, aby umożliwić harmonijny kontakt”; Publiczne 

notatki w oddziałach z ofertą dla wolontariuszy, ankiety ze służbami specjalistycznymi, 

czy są potrzeby (np. na korepetycje, pomoc indywidualną)”; „Badanie przez 

kierowników działów penitencjarnych (np. brak kontaktów społecznych, potrzeba 

pomocy itp.)”

• Polska: „Działania planowane są w ramach Indywidualnego Planu Postępowania 

(wymagana jest diagnoza funkcjonariuszy i psychologów)”; „(...) z indywidualnych 

rozmów funkcjonariuszy/wychowawców z osadzonymi”; „Indywidualny Plan 

Postępowania z wyszczególnionymi zadaniami, w tym udział w programach 

resocjalizacyjnych realizowanych we współpracy z wolontariuszami”

Grafika13 – Czy działania w ramach wolontariatu są zaplanowane i oparte na indywidualnym 
planie resocjalizacji więźnia?
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Specjaliści dostarczyli dodatkowych informacji na temat tego, w jaki sposób identyfikują 

i angażują się w działalność kluczowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego/

wolontariuszy w odpowiedzi na pytanie otwarte: 

• Niemcy: „Przewodnik kryteriów (wymagania wobec wolontariusza, karalność, 

wiek itp.), doświadczenie życiowe, predyspozycje i kompetencje osobiste, 

posiadane kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność 

przestrzegania zasad, przestrzeganie zasad, wzór do naśladowania, udział w 

Grafika 14 – Czy zakład karny posiada plan identyfikacji i współpracy z kluczowymi 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego/wolontariuszami?

• Portugalia: „Co roku przeprowadzamy diagnozę najpilniejszych potrzeb naszego 

więziennego środowiska, na podstawie której wspólnie z organizacją wolontariatu 

opracowujemy działania, które będą realizowane w zakładzie karnym”; „Formularz 

ewaluacyjny i indywidualny plan readaptacji”; „Wywiad z więźniami podczas 

oficjalnych spotkań w celu oceny możliwości dostosowania projektów do więźniów”

• Rumunia: „Osadzeni mają różne potrzeby edukacyjne, psychologiczne i w zakresie 

pomocy społecznej, zapisane w Indywidualnym Planie Interwencji. Działania 

prowadzone z wolontariuszami opierały się na tych potrzebach, które zostały już 

zidentyfikowane oraz na linii programów i działań już zalecanych.”; „Wstępna i 

okresowa ocena jest dokonywana przez specjalistów ds. reintegracji społecznej i w 

ten sposób identyfikujemy potrzeby”.

„Czy zakład karny posiada plan identyfikacji i współpracy z kluczowymi 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego/wolontariuszami?”

Z całej próby (N=64), większość (55%) nie posiada planu identyfikacji i zaangażowania 

istotnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub wolontariuszy (Grafika 14).
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imprezie przygotowawczej”; „Weryfikacja bezpieczeństwa, przestrzeganie wymogów 

bezpieczeństwa obowiązujących w instytucji, gotowość i przydatność do pracy z 

młodymi przestępcami i młodocianymi, rzetelność”

• Polska: „Jeśli istnieje potrzeba zaangażowania stowarzyszenia, kontaktujemy się 

z nim telefonicznie lub mailowo i omawiamy szczegóły”; „Odbywa się to zgodnie z 

bieżącymi potrzebami penitencjarnymi i planowanymi programami resocjalizacyjnymi 

ukierunkowanymi na deficyty więźniów kwalifikujących się do udziału w nich”; „W 

zakładzie karnym typu zamkniętego (gdzie poziom bezpieczeństwa jest wysoki) jest 

to niezbędny element pracy ze skazanym i staramy się współpracować z każdym, kto 

oferuje wsparcie.”

• Portugalia: „Nasi wolontariusze przechodzą wcześniejszą selekcję poprzez Lokalny 

Bank Wolontariatu, w zależności od potrzeb i profilu, który zgłaszamy”; „Istnienie 

protokołów z organizacjami promującymi wolontariat”; „Podmioty i organizacje z 

obszaru geograficznego zakładu karnego, a także miejsca zamieszkania osadzonych”

• Rumunia: „Analiza obecnych lub byłych partnerstw, analiza akredytowanych 

/ licencjonowanych dostawców usług społecznych”; „Protokoły współpracy”; 

„Organizowane są coroczne spotkania z wolontariuszami, a także z przedstawicielami 

instytucji i organizacji partnerskich, które prowadzą działania w zakładzie karnym 

w celu oceny prowadzenia rozwoju. Podczas tych spotkań badane są możliwości 

rozszerzenia współpracy z innymi organizacjami.”

„Czy zakład karny organizuje coroczną ofertę możliwości pracy w 
charakterze wolontariusza?”

Z całej próby, która odpowiedziała na to pytanie (N=64), 72% respondentów stwierdziło, 

że zakład karny nie organizuje corocznej oferty wolontariatu(Grafika 15). 
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Grafika 15 – Czy zakład karny organizuje coroczną ofertę możliwości pracy w charakterze wolontariusza?
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5.3 Strategiczne procedury wyboru organizacji wolontariatu lub/i 
wolontariuszy

„Czy istnieje kompleksowa procedura wyboru organizacji wolontariatu/
wolontariuszy?”

Podobnie jak w poprzednich odpowiedziach, analizując praktyki związane z procesem 

rekrutacji i selekcji wolontariuszy lub VSO, 59% (38) z całej próby (N=64) wskazało, że nie 

ma kompleksowej procedury wyboru organizacji wolontariatu lub wolontariuszy(Grafika 

16).

Uczestnicy mogli opisać, jakie kryteria stosuje zakład karny przy wyborze VSO/

wolontariuszy w odpowiedzi otwartej:

• Niemcy: „Potrzeby rekreacyjne osadzonych lub zakładu karnego”; „Organizacje: 

doświadczenie, zaangażowanie, dobre wsparcie wolontariuszy, dobre instrukcje dla 

wolontariuszy”; „Rejestr karny, życiorys i list motywacyjny (motywacja), wrażenie 

osobiste, doświadczenie życiowe, brak uprzedzeń”; „Ankieta i wywiad”. 

• Polska: „Wymagania dotyczące wyboru opierają się na renomie organizacji, 

poleceniu/rekomendacji np. przez uczelnie (Koło Naukowe Kreatywnych Pedagogów 

Rehabilitacji Społecznej). Jednym z kryteriów jest możliwość określenia, czy dana 

osoba jest godna zaufania, sprawdzany jest jej profil prawny”.

• Portugalia: : „Istnienie organizatora i konkretnych celów realizowanych w ramach 

projektów, reagowanie na potrzeby zakładu karnego, monitorowanie i regularna 

ewaluacja działań”; „Zaufanie i zdrowy rozsądek, ujawnione w ciągu kilku lat 

Grafika  16 - Czy istnieje kompleksowa procedura wyboru VSO/wolontariuszy?
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współpracy, z zespołem technicznym, który 

wybiera kandydatów, a także pozytywny bilans 

interwencji wolontariuszy”; „ (...) szkolenie i 

wybór wolontariuszy o odpowiednim profilu”. 

• Rumunia: „Kryteria stosowane przez jednostkę 

penitencjarną w zakresie doboru wolontariuszy 

znajdują się w Decyzji nr 516/2019 z dnia 

29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

Metodyki organizacji i prowadzenia zajęć 

wolontariackich, realizowanych przez 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 

z osobami pozbawionymi wolności, wydanej 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Krajową Administrację Zakładów Karnych, 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym nr. 735 

z dnia 9 września 2019 r.”

„Które z poniższych kryteriów uważasz 
za najważniejsze przy rekrutacji, selekcji 
i utrzymaniu w organizacji promującej / 
wolontariat?”

• Organizacja wolontariatu (VSO)

W badaniu sprawdzono także, co zakłady karne 

uważają za kluczowe przy rekrutacji i wyborze 

organizacji wolontariackich przez profesjonalistów. 

Lista kryteriów, które uczestnicy brali pod 

uwagę, obejmowała następujące elementy: 

Zdolność do bycia proaktywnym, zdolność 

do poszanowania różnorodności, obszary 

wolontariatu, dyspozycyjność, zaangażowanie, 

umiejętności komunikacyjne, kompetencje/

umiejętności, motywacja, gotowość organizacji 

do długoterminowego partnerstwa, reputacja 

organizacji, wcześniejsze doświadczenie w 

wolontariacie i duch pracy zespołowej. Uczestnik 

mógł wybrać wiele kryteriów.
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Jak można zaobserwować w tabeli 4, najważniejszymi zidentyfikowanymi czynnikami 

były: Zaangażowanie, obszary wolontariatu, kompetencje/umiejętności, 

motywacja, zdolność do poszanowania różnorodności i gotowość organizacji do 

zaangażowania się w długoterminowe partnerstwo.

• Wolontariusze

Podobnie jak w poprzednim pytaniu, to samo pytanie dotyczyło selekcji i rekrutacji 

wolontariuszy. Lista kryteriów, które uczestnicy brali pod uwagę, obejmowała następujące 

elementy: Zdolność do bycia proaktywnym, zdolność do bycia odpornym, zdolność do 

poszanowania różnorodności, obszary zainteresowań, dyspozycyjność, zaangażowanie, 

umiejętności komunikacyjne, kompetencje / umiejętności, dopasowanie do oczekiwań, 

motywacja, wcześniejsze doświadczenie w wolontariacie i duch pracy zespołowej. 

Wyniki pokazują, że najważniejszymi czynnikami, które są brane pod uwagę przy 

rekrutacji i selekcji wolontariuszy są: zaangażowanie, kompetencje/umiejętności, 

zdolności komunikacyjne, zdolność do poszanowania różnorodności i motywacja 

wolontariusza (Tabela 5).

Kryteria selekcji i rekrutacji VSO % N

Poświęcenie 22 39

Obszary działalności wolontariackiej 16 28

Kompetencje /umiejętności 13 23

Motywacja 9 17

Umiejętność poszanowania różnorodności 7 13

Gotowość organizacji do zaangażowania się w 
długoterminowe partnerstwo 7 13

Wcześniejsze doświadczenia w zakresie wolontariatu 6 11

Umiejętność bycia proaktywnym 6 10

Reputacja organizacji 4 8

Umiejętności komunikacyjne 4 7

Dostępność 3 6

Duch pracy zespołowej 3 6

Ogółem 100 181

Tabela 4– Kryteria selekcji i rekrutacji VSO
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Kryteria selekcji i rekrutacji wolontariuszy % N

Poświęcenie 19 34

Kompetencje /umiejętności 13 24

Umiejętności komunikacyjne 11 19

Umiejętność poszanowania różnorodności 10 18

Motywacja 10 18

Umiejętność bycia proaktywnym 7 12

Umiejętność bycia proaktywnym 7 12

Dostępność 7 12

Dopasowane oczekiwania 5 10

Obszary zainteresowania 5 9

Wcześniejsze doświadczenia w zakresie wolontariatu 3 5

Duch pracy zespołowej 3 5

Ogółem 100 178

Tabela 5– Kryteria selekcji i rekrutacji wolontariuszy

5.4 Organizacja wolontariatu więziennego/zaangażowanie 
wolontariuszy i zarządzanie

Jeśli chodzi o procesy zaangażowania i zarządzania organizacjami wolontariatu w 

więzieniach i wolontariuszami, ankieta zebrała dane na temat tego, czy zakład karny 

stosuje następujące praktyki w procesie zarządzania działaniami wolontariackimi: 

• Czy zakład karny posiada jasne zasady i procedury zarządzania, które wspierają 

profesjonalny personel w wykonywaniu obowiązków związanych z kierowaniem 

wolontariuszy i wspieraniem ich (zgodnie z ustalonymi już obowiązkami, stosownie 

do ich umiejętności i zainteresowań w ramach pełnionych przez nich funkcji)?

• czy istnieje plan komunikacji w celu identyfikacji i zaangażowania VSO i 

wolontariuszy?

• czy istnieje wielometodowy proces selekcji, który pozwala poznać profil organizacji 

wolontariatu?

• czy istnieje wielometodowy proces selekcji, który pozwala poznać profil VSO?
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Grafika  17 - Organizacje wolontariatu więziennego/ zaangażowanie i zarządzanie wolontariuszami

Wyniki pokazują(Grafika 17), że większość respondentów (61%) posiada jasne zasady 

i procedury zarządzania, które wspierają profesjonalny personel w wykonywaniu 

jego obowiązków związanych z prowadzeniem i wspieraniem wolontariuszy. Analiza 

pozostałych 3 wskaźników ocenianych w tej sekcji pokazuje, że większość zakładów 

karnych (odpowiednio 78%; 78%; 80%) nie posiada planu komunikacji w celu 

identyfikacji i zaangażowania VSO i wolontariuszy, procesu selekcji z wykorzystaniem 

wielu metod, który pozwala im poznać profil VSO lub proces selekcji z wykorzystaniem 

wielu metod, który pozwala im poznać profil wolontariuszy (Grafika 17).

W ramach tematu „Czy zakład karny posiada jasne zasady i procedury zarządzania, 

które wspierają profesjonalny personel w wykonywaniu obowiązków związanych 

z kierowaniem wolontariuszy i wspieraniem ich (zgodnie z ustalonymi już 

obowiązkami, stosownie do ich umiejętności i zainteresowań w ramach pełnionych 

przez nich funkcji), uczestnicy mieli okazję podzielić się takimi politykami i procedurami 

odpowiadając na pytanie otwarte. Niektóre z ich odpowiedzi są następujące:

• Niemcy: „Przewodnik (Prawa i Obowiązki), paragraf 181 NJVoLLzG i nr 3 do paragrafu 

154 NAV, ulotka dla wolontariuszy (zrewidowana w jednolitej formie w całym 

kraju)”; „Prowadzone są negocjacje dotyczące zobowiązań, które są uzgadniane 

z ministerstwem. Taka „umowa” jest podpisywana przez wolontariusza i osobę 

kontaktową w zakładzie karnym”; „Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, praw i 

obowiązków w zakładzie karnym i pracy z więźniami”

tak nie

czy Twój zakład karny dysponuje planem komunikacji 
pozwalającym zidentyfikować i zaangażować organizacje 

wolontariackie oraz wolontariuszy?

Czy Twój zakład karny dysponuje zróżnicowaną procedurą 
rekrutacji umożliwiającą wybór odpowiednich organizacji 

wolontariackich?

Czy Twój zakład karny dysponuje planem komunikacji 
pozwalającym zidentyfikować i zaangażować organizacje 

wolontariackie oraz wolontariuszy?

Czy Twój zakład karny posiada jasno określone zasady 
wspierania kadry odpowiedzialnej za zarządzanie działaniami 

wolontariackimi (zgodnie z ich ustalonymi obowiązkami, 
umiejętnościami i zainteresowaniami w tym zakresie)
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• Polska:  „Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 

r. w sprawie współdziałania interesariuszy w ramach wykonywania kar, środków 

karnych (...).”

• Portugalia: „Informujemy wolontariuszy o tym, jak powinni pracować ze 

społecznością więzienną i proponujemy najlepsze strategie motywowania ich”; 

„Zakład karny posiada podręcznik dobrych praktyk w dziedzinie wolontariatu, który 

jest przestrzegany poprzez szablony monitoringu i ocenę każdej sesji”.

• Rumunia:  „Przeprowadzana jest analiza mająca na celu podkreślenie stopnia 

pokrycia zapotrzebowania na zasoby ludzkie i materialne, które mają być 

zaangażowane w działania reintegracji społecznej oraz określenie tych obszarów, 

które mogą być objęte działaniami wolontariackimi; po przeprowadzeniu szkolenia 

wstępnego i przygotowaniu związanej z nim dokumentacji koordynator sektora 

reintegracji społecznej wyznacza przedstawicieli sektora, którzy zapewniają 

koordynację, monitoring i ewaluację działalności wolontariuszy.„

W ankiecie zapytano także, czy zakład karny zapewnia, że organizacja wolontariatu 

(VSO) ma koordynatora i jak przedstawiono na Grafice 18, większość zakładów karnych, 

które odpowiedziały na to pytanie (76%) zapewnia, że VSO ma koordynatora. 

„W jaki sposób Twój zakład karny koordynuje działania VSO/wolontariuszy 
i jak opisał(a)byś obecne zasady i procedury zarządzania wolontariuszami 
w Twoim zakładzie?”

