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WSTĘP
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu  

w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz władze regionalne i lokalne do propagowania wolontariatu poprzez edukację na wszyst-
kich szczeblach, tak by wolontariat był możliwy już na wczesnym etapie szkolnym i by zaanga-
żowanie wolontariuszy było uważane za naturalny wkład w życie społeczne. Rezolucja wzywa 
też do dalszego propagowania takiej działalności w miarę dorastania uczniów, do ułatwiania 
wdrażania Service-learningu, w  ramach którego uczniowie współpracują w  partnerstwach 
z grupami wolontariuszy lub grupami społecznymi, do promocji tworzenia powiązań między 
sektorem wolontariatu a sektorem edukacji na wszystkich szczeblach oraz do propagowania 
wolontariatu i uznawania uczenia się przez wolontariat za element uczenia się przez całe życie. 
Wiele organizacji i osób pracujących z młodzieżą postrzega wolontariat jako szansę edukacyjną, 
ale nie wykorzystuje w pełni jego potencjału edukacyjnego. Znalezienie równowagi pomiędzy 
edukacją i rozwojem osobistym wolontariusza z jednej strony, a zaspokajaniem rzeczywistych 
potrzeb społeczności lokalnej z drugiej, nie zawsze jest łatwe zarówno dla wolontariuszy lokal-
nych, jak i międzynarodowych. Często zdarza się, że wolontariusze koncentrują się na solidarnej 
służbie i zaspokajaniu potrzeb beneficjentów, bez wyraźnego procesu uczenia się. Koordyna-
torzy wolontariatu i osoby pracujące z młodzieżą uważają, że uczenie się poprzez wolontariat 
odbywa się samoistnie (przy okazji) i wtedy, kiedy mają rozpoznać i zatwierdzić proces edukacji 
pozaformalnej, napotykają trudności z nazwaniem efektów uczenia się poprzez doświadczenie 
wolontariatu.

Service-learning łączy sensowne zaangażowanie społeczne na rzecz społeczności lokalnej 
z  edukacją. Może być promowany zarówno w  edukacji formalnej, jak i  nieformalnej lub jako 
połączenie ich obu. Wyróżnia się tu dwa kierunki. Projekty service-learningowe mogą być roz-
wijane przez szkoły – edukacja formalna poprzez politykę edukacyjną, ale również mogą być 
promowane w organizacjach pozarządowych jako strategia pracy z młodzieżą –  poprzez po-
litykę młodzieżową. Service-learning może być również uznany za sposób edukacji w ramach 
wolontariatu lub społecznego zaangażowania. Jest wielu młodych ludzi, którzy mogliby stać się 
cennym zasobem dla działań obywatelskich, ale albo nie są aktywni, a tym bardziej proaktywni 
(bo nigdy się tego nie nauczyli) lub zagubili się w boomie informacyjnym, z którym mają dziś 
do czynienia. Najbardziej znaczące wnioski z międzynarodowych badań sugerują, że Service-
-learning ma pozytywny wpływ na młodych ludzi w kilku obszarach. Obszary te obejmują roz-
wój tzw. kompetencji kluczowych (np. umiejętności komunikacyjne, przywództwo, współpraca 
z innymi, rozumienie kultury, odpowiedzialność, uczenie się, umiejętność rozwiązywania pro-
blemów, rozwój krytycznego myślenia itp.) oraz zaangażowanie obywatelskie i wzmocnienie 
młodych ludzi, tak aby uwierzyli, że mogą wprowadzać zmiany w społeczeństwie.

Potencjał Service-learningu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie został jeszcze wy-
starczająco wykorzystany, ze względu na brak struktur, kompetencji i doświadczenia w two-
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rzeniu strategii. Service-learning wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a  jego wdrożenie 
w  kontekście europejskim nosi pewne cechy szczególne związane z  różnicami społecznymi 
i kulturowymi oraz potrzebą zaangażowania i uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim 
i życiu społeczności.