W tym rozdziale przeanalizowaliśmy sposób, w jaki zakłady karne koordynują 

działalność VSO lub wolontariuszy. Jak wynika z Grafiki 19, , większość respondentów 

8% 
(5)

16% 
(10)

76% 
(49)

tak

nie

N/A

Grafika  18 – Czy zakład karny zapewnia, że VSO ma swojego koordynatora?



59

Rezultaty – wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych 

Grafika  19 – W jaki sposób Twój zakład karny koordynuje działania VSO/wolontariuszy

Grafika 20 – Jak opisałbyś obecne zasady i procedury zarządzania wolontariuszami w Twoim zakładzie?

(46) z całej próby (N=64) wskazała, że zarządzanie wolontariuszami jest jednym z 

wielu obowiązków określonego pracownika. Na pytanie o obecną politykę i procedury 

zarządzania wolontariuszami, 27 z całej próby (N=64) stwierdziło, że zakład karny, 

w którym pracują ma problemy w niektórych obszarach, ale jest w stanie zaspokoić 

podstawowe potrzeby. Z drugiej strony, 18 respondentów stwierdziło, że zakład karny, 

w którym pracują posiada przejrzyste zasady i procedury dotyczące wolontariatu i jest 

w stanie skutecznie rekrutować, angażować, zarządzać i zatrzymywać przedstawicieli 

organizacji pozarządowych/wolontariuszy, co jest niezbędne do realizacji ich misji 

(Grafika 20).

Ta jednostka zmaga się z trudnościami w wielu obszarach

Ta jednostka zmaga się z trudnościami w niektórych obszarach, 
ale jest w stanie sprostać naszym podstawowym potrzebom

Ta jednostka ma jasną politykę i procedury w odniesieniu do 
wolontariuszy i potrafi efektywnie rekrutować, angażować, 

koordynować i utrzymywać wolontariuszy w sposób najlepiej 
służący naszej misji

Ta jednostka charakteryzuje się silną strukturą wolontariatu, ale 
polityka i procedury nie są przekazywane w formie pisemnej ani 

nie są komunikowane w sposób jasny
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Zapytani o to, jak można opisać obecną politykę i procedury zarządzania wolontariuszami 

w zakładzie karnym, respondenci mieli możliwość przedstawienia bardziej 

szczegółowych informacji w odpowiedzi otwartej. Poniżej przedstawiono niektóre opisy 

procedur, a także niektóre problemy, z jakimi borykają się zakłady karne:

• Belgia: „Wolontariat nie jest kompetencją federalną i jest organizowany przez 

podmioty federalne, które mają równoważny status na poziomie federalnym; 

tak więc nawet jeśli łączymy się lub prowadzimy dialog, nie mamy kompetencji 

regulacyjnych / organizacyjnych”.

• Niemcy: „Istnieje dobra praktyka, ścisła współpraca sprawdziła się i jest stale 

doskonalona”; „Zadania wolontariatu zostały mi przekazane jako pracownikowi, 

jako samodzielnemu i wyznaczonemu koordynatorowi ds. wolontariatu. Mam na 

uwadze potrzeby i cele”; „Istnieją zasady, ale nie są one ustalone w taki sposób, aby 

zawsze były jasne”

• Polska: „Nie ulega wątpliwości, że wiele kwestii wymaga usystematyzowania i 

wyjaśnienia. Ważne rzeczy się dzieją, ale są organizowane w sposób spontaniczny, 

co jest zarówno zaletą, jak i przeszkodą.”

• Portugalia: „Brak zasobów ludzkich i technicznych”: „(...) odkąd ubezpieczenie 

wolontariuszy stało się obowiązkowe, ich liczba zmalała”; „To właśnie poprzez 

działania wolontariackie odpowiadamy na podstawowe potrzeby osadzonych. 

Nie ma kultury wolontariatu”; „Pracownicy znają programy wolontariatu, są 

ukierunkowani na ich rozpowszechnianie aż do rejestracji zainteresowanych”

„Które z poniższych praktyk/standardów mają miejsce w Twoim 
zakładzie?”

Ankieta dotyczyła również praktyk i standardów w więzieniach w zakresie zaangażowania 

i zarządzania VSO i wolontariuszami. Jak wynika z Grafiki 21, 43 (67%) respondentów 

stwierdziło, że nie posiada pisemnej polityki i procedur dotyczących wolontariatu, a 

42 respondentów (66%) uważa, że ich zakład karny nie posiada niezbędnych zasobów, 

w tym przestrzeni i narzędzi, przeznaczonych specjalnie na potrzeby działalności 

wolontariackiej; taką samą tendencję można zauważyć w przypadku nieformalnych 

procedur nadzoru (np. spotkania twarzą w twarz, wypełnianie dokumentów/raportów), 

gdzie 39 respondentów (61%) wskazało, że nie stosuje tej praktyki. Podobnie, 30 

uczestników (47%) stwierdziło, że nie przeprowadza oceny ryzyka dla wszystkich 

miejsc pracy wolontariuszy, co zapewniłoby, że wszyscy wolontariusze byliby 
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Yes No Not applicable

Oficjalna superwizja prowadzona jest na miejscu (np. 
bezpośrednie spotkania, dokumenty/wypełnianie raportów)

Formalna ewaluacja prowadzona jest na miejscu (np. badanie 
satysfakcji beneficjentów, różnorodne metody ewaluacji)  

Niezbędne zasoby, włączając przestrzeń i narzędzia, są specjalnie 
zaprojektowane do prowadzenia działań wolontariackich

Dla wszystkich stanowisk wolontariuszy przeprowadzana 
jest analiza ryzyka, a zakład karny gwarantuje, że wszyscy 

wolontariusze są objęci ubezpieczeniem

Ustanowiono pisemną politykę i procedury wolontariatu, które 
są komunikowane w sposób jasny i wdrażane u wszystkich 

wolontariuszy
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Grafika  21 – Praktyki/normy obowiązujące w zakładzie karnym

SEKCJA III – Profil wolontariusza i 
potrzeby szkoleniowe 

6. Profil wolontariusza
Analizując istnienie profilu wolontariusza, wyniki pokazują, że 59% z 63 uczestników 

nie posiada profilu wolontariusza, który wspierałby ich pracę z wolontariuszami 

i organizacjami pozarządowymi(Grafika 22). Aby dokładniej przeanalizować te 

odpowiedzi, patrz załącznik C (Grafika C10), gdzie przedstawiono dane w podziale na kraje. 

Wyniki badań pokazują również, że w większości (81%) odpowiedzi (N=26) profil jest 

dostosowany do procesu resocjalizacji więźnia (Grafika 23). 

objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Z drugiej strony, 29 respondentów 

(45%) wskazało na posiadanie formalnych procedur ewaluacyjnych (np. badania satysfakcji 

beneficjentów; ewaluacja z wykorzystaniem różnych metod).
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taktak

nienie

59% 
(37)

26% 
(41)

19% 
(5)

81% 
(21)

Grafika  22 – Czy Twój zakład karny posiada 
profil wolontariusza?

Grafika  23 - Profil wolontariusza według krajów

Uczestnicy zostali również poproszeni o opisanie cech, które zakład karny uwzględnia w 

swoim profilu wolontariusza. Poniżej przedstawiono kilka przykładów tych cech: 

• Niemcy: „Pełnoletni, zainteresowani człowiekiem, wolni od uprzedzeń, akceptacja 

szczególnych zasad przy wykonywaniu kary, niekaralność, zachowanie dystansu, 

krytyczna autorefleksja nad własnymi motywami”; „Kompetencje społeczne, 

doświadczenie, kompetencje, predyspozycje osobiste, umiejętność pracy w zespole/ 

zgoda”; „Niekaralność, empatia, motywacja”

• Polska: „Jest to profil prawny oparty na art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego 

oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

współdziałania podmiotów przy wykonywaniu kar, środków karnych (...)”

• Portugalia: „Poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, odporność, umiejętności 

komunikacyjne, uczciwość, wartości”; „Dyspozycyjność, zaangażowanie i umiejętności 

techniczne”; „Empatia, zrozumienie i ramy instytucjonalne”; „Specjalistyczne szkolenia 

w obszarach ocenionych jako przydatne, dyspozycyjność, zaangażowanie i dobra 

umiejętność pracy w zespole”; „(...) odporność, znajomość charakterystyki instytucji 

i grupy”; „Kwalifikacje, szkolenia, motywacja, zintegrowany projekt odpowiadający 

potrzebom”.
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Grafika 24 – Czy wolontariusze przechodzą jakieś szkolenia?

• Rumunia: „Ich zdolności do bycia proaktywnym, zaangażowanym w to 

przedsięwzięcie, ich dostępność i elastyczność ich harmonogramu, ale także ich 

gotowość do zaangażowania się w długoterminowe partnerstwo. Preferowani 

studenci lub absolwenci kierunków społeczno-humanistycznych i prawa, z dobrą 

komunikacją i umiejętnością radzenia sobie w napiętych sytuacjach”; „Kompetencje 

i umiejętności potwierdzone dokumentami z badań, dyplomami, certyfikatami; 

wcześniejsze doświadczenie (zawodowe i/lub wolontariat); dyspozycyjność i 

motywacja do działania; elastyczność w myśleniu i podejście do pracy z więźniami”

7. Potrzeby szkoleniowe wolontariusza

„Czy wolontariusze przechodzą jakieś szkolenia?”

Jeśli chodzi o szkolenia dla wolontariuszy, wyniki nie wykazują dużych różnic, choć należy 

wspomnieć, że 53% zakładów karnych stwierdziło, że wolontariusze nie przechodzą 

szkoleń (Grafika 24). Uczestnicy mieli możliwość wskazania, kto prowadzi szkolenia 

dla wolontariuszy w zakładzie karnym. Jak widać na Grafice 25, w 47% przypadków to 

personel więzienny zapewnia szkolenie, a następnie VSO (37%). Ponadto, duża część 

zakładów karnych (77%) nie posiada specjalnego programu szkoleniowego dla VSO lub 

wolontariuszy pracujących w zakładach karnych (Grafika 26).
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(30)



64

Zakłady karne zarządzające wolontariuszami w Europie   |  wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych

Grafika 24 – Czy wolontariusze 
przechodzą jakieś szkolenia?

Grafika  26 - Czy Twój zakład karny posiada specjalny program skierowany do VSO/wolontariuszy?

Grafika  25 – Kto prowadzi szkolenia dla 
wolontariuszy w zakładzie karnym?
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„Jak często odbywają się praktyki, standardy i inne formy szkolenia?”

Wyniki odnoszące się do istniejących praktyk i standardów związanych z działaniami 

szkoleniowymi i ich dostosowaniem do szkolenia wolontariuszy, przedstawione na 



65

Rezultaty – wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych 

Grafika  27 – Praktyki, standardy i inne formy działań szkoleniowych przyjęte przez zakład karny w celu 
szkolenia wolontariuszy uwzględniają następujące zasady

Grafice 27na stronie pokazują, że 23 (77%) zakładów karnych, które odpowiedziały 

na to pytanie (N=30), stwierdziły, że program szkolenia wstępnego wolontariuszy 

nie jest dostosowany do zasad resocjalizacji i rehabilitacji. Z danych wynika 

również, że prawie 50% zakładów karnych, które odpowiedziały na to pytanie (14), 

zgłosiło, że wolontariusze nie przechodzą bieżących szkoleń. Na pytanie o możliwość 

oferowania wolontariuszom szkoleń dostosowanych do ich potrzeb (w zakresie wiedzy i 

umiejętności), ponad 60% respondentów (18) stwierdziło, że NIE - programy szkoleniowe 

nie są dostosowane do ich potrzeb. Ponadto 47% respondentów odpowiedziało, 

że wolontariusze pracujący w zakładach karnych nie przechodzą ciągłych szkoleń 

organizowanych ani przez zakłady karne, ani przez organizacje wolontariatu (np.: co 

najmniej raz w roku).

tak nie nie dotyczy

Dalsze szkolenia dla wolontariuszy mogą być 
prowadzone przez więzienie lub organizację 
wolontariacką (np. przynajmniej raz w roku)

Szkolenie wstępne wolontariuszy uwzględnia 
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już programów i działań
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SEKCJA IV – Profil menedżera 
wolontariatu i potrzeby szkoleniowe

8. Profil menedżera wolontariatu

„W tym zakładzie karnym wyznaczono konkretną osobę jako koordynatora 
wolontariatu”

Ankieta dotyczyła również profilu menedżera wolontariatu. Wyniki pokazują, że 77% 

(49) zakładów karnych posiada koordynatora wolontariatu (Grafika 28). Spośród 49 

respondentów, którzy wskazali na istnienie koordynatora wolontariatu, 47 stwierdziło, 

że jego zadania w zakładzie karnym koncentrują się głównie na zarządzaniu 

wolontariuszami, takim jak zaangażowanie wolontariuszy, monitoring i ewaluacja 

(Grafika 29). Należy zwrócić uwagę, że w pytaniu przedstawionym na Grafice 29, 

respondenci mieli możliwość wyboru więcej niż jednej opcji. Aby przeanalizować 

istnienie koordynatorów wolontariatu w poszczególnych krajach, patrz załącznik C 

(Grafika C11). 
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Grafika  28 - Istnienie koordynatora 
wolontariatu

Grafika  29 – Jakie role pełni koordynator 
wolontariatu?
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9. Potrzeby szkoleniowe menedżera wolontariatu

„Jakie kryteria oceniasz jako ważne przy wyborze menedżera wolontariatu? 
Proszę wybrać 5 (pięć) najbardziej istotnych, Twoim zdaniem”

Kryteria, które specjaliści więzienni biorący udział w badaniu uznali za ważniejsze 

przy wyborze koordynatora wolontariatu zostały przedstawione na Grafice 30, gdzie 

widzimy, że 5 najważniejszych czynników decydujących o wyborze koordynatora 

to: Komunikacja i umiejętności interpersonalne (N=49), Umiejętność tworzenia 

programów wolontariatu wspólnie z VSO/wolontariuszem (N=38), Umiejętności 

organizacyjne i zarządzania (N=35), Wrażliwość na potrzeby wolontariuszy (N=28) 

oraz Duch zespołowy (N=25).
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Grafika  30 – Kluczowe czynniki przy wyborze koordynatora wolontariatu
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„Czy menedżerowie wolontariatu przechodzą jakieś szkolenia?”

Jeśli chodzi o potrzeby szkoleniowe z ustaleń wynika, że w 75% zakładów karnych, 

które udzieliły odpowiedzi, koordynatorzy wolontariatu nie przechodzą żadnych 

szkoleń. W przypadkach, gdy koordynatorzy przechodzą szkolenie (N=16), jest ono 

najczęściej prowadzone przez innych pracowników CJS (10) (Grafika 31 i Grafika 32) i w 

kontekście zajęć w sali szkoleniowej (Grafika 33).

tak
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Grafika  31 – Czy koordynator 
wolontariatu przechodzi jakieś 
szkolenie?

Grafika  33 – Format, w jakim prowadzone jest szkolenie

Grafika  32 – Kto prowadzi szkolenia dla 
koordynatora wolontariatu?

inni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości

organizacja wolontariacka 
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„Czy szkolenie przebiega według określonego programu/przewodnika?”

Wyniki badań pokazują, że 12 z wszystkich respondentów (N=16) stosuje się do 

konkretnego programu lub przewodnika podczas szkolenia (Grafika 34). Poniżej 

przedstawiono niektóre z przykładów przewodników wykorzystywanych podczas 

szkoleń prowadzonych przez ankietowanych:

„Czy koordynator wolontariatu wdraża podręcznik dobrych praktyk/
podręcznik, który jest dla niego wskazówką i wsparciem przy wykonywaniu 
zadań związanych z zarządzaniem wolontariatem?”

Grafika 35 sugeruje, że 16 respondentów wskazało, że koordynatorzy wolontariatu 

wdrażają podręczniki dobrych praktyk lub instrukcje, które mają ich wspierać w 

wykonywaniu obowiązków związanych z koordynacją wolontariatu. Uczestnicy podali 

kilka przykładów podręczników dobrych praktyk stosowanych przez koordynatorów 

wolontariatu:

• Portugalia (N=5): Podręcznik zarządzania wolontariatem w kontekście więziennym 

dostarczony przez DGRSP1 

• Rumunia (N=1): „Metodyka organizacji i rozwoju wolontariatu prowadzonego przez 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z osobami pozbawionymi wolności w 

areszcie śledczym Krajowej Administracji Zakładów Karnych - zatwierdzona decyzją 

Dyrektora Generalnego Krajowej Administracji Zakładów Karnych”

Grafika  34 – Istnienie specjalnego programu/przewodnika dla szkoleń

1 DGRSP to portugalska Dyrekcja Generalna ds. Reintegracji i Służby Więziennej, która jest jednostką 
odpowiedzialną za prewencję kryminalną, wykonywanie wyroków, reintegrację społeczną i zarządzanie 
systemami więziennymi.
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Grafika  35 – Wdrożenie podręcznika dobrych praktyk, który ma być przewodnikiem i wsparciem dla 
koordynatorów wolontariatu

Kluczowe wnioski

Partnerstwo VOLPRIS podjęło się tego badania właśnie dlatego, że kwestia, czy, 

jak i dlaczego więzienia w Europie angażują wolontariuszy, nie jest jeszcze w 

pełni zrozumiała, a przecież te pytania mają ogromny wpływ na rodzaj szkolenia, 

jakiego potrzebowałby koordynator wolontariatu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że te 

eksploracyjne badania jakościowe i ilościowe dotyczące wolontariatu w więzieniach nie 

dostarczą rozstrzygających wyników dla krajów partnerskich VOLPRIS. Jednakże, dzięki 

przeglądowi (skąpej) literatury i wdrożeniu dobrze opracowanej ankiety skierowanej do 

wybranych praktyków, mamy teraz lepsze zrozumienie istniejących barier we współpracy 

więziennictwa i VSO, a tym samym wstępne sformułowanie kluczowych wskaźników 

efektywności dla efektywnej współpracy. Ta sekcja kluczowych wniosków podkreśla, 

które dane z tego badania pomogły nam lepiej zrozumieć potrzeby każdego z partnerów: 
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Pracownicy więziennictwa, wolontariusze 
i organizacje wolontariatu potrzebują 
szkoleń

Spośród szerokiej gamy czynników, które wspierają 

udane działania wolontariatu w więzieniach, 

79 naszych ekspertów udzieliło jednoznacznej 

odpowiedzi, że „konkretne i odpowiednie szkolenie” 

jest najważniejsze dla powodzenia projektu. Wiemy 

z innych wyjątkowych miejsc, w których odbywa się 

wolontariat, że szkolenie wszystkich zaangażowanych 

osób – od kierownictwa wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach karnych, przez pracowników pierwszej 

linii, po wolontariuszy i VSO – w zakresie potrzeb 

wolontariuszy umożliwiłoby holistyczne podejście, 

ze wspólnymi celami i zwiększonym zrozumieniem 

i zaufaniem między agencjami. Jednakże, kiedy 

zapytaliśmy respondentów, którzy już prowadzą 

działalność wolontariacką, kto w ich zakładzie pracy 

otrzymuje (jakiekolwiek) szkolenia, około 70% 

respondentów stwierdziło, że żadne szkolenia nie 

są prowadzone w ogóle lub tylko dla wolontariuszy/

organizacji promujących wolontariat. 10 z 12 

uczestników pracujących w zakładach karnych, 

które nie prowadzą działalności wolontariackiej, 

stwierdziło, że będzie potrzebowało wsparcia, aby 

dowiedzieć się, jak wdrożyć takie działania. Obszary, 

w których pomoc została określona jako najbardziej 

potrzebna to „szkolenie wolontariuszy” i „szkolenie 

menedżerów odpowiedzialnych za działania 

wolontariackie”. 

Kluczowy wniosek: Brak szkoleń dotyczących potrzeb 

wolontariuszy, zarówno dla pracowników zakładów karnych, jak 

i wolontariuszy/ VSO. Zapewnienie tego szkolenia pozwoliłoby na 

bardziej skuteczne wdrożenie wolontariatu w zakładach karnych 

i zachęciłoby do rozwijania nowych inicjatyw.
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Docenianie wolontariuszy i działań wolontariackich oraz promowanie 
komunikacji między personelem zakładu karnego a wolontariuszami 

Oprócz szkoleń, respondenci podkreślali także, że „uznanie wartości wolontariuszy 

i projektów wolontariackich” było kluczem do sukcesu projektów z udziałem 

wolontariuszy. Ale co to znaczy doceniać wolontariusza lub projekt wolontariacki, który 

wspiera osoby o złożonych potrzebach w środowisku więziennym? Część tej odpowiedzi 

ujawnia się w odpowiedziach dotyczących tego, czy kierownictwo zakładu karnego, 

administracja i pracownicy pierwszej linii są świadomi wkładu, jaki wolontariusze 

wnoszą w realizację misji zakładu karnego, budowanie potencjału i przyczynianie się do 

dobrostanu więźniów”. W dalszej części respondenci podkreślają znaczenie wiedzy na 

temat tego, jak ocenić zarówno potrzeby więźniów, jak i skuteczność programu po jego 

wdrożeniu, przy czym oba te elementy mogłyby dostarczyć dowodów w celu promowania 

świadomości. 4 z 5 respondentów pozytywnie oceniło stosunek swoich kolegów z 

zakładu karnego do wolontariatu, ale inni przyznali, że często to pracownicy pierwszej 

linii muszą ponosić dodatkowe obciążenia związane z zarządzaniem wolontariuszami 

i koordynacją działań wolontariackich. Może to prowadzić do tego, że działania 

wolontariackie są w najlepszym wypadku pomijane, a w najgorszym postrzegane jako 

zakłócające codzienny reżim. W innych miejscach respondenci podkreślali, że oprócz 

szkolenia w zakresie protokołów więziennych, skuteczny, profesjonalny łańcuch 

komunikacji między personelem a wolontariuszami może pozytywnie wpłynąć na 

nastawienie obu stron do siebie nawzajem, a tym samym na rezultaty dla beneficjentów. 

Analogicznie, respondenci ocenili „Komunikatywność i umiejętności interpersonalne” 

jako najważniejsze kryteria wyboru koordynatora wolontariatu

Istnieją dowody na rodzącą się kulturę wolontariatu w więzieniach, ale 
niekoniecznie dostosowaną do skutecznej reintegracji więźniów

W większości z 81% zakładów karnych, które już korzystają z pomocy wolontariuszy, 

pracuje 5 lub mniej wolontariuszy, a ich działalność trwa od 10 lub więcej lat. Wydaje się 

to wskazywać, że rozwój kultury wolontariatu pomiędzy zakładami karnymi a VSO jest 

Kluczowy wniosek: Dowody i szkolenia dotyczące wpływu, jaki związek ze 
społecznością lokalną może mieć na perspektywy reintegracji więźniów, 
są nieliczne, co przyczynia się do braku zrozumienia, w jaki sposób misja 
resocjalizacyjna zakładu karnego łączy się z działaniami wolontariuszy i 
projektami wolontariackimi oraz jak je wspiera. Podobnie jak umiejętności oceny 
i ewaluacji, poprawa komunikacji pomiędzy agencjami i ich pracownikami jest 
częścią procesu uznawania wartości wolontariatu.    



73

Wypracowanie strategicznego, opartego na współpracy podejścia do działań 
wolontariackich, które odpowiadają jasno określonym celom reintegracji 

Większość respondentów polega tutaj na swoim doświadczeniu przy identyfikacji 

i wyborze dostawców oraz na reputacji VSO. 55% respondentów nie posiada planu 

identyfikacji i angażowania VSO lub wolontariuszy, 72% stwierdziło, że nie ma rocznego 

planu angażowania VSO, a 59% stwierdziło, że nie ma kompleksowej procedury wyboru 

VSO lub wolontariuszy. Te kryteria rekrutacji i selekcji, które respondenci uznali za 

najważniejsze, zostały jasno określone: Zaangażowanie, kompetencje/umiejętności w 

określonym obszarze wolontariatu, umiejętności komunikacyjne, motywacja i zdolność 

do poszanowania różnorodności. 

Kluczowy wniosek:  Biorąc pod uwagę, że respondenci podkreślają znaczenie 
dostosowania misji resocjalizacyjnej i działalności wolontariackiej, a także w 
kontekście ogólnego braku szkoleń, aktywne związki ze społecznością są ogólnie 
wspierane, ale działania te niekoniecznie się rozwijają i mogą niekoniecznie 
spełniać złożone potrzeby reintegracyjne więźniów.  

w jakiś sposób hamowany: tylko 11% nowych doświadczeń wolontariuszy pochodzi z 

ostatnich 5 lat. Respondenci VOLPRIS wskazują na szeroki zakres programów i usług, które 

wolontariusze świadczą w swoich zakładach karnych, przy czym najczęściej pojawiają 

się „Rozwój zdolności społecznych i osobistych” (15%), „Powiązania ze społecznością” 

(13%), „Działalność artystyczna i kulturalna” (13%), „Dobre samopoczucie (sport; 

sztuka; medytacja; joga...)” (12%). Jednakże wskazali oni również na rozdźwięk 

pomiędzy działaniami wolontariackimi, w jaki sposób programy te zostały wdrożone, 

a indywidualnym planem resocjalizacji więźniów, dostosowanym do ich pomyślnej 

reintegracji: 47% nie posiada jasnego procesu przeprowadzania kompleksowej oceny 

potrzeb więźniów w zakresie działań wolontariackich, a większość zakładów karnych 

objętych badaniem (53%) nie opracowuje i nie buduje działań wolontariackich w 

oparciu o indywidualny plan resocjalizacji. Biorąc pod uwagę to, co wiemy na temat 

braku szkoleń i pozytywnej oceny wolontariatu, możemy stwierdzić, że zakłady karne i 

personel więzienny nie są w stanie stworzyć i zaoferować projektów, które zapewniają 

więcej dla indywidualnej rehabilitacji, potencjalnie dlatego, że nie ma przeszkolonego 

personelu, który mógłby to zrobić.

Kluczowy wniosek:  Po dokonaniu oceny potrzeb więźniów i opracowaniu 
programu wolontariatu, którego wartość została uznana przez cały zakład 
karny, stwierdziliśmy, że istnieje potrzeba opracowania jasnej strategii pracy 
wieloagencyjnej w celu osiągnięcia przejrzystych i istotnych z punktu
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widzenia reintegracji celów. Dzięki temu identyfikacja i selekcja dostawców 
usług wolontariackich będzie bardziej skuteczna i efektywna.

Dysponowanie specjalnym personelem służb wolontariatu, szkoleniami i 
strategią dotyczącą wolontariatu mogłoby zaoszczędzić czas i promować 
profesjonalizm  

(78%) respondentów zapewnia, że VSO ma swojego koordynatora. Niemniej 

jednak można by zająć się pewnymi niedociągnięciami, które zarówno wspierałyby 

wolontariuszy, jak i promowały ich profesjonalny profil wśród personelu więziennego. 

Pomimo złożonego środowiska więziennego i złożonych potrzeb więźniów, mniej niż 

połowa respondentów twierdzi, że organizowane są szkolenia dla wolontariuszy. Według 

(67%) respondentów istnieją pisemne zasady i procedury dotyczące wolontariatu, które 

są jasno przekazywane i egzekwowane wobec wszystkich wolontariuszy. Biorąc pod 

uwagę, że prawie połowa zakładów karnych pracujących z wolontariuszami nie ma 

jasno określonego profilu wolontariusza, możemy zauważyć, że szkolenia i procedury 

takie jak profilowanie mogłyby stanowić istotne wsparcie dla osób zarządzających 

wolontariatem i oszczędzić im czasochłonnego badania poszczególnych przypadków. 

Dodatkowo, oszczędza czas, 75% osób szkolących wolontariuszy postępuje zgodnie ze 

specjalnym przewodnikiem podczas szkolenia wolontariuszy.

W 46 z 64 przypadków, bycie menedżerem wolontariuszy jest jednym z wielu obowiązków 

pracowników. Odpowiednie szkolenia dla pracowników są zapewniane tylko w około 

30% przypadków, ale kluczowymi elementami tej roli są: Umiejętności komunikacyjne i 

interpersonalne (N=49), umiejętność tworzenia Programów Wolontariatu we współpracy 

z VSO/wolontariuszem (N=38), umiejętności organizacyjne i zarządcze (N=35) oraz 

wrażliwość na potrzeby wolontariuszy (N=28).  14 z 23 zakładów karnych zapewnia 

takie szkolenia dla kierowników spraw/specjalistów. Tylko 3 przekazuje je wszystkim 

pracownikom, a 6 koordynatorom wolontariatu. Nawet tam, gdzie respondenci 

stwierdzili, że praca wolontariuszy jest wysoko ceniona, większość projektów boryka się z 

problemem nieodpowiednich szkoleń, zarówno dla koordynatorów, jak i wolontariuszy. 

Ponadto, ponieważ zarządzanie wolontariuszami jest tylko jednym z wielu zadań, czas i 

zasoby wielu koordynatorów mogą zostać pochłonięte przez inne obowiązki.  

Kluczowy wniosek: Aby rozwinąć działalność wolontariacką w odpowiedzi 
na zidentyfikowane potrzeby więźniów, specjalni pracownicy koordynujący 
muszą otrzymać szkolenia i zasoby w celu wprowadzenia polityki i procedur 
oraz zapewnienia szkoleń zarówno samym wolontariuszom, jak i ich 
współpracownikom.
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1. Promowanie większej liczby badań w celu podkreślenia 
różnorodności działań wolontariackich w kontekście więziennym 
i wykazania ich wpływu na potrzeby reintegracji. Badania 
przeprowadzone przez VOLPRIS wyraźnie wskazują na długą historię 
promowania kontaktów pomiędzy więźniami i wolontariuszami 
oraz zarządzania wolontariuszami jako częścią codziennej pracy 
personelu więziennego. Te działania w ramach wolontariatu 
różnią się w zależności od zakładu karnego, podobnie jak praktyki 
zarządzania. Badania te dostarczają jedynie niereprezentatywnego 
obrazu praktyk zarządzania więzieniami i potrzeb w zakresie 
wolontariatu, ale dają przedsmak tego, czego moglibyśmy się 
nauczyć z praktyk stosowanych w krajach partnerskich. Wzywamy 
do inwestowania w badania mające na celu lepsze zdefiniowanie, 
zrozumienie i udowodnienie wpływu wolontariatu w zakładach 
karnych (w tym wolontariatu z konkretnymi grupami, takimi jak 
więźniarki, młodzi ludzie w zakładach karnych oraz wolontariatu 
w celu nawiązania kontaktu z konkretnymi grupami rasowymi i 
etnicznymi). 

Zalecenia
Badania przeprowadzone przez VOLPRIS miały charakter eksploracyjny, a sytuacja w 

krajach partnerskich różni się tak bardzo, jak różnią się okoliczności, w jakich wolontariat 

jest świadczony w instytucjach, które wzięły udział w naszym badaniu. Zalecenia te są 

zatem w najlepszym razie doradcze, z sugestią podjęcia dalszych badań, szczególnie 

w kontekście ogromnego wstrząsu, jaki pandemia COVID-19 spowodowała zarówno w 

sektorze więziennictwa, jak i wolontariatu. 

Partnerstwo VOLPRIS postrzega to jako szansę na zmianę. Poniższe zalecenia dotyczące 

wolontariatu dla administracji więziennej mają na celu nie tylko informowanie o kolejnych 

działaniach w ramach projektu, ale przede wszystkim uwrażliwienie europejskich 

państw członkowskich na potrzebę inwestowania w podnoszenie kwalifikacji w zakresie 

zarządzania wolontariatem w więzieniach oraz wykorzystania działań transgranicznych 

jako katalizatora wymiany praktyk wolontariatu, które aktywnie promują udaną 

reintegrację po zwolnieniu z europejskich więzień.

Partnerzy VOLPRIS zalecają:  



76

Zakłady karne zarządzające wolontariuszami w Europie   |  wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych

2. Utrzymanie wolontariatu więziennego w agendzie 
europejskiej. Administracja i pracownicy zakładów karnych 
powiedzieli nam, że wolontariusze odgrywają kluczową rolę 
w realizacji ich misji resocjalizacyjnej, budowaniu potencjału i 
przyczynianiu się do dobrego samopoczucia więźniów. Niemniej 
jednak, badania te pokazują, że działalność wolontariacka nie 
jest priorytetem dla administracji więziennej. Być może dzieje się 
tak dlatego, że więzienia są wyjątkowym środowiskiem pracy, 
zarówno pod względem kontekstu, jak i celu: są skomplikowane w 
zarządzaniu, dysponują bardzo ograniczonymi zasobami i często 
uważane są za środowisko pracy, które w naszym społeczeństwie 
cieszy się niewielkim prestiżem. Przyjmowanie wolontariuszy i 
zarządzanie nimi może być postrzegane przez pracowników zakładu 
karnego jako dodatkowa praca. VOLPRIS zaleca, aby programy 
europejskie w dalszym ciągu wspierały wolontariat w więzieniach 
poprzez tworzenie większych funduszy, określanie konkretnych 
polityk wolontariatu więziennego powiązanych z wymiernymi 
celami reintegracji, które tworzą bezpieczniejsze społeczności, oraz 
poprzez zapewnienie większych środków na docenienie wolontariatu 
w kontekście więziennym i informowanie o jego wartości. Działania 
te przyczyniłyby się zarówno do stworzenia konstruktywnego 
środowiska w zakładach karnych, jak i do docenienia i uznania 
roli wolontariatu w kontekście więziennym (z poszanowaniem 
różnorodności i kontekstu lokalnego/ krajowego).