W ramach projektu Erasmus+ „Wolontariat jako szansa edukacyjna” (tzw. EDUVOL) organi-
zacje partnerskie projektu postawiły sobie za cel poprawę jakości i adekwatności oferty edu-
kacyjnej w zakresie wdrażania Service-learningu w pracy z młodzieżą, zwiększenia potencjału 
organizacji i osób pracujących z młodzieżą z wykorzystaniem koncepcji Service-learningu oraz 
możliwości jej realizacji we współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi młodymi wolontariu-
szami, a także podniesienie jakości pracy z młodzieżą w obszarze wolontariatu. Dlatego też tę 
serię publikacji stworzono z myślą o osobach pracujących z młodzieżą i innych zainteresowa-
nych, otwartych na to, by wziąć odpowiedzialność za wprowadzenie metody Service-learning 
w swoich organizacjach.

Celem tego podręcznika jest zapewnienie wsparcia osobom pracującym z młodzieżą, któ-
re decydują się na wdrożenie Service-learningu w  swoich organizacjach. Podręcznik składa 
się z kilku rozdziałów, które stanowią przegląd kluczowych kwestii związanych z rozumieniem 
i wdrażaniem tej metody w pracy z młodzieżą.

Podręcznik jest przeznaczony dla osób pracujących z młodzieżą w edukacji nieformalnej, ale mogą  
z niego korzystać również nauczyciele szkół podstawowych i średnich. W podręczniku uży-
wamy terminów: młodzież/młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą/ tutorzy i nauczycie-
le. Młodzież definiujemy jako osoby w  wieku 13-30 lat. Ten przedział wiekowy pojawia się 
w odniesieniu do młodzieży w europejskiej polityce młodzieżowej zarówno w pracach Komisji 
Europejskiej, jak i Rady Europy (2004). Osoby pracujące z młodzieżą to osoby, które pracują 
w bezpośrednim kontakcie z młodymi ludźmi i prowadzą działania mające na celu wspieranie 
ich rozwoju osobistego i społecznego poprzez uczenie się nieformalne i pozaformalne. Osoby 
pracujące z młodzieżą mogą być profesjonalistami lub wolontariuszami, pracownikami instytu-
cji państwowych lub organizacji pozarządowych (Komisja Europejska, 2015).
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1. SERVICE-LEARNING JAKO NARZĘDZIE EDUKACYJNE W PRACY 
Z MŁODZIEŻĄ

Literatura przedmiotu wskazuje kilka podstawowych definicji teoretycznych Service-learnin-
gu, a także liczne paradygmaty i perspektywy związane z tą metodą. Service-learning jest ro-
zumiany jako doświadczenie, koncepcja pedagogiczna, metoda edukacyjna, technika uczenia 
się, a  nawet koncepcja filozoficzna czy ruch społeczny. Service-learning (czasami określany 
jako nauczanie oparte na zaangażowaniu społecznym lub nauczanie angażujące społeczność) 
jest często określany w literaturze jako metoda pedagogiczna, która łączy działanie na rzecz 
społeczności z możliwościami uczenia się przez zaangażowaną w te działania młodzież (Hef-
fernan, 2001). Service-learning ogólnie opisuje się jako „zrównoważone podejście do edukacji 
opartej na doświadczeniu”, które może „zapewnić równomierne skupienie się zarówno na dzia-
łaniach na rzecz społeczności, jak i na nauce, która ma tu miejsce” (Furco, 1996, s. 3).

Niezależnie od różnych definicji Service-learningu, w literaturze wyodrębniono kilka kluczo-
wych komponentów:

1. Service-learning to z góry zaplanowane i zorganizowane doświadczenie, które zdoby-
wa się przez działanie społeczne, odpowiadające na autentyczne potrzeby społeczno-
ści. Wspiera zmianę tradycyjnego modelu pomocniczego (działanie dla społeczności) na 
model horyzontalny (działanie ze społecznością).

2. Service-learning opiera się na aktywnym zaangażowaniu młodych ludzi we wszystkie 
etapy projektu – od planowania do ewaluacji. Młodzi ludzie powinni czuć się współodpo-
wiedzialni za projekt i pełnić rolę liderów działań, a nie tylko ich realizatorów.

3. Doświadczenie Service-learningu powinno zostać celowo połączone z programem na-
uczania. Widać tu wyraźny związek między działaniem społecznym a celami edukacji.