3. Ustanowienie zaleceń europejskich dotyczących praktyk 
wolontariatu w więzieniach oraz sankcji i środków 
wspólnotowych.   Chociaż ważne jest, aby szanować różnorodność 
praktyk zarządzania wolontariatem w każdym zakładzie karnym, 
projekt europejski ma na celu osiągnięcie większej jedności 
pomiędzy jego członkami, a także zwiększenie współpracy 
międzynarodowej i związanych z nią wysokich standardów w 
dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. VOLPRIS 
zdecydowanie zaleca, aby Rada Europy określiła pewne wspólne 
wytyczne, które pomogą zakładom karnym w opracowaniu 
pisemnych, lokalnych polityk i procedur dotyczących wolontariatu, 
zgodnych z europejskimi standardami, celami naszych systemów 
sprawiedliwości oraz reintegracją społeczną i ekonomiczną osób 
skazanych.
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4. Kampanie uświadamiające, co można osiągnąć dzięki 

wolontariatowi w więzieniu i jaką wartość dodaną to 

daje.  Zwiększanie wiedzy pracowników zakładów karnych, 

wolontariuszy, koordynatorów/menedżerów wolontariatu oraz 

całego społeczeństwa na temat roli i wartości wolontariuszy w 

systemach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jest 

istotnym wkładem w wyrażanie solidarności społeczeństwa i 

wartości europejskich w środowisku więziennym. Można to osiągnąć 

między innymi poprzez inwestowanie w badania ewaluacyjne w 

celu uchwycenia wyników programów wolontariatu, kampanie 

w mediach społecznościowych, wydarzenia publiczne, działania 

sieciowe online. .

5. Szkolenie osób zarządzających wolontariuszami ma 

znaczenie!   Niezależnie od kontekstu lokalnego, pewne 

podstawowe treści szkoleniowe są wspólne dla koordynatorów 

i menedżerów wolontariatu. Specjaliści ci są odpowiedzialni za 

zapewnienie dobrego funkcjonowania wolontariatu w zakładach 

karnych. Zgodnie z wynikami badań, ważne są pewne wspólne i 

podstawowe treści: ‘Komunikacja i umiejętności interpersonalne’,‘ 

Umiejętność tworzenia programów wolontariatu wspólnie z 

Wolontariusz/wolontariuszem’,‘ Umiejętności organizacyjne i 

zarządzania’,‘ Wrażliwość na potrzeby wolontariuszy’ oraz ‘Duch 

zespołowy’. Program szkolenia VOLPRIS będzie zawierał kluczowe 

treści, które pozwolą rozwinąć u koordynatorów wolontariatu pięć 

głównych kompetencji. Zaleca się, aby te 5 kluczowych tematów 

zostało włączonych jako obowiązkowa część każdego programu 

szkoleniowego, który ma na celu przygotowanie osób wybranych 

do zarządzania wolontariuszami i działaniami wolontariackimi w 

kontekście więziennictwa.
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6. Relacje są ważne! Poprzez dzielenie się wiedzą, docenianie i 

komunikację, stwórz środki do poprawy jakości relacji pomiędzy 

wszystkimi pracownikami zakładu karnego i wolontariuszami. 

Oprócz wystarczającej liczby godzin pracy dla wolontariuszy, 

pracownicy zakładu karnego muszą być świadomi tego, co 

wolontariusze robią w zakładzie i dlaczego te działania mają 

znaczenie. Cały personel powinien być przeszkolony, aby był w stanie 

sprostać znanym wyzwaniom, co może oznaczać wykonywanie 

różnych zadań. Począwszy od zasad zaangażowania wolontariuszy, 

wyzwania te mogą obejmować stworzenie instrumentów służących 

do badania potrzeb instytucji i więźniów, identyfikację i nawiązanie 

współpracy z organizacjami, które mogą zaspokoić te potrzeby 

oraz zapewnienie jakości tych działań przed, w trakcie i po ich 

realizacji. To wymaga szkolenia. Nie tylko szkolenie wstępne czy 

szkolenie, które w niektórych zawodach odbywa się w ramach 

studiów ogólnych. Ale szkolenia, które pozwalają pracownikom być 

na bieżąco z coraz skuteczniejszymi metodami reintegracji, a nawet 

przekazywać te metody pracy wolontariuszom. Zawsze pamiętaj, że 

praca z wolontariuszami i VSO może być dodatkowym obowiązkiem 

w stosunku do wewnętrznych potrzeb zakładu karnego.

7. Promowanie jakości wolontariatu w więzieniach poprzez 

opracowywanie programów wolontariatu dostosowanych 

do potrzeb reintegracji więźniów. Daje to instytucjom zadanie 

zaprojektowania programów wolontariatu, które są bardzo 

specyficzne dla tematu budowania i tworzenia odpowiednich 

działań z najlepszymi rezultatami dla programów resocjalizacji 

więziennej i szerszej społeczno-ekonomicznej reintegracji więźniów. 

VOLPRIS zaleca, aby programy wolontariatu w więzieniach 

były oparte na dowodach i zaprojektowane w taki sposób, aby 

udowodnić ich wpływ, tak aby zakłady karne mogły ocenić i 

nadać priorytet działaniom, które pozytywnie korelują z mniejszą 

liczbą recydywistów i bezpieczniejszymi społecznościami. Aby 

było to skuteczne i efektywne, menedżerowie wolontariatu muszą 

być przeszkoleni w zakresie ewaluacji wpływu i przedstawiania 

dowodów.  
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8. Poprawa warunków dla działalności wolontariackiej.   Aby 

wolontariat był bardziej skuteczny, należy poprawić podstawowe 

warunki pracy w więzieniach. Zakłady karne muszą stworzyć 

jasne struktury, jeśli chodzi o profile wolontariuszy, ramy prawne i 

indywidualne potrzeby zarówno instytucji, jak i osoby pozbawionej 

wolności. Struktury te muszą być dostosowane do lokalnych 

warunków i specyficznych grup, ze świadomością ich własnej 

sytuacji. W wielu przypadkach będzie to oznaczało inwestowanie 

w wydajność i czas pracy. VOLPRIS zaleca, aby koordynacja 

wolontariatu była traktowana jako praca na pełen etat, a nie 

jako jeden z wielu obowiązków, którymi musi żonglować jeden 

pracownik. 

9. Promowanie transgranicznej mobilności koordynatorów/

menedżerów wolontariatu w więzieniach oraz wolontariuszy 

więziennych. Podstawowe cele europejskich systemów wymiaru 

sprawiedliwości w zakresie reintegracji są takie same, podobnie jak 

podstawowe potrzeby szkoleniowe koordynatorów wolontariatu i 

samych wolontariuszy. Dzielenie się transgraniczną wiedzą i sieciami 

może mieć zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia realizacji zaleceń 

europejskich dotyczących praktyk wolontariatu w więzieniach 

oraz sankcji i środków wspólnotowych. Dzielenie się najlepszymi 

praktykami i doświadczeniem może również pomóc w oszczędzaniu 

cennych zasobów. 
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10. Dalsze inwestycje w uznanie roli wolontariuszy więziennych.   

Zalecenie to wynika z wyników poprzedniego projektu „ Justice 

Involving Volunteers in Europe ” (JIVE). Partnerzy VOLPRIS wzywają 

do dalszych inwestycji w uznanie roli wolontariuszy więziennych 

jako wyrazu solidarności społeczeństwa i wartości europejskich 

w środowisku więziennym. Społeczeństwo powinno wiedzieć, 

jak wszyscy korzystamy z wkładu wolontariuszy więziennych w 

tworzenie bezpieczniejszych społeczności, gdzie wolontariusze 

wspierają więźniów w ich ponownej integracji ze społecznością oraz 

jaką rolę wszyscy musimy odegrać w skutecznej integracji społecznej 

i ekonomicznej. VOLPRIS zaleca, aby każde państwo członkowskie 

uznało potrzebę inwestowania w rekrutację, szkolenia, zarządzanie, 

kwalifikacje i wartość organizacji wolontariackich, które prowadzą 

działalność wolontariacką w ramach systemów wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych.

11. Zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o 

możliwościach wolontariatu w zakładach karnych.  . Wolontariat 

więzienny to wciąż tajemniczy świat. Partnerzy projektu VOLPRIS 

tworzą platformę internetową, która ma ułatwić wymianę 

praktyk dotyczących wolontariatu w więzieniach pomiędzy 

europejskimi państwami członkowskimi. VOLPRIS zaleca, aby każdy 

lokalny zakład karny i organizacje wolontariatu utworzyły sieć i 

zorganizowały się, aby ułatwić tworzenie krajowych baz danych 

dotyczących działań wolontariatu, możliwości i potrzeb w kontekście 

więziennictwa. Ponadto zalecamy im współpracę z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego (np. uniwersytetami, organizacjami 

pozarządowymi), mediami, organizacjami państwowymi i 

wolontariackimi. Powinny także zdecydowanie inwestować w 

kampanie uświadamiające na innych platformach wolontariatu, 

w szkołach, w mediach społecznościowych i/lub innych kanałach, 

które zagwarantują, że ludzie zobaczą, co tak naprawdę robią 

wolontariusze więzienni i jakie to ma znaczenie (zapewniając 

także dostępność informacji dla mniej uprzywilejowanych grup 

społecznych). 
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Załączniki

Dodatek A - Narzędzie do badania potrzeb 
wolontariatu 

Formularz rejestracyjny

Cel badania: 

Wolontariusze to osoby z różnych grup, podejmujące zadania w warunkach spełniających 

zasady własnej woli, wyboru i motywacji, bez chęci zysku. Wolontariat jest wyrazem 

solidarności ukierunkowanym na ludzkie, społeczne i środowiskowe potrzeby i problemy 

(P.A.V.E., 2011). Zaangażowanie członków społeczności w środowisko więzienne może 

stworzyć możliwości udziału w życiu społecznym, wzmocnić więzi społeczne i może 

potencjalnie wzmocnić wysiłki resocjalizacyjne prowadzone przez służby więzienne w 

celu przygotowania skazanych do powrotu do społeczeństwa. Mimo to, zakłady karne i 

organizacje, które kierują i wspierają wolontariuszy, często nie dysponują niezbędnymi 

informacjami, zasobami i narzędziami, aby wspierać i doceniać wolontariuszy lub 

przeprowadzić proces weryfikacji w zakładzie karnym w celu określenia potrzeb w 

zakresie wolontariatu. 

VolPris to trzyletnie partnerstwo, finansowane ze środków programu Erasmus+, 

którego głównym celem jest inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji w zakresie 

zarządzania wolontariatem w środowisku więziennym, wspieranie efektywnego 

wolontariatu oraz budowanie umiejętności i kompetencji w tej kluczowej dziedzinie. 

Projekt jest realizowany w Niemczech, Belgii, Polsce, Portugalii i Rumunii. 

http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
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Badanie potrzeb w zakresie programów wolontariatu jest pierwszym działaniem 

w ramach projektu. Dzięki tym podstawowym informacjom będziemy mogli lepiej 

pomóc jednostkom penitencjarnym w szybkim i skutecznym zdiagnozowaniu ich 

statusu w zakresie programów i potrzeb wolontariatu.

Wyniki tego badania zostaną wykorzystane jako punkt odniesienia do opracowania 

raportu zawierającego przegląd krajów partnerskich w zakresie praktyk wolontariatu 

w systemach więziennictwa. To, czego się dowiemy, pomoże nam w opracowaniu 

profilu menedżera wolontariatu, kursu szkoleniowego dla menedżerów wolontariatu 

więziennego, minimalnych wymagań dla programów wolontariatu w CJS oraz przyczyni 

się do stworzenia europejskiej platformy wymiany praktyk, wiedzy i doświadczeń w 

zakresie wolontariatu w CJS  (www.volpris.eu).

W celu zachowania dokładności, wskazane jest, aby ktoś wykwalifikowany uzupełnił 

odpowiedzi, nawet jeśli ma to być kierowane przez odpowiedni zespół. Uprzejmie 

prosimy o poświęcenie niezbędnego czasu i rozważenie znaczenia wypełnienia 

kwestionariusza jako działania w ramach pracy.

Udział Twojego zakładu karnego jest dobrowolny, a wszystkie odpowiedzi od partnerów 

z całego kraju zostaną zebrane razem (dla każdego kraju) i przeanalizowane jako grupa. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Ritą Lourenço -  

– rita.alves@aproximar.pt. 

Odpowiedź z Twojego zakładu karnego jest bardzo ważna dla niniejszego kwestionariusza. 

Jeśli zdecydujesz się wypełnić i odesłać kwestionariusz do VOLPRIS.EU, pomożesz nam 

w inwestowaniu w kwalifikacje wolontariatu w zakładach karnych. Wartość naszych 

wyników jest bezpośrednio związana z liczbą zakładów karnych, które zdecydują się na 

udzielenie odpowiedzi. 

Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. 

Partnerstwo Volpris.EU

http://www.volpris.eu
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Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Dane zebrane przez partnerów będą przetwarzane, zarządzane i wykorzystywane 

wyłącznie przez partnerów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (link do 

ustawy o ochronie danych osobowych: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504) 

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych zawartych w tym dokumencie do celów 

projektu?

(__) Tak (__) Nie

Jeśli nie wyrazisz zgody na wykorzystanie danych, nie będziemy mogli kontynuować 

badania. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że nie będzie to miało wpływu na Twoje 

obecne lub przyszłe relacje z partnerami Volpris.EU. 

Czy chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat tego projektu? (__) Tak (__) Nie

Szczegóły dotyczące więzienia

Zakład karny 

Gdzie jest zlokalizowany (miasto i kraj): 

Typ zakładu karnego (możesz wybrać więcej niż jedną opcję): 

Proszę określić:

• Łączna liczba tymczasowo aresztowanych:____

• Łączna liczba więźniów przebywających w aresztach śledczych: ____

• Łączna liczba więźniów (w tym tymczasowo aresztowanych / aresztantów)

• Oficjalna liczba osadzonych w zakładzie karnym 

• Łączna liczba pracowników więziennictwa ogółem (w tym personelu 

więziennego): 

Aresztowani tymczasowo aresztowani

Więźniowie aresztów śledczych

Więźniowie płci męskiej 

Więźniarki 

Młodociani / nieletni / młodociani więźniowie  

Więźniowie zagraniczni 

Jeśli inne, proszę określić ____

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532348683434&uri=CELEX:02016R0679-20160504
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Kwestionariusz

I. POSTRZEGANIE WARTOŚCI DZIAŁAŃ WOLONTARIACKICH

Jakie są Twoim zdaniem kluczowe czynniki, które sprzyjają powodzeniu wolontariatu 

w więzieniach? (np. wspierające relacje robocze między profesjonalnym personelem a 

wolontariuszami; zapewnienie odpowiednich szkoleń dla wolontariuszy; wspieranie i 

docenianie wolontariuszy itp.) (maks. 250 znaków)

2. czy w Twoim zakładzie karnym profesjonalni pracownicy (członkowie zarządu, 

personel liniowy, personel medyczny, itp.) są przeszkoleni w zakresie efektywnej 

pracy z wolontariuszami?  

(__) Tak - wszyscy profesjonalni pracownicy otrzymują odpowiednie szkolenie w zakresie 

prowadzenia i wspierania wolontariuszy w zakładach karnych

(__) Tak - niektórzy pracownicy otrzymują

Proszę krótko określić, kto odbywa odpowiednie szkolenia. (maks. 250 znaków)

(__) Nie, tylko organizacjewolontariatu/wolontariusze są szkoleni

(__) Nie, nie ma dostępnych odpowiednich szkoleń w zakresie kierowania i wspierania 

działań wolontariackich

(__) Inne, proszę wyjaśnić __________________________________________________
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3. Twoim zdaniem: 

Proszę krótko uzasadnić swój wynik._________________

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKA

4. Czy w Twoim zakładzie karnym odbywają się zajęcia wolontariatu? (__) Tak (__) Nie

(Jeśli nie, przejdź do pytania 18)

 

Jeśli prowadzisz działalność wolontariacką, odpowiedz na poniższe pytania: 

5. Od jak dawna Twój zakład karny współpracuje z wolontariuszami?

(__) Mniej niż rok

(__) 1–2 lata

(__) 2–5 lat

(__) 5–10 lat

(__) Więcej niż 10 lat

6. Ilu wolontariuszy jest obecnie zatrudnionych w zakładzie? (opisać sytuację przed 

pandemią; podać przybliżoną liczbę)

(__) 5 lub mniej

Zdecydowanie 
się zgadzam

Zgadzam 
się

Ani 
zgadzam 
się, ani 
nie 

Nie 
zgadzam 
się

Zdecydowanie 
nie zgadzam się

A

Administracja 
i pracownicy 
zakładów karnych 
rozumieją rolę 
wolontariuszy 
jako istotny wkład 
w realizację ich 
misji, budowanie 
potencjału i 
przyczynianie 
się do poprawy 
samopoczucia 
więźniów.
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(__) 6–10

(__) 11–20

(__) 21–30

(__) 31–40

(__) 41–50

(__) Więcej niż 50

7. Jakie zakresy/obszary wolontariatu spełnia działalność wolontariacka (możesz 

wybrać więcej niż jedną odpowiedź)?

(__) Wsparcie administracyjne więzień

(__) Poprawa warunków w więzieniach

(__) Powiązania wspólnotowe

(__) Wsparcie prawne

(__) Rozwój zdolności społecznych i osobistych

(__) Zdrowie

(__) Zatrudnienie

(__) Działalność artystyczna i kulturalna

(__) Nauczanie (konkretnych przedmiotów)

(__) Dobre samopoczucie ( sport, sztuka, medytacja, joga...)

(__) Wizyta solidarnościowa

(__) Pośredniczenie w kontaktach rodzinnych/praca z rodzinami więźniów

(__) Inne:_____________________
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A. Proces badania potrzeb w zakresie działalności wolontariackiej i 
proces rekrutacji

8. Które z poniższych praktyk/standardów mają miejsce w Twoim zakładzie?

Nie Tak

Jeśli tak, proszę określić 
częstotliwość: 

• okazjonalnie (kiedy 
mamy czas) 

• często (według 
planowanego cyklu, 
podać jaki)

• systematycznie 
(planowane 
powtarzanie i 
przegląd wyników)

Nie dotyczy

A

Określenie jasnego procesu 
przeprowadzania kompleksowej 
oceny potrzeb więźniów w zakresie 
działań wolontariackich

B

Przyjęcie standardów w celu 
zapewnienia, że organizacje 
wolontariatu mają jasne kryteria 
i procedury, według których 
wybierani są poszczególni 
wolontariusze ze społeczności, 
a także informowani o swoich 
zadaniach, obowiązkach, 
granicach kompetencji, 
odpowiedzialności i innych 
kwestiach

C

Dzielenie się narzędziami, które 
pomagają profesjonalistom w 
określeniu dostępnych zasobów 
więziennych dla działań 
wolontariatu (organizacyjnych, 
ludzkich i/lub finansowych)

D

Jasne określenie zadań i 
obowiązków wolontariusza 
(oznacza to, że ustala się profil 
wolontariusza)

9. Czy działania w ramach wolontariatu są zaplanowane i oparte na indywidualnym 

planie resocjalizacji więźnia?  (__) Tak (__) Nie  

(jeśli NIE, przejdź do pytania 10)
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10. Czy zakład karny posiada plan identyfikacji i współpracy z kluczowymi 

organizacjami społeczeństwa obywatelskiego/wolontariuszami (np. czy można 

łatwo zidentyfikować i zmobilizować głównych interesariuszy)? (__) Tak (__) Nie    

Jeśli TAK:  

Proszę krótko wyjaśnić, w jaki sposób identyfikujecie się i angażujecie. (maks. 250 znaków)

11. Czy zakład karny organizuje coroczną ofertę możliwości pracy w charakterze 

wolontariusza? (__) Tak (__) Nie

B. Organizacja wolontariatus/ Proces selekcji wolontariuszy

12. Czy istnieje kompleksowa procedura wyłaniania Organizacji Wolontariackich/

wolontariuszy?

(__) Tak (__) Nie  

Jeśli TAK:  

Prosimy, jeśli to możliwe, o podanie nazwy narzędzi, które zakład karny wykorzystuje 

do oceny potrzeb więźniów w zakresie wolontariatu oraz nazwy narzędzi, które zakład 

karny wykorzystuje do dopasowania działań wolontariackich do potrzeb więźniów. 

(maks. 250 znaków)
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Jeśli TAK:  

Proszę krótko opisać, jakie kryteria stosuje Twój zakład karny przy wyborze organizacji 

wolontariatu/wolontariuszy. (maks. 250 znaków)

13. Które z poniższych kryteriów uważasz za najważniejsze przy rekrutacji, selekcji i 

utrzymaniu organizacji wolontariatu/wolontariuszy? (proszę wybrać maksymalnie 3)

a. Organizacje

(__) Umiejętność bycia proaktywnym 

(__) Umiejętność poszanowania 
różnorodności

(__) Obszary działalności 
wolontariackiej

(__) Dostępność

(__) Zaangażowanie

(__) Umiejętności komunikacyjne

(__) Kompetencje /umiejętności

(__) Motywacja

(__) Gotowość organizacji do 
zaangażowania się w długoterminowe 
partnerstwo

(__) Reputacja organizacji  

(__) Wcześniejsze doświadczenia w 
zakresie wolontariatu

(__) Duch pracy zespołowej

(__) Inne:_________________________ 

b. Wolontariusze

(__) Umiejętność bycia proaktywnym 

(__) Odporność 

(__) Umiejętność poszanowania 
różnorodności

(__) Obszary zainteresowania

(__) Dostępność

(__) Zaangażowanie

(__) Umiejętności komunikacyjne

(__) Kompetencje /umiejętności

(__) Dopasowane oczekiwania

(__) Motywacja 

(__) Wcześniejsze doświadczenia w 
zakresie wolontariatu

(__) Duch pracy zespołowej

(__) Brak

(__) Inne:________________________
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C. Organizacje wolontariatu więziennego/ zaangażowanie i 
zarządzanie wolontariatem

14. Czy Twój zakład karny...

a) posiada jasne zasady i procedury zarządzania, które wspierają profesjonalny 

personel w wykonywaniu obowiązków związanych z kierowaniem wolontariuszy i 

wspieraniem ich (zgodnie z ustalonymi już obowiązkami, stosownie do ich umiejętności i 

zainteresowań w ramach pełnionych przez nich funkcji)? (__) Tak (__) Nie 

Jeśli tak, to czy mógłbyś się nimi z nami podzielić? (__) Tak (__) Nie

Jeśli tak, proszę krótko opisać (maks. 250 znaków)

b) … czy istnieje plan komunikacji w celu identyfikacji i zaangażowania organizacji 

wolontariatu i wolontariuszy? (__) Tak (__) Nie  

c) … czy istnieje wielometodowy proces selekcji, który pozwala poznać profil 

organizacji wolontariatu?  (__) Tak (__) Nie

d) … czy istnieje wielometodowy proces selekcji, który pozwala poznać profil 

wolontariuszy?  (__) Tak (__) Nie

e) … czy dba się o to, aby organizacja promująca wolontariat miała swojego 

koordynatora? (__) Tak (__) Nie (__) (__) N/D

15. W jaki sposób Twój zakład karny koordynuje organizacje wolontariatu/ 

wolontariuszy?

(___) Jeden określony „menedżer wolontariatu” jest pracownikiem otrzymującym 

wynagrodzenie

(___) Zarządzanie wolontariuszami jest jednym z wielu obowiązków jednego pracownika

(___) Obowiązki związane z zarządzaniem wolontariuszami są rozłożone na kilka 

stanowisk w zakładzie karnym
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(___) Wolontariusz zajmuje się rekrutacją, ustalaniem harmonogramów i nadzorowaniem 

wolontariuszy w zakładzie karnym.

(__) Inne, proszę wyjaśnić: _________________________________________________

16. Jak opisałbyś obecne zasady i procedury zarządzania wolontariuszami w Twoim 

zakładzie?

(___) Zakład posiada przejrzyste zasady i procedury dotyczące wolontariatu i jest w stanie 

skutecznie rekrutować, angażować, zarządzać i zatrzymywać organizacje wolontariatu/

wolontariuszy, co jest niezbędne do realizacji naszej misji.

(___) Zakład prowadzi intensywną działalność wolontariacką, ale nie wszystkie zasady i 

procedury są przedstawione na piśmie lub jasno zakomunikowane.

(___) Zakład ten boryka się z trudnościami w niektórych obszarach, ale jest w stanie 

zaspokoić nasze podstawowe potrzeby.

(___) Ta organizacja więzienna boryka się z problemami w kilku obszarach.

Proszę wyjaśnić, jeśli to konieczne. (maks. 250 znaków)

17. Które z poniższych praktyk/standardów mają miejsce w Twoim zakładzie?

Nie Tak

Jeśli tak, proszę określić 
częstotliwość: 

• okazjonalnie (kiedy 
mamy czas) 

• często (według 
planowanego cyklu, 
podać jaki)

• systematycznie 
(planowane 
powtarzanie i 
przegląd wyników)

Nie dotyczy

A

Istnieją pisemne zasady i 
procedury dotyczące wolontariatu, 
które są jasno przekazywane i 
egzekwowane wobec wszystkich 
wolontariuszy
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B

Dla wszystkich miejsc wolontariatu 
przeprowadzana jest ocena ryzyka, 
a zakład karny zapewnia ochronę 
przed odpowiedzialnością cywilną 
dla wszystkich wolontariuszy

C

Niezbędne zasoby, w tym 
miejsce i narzędzia, są specjalnie 
przeznaczone na działalność 
wolontariacką

D

Istnieją formalne procedury 
nadzoru (np. spotkania 
bezpośrednie, wypełnianie 
dokumentów/sprawozdań) 

E

Istnieją formalne procedury 
oceny (np. ankiety dotyczące 
zadowolenia beneficjentów; ocena 
z zastosowaniem różnych metod)

Proszę przejść do pytania 22 - PROFIL WOLONTARIUSZA I POTRZEBY 
SZKOLENIOWE. 

W przypadku, gdy nie ma działalności wolontariackiej, odpowiedz na 
następujące pytania:

18. Czy istnieje zainteresowanie jej wdrożeniem? (__) Tak (__) Nie 

Jeśli nie

Czy można prosić o uzasadnienie? (maks. 250 znaków)

Czy chciał(a)byś być lepiej poinformowany/a? (__) Tak (__) Nie
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(Jeśli NIE)  

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Inicjatywa Volpris.EU 

docenia informacje, które podałeś/aś. Wasze odpowiedzi przyczynią się do zrozumienia 

Waszych potrzeb i zasugerują nowe kierunki podejścia do szkolenia wolontariuszy we 

wspieraniu rehabilitacji.

Jeśli tak, proszę kontynuować wypełnianie kwestionariusza: 

19. Który z poniższych zakresów/obszarów wolontariatu najlepiej zaspokoiłby 

potrzeby zakładu karnego w zakresie działań wolontariackich?

(__) Wsparcie administracyjne więzień

(__) Poprawa warunków w więzieniach

(__) Powiązania wspólnotowe

(__) Wsparcie prawne

(__) Rozwój zdolności społecznych i osobistych

(__) Zdrowie

(__) Zatrudnienie

(__) Działalność artystyczna i kulturalna

(__) Nauczanie (konkretnych przedmiotów)

(__) Dobre samopoczucie ( sport, sztuka, medytacja, joga...)

(__) Wizyta solidarnościowa

(__) Inne: _____________________________

20. Czy uważasz, że zakład karny będzie potrzebował pomocy w realizacji tego 

działania? (__) Tak (__) Nie

Jeśli TAK:  
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21. Jakiego rodzaju pomoc oceniasz jako najważniejszą, aby wesprzeć Twój zakład 

karny w realizacji działań wolontariackich?

(__) Ocena potrzeb

(__) Zaprojektowanie działań w ramach wolontariatu w zakładzie karnym 

(__) Zdefiniowanie profilu menedżera wolontariatu

(__) Przeszkolenie menedżerów odpowiedzialnych za działania w ramach 

wolontariatu

(__) Szkolenie wolontariuszy

(__) Nadzorowanie działań w ramach wolontariatu

(__) Pomiar rezultatów działań wolontariackich

(__) Inne _____________________________

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Inicjatywa Volpris.EU 

docenia informacje, które podałeś/aś. Wasze odpowiedzi przyczynią się do zrozumienia 

Waszych potrzeb i zasugerują nowe kierunki podejścia do szkolenia wolontariuszy we 

wspieraniu rehabilitacji.

PROFIL WOLONTARIUSZA I POTRZEBY SZKOLENIOWE 

A. Profil wolontariusza

22. Czy Twój zakład karny posiada profil wolontariusza? (__) Tak (__) Nie

 ( jeśli nie, przejdź do części B)

Jeśli tak:

Czy profil ten jest dostosowany do procesu resocjalizacji więźnia?  (__) Tak (__) Nie
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23. Proszę krótko opisać, jakie cechy zawiera profil wolontariusza w Państwa 

zakładzie karnym . (maks. 250 znaków)

B. Szkolenie wolontariuszy

24. Czy Twój zakład karny posiada specjalny program szkoleniowy dla organizacji 

wolontariackich/wolontariuszy? (__) Tak (__) Nie

(jeśli NIE, przejdź do pytania 29)

Jeśli tak:

25. Jak często praktyki, standardy i inne formy działań szkoleniowych przyjętych w 

celu szkolenia wolontariuszy uwzględniają następujące zasady?  

Nie Tak

Jeśli tak, proszę określić 
częstotliwość: 

• okazjonalnie (kiedy 
mamy czas) 

• często (według 
planowanego cyklu, 
podać jaki)

• systematycznie 
(planowane 
powtarzanie i 
przegląd wyników)

Not 
applicable

A
Program szkolenia wstępnego 
wolontariuszy jest dostosowany do 
zasad resocjalizacji i rehabilitacji 

B

Program szkolenia wstępnego 
wolontariuszy został opracowany 
w oparciu o zasadę ujednoliconego 
szkolenia dla wszystkich
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26. W jakiej formie prowadzone jest szkolenie?

(__) Sala szkoleniowa

(__) eLearning

(__) bLearning (dopasowanie zajęć lekcyjnych i eLearningu)

C

Program szkolenia wstępnego 
wolontariuszy jest dostosowany 
do wymogów działalności 
wolontariackiej i jest zgodny z 
istniejącymi już programami i 
interwencjami

D

Organizacje wolontariatu 
zapewniają wolontariuszom 
szkolenia wstępne zgodnie 
z rozpoznanymi potrzebami 
wolontariuszy w zakresie 
samooceny

E

Szkolenie ciągłe – wolontariusze, 
którzy współpracują z nami, 
przechodzą szkolenie ciągłe, które 
może być zapewnione przez zakład 
karny lub organizację wolontariatu 
(np. co najmniej raz w roku)

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKA 

27. Grafika   – Kto prowadzi szkolenia dla wolontariuszy w zakładzie karnym?

(__) Personel więzienny

(__) Inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości

(__) Organizacje promujące wolontariat

(__) Inne, proszę wyjaśnić: _______________________________________________
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IV. Profil menedżera wolontariatu i potrzeby szkoleniowe

28. W tym zakładzie karnym wyznaczono konkretną osobę jako koordynatora 

wolontariatu

1 (__) Tak (__) Nie

a) Jakie funkcje/role powinien pełnić koordynator wolontariatu? (można wybrać 

więcej niż jedną odpowiedź)

2 (__) Rekrutacja wolontariuszy

3 (__) Zarządzanie wolontariatem (zaangażowanie wolontariuszy, monitoring, 

ocena...)