4. Service-learning zapewnia sekwencję czasową, która pozwala uczestnikom na refleksję 
nad doświadczeniem.

Działania społeczne można włączyć do programów nauczania różnych przedmiotów i  do 
programów studiów w edukacji formalnej, a również do nieformalnych form pracy z młodzieżą.

1.1. PODSTAWY SERVICE-LEARNINGU

Service-learning jest strategią nauczania i uczenia się, w której proces uczenia się odbywa 
się poprzez ukierunkowane działanie społeczne, poddawane refleksji. Tutor/nauczyciel i mło-
dy człowiek ustalają cele rozwojowe do osiągnięcia przez działania społeczne (będące odpo-
wiedzą na zbadane wcześniej potrzeby społeczności lokalnej), a następnie nauka odbywa się 
przez refleksję na temat zdobytych doświadczeń, prowadzoną przez tutora/nauczyciela. Servi-
ce-learning koncentruje się zarówno na działaniu, korzystnym dla społeczności, jak i na korzy-
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ściach edukacyjnych, które płyną z tego działania dla osoby je podejmującej. Service-learning 
ma charakter obustronny – wzajemny, co oznacza, że społeczność lokalna otrzymuje coś, czego 
potrzebuje, a osoba, która podejmuje działanie na rzecz innych, zdobywa nową wiedzę i kom-
petencje (Furco, 1996).

Ważnym elementem w realizacji projektów metodą Service-learning jest również przywódz-
two młodzieży. Młodzi ludzie powinni sprawdzić, jakie są potrzeby lokalnej społeczności, zna-
leźć sposób na rozwiązanie problemu lub jego zmniejszenie oraz zdecydować, co i jak należy 
zrobić. Potrzebują wsparcia tutora/nauczyciela, to oni jednak powinni wziąć na siebie główną 
odpowiedzialność za projekt, czuć się jego autorami i  przejąć przywództwo. Rola tutora/na-
uczyciela w projekcie realizowanym zgodnie z tą metodą polega na wyznaczeniu celów eduka-
cyjnych i prowadzeniu procesu refleksji w trakcie całego projektu – zadawaniu pytań na temat 
tego, co się dzieje, czego można się nauczyć i jak, co należy poprawić, co było trudne i jak to 
ułatwić itp. Tutor/nauczyciel powinien pomagać uczestnikom w poszukiwaniu rozwiązań, ale 
nie powinien im ich podsuwać ani wykonywać zadań za nich.

Service-learning sprawdza się przede wszystkim w kontekście pracy grupowej. Możliwe jest 
jednak wykorzystanie niektórych aspektów tej metody w pracy indywidualnej, zwłaszcza kie-
rowanej refleksji.

PRZYKŁAD
Student medycyny odbywający wolontariat w domu seniora mógłby bardzo skorzystać z metody Servi-

ce-learning. Pracując z tutorem postawiłby sobie cele związane z podejmowanymi działaniami związanymi 

ze zdrowiem seniorów, a potem na bieżąco omawiał z nim swoją pracę i konkretne pojawiające się w niej 

sytuacje pod kątem postawionych celów. Dzięki temu mógłby np. zyskać praktyczne umiejętności związane  

z pracą z seniorami, poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą geriatrii, ale też poznać swoje mocne strony w tego 

rodzaju pracy czy przyjrzeć się temu, co sprawia trudność i poddać refleksji to, jak radzić sobie z takimi trud-

nościami, a potem sprawdzić to w praktyce. A dom seniora zyskałby wsparcie wolontariusza tym bardziej 

zaangażowanego w działania placówki.

Service-learning to dobra metoda nauki pracy projektowej w zespole. Uczestnicy mogą po-
dzielić się między sobą zadaniami tak by, wspólnymi siłami, korzystając ze swoich talentów, już 
posiadanej wiedzy i umiejętności, zrealizować zaplanowany projekt odpowiadający na potrze-
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Wzajemność Przywództwo 
młodzieży

Proces 
uczenia się

Celowa, 
ukierunkowana 

refleksja nad 
procesem 

uczenia się



 
2022

SERVICE LEARNING W
 PRACY Z MŁODZIEŻĄ

PODRĘCZNIK DLA TUTORÓW, EDUKATORÓW
 I NAUCZYCIELI

A
lžbeta Brozm

anová G
regorová

Tam
ara Fabac

M
arta H

auser

Slađana N
ovota

D
iana Bere

Corina Pintea

M
ădălina Boțu

A
gnieszka Lissow

ska Lew
kow

icz

A
nna W

alas

Boglárka M
eggyesfalvi

Borbála Cecilia H
adrévy

Jana Šolcová

9

by lokalnej społeczności. Dzięki temu mogą rozwinąć wiedzę i podnieść swoje kompetencje 
związane z konkretnym zagadnieniem, ale też wzmocnić swoje kompetencje miękkie, związane 
z pracą w zespole. 