4 (__) Szkolenie wolontariuszy

5 (__) Inne______________

b) Czy menedżer/koordynator wolontariatu zajmuje inne stanowisko w zakładzie 

karnym? (__) Tak (__) Nie

c) Jeśli tak, to na jakim stanowisku: _________________________

29. Jakie kryteria oceniasz jako ważne przy wyborze menedżera wolontariatu? 

Wybierz 5 (pięć) najbardziej istotnych, Twoim zdaniem

(__) Umiejętności organizacyjne i zarządzania

(__) Komunikacja i umiejętności interpersonalne

(__) Wrażliwość na potrzeby wolontariuszy

(__) Umiejętność opracowywania celów i zadań dla wolontariuszy

(__) Umiejętności organizacyjne i zarządzania

(__) Umiejętność organizacji czasu

(__) Elastyczność w rozmieszczaniu i przydzielaniu zasobów

(__) Umiejętności komunikacyjne

(__) Entuzjazm i cierpliwość
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(__) Duch zespołowości

(__) Wytrwałość i zaangażowanie

(__) Odpowiednie doświadczenie

(__) Dostępność

(__) Opracowywanie programów wolontariatu wspólnie z organizacją wolontariatu lub 

wolontariuszem

(__) Inne – proszę wyjaśnić: 

30. Jakie funkcje/role powinien pełnić koordynator wolontariatu? (można wybrać 

więcej niż jedną odpowiedź)

(__) Rekrutacja wolontariuszy

(__) Zarządzanie wolontariatem (zaangażowanie wolontariuszy, monitoring, ocena...)

(__) Szkolenie wolontariuszy

(__) Inne _____________________________

31. Czy menedżerowie wolontariatu przechodzą jakieś szkolenia? (__) Tak (__) Nie

Jeśli NIE: 

Czy jest zainteresowanie/potrzeba odbycia go? (__) Tak (__) Nie 

Czy chciał(a)byś być lepiej poinformowany/a? (__) Tak (__) Nie

(Jeśli NIE)  

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Inicjatywa Volpris.EU 

docenia informacje, które podałeś/aś. Wasze odpowiedzi przyczynią się do zrozumienia 

Waszych potrzeb i zasugerują nowe kierunki podejścia do szkolenia wolontariuszy we 

wspieraniu rehabilitacji.

Jeśli TAK:
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32. Kto prowadzi szkolenia dla koordynatora wolontariatu?

(__) Personel więzienny

(__) Inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości

(__) Organizacje promujące wolontariat

(__) Inne, proszę wyjaśnić________________

33. W jakiej formie prowadzone jest szkolenie?

(__) Sala szkoleniowa

(__) eLearning

(__) bLearning (dopasowanie zajęć lekcyjnych i eLearningu)

(__) Inne, proszę wyjaśnić_____________________ 

34. Jakie metody są stosowane w środowisku nauczania?

(__) Prezentacja

(__) Seminaria

(__) Kwestionariusz

(__) Inne, proszę wyjaśnić_____________________

35. Czy szkolenie przebiega według określonego programu/przewodnika?  

(__) Tak (__) Nie

(Jeśli NIE)

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Inicjatywa Volpris.EU 

docenia informacje, które podałeś/aś. Wasze odpowiedzi przyczynią się do zrozumienia 

Waszych potrzeb i zasugerują nowe kierunki podejścia do szkolenia wolontariuszy we 

wspieraniu rehabilitacji.

JEŚLI TAK, to który(-e)? ________________
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36. Czy koordynator wolontariatu wdraża podręcznik dobrych praktyk/podręcznik, 

który jest dla niego wskazówką i wsparciem przy wykonywaniu zadań związanych z 

zarządzaniem wolontariatem? (__) Tak (__) Nie

37. Jeśli tak, proszę, podaj nazwę podręcznika dobrych praktyk/podręcznika 

stosowanego przez koordynatora wolontariatu w Twoim zakładzie karnym, który 

chcesz udostępnić na platformie 

38. Prosimy, jeśli to możliwe, o podzielenie się z nami programami/ przewodnikami/ 

podręcznikami/ poradnikami, które są Państwu znane i które chcieliby Państwo 

polecić do udostępnienia na platformie VOLPRIS online.

Pozostałe dane:

Imię i nazwisko osoby wypełniającej tę ankietę:

Stanowisko/tytuł:

Dane kontaktowe (imię i nazwisko oraz e-mail):

Dziękujemy za poświęcony czas!

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Inicjatywa Volpris.EU 

docenia informacje, które podałeś/aś. Wasze odpowiedzi przyczynią się do zrozumienia 

Waszych potrzeb i zasugerują nowe kierunki podejścia do szkolenia wolontariuszy we 

wspieraniu rehabilitacji.
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Partner 
(który 
znalazł 
źródło)

Język 
publikacji

Data 
publikacji 
(RRRR)

Tytuł Rodzaj publikacji 
(projekty, artykuły, 
publikacje, serie 

przypadków, raporty, 
badania ...)

Podjęte tematy/objęte dziedziny Główne wnioski (Abstrakt - 1 akapit, jeśli to możliwe) Poziom 
zakresu (UE; 

ponadnarodowy; 
krajowy)

Odniesienie do strony internetowej 
lub bibliografii

ENG 2015 POPRAWA ZAANGAŻOWANIA 
WOLONTARIUSZY: WYNIKI 
OCENY POTRZEB KADROWYCH 
W ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ

Artykuł • Profil wolontariuszy/potrzeby 
szkoleniowe: praktyki organizacyjne 
(rekrutacja; szkolenia; wyzwania; wsparcie 
personelu); zaangażowanie wolontariuszy 
(satysfakcja; zaangażowanie; zamiar 
pozostania);

Ocena potrzeb w celu określenia potrzeb wolontariuszy i zaplanowania zwiększenia 
zaangażowania i utrzymania wolontariuszy. Dostarcza praktyk i działań organizacyjnych 
(rekrutacja wolontariuszy, szkolenia wolontariuszy, wsparcie personelu) oraz angażujących 
wolontariuszy (satysfakcja wolontariuszy, zaangażowanie wolontariuszy, chęć pozostania), 
dzięki którym wolontariusze mogą się zaangażować i pozostać oddani organizacji. 
Ankieta dotyczyła następujących aspektów organizacji społecznej: i) liczby pracowników 
z aktywnymi wolontariuszami oraz potrzeb wolontariuszy; ii) przewidywań pracowników 
dotyczących wykorzystania wolontariuszy; iii) sposobów na ulepszenie programu 
wolontariatu; iv) dostarczania efektywnych kosztowo rozwiązań w celu zwiększenia udziału/
zaangażowania wolontariuszy.

Krajowe Thomas, T. (2016). Improving Volunteer 
Engagement: Results of a Staff Needs 
Assessment at a Community Based 
Organization.

• Program wolontariacki

• Ocena pracowników: kwestionariusz 
dotyczący potrzeb organizacji w zakresie 
wolontariatu, programów wolontariatu; 
Ocena wolontariuszy: kwestionariusz

ENG 2018 BADANIE POD KĄTEM POTRZEB 
SPOŁECZNYCH

Raport • Badanie potrzeb społecznych: wybór 
narzędzia do badania, określenie głównych 
dziedzin, stworzenie indywidualnego 
narzędzia do badania, itp.

Dostarcza narzędzia do badania potrzeb społecznych dla rzeczników zdrowia 
konsumentów, aby lepiej bronić skutecznego i kompetentnego kulturowo wykorzystania 
tych narzędzi w państwowych programach publicznych. Zawiera wskazówki dotyczące 
badań przesiewowych w zakresie potrzeb społecznych (wybór narzędzia do badań 
przesiewowych: określenie głównych dziedzin; stworzenie własnego narzędzia do badań 
przesiewowych; itp.)

Krajowe Centre for consumer engagement in 
health innovation. Access on November 
4th, 2018. Available at <https://www.
healthinnovation.org/resources/
publications/screening-for-social-
needs> 

ENG - 5 ARKUSZ OCENY POTRZEB 
WOLONTARIUSZY

Projekt • Profil wolontariuszy/potrzeby 
szkoleniowe: zarządzanie, wsparcie, 
rekrutacja; kwestionariusz

Ocena potrzeb w zakresie zarządzania wolontariatem, która obejmuje 5 aspektów: i) System 
planowania/wsparcia; ii) Efektywna rekrutacja i kultywowanie; iii) Badania przesiewowe; 
iv) Wsparcie wolontariuszy; v) Trwałość programu. Na ocenę składa się w skali od: 0 
- nie ukończono; 1 - w trakcie; 3 - w niewielkim stopniu; 5 - w pełni; Potrzeba szkolenia - 
przedstawiający średni wynik, mocne strony organizacji, obszary wymagające poprawy/
przeglądu, potrzebne zasoby i poziom priorytetu (wysoki, umiarkowany, niski, nd.)

Krajowe United Way of Greater Milwau-kee 
& Waukesha County. Access on 
November 4th, 2019. Available at 
<https://www.united-waygmwc.org/
UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-
Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-
mentWork-sheet.pdf>

ENG - PLAN MOBILIZACJI 
ZAANGAŻOWANIA 
WOLONTARIUSZY

Projekt • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Przedstawia spadek zainteresowania wolontariatem jako centralny problem dzisiejszego 
społeczeństwa. Plan ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie nie 
angażują się w wolontariat oraz jak zwiększyć poziom wolontariatu w hrabstwie Dane. 
Zawiera przewodnik po najlepszych praktykach, analizuje powody, dla których ludzie 
angażują się w wolontariat, segmenty, w których działają wolontariusze, powody, dla 
których rozpoczynają wolontariat, profil menedżerów wolontariatu. Proponuje się w 
nim następujące strategie: i) podnoszenie świadomości na temat potrzeby zwiększenia 
wolontariatu w celu przyspieszenia realizacji Programu działań na rzecz zmian; ii) 
zwiększenie zasięgu oddziaływania na większą i bardziej zróżnicowaną pulę potencjalnych 
wolontariuszy; iii) usprawnienie praktyk zarządzania wolontariatem w celu rekrutacji, 
dopasowania, szkolenia i zatrzymywania wolontariuszy.

Krajowe United Way of Greater Milwaukee & 
Waukesha County. Access on November 
4th, 2019. Available at <https://www.
unitedwaydanecounty.org/reports/• Programy wolontariatu: profil 

menedżera wolontariatu

ENG - VOLUNTEER CAPACITY 
ASSESSMENT

• Profil wolontariuszy/potrzeby 
szkoleniowe: narzędzie oceny

Ocena mierzy poziom infrastruktury programu wolontariatu w organizacji za pomocą 
47 wskaźników. To narzędzie jest przeznaczone do użytku przez organizacje non-profit, 
rządowe i edukacyjne. Najlepsze praktyki zarządzania wolontariuszami, które zostały 
poddane ocenie, należą do następujących kategorii: struktura organizacyjna, zasoby 
przeznaczone dla wolontariuszy, współpraca zewnętrzna, strategia rekrutacji i dotarcia 
do wolontariuszy, polityka programowa, w pełni rozwinięte role wolontariuszy, procedury 
sprawdzające, szkolenia, nadzór, relacje między wolontariuszami i personelem, strategie 
uznawania i zatrzymywania wolontariuszy, struktury informacji zwrotnej dla wolontariuszy, 
systemy śledzenia i rejestracji.

Krajowe Napa County Office of Education. Access 
on November 5th, 2019

ENG - STUDIA PRZYPADKÓW 
ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM: LEPSZE 
WYNIKI WOLONTARIATU DZIĘKI 
WSPARCIU EKSPERTÓW 

Studia przypadków • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Tobi Johnson & Associates jest firmą konsultingową typu non-profit, która pomaga 
organizacjom, niezależnie od ich kształtu i wielkości, budować ich potencjał poprzez 
ukierunkowane inwestycje w strategię wolontariatu, pomagając im zidentyfikować i 
zastąpić nieefektywne, konserwatywne podejścia praktykami opartymi na badaniach, które 
okazały się skuteczne. Link pokazuje kilka przypadków zarządzania wolontariatem Tobi 
Johnson & Associates.

Tobi Johnson & Associates. Dostęp 5 
listopada, 2019. Dostępne pod adresem  
<https://tobijohnson.com/case-
studies/>• Programy wolontariackie

ENG - OCENA POTRZEB 
ORGANIZACJI NON-
PROFIT–  ZAANGAŻOWANIE 
WOLONTARIUSZY

Ankieta • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

The Upper Peninsula Volunteer Network jest grupą współpracy, która ma na celu 
budowanie zdolności organizacji z U.P. do łączenia obywateli z możliwościami usług, 
które mogą odpowiadać potrzebom społeczności. Ankieta miała na celu pomóc Sieci 
zrozumieć, w jaki sposób organizacje non-profit w stanie U.P. angażują wolontariuszy oraz 
zidentyfikować obszary potrzeb w zakresie zarządzania wolontariatem.

Krajowe U.P. Sieć wolontariuszy. Dostęp 5 
listopada, 2019. Dostępne pod adresem 
<https://www.surveymonkey.com/r/
ZZF7R8Q>• Programy wolontariacki

ENG 2017 EUROPEJSKA SIEĆ 
WOLONTARIATU 
PRACOWNICZEGO (EVEN)

Projekt • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Europejska Sieć Wolontariatu Pracowniczego (EVEN) została założona przez Europejskie 
Centrum Wolontariatu (CEV) i ma na celu zwiększenie liczby pracodawców i organizacji 
zaangażowanych w wolontariat, zdolnych do wdrożenia dobrej jakości wolontariatu 
pracowniczego. Udostępnia poradniki/publikacje, które mają pomóc: pracownikom 
w organizowaniu prywatnych inicjatyw wolontariackich; organizatorom działań 
wolontariackich w czasie pracy; organizatorom imprez integracyjnych dla pracowników 
opartych na wolontariacie.

EU Europejska Sieć Wolontariatu 
Pracowniczego (EVEN) - Europejskie 
Centrum Wolontariatu (CEV). 
Dostęp 5 listopada, 2019. Dostępne 
pod adresem  <https://www.
europeanvolunteercentre.org/even/>

    

Dodatek B - Tabela przeglądu dowodów dotyczących narzędzi badania potrzeb i programów wolontariatu w sektorze wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych 

https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.healthinnovation.org/resources/publications/screening-for-social-needs
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.united-waygmwc.org/UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-mentWo
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://www.unitedwaydanecounty.org/reports/
https://tobijohnson.com/case-studies/
https://tobijohnson.com/case-studies/
https://www.surveymonkey.com/r/ZZF7R8Q
https://www.surveymonkey.com/r/ZZF7R8Q
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
https://www.europeanvolunteercentre.org/even/
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Partner 
(który 
znalazł 
źródło)

Język 
publikacji

Data 
publikacji 
(RRRR)

Tytuł Rodzaj publikacji 
(projekty, artykuły, 
publikacje, serie 

przypadków, raporty, 
badania ...)

Podjęte tematy/objęte dziedziny Główne wnioski (Abstrakt - 1 akapit, jeśli to możliwe) Poziom 
zakresu (UE; 

ponadnarodowy; 
krajowy)

Odniesienie do strony internetowej 
lub bibliografii

ENG 2015 POPRAWA ZAANGAŻOWANIA 
WOLONTARIUSZY: WYNIKI 
OCENY POTRZEB KADROWYCH 
W ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ

Artykuł • Profil wolontariuszy/potrzeby 
szkoleniowe: praktyki organizacyjne 
(rekrutacja; szkolenia; wyzwania; wsparcie 
personelu); zaangażowanie wolontariuszy 
(satysfakcja; zaangażowanie; zamiar 
pozostania);

Ocena potrzeb w celu określenia potrzeb wolontariuszy i zaplanowania zwiększenia 
zaangażowania i utrzymania wolontariuszy. Dostarcza praktyk i działań organizacyjnych 
(rekrutacja wolontariuszy, szkolenia wolontariuszy, wsparcie personelu) oraz angażujących 
wolontariuszy (satysfakcja wolontariuszy, zaangażowanie wolontariuszy, chęć pozostania), 
dzięki którym wolontariusze mogą się zaangażować i pozostać oddani organizacji. 
Ankieta dotyczyła następujących aspektów organizacji społecznej: i) liczby pracowników 
z aktywnymi wolontariuszami oraz potrzeb wolontariuszy; ii) przewidywań pracowników 
dotyczących wykorzystania wolontariuszy; iii) sposobów na ulepszenie programu 
wolontariatu; iv) dostarczania efektywnych kosztowo rozwiązań w celu zwiększenia udziału/
zaangażowania wolontariuszy.

Krajowe Thomas, T. (2016). Improving Volunteer 
Engagement: Results of a Staff Needs 
Assessment at a Community Based 
Organization.

• Program wolontariacki

• Ocena pracowników: kwestionariusz 
dotyczący potrzeb organizacji w zakresie 
wolontariatu, programów wolontariatu; 
Ocena wolontariuszy: kwestionariusz

ENG 2018 BADANIE POD KĄTEM POTRZEB 
SPOŁECZNYCH

Raport • Badanie potrzeb społecznych: wybór 
narzędzia do badania, określenie głównych 
dziedzin, stworzenie indywidualnego 
narzędzia do badania, itp.

Dostarcza narzędzia do badania potrzeb społecznych dla rzeczników zdrowia 
konsumentów, aby lepiej bronić skutecznego i kompetentnego kulturowo wykorzystania 
tych narzędzi w państwowych programach publicznych. Zawiera wskazówki dotyczące 
badań przesiewowych w zakresie potrzeb społecznych (wybór narzędzia do badań 
przesiewowych: określenie głównych dziedzin; stworzenie własnego narzędzia do badań 
przesiewowych; itp.)

Krajowe Centre for consumer engagement in 
health innovation. Access on November 
4th, 2018. Available at <https://www.
healthinnovation.org/resources/
publications/screening-for-social-
needs> 

ENG - 5 ARKUSZ OCENY POTRZEB 
WOLONTARIUSZY

Projekt • Profil wolontariuszy/potrzeby 
szkoleniowe: zarządzanie, wsparcie, 
rekrutacja; kwestionariusz

Ocena potrzeb w zakresie zarządzania wolontariatem, która obejmuje 5 aspektów: i) System 
planowania/wsparcia; ii) Efektywna rekrutacja i kultywowanie; iii) Badania przesiewowe; 
iv) Wsparcie wolontariuszy; v) Trwałość programu. Na ocenę składa się w skali od: 0 
- nie ukończono; 1 - w trakcie; 3 - w niewielkim stopniu; 5 - w pełni; Potrzeba szkolenia - 
przedstawiający średni wynik, mocne strony organizacji, obszary wymagające poprawy/
przeglądu, potrzebne zasoby i poziom priorytetu (wysoki, umiarkowany, niski, nd.)

Krajowe United Way of Greater Milwau-kee 
& Waukesha County. Access on 
November 4th, 2019. Available at 
<https://www.united-waygmwc.org/
UnitedWayMilwau-kee/Volunteer-
Re-sources/5VolunteerNeedsAssess-
mentWork-sheet.pdf>

ENG - PLAN MOBILIZACJI 
ZAANGAŻOWANIA 
WOLONTARIUSZY

Projekt • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Przedstawia spadek zainteresowania wolontariatem jako centralny problem dzisiejszego 
społeczeństwa. Plan ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie nie 
angażują się w wolontariat oraz jak zwiększyć poziom wolontariatu w hrabstwie Dane. 
Zawiera przewodnik po najlepszych praktykach, analizuje powody, dla których ludzie 
angażują się w wolontariat, segmenty, w których działają wolontariusze, powody, dla 
których rozpoczynają wolontariat, profil menedżerów wolontariatu. Proponuje się w 
nim następujące strategie: i) podnoszenie świadomości na temat potrzeby zwiększenia 
wolontariatu w celu przyspieszenia realizacji Programu działań na rzecz zmian; ii) 
zwiększenie zasięgu oddziaływania na większą i bardziej zróżnicowaną pulę potencjalnych 
wolontariuszy; iii) usprawnienie praktyk zarządzania wolontariatem w celu rekrutacji, 
dopasowania, szkolenia i zatrzymywania wolontariuszy.

Krajowe United Way of Greater Milwaukee & 
Waukesha County. Access on November 
4th, 2019. Available at <https://www.
unitedwaydanecounty.org/reports/• Programy wolontariatu: profil 

menedżera wolontariatu

ENG - VOLUNTEER CAPACITY 
ASSESSMENT

• Profil wolontariuszy/potrzeby 
szkoleniowe: narzędzie oceny

Ocena mierzy poziom infrastruktury programu wolontariatu w organizacji za pomocą 
47 wskaźników. To narzędzie jest przeznaczone do użytku przez organizacje non-profit, 
rządowe i edukacyjne. Najlepsze praktyki zarządzania wolontariuszami, które zostały 
poddane ocenie, należą do następujących kategorii: struktura organizacyjna, zasoby 
przeznaczone dla wolontariuszy, współpraca zewnętrzna, strategia rekrutacji i dotarcia 
do wolontariuszy, polityka programowa, w pełni rozwinięte role wolontariuszy, procedury 
sprawdzające, szkolenia, nadzór, relacje między wolontariuszami i personelem, strategie 
uznawania i zatrzymywania wolontariuszy, struktury informacji zwrotnej dla wolontariuszy, 
systemy śledzenia i rejestracji.

Krajowe Napa County Office of Education. Access 
on November 5th, 2019

ENG - STUDIA PRZYPADKÓW 
ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM: LEPSZE 
WYNIKI WOLONTARIATU DZIĘKI 
WSPARCIU EKSPERTÓW 

Studia przypadków • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Tobi Johnson & Associates jest firmą konsultingową typu non-profit, która pomaga 
organizacjom, niezależnie od ich kształtu i wielkości, budować ich potencjał poprzez 
ukierunkowane inwestycje w strategię wolontariatu, pomagając im zidentyfikować i 
zastąpić nieefektywne, konserwatywne podejścia praktykami opartymi na badaniach, które 
okazały się skuteczne. Link pokazuje kilka przypadków zarządzania wolontariatem Tobi 
Johnson & Associates.

Tobi Johnson & Associates. Dostęp 5 
listopada, 2019. Dostępne pod adresem  
<https://tobijohnson.com/case-
studies/>• Programy wolontariackie

ENG - OCENA POTRZEB 
ORGANIZACJI NON-
PROFIT–  ZAANGAŻOWANIE 
WOLONTARIUSZY

Ankieta • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

The Upper Peninsula Volunteer Network jest grupą współpracy, która ma na celu 
budowanie zdolności organizacji z U.P. do łączenia obywateli z możliwościami usług, 
które mogą odpowiadać potrzebom społeczności. Ankieta miała na celu pomóc Sieci 
zrozumieć, w jaki sposób organizacje non-profit w stanie U.P. angażują wolontariuszy oraz 
zidentyfikować obszary potrzeb w zakresie zarządzania wolontariatem.

Krajowe U.P. Sieć wolontariuszy. Dostęp 5 
listopada, 2019. Dostępne pod adresem 
<https://www.surveymonkey.com/r/
ZZF7R8Q>• Programy wolontariacki

ENG 2017 EUROPEJSKA SIEĆ 
WOLONTARIATU 
PRACOWNICZEGO (EVEN)

Projekt • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Europejska Sieć Wolontariatu Pracowniczego (EVEN) została założona przez Europejskie 
Centrum Wolontariatu (CEV) i ma na celu zwiększenie liczby pracodawców i organizacji 
zaangażowanych w wolontariat, zdolnych do wdrożenia dobrej jakości wolontariatu 
pracowniczego. Udostępnia poradniki/publikacje, które mają pomóc: pracownikom 
w organizowaniu prywatnych inicjatyw wolontariackich; organizatorom działań 
wolontariackich w czasie pracy; organizatorom imprez integracyjnych dla pracowników 
opartych na wolontariacie.

EU Europejska Sieć Wolontariatu 
Pracowniczego (EVEN) - Europejskie 
Centrum Wolontariatu (CEV). 
Dostęp 5 listopada, 2019. Dostępne 
pod adresem  <https://www.
europeanvolunteercentre.org/even/>

    

Dodatek B - Tabela przeglądu dowodów dotyczących narzędzi badania potrzeb i programów wolontariatu w sektorze wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych 
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Zakłady karne zarządzające wolontariuszami w Europie   |  wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych

Partner 
(który 
znalazł 
źródło)

Język 
publikacji

Data 
publikacji 
(RRRR)

Tytuł Rodzaj publikacji 
(projekty, artykuły, 
publikacje, serie 

przypadków, raporty, 
badania ...)

Podjęte tematy/objęte dziedziny Główne wnioski (Abstrakt - 1 akapit, jeśli to możliwe) Poziom 
zakresu (UE; 

ponadnarodowy; 
krajowy)

Odniesienie do strony internetowej 
lub bibliografii

ENG 2017 STANDARDY I PROCEDURY 
WYMAGANE PRZEZ INICJATYWĘ 
EU AID VOLUNTEERS - 
Wytyczne dla organizacji 
wysyłających

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Zapewnia wytyczne dotyczące procesu, standardów jakości i procedur zarządzania 
wolontariatem. W publikacji omówiono standardy jakości wolontariatu pomocowego UE 
obejmujące następujące zagadnienia: i) ramy prawne; ii) partnerstwo; iii) cykl zarządzania 
wolontariatem (określenie zadania, identyfikacja i wybór wolontariuszy, przygotowanie, 
aspekty logistyczne, rozmieszczenie, monitoring i ewaluacja, uznanie).

UE Inicjatywa UE na rzecz wolontariatu 
pomocowego. Dostęp 6. listopada, 
2019. Dostępne pod adresem <http://
www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/
uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.
pdf>

ENG 2012 OCENA POTRZEB W 
ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM W 
PROGRAMIE 4-H W STANIE 
TENNESSEE

Studia przypadków • Program wolontariacki Artykuł dotyczy badania, którego celem było określenie postrzegania pracy z liderami 
wolontariatu 4-H oraz poziomu wiedzy na temat zarządzania wolontariuszami poprzez 
ogólnostanowe badanie potrzeb wśród agentów Tennessee Extension odpowiedzialnych 
za młodzież 4-H. Metodą zbierania danych był czteroczęściowy kwestionariusz internetowy, 
zaprojektowany przez badacza. Wnioski były takie, że agenci postrzegają siebie jako osoby 
o wysokim poziomie wiedzy/percepcji w pracy z liderami wolontariatu 4-H. Podkreślali 
jednak również potrzebę posiadania łatwo dostępnych materiałów do zarządzania 
wolontariuszami (dostępnych dla agentów i wolontariuszy).

Krajowe Casteel, R. B. (2010). Volunteer 
management needs assessment of the 
Tennessee 4-H program.

ENG 2004 PRAKTYKI ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIUSZAMI 
I ZATRZYMYWANIE 
WOLONTARIUSZY

Raport • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Raport należy do serii krótkich opracowań przedstawiających wyniki badania z 2003 roku 
na temat możliwości zarządzania wolontariuszami w organizacjach charytatywnych i 
kongregacjach. Wnioski zawarte w tym raporcie są oparte na praktykach, wyzwaniach i 
aspiracjach dotyczących ich programów wolontariatu. Raport koncentrował się na przyjęciu 
przez organizacje charytatywne dziewięciu zalecanych praktyk w zakresie zarządzania 
wolontariuszami: i) regularny nadzór i komunikacja z wolontariuszami; ii) ubezpieczenie 
wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej; iii) regularne zbieranie informacji na temat 
liczby i godzin pracy wolontariuszy; iv) procedury selekcji mające na celu wyłonienie 
odpowiednich wolontariuszy; v) pisemna polityka i opisy stanowisk pracy związane z 
zaangażowaniem wolontariuszy; vi) działania mające na celu docenienie wolontariuszy, 
takie jak ceremonie wręczania nagród; vii) coroczne mierzenie Coroczny pomiar efektów 
pracy wolontariuszy; viii) szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego dla wolontariuszy; 
ix) szkolenia dla płatnego personelu w zakresie szkoleń dla płatnego personelu w zakresie 
pracy z wolontariuszami.  Pojawiły się nowe ustalenia dotyczące zdolności zarządzania 
wolontariuszami i ich zatrzymywania, dotyczące następujących punktów: Przyjęcie praktyk 
zarządzania wolontariatem nie jest powszechne; prawdopodobieństwo ich przyjęcia zależy 
od charakterystyki organizacji charytatywnej; niektóre praktyki wiążą się z większym 
zatrzymaniem wolontariuszy, inne nie; organizacje charytatywne mogą robić inne rzeczy, 
aby maksymalnie zwiększyć zatrzymanie wolontariuszy. Ogólnie rzecz biorąc, badania 
wykazały znaczenie praktyk zarządzania wolontariuszami dla działalności organizacji.

Krajowe Hager, M. A. (2004). Volunteer 
management practices and retention of 
vol-unteers.

ENG 2008 SPRAWY ZWIĄZANE 
Z ZARZĄDZANIEM: 
KRAJOWE BADANIE 
ZDOLNOŚCI ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM

Studia przypadków • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Raport zawiera wnioski z badań nad możliwościami zarządzania wolontariuszami w 
organizacjach na terenie Anglii. Badanie dotyczyło następujących tematów: i) poziomu 
zasobów finansowych i ludzkich przeznaczonych przez organizacje na wspieranie 
wolontariuszy; ii) „karier” (ról i stanowisk) osób zarządzających wolontariuszami, wdrażania 
uznanych elementów dobrej praktyki w zarządzaniu wolontariuszami; iii) problemów 
związanych z rekrutacją i utrzymaniem wolontariuszy oraz przyszłego zapotrzebowania na 
zaangażowanie wolontariuszy. Wyciągnięto następujące wnioski: i) wiele organizacji nie 
przeznacza znaczących środków na zaangażowanie wolontariuszy (zwłaszcza funduszy); 
ii) zasoby związane z zarządzaniem wolontariuszami są rozproszone i „ukryte” w szerszych 
rolach ludzi; iii) menedżerowie wolontariuszy mają mniejszy kontakt ze szkoleniami na 
temat zarządzania wolontariuszami; iv) menedżerowie wolontariuszy wdrażają praktyki 
uznawane za dobre praktyki w zarządzaniu wolontariuszami (więcej dowodów dotyczy 
większych organizacji niż mniejszych); v) istnieje zapotrzebowanie na większą liczbę 
wolontariuszy, choć nie jest ono nieograniczone; vi) zdolność organizacji do dobrego 
zaangażowania większej liczby wolontariuszy może być ograniczona. Konkluzja jest 
taka, że nie ma jednego modelu zarządzania wolontariuszami, ani jednego sposobu na 
wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk.

Krajowe Machin, J., & Paine, A. E. (2008). 
Management matters: A nation-al 
survey of volun-teer management 
capacity. London: Institute for Vol-
unteering Re-search.

ENG 2003 ZARZĄDZANIE 
WOLONTARIUSZAMI W SŁUŻBIE 
KURATORSKIEJ - PRZYPADEK 
SINGAPURU

Raport • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Dokument zawiera wytyczne dotyczące cyklu życia wolontariusza w zakresie: profilu 
dobrego koordynatora wolontariatu; roli koordynatora wolontariatu; dobrego systemu 
zarządzania wolontariuszem; rekrutacji i rozmieszczenia wolontariuszy (rozróżnienie 
między regularnym a doraźnym zapotrzebowaniem na wolontariuszy; program rekrutacji 
wolontariuszy); orientacji; szkolenia i rozwoju; doradztwa; przeglądu i wsparcia; motywacji; 
uznania; odraczania i kończenia pracy; szkolenia dla koordynatorów wolontariatu.

Krajowe Ang, B. L. (2003). Volunteer 
management in the probation service: 
The case of Singopore.

ENG 2016 PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM: ŹRÓDŁO 
INFORMACJI DLA ORGANIZACJI 
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA 
NOWOPRZYBYŁYCH DO KANADY

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Niniejszy podręcznik zawiera ogólny przegląd procesu zarządzania wolontariatem, 
skupiając się na wolontariuszach wspierających nowoprzybyłych. Zawiera ona linki 
do narzędzi, zasobów i szablonów. Podręcznik zawiera także: Kanadyjski Kodeks 
Zaangażowania Wolontariuszy (wartości, zasady przewodnie i standardy organizacyjne); 
Zalecenia dotyczące selekcji (ocena, przydzielanie stanowisk, rekrutacja, formularze 
zgłoszeniowe, rozmowa kwalifikacyjna, referencje, kontrole policyjne, szkolenie, wsparcie 
i nadzór, działania następcze i informacja zwrotna); Zarządzanie ryzykiem; Rekrutacja 
(strategia, selekcja wolontariuszy, dopasowanie wolontariuszy do nowo przybyłych); 
Szkolenie i nadzór (wolontariusze i pracownicy); Ewaluacja i uznanie; Zarządzanie 
dokumentacją; itd.