PRZYKŁAD
Przykładem zastosowania metody Service-learning w pracy z grupą może być działanie realizowane 

przez szkolny klub wolontariatu, np. zorganizowanie klubu gier planszowych dla osób starszych. Pomysł ta-

kiego klubu powinien pojawić się po rozpoznaniu potrzeb społeczności lokalnej, a młodzież powinna prze-

dyskutować go z seniorami. Chcąc zorganizować wydarzenie, młodzi ludzie musieliby zająć się różnymi 

kwestiami, takimi jak: wybór odpowiedniej sali, jej rezerwacja, rozmieszczenie w niej sprzętu, zaprosze-

nie seniorów i ustalenie terminów spotkań, zorganizowanie przekąsek i napojów, wybór gier, współpro-

wadzenie wydarzenia itp. Niektóre cele edukacyjne mogą być takie same dla całej grupy (np. ćwiczenie 

umiejętności komunikacyjnych: wydawanie poleceń, udzielanie wyjaśnień), ale niektóre powinny być zin-

dywidualizowane w zależności od roli i  zadań poszczególnych uczestników (np. zarządzanie budżetem, 

planowanie wydatków na przekąski itp.) Opiekun klubu może odgrywać rolę osoby pracującej z młodzieżą, 

wzmacniając proces uczenia się poprzez zachęcanie uczestników do refleksji nad etapami projektu oraz 

umiejętnościami, które nabywają.

Service-learning, oprócz uczenia konkretnych umiejętności, ukierunkowuje uczących się na 
refleksję nad problemami społeczności lokalnej, pomaga im nie tylko dostrzegać problemy, ale 
także szukać rozwiązań. W efekcie projekty opracowane tą metodą stają się często punktem 
wyjścia do kolejnych działań społecznych.

Service-learning wzmacnia u młodych ludzi:

• poczucie sprawstwa,

• odpowiedzialność (powodzenie całego projektu wymaga zaangażowania na wszyst-
kich etapach i wzięcia odpowiedzialności za konkretne zadania),

• efektywność,

• kompetencje przywódcze,

• umiejętności interpersonalne,

• krytyczne myślenie,

• zdolność do refleksji i autorefleksji,

• poczucie więzi ze społecznością lokalną,

• zwiększoną świadomość świata,

• wzrost świadomości własnych wartości,

• zaangażowanie społeczne,

• wiedzę i umiejętności związane z działaniami realizowanymi w projekcie (Astin 2000).
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1.2. RÓŻNICA W POJĘCIACH SERVICE-LEARNING, WOLONTARIAT I DZIAŁANIE EDUKACYJNE

W  kontekście koncepcji Service-learningu dokonuje się rozróżnienia pomiędzy pracą spo-
łeczną, wolontariatem, edukacją terenową (field education), stażami, działaniami edukacyjnymi 
i właśnie Service-learningiem (Fiske, 2001; Furco & Holland, 2005; Lipčáková & Matulayová, 
2012). Tak więc Service-learning odróżnia się od innych rodzajów działań zorientowanych na 
społeczność przez swoje powiązanie z  treściami programowymi/edukacyjnymi, które ma na 
celu wzbogacenie procesu zdobywania wiedzy i umiejętności przez lepsze zrozumienie tego, 
czego się uczy, promowanie odpowiedzialności obywatelskiej u młodych ludzi oraz wzmacnia-
nie społeczności (Bringle & Hatcher, 1996; Fiske, 2001; Rusu, Bencic, & Hodor, 2014).