Krajowe Wolontariusz Benevoles Canada. 
Dostęp 7. listopada, 2019. 
Dostępne pod adresem. Available 
at <https://volunteer.ca/vdemo/
EngagingVolunteers_DOCS/VMH_
Eng_2016_Print.pdf>

http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
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https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
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ENG 2017 STANDARDY I PROCEDURY 
WYMAGANE PRZEZ INICJATYWĘ 
EU AID VOLUNTEERS - 
Wytyczne dla organizacji 
wysyłających

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Zapewnia wytyczne dotyczące procesu, standardów jakości i procedur zarządzania 
wolontariatem. W publikacji omówiono standardy jakości wolontariatu pomocowego UE 
obejmujące następujące zagadnienia: i) ramy prawne; ii) partnerstwo; iii) cykl zarządzania 
wolontariatem (określenie zadania, identyfikacja i wybór wolontariuszy, przygotowanie, 
aspekty logistyczne, rozmieszczenie, monitoring i ewaluacja, uznanie).

UE Inicjatywa UE na rzecz wolontariatu 
pomocowego. Dostęp 6. listopada, 
2019. Dostępne pod adresem <http://
www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/
uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.
pdf>

ENG 2012 OCENA POTRZEB W 
ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM W 
PROGRAMIE 4-H W STANIE 
TENNESSEE

Studia przypadków • Program wolontariacki Artykuł dotyczy badania, którego celem było określenie postrzegania pracy z liderami 
wolontariatu 4-H oraz poziomu wiedzy na temat zarządzania wolontariuszami poprzez 
ogólnostanowe badanie potrzeb wśród agentów Tennessee Extension odpowiedzialnych 
za młodzież 4-H. Metodą zbierania danych był czteroczęściowy kwestionariusz internetowy, 
zaprojektowany przez badacza. Wnioski były takie, że agenci postrzegają siebie jako osoby 
o wysokim poziomie wiedzy/percepcji w pracy z liderami wolontariatu 4-H. Podkreślali 
jednak również potrzebę posiadania łatwo dostępnych materiałów do zarządzania 
wolontariuszami (dostępnych dla agentów i wolontariuszy).

Krajowe Casteel, R. B. (2010). Volunteer 
management needs assessment of the 
Tennessee 4-H program.

ENG 2004 PRAKTYKI ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIUSZAMI 
I ZATRZYMYWANIE 
WOLONTARIUSZY

Raport • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Raport należy do serii krótkich opracowań przedstawiających wyniki badania z 2003 roku 
na temat możliwości zarządzania wolontariuszami w organizacjach charytatywnych i 
kongregacjach. Wnioski zawarte w tym raporcie są oparte na praktykach, wyzwaniach i 
aspiracjach dotyczących ich programów wolontariatu. Raport koncentrował się na przyjęciu 
przez organizacje charytatywne dziewięciu zalecanych praktyk w zakresie zarządzania 
wolontariuszami: i) regularny nadzór i komunikacja z wolontariuszami; ii) ubezpieczenie 
wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej; iii) regularne zbieranie informacji na temat 
liczby i godzin pracy wolontariuszy; iv) procedury selekcji mające na celu wyłonienie 
odpowiednich wolontariuszy; v) pisemna polityka i opisy stanowisk pracy związane z 
zaangażowaniem wolontariuszy; vi) działania mające na celu docenienie wolontariuszy, 
takie jak ceremonie wręczania nagród; vii) coroczne mierzenie Coroczny pomiar efektów 
pracy wolontariuszy; viii) szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego dla wolontariuszy; 
ix) szkolenia dla płatnego personelu w zakresie szkoleń dla płatnego personelu w zakresie 
pracy z wolontariuszami.  Pojawiły się nowe ustalenia dotyczące zdolności zarządzania 
wolontariuszami i ich zatrzymywania, dotyczące następujących punktów: Przyjęcie praktyk 
zarządzania wolontariatem nie jest powszechne; prawdopodobieństwo ich przyjęcia zależy 
od charakterystyki organizacji charytatywnej; niektóre praktyki wiążą się z większym 
zatrzymaniem wolontariuszy, inne nie; organizacje charytatywne mogą robić inne rzeczy, 
aby maksymalnie zwiększyć zatrzymanie wolontariuszy. Ogólnie rzecz biorąc, badania 
wykazały znaczenie praktyk zarządzania wolontariuszami dla działalności organizacji.

Krajowe Hager, M. A. (2004). Volunteer 
management practices and retention of 
vol-unteers.

ENG 2008 SPRAWY ZWIĄZANE 
Z ZARZĄDZANIEM: 
KRAJOWE BADANIE 
ZDOLNOŚCI ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM

Studia przypadków • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Raport zawiera wnioski z badań nad możliwościami zarządzania wolontariuszami w 
organizacjach na terenie Anglii. Badanie dotyczyło następujących tematów: i) poziomu 
zasobów finansowych i ludzkich przeznaczonych przez organizacje na wspieranie 
wolontariuszy; ii) „karier” (ról i stanowisk) osób zarządzających wolontariuszami, wdrażania 
uznanych elementów dobrej praktyki w zarządzaniu wolontariuszami; iii) problemów 
związanych z rekrutacją i utrzymaniem wolontariuszy oraz przyszłego zapotrzebowania na 
zaangażowanie wolontariuszy. Wyciągnięto następujące wnioski: i) wiele organizacji nie 
przeznacza znaczących środków na zaangażowanie wolontariuszy (zwłaszcza funduszy); 
ii) zasoby związane z zarządzaniem wolontariuszami są rozproszone i „ukryte” w szerszych 
rolach ludzi; iii) menedżerowie wolontariuszy mają mniejszy kontakt ze szkoleniami na 
temat zarządzania wolontariuszami; iv) menedżerowie wolontariuszy wdrażają praktyki 
uznawane za dobre praktyki w zarządzaniu wolontariuszami (więcej dowodów dotyczy 
większych organizacji niż mniejszych); v) istnieje zapotrzebowanie na większą liczbę 
wolontariuszy, choć nie jest ono nieograniczone; vi) zdolność organizacji do dobrego 
zaangażowania większej liczby wolontariuszy może być ograniczona. Konkluzja jest 
taka, że nie ma jednego modelu zarządzania wolontariuszami, ani jednego sposobu na 
wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk.

Krajowe Machin, J., & Paine, A. E. (2008). 
Management matters: A nation-al 
survey of volun-teer management 
capacity. London: Institute for Vol-
unteering Re-search.

ENG 2003 ZARZĄDZANIE 
WOLONTARIUSZAMI W SŁUŻBIE 
KURATORSKIEJ - PRZYPADEK 
SINGAPURU

Raport • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Dokument zawiera wytyczne dotyczące cyklu życia wolontariusza w zakresie: profilu 
dobrego koordynatora wolontariatu; roli koordynatora wolontariatu; dobrego systemu 
zarządzania wolontariuszem; rekrutacji i rozmieszczenia wolontariuszy (rozróżnienie 
między regularnym a doraźnym zapotrzebowaniem na wolontariuszy; program rekrutacji 
wolontariuszy); orientacji; szkolenia i rozwoju; doradztwa; przeglądu i wsparcia; motywacji; 
uznania; odraczania i kończenia pracy; szkolenia dla koordynatorów wolontariatu.

Krajowe Ang, B. L. (2003). Volunteer 
management in the probation service: 
The case of Singopore.

ENG 2016 PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM: ŹRÓDŁO 
INFORMACJI DLA ORGANIZACJI 
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA 
NOWOPRZYBYŁYCH DO KANADY

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Niniejszy podręcznik zawiera ogólny przegląd procesu zarządzania wolontariatem, 
skupiając się na wolontariuszach wspierających nowoprzybyłych. Zawiera ona linki 
do narzędzi, zasobów i szablonów. Podręcznik zawiera także: Kanadyjski Kodeks 
Zaangażowania Wolontariuszy (wartości, zasady przewodnie i standardy organizacyjne); 
Zalecenia dotyczące selekcji (ocena, przydzielanie stanowisk, rekrutacja, formularze 
zgłoszeniowe, rozmowa kwalifikacyjna, referencje, kontrole policyjne, szkolenie, wsparcie 
i nadzór, działania następcze i informacja zwrotna); Zarządzanie ryzykiem; Rekrutacja 
(strategia, selekcja wolontariuszy, dopasowanie wolontariuszy do nowo przybyłych); 
Szkolenie i nadzór (wolontariusze i pracownicy); Ewaluacja i uznanie; Zarządzanie 
dokumentacją; itd.

Krajowe Wolontariusz Benevoles Canada. 
Dostęp 7. listopada, 2019. 
Dostępne pod adresem. Available 
at <https://volunteer.ca/vdemo/
EngagingVolunteers_DOCS/VMH_
Eng_2016_Print.pdf>

http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
http://www.aidvolunteers.org/wp-con-tent/uploads/2017/09/INGLES-GUIA-WEB.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
https://volunteer.ca/vdemo/EngagingVolunteers_DOCS/VMH_Eng_2016_Print.pdf
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ENG 2016 ZESTAW NARZĘDZI 
DO ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Zestaw narzędzi koncentruje się na: wskazaniu, gdzie i jak znaleźć wystarczającą liczbę 
„właściwych” wolontariuszy; co należy wziąć pod uwagę, angażując osoby w trudnej 
sytuacji; jak zmierzyć wpływ i wartość wolontariatu. Znajdują się tam również linki do 
praktycznych poradników dotyczących procesów rekrutacji, porozumień, nadzoru i 
uznawania wolontariuszy.

Krajowe Shapping our lives. Access on November 
7th, 2019. Available at <https://
shapingourlives.org.uk/wp-content/
uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-
Volunteer-management-toolkit-FINAL-
WEB.pdf>

ENG 2008 KONIECZNOŚĆ ZNAJOMOŚCI 
PODSTAW ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIUSZAMI

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Zestaw narzędzi zawiera Listę Kontrolną Najlepszych Praktyk, która ma na celu określenie 
jakości programu wolontariatu (planowanie i organizacja, polityka i procedury, rekrutacja 
wolontariuszy, szkolenie, nadzór, ocena pracy wolontariuszy); informacje o tym, jak 
korzystać z tych praktyk; bibliografię zawierającą źródła pisane i strony internetowe.

Krajowe Volunteer Maine. Access on November 
7th, 2019. Available at <http://www.
volunteermaine.org/shared_media/
publications/old/E245B0A4d01.pdf>

ENG 2005 NAJLEPSZE PRAKTYKI 
W ZARZĄDZANIU 
WOLONTARIATEM

Projekt • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Przedstawia dziesięć najlepszych praktyk w zarządzaniu wolontariatem, które można 
podzielić na następujące grupy: i) rola wolontariusza; ii) zasady i oczekiwania; iii) 
umiejętności zarządzania wolontariuszem; iv) ryzyko klienta i grupy; v) jasne zadania; vi) 
rekrutacja wolontariuszy; vii) szkolenie i orientacja wolontariuszy; viii) nadzór; ix) wkład i 
zaangażowanie wolontariuszy; x) wkład wolontariuszy. Przewodnik został opracowany w 
ramach projektu realizowanego dla Community Support Centre of the Canada Volunteerism 
Initiative. 

Krajowe Volunteer Yukon. Access on November 
7th, 2019. Available at <https://
www.volunteeryukon.ca/uploads/
general/Best_Practices_Volunteer_
Management.pdf>

https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf


109

Partner 
(który 
znalazł 
źródło)

Język 
publikacji

Data 
publikacji 
(RRRR)

Tytuł Rodzaj publikacji 
(projekty, artykuły, 
publikacje, serie 

przypadków, raporty, 
badania ...)

Podjęte tematy/objęte dziedziny Główne wnioski (Abstrakt - 1 akapit, jeśli to możliwe) Poziom 
zakresu (UE; 

ponadnarodowy; 
krajowy)

Odniesienie do strony internetowej 
lub bibliografii

ENG 2016 ZESTAW NARZĘDZI 
DO ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIATEM

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Zestaw narzędzi koncentruje się na: wskazaniu, gdzie i jak znaleźć wystarczającą liczbę 
„właściwych” wolontariuszy; co należy wziąć pod uwagę, angażując osoby w trudnej 
sytuacji; jak zmierzyć wpływ i wartość wolontariatu. Znajdują się tam również linki do 
praktycznych poradników dotyczących procesów rekrutacji, porozumień, nadzoru i 
uznawania wolontariuszy.

Krajowe Shapping our lives. Access on November 
7th, 2019. Available at <https://
shapingourlives.org.uk/wp-content/
uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-
Volunteer-management-toolkit-FINAL-
WEB.pdf>

ENG 2008 KONIECZNOŚĆ ZNAJOMOŚCI 
PODSTAW ZARZĄDZANIA 
WOLONTARIUSZAMI

Publikacja • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Zestaw narzędzi zawiera Listę Kontrolną Najlepszych Praktyk, która ma na celu określenie 
jakości programu wolontariatu (planowanie i organizacja, polityka i procedury, rekrutacja 
wolontariuszy, szkolenie, nadzór, ocena pracy wolontariuszy); informacje o tym, jak 
korzystać z tych praktyk; bibliografię zawierającą źródła pisane i strony internetowe.

Krajowe Volunteer Maine. Access on November 
7th, 2019. Available at <http://www.
volunteermaine.org/shared_media/
publications/old/E245B0A4d01.pdf>

ENG 2005 NAJLEPSZE PRAKTYKI 
W ZARZĄDZANIU 
WOLONTARIATEM

Projekt • Profil wolontariusza/potrzeby 
szkoleniowe

Przedstawia dziesięć najlepszych praktyk w zarządzaniu wolontariatem, które można 
podzielić na następujące grupy: i) rola wolontariusza; ii) zasady i oczekiwania; iii) 
umiejętności zarządzania wolontariuszem; iv) ryzyko klienta i grupy; v) jasne zadania; vi) 
rekrutacja wolontariuszy; vii) szkolenie i orientacja wolontariuszy; viii) nadzór; ix) wkład i 
zaangażowanie wolontariuszy; x) wkład wolontariuszy. Przewodnik został opracowany w 
ramach projektu realizowanego dla Community Support Centre of the Canada Volunteerism 
Initiative. 

Krajowe Volunteer Yukon. Access on November 
7th, 2019. Available at <https://
www.volunteeryukon.ca/uploads/
general/Best_Practices_Volunteer_
Management.pdf>

https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
https://shapingourlives.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/2015-VODG-NCF-Volunteer-management-toolkit
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
http://www.volunteermaine.org/shared_media/publications/old/E245B0A4d01.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf
https://www.volunteeryukon.ca/uploads/general/Best_Practices_Volunteer_Management.pdf


110

Zakłady karne zarządzające wolontariuszami w Europie   |  wgląd w postrzeganie, potrzeby i obecne praktyki zakładów karnych

0%

20%

10%

30%

Niemcy PolskaBelgia Portugalia Rumunia

23,7%

14,3% 13,8%
16,6%

21,0%

2015 3510 305 250

11-20

6-10

5 lub mniej

21-30

31-40

41-50

więcej niż 50

Niemcy

Polska

Belgia

Portugalia

Rumunia

1

1

1

1

15

1 11 13 3

2

2 1

3

3 7

6

18

2

2015 3510 305 250

krócej niż rok

1-2

2-5

5-10

więcej niż 10 lat
Niemcy

Polska

Belgia

Portugalia

Rumunia

1

1 1

24

1 2

2

2 2

2

2 2 10

3

4

5

Dodatek C - Dodatkowe grafiki

Grafika C 1 – Średni odsetek osób tymczasowo aresztowanych w poszczególnych krajach

Grafika C 2 – Zakres działań wolontariatu w więzieniach według krajów

Grafika C 3 – Liczba wolontariuszy pracujących w zakładach karnych według krajów
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Grafika C 4 – Obszary/zakresy działań wolontariatu w więzieniach

Grafika C 4 – Obszary/zakresy działań wolontariatu w więzieniach
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Grafika C 7 – Przyjęcie standardów w celu zapewnienia organizacjom wolontariatu jasnych kryteriów i 
procedur

Grafika C 6 – Określenie jasnego procesu przeprowadzania kompleksowej oceny potrzeb więźniów w 
zakresie działań wolontariatu w poszczególnych krajach
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Grafika C 9 – Jasne określenie zadań i obowiązków wolontariusza

Grafika C 8 – Dzielenie się narzędziami, które pomagają profesjonalistom w identyfikacji dostępnych zasobów 
więziennych na potrzeby wolontariatu
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Grafika C 11 - Istnienie koordynatora wolontariatu w poszczególnych krajach

Grafika C 10 - Profil wolontariusza według krajów
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