Service-learning to podejście pedagogiczne, które łączy planowe uczenie się z pracą na rzecz 
społeczności lokalnej. W zależności od kontekstu, w jakim jest ujęty, service-learning może być 
powiązany z nauczaniem szkolnym (wymagania programowe na różnych przedmiotach w szko-
le, oparte na standardach edukacji formalnej) lub nauką pozaformalną (cele edukacyjne związane  
z różnymi umiejętnościami potrzebnymi w życiu, niezwiązane natomiast z konkretnym przed-
miotem szkolnym, ustalone przez osoby pracujące z młodzieżą przy okazji działań realizowa-
nych przez młodzież w  ich społecznościach). W  niniejszym podręczniku rozumiemy Servi-
ce-learning jako proces, w którym młodzi ludzie w swojej społeczności lokalnej odpowiadają 
na jej potrzeby i  przyczyniają się do rozwiązywania rzeczywistych problemów (część zwią-
zana z  działaniami społecznymi), robią to jednak zdobywając konkretną wiedzę i  umiejęt-
ności w  zaplanowany sposób (część edukacyjna). To sprawia, że service-learning jest kom-
pleksowym podejściem do nauczania młodzieży opartym na działaniu i  doświadczeniu 
(a nie suchej teorii). A co więcej pokazuje, jak uczyć się poprzez czynienie dobra dla innych. 
Service-learning w  tym przypadku łączy potrzeby społeczności i  konkretnych beneficjentów  
z potrzebami młodzieży, dając w efekcie podejście typu win-win, które przynosi widoczne dla 
społeczności rezultaty, a jednocześnie przyczynia się do znaczącego i trwałego uczenia się.

Wolontariat to dobrowolne działania na rzecz innych osób lub społeczności wykonywane 
dla dobra ogółu bez żadnej zapłaty. Wolontariat może być indywidualny lub grupowy, może 
mieć charakter formalny (gdy dzieje się przy jakiejś organizacji) lub nieformalny (gdy jest spon-
tanicznym działaniem ludzi, dostrzegających potrzeby innych i decydujących się działać). W ni-
niejszym podręczniku odnosimy się do wolontariatu formalnego, dziejącego się w ramach or-
ganizacji lub instytucji, planowanego jako sposób na aktywne uczestnictwo obywateli w życiu 
społecznym. W takiej sytuacji wolontariat podlega szeregowi procedur i regulacji, które różnią 
się w zależności od kraju. Można jednak wyróżnić trzy główne warunki, które muszą zostać 
spełnione, by dane działanie można było nazwać wolontariatem: 1. działanie z własnej woli 
i wyboru

1. bezpłatne (nawet jeśli koszty działania poniesione przez wolontariuszy są refundowane)

2. ukierunkowane na społeczność i dobro publiczne (działania na rzecz własnej rodziny lub 
mające na celu generowanie zysków finansowych nie są wolontariatem).
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Praktyki zawodowe i staże to czas nauki, kiedy uczniowie i studenci (stażyści) zdobywają 
konkretną wiedzę i umiejętności związane z ich dziedziną nauki. Praktyki zawodowa są częścią 
programu nauczania w szkołach zawodowych, technikach i na uniwersytetach. W ich ramach 
uczniowie i studenci odbywają praktyczny okres nauki (zazwyczaj poza salą lekcyjną), wcho-
dząc w interakcje z pracownikami firm, organizacji czy instytucji. Dzięki temu mogą zastosować 
w praktyce wiedzę i umiejętności, które zdobyli na dany temat w szkole czy na uczelni. Praktyki 
zawodowe są częścią programu nauczania, często są obowiązkowe, mają jasno określone cele 
edukacyjne związane z programem nauczania i są oceniane przez nauczycieli. Mimo tego, że 
praktyki mogą odbywać się w społeczności lokalnej, na rzecz osób potrzebujących czy w celach 
społecznych, zaangażowanie się w nie wynika z potrzeby uczenia się i zdobywania praktycz-
nych umiejętności, a nie z potrzeby niesienia pomocy innym, jak w przypadku wolontariatu.

Istnieją również inne rodzaje praktyk zawodowych czy staży, które przypominają programy 
szkoleniowe w miejscu pracy, gdzie studenci lub absolwenci studiów uczestniczą w krótkoter-
minowym intensywnym programie, podczas którego uczą się danej pracy (lub jej elementów). 
Te programy praktyk lub staży mają charakter opcjonalny, wykonywane są z własnej woli sta-
żysty i z wyraźnym zainteresowaniem z jego strony, aby się uczyć, zdobywać konkretne umie-
jętności i przygotować się do kariery w danej dziedzinie. W większości przypadków tego typu 
staże są płatne (zgodnie z ustawodawstwem w każdym kraju), ponieważ stażysta wykonuje 
w trakcie ich trwania konkretną pracę i zadania na rzecz pracodawcy, nawet jeśli sam równo-
cześnie się uczy (odnosząc osobiste korzyści).

Działania edukacyjne to każdy rodzaj działań, organizowanych w celu osiągnięcia jednego 
lub więcej celów edukacyjnych. Innymi słowy są to działania, które oferują zaplanowane do-
świadczenie uczenia się.  W pracy z młodzieżą spotykamy je często w różnych formach eduka-
cji pozaformalnej lub nieformalnej – może to być szkolenie, warsztat, teatr, forum, gra, itp. Mogą 
one być skierowane do zespołu wolontariuszy lub to sami wolontariusze mogą je prowadzić dla 
szerszej publiczności.

Biorąc pod uwagę fakt, że działania edukacyjne prawie zawsze są związane z misją orga-
nizacji, a więc z konkretną potrzebą społeczności, możemy łatwo pomylić działalność eduka-
cyjną z  projektem service-learningowym. Różnica leży przede wszystkim w  tym, że projekt 
service-learningowy musi zawierać działanie edukacyjne skierowane do młodych ludzi, któ-
rzy uczestniczą w danym projekcie – osiągają oni swoje cele edukacyjne (rozwojowe) przez 
realizację działania, które bezpośrednio służy społeczności. Na przykład działanie edukacyj-
ne polegające na szkoleniu, którego celem jest nauczenie zdrowych nawyków żywieniowych, 
w którym uczestniczą częściowo osoby ze społeczności lokalnej, a częściowo młodzież, z którą 
pracujemy, nie jest działaniem zgodnym z metodą Service-learning, ponieważ młodzież jedynie 
w nim uczestniczy, rozwijając swoją wiedzę tak samo jak inni uczestnicy szkolenia. Service-le-
arning wymaga aktywnego zaangażowania w planowanie i  tworzenie działań, a nie jedynie 
uczestnictwa. Jeśli młodzi ludzie byliby jednak zaangażowani też w przygotowanie szkolenia 
– opracowanie programu i materiałów, w jego organizację i promocję oraz inne działania z nim 



 
2022

SERVICE LEARNING W
 PRACY Z MŁODZIEŻĄ

PODRĘCZNIK DLA TUTORÓW, EDUKATORÓW
 I NAUCZYCIELI

A
lžbeta Brozm

anová G
regorová

Tam
ara Fabac

M
arta H

auser

Slađana N
ovota

D
iana Bere

Corina Pintea

M
ădălina Boțu

A
gnieszka Lissow

ska Lew
kow

icz

A
nna W

alas

Boglárka M
eggyesfalvi

Borbála Cecilia H
adrévy

Jana Šolcová

12

związane, wtedy taki projekt rzeczywiście mógłby być projektem typu Service-earning. Młodzi 
ludzie dzięki tym działaniom mogliby osiągnąć postawione cele rozwojowe (np. zdobyć umie-
jętności związane z planowaniem i przygotowaniem imprez, umiejętności logistyczne, facylita-
cyjne lub szkoleniowe). I w ten sposób osiągnięto by konieczną w przypadku metody Service-
-earning obustronność procesu – potrzeby społeczności zostają zaspokojone (potrzeba uczenia 
się o zdrowym odżywianiu), a młodzi ludzie realizują działania, dzięki którym rozwijają swoje 
kompetencje.

Praca społeczna w nauczaniu formalnym

Praca społeczna (ang. community service) jest pojęciem podobnym do Service-learning, czę-
sto pokrywającym się z nim. Są to działania społeczne, środowiskowe, indywidualne lub grupo-
we wykorzystywane w procesie nauczania, prowadzone w sposób zorganizowany i planowy. 
To działania społeczne prowadzone na rzecz lokalnej społeczności uczącego się, niezależne od 
interesów finansowych i regulowane prawnie. Na Węgrzech od 2016 r. warunkiem przystą-
pienia do egzaminów maturalnych jest wykonanie 50 godzin prac społecznych. Zapewnienie 
uczniom możliwości wypełnienia tego obowiązku leży po stronie dyrekcji szkoły. Prace spo-
łeczne mogą być podejmowane w  instytucjach państwowych, komunalnych, cywilnych, ko-
ścielnych itp. Wychowawca klasy (mentor) może przeprowadzić maksymalnie 5 godzin zajęć 
przygotowawczych dla uczniów, a następnie maksymalnie 5 godzin zajęć podsumowujących.

SERVICE-LEARNING WOLONTARIAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE

= projekt społeczny, dzięki któ-
remu młodzi ludzie przyczyniają 
się do rozwiązywania rzeczywi-
stych problemów, zdobywając 
konkretną wiedzę i umiejętności  
w zaplanowany sposób.

- Zaangażowanie uczestników 
jest dobrowolne.

- Ich działalność jest nieodpłat-
na.

- Następujący tu proces uczenia 
się ma charakter celowy i jest 
zaplanowany.

= działanie lub czynność wyko-
nywana przez jednostki (samo-
dzielnie lub w grupach) na rzecz 
innych ludzi lub społeczności dla 
wspólnego dobra.

- Zaangażowanie wolontariuszy 
jest dobrowolne.

- Ich działalność jest nieodpłat-
na.

- Występujący proces uczenia 
się zazwyczaj nie jest zaplano-
wany ani przemyślany, dzieje się 
niejako przy okazji. 

= działania przynoszące do-
świadczenie edukacyjne.

- Zaangażowanie młodzieży jest 
tu dobrowolne lub wynika  
z programu szkolnego.

- Działalność młodzieży jest (za-
zwyczaj) nieodpłatna.

- Nauka jest zaplanowana, na-
stępuje jednak po prostu przez 
uczestnictwo, a NIE przez dzia-
łanie dla społeczności.

Przejście od wolontariatu do Service-learningu

Przejście od wolontariatu lub działań edukacyjnych do Service-learningu może dokonać się 
przez dodanie jednego lub więcej z następujących kluczowych elementów: 1. programu na-
uczania dopasowanego do podejmowanych działań społecznych oraz 2. badania potrzeb spo-
łecznych i zaplanowania działań projektowych w oparciu na tych potrzebach, 3. refleksji zwią-
zanej z podjętymi przez młodzież działaniami społecznymi w kontekście postawionych celów 
rozwojowych i edukacyjnych założeń projektu.
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Koncepcje Service-learningu i  wolontariatu mogą być postrzegane jako bardzo podobne, 
zwłaszcza, że mówimy o Service-learningu w kontekście edukacji pozaformalnej (gdzie praca 
metodą Service-learnigu może być bardzo podobna do wolontariatu).

Istnieje jednak kilka różnic pomiędzy tymi dwoma podejściami. W Service-learningu uczenie 
się jest zamierzone, zaplanowane i starannie sprawdzane. W wolontariacie, oprócz korzyści dla 
społeczności i (zazwyczaj pozytywnego) wpływu na beneficjentów, również można dostrzec 
wymiar edukacyjny (wolontariusze nabywają pewna wiedzę i umiejętności). Jest to jednak efekt 
uboczny, dodatkowa korzyść, a nie główny cel zaangażowania w wolontariat.

Co więcej, istnieje również różnica w  sposobie, w  jaki te działania są planowane i  prze-
prowadzane przez ich facylitatorów (czyli osoby pracujące z  młodzieżą), jeśli w  obu przy-
padkach stroną zaangażowaną jest młodzież. Model Service-learningu wykorzystuje cztero-
etapowe podejście z  bardzo konkretnymi elementami i  wytycznymi w  każdej fazie projektu, 
silnie wzmacniając młodych ludzi przy wymyślaniu i planowaniu działań, przy zaangażowa-
niu we wszystkie etapy projektu oraz przy uczeniu się poprzez działanie – zarówno przez 
zaangażowanie społeczne, jak i  pracę zespołu. W  działaniach wolontariackich najczęściej 
podejście jest inne, wolontariusze przychodzą, by wesprzeć jakąś sprawę lub wykonać kon-
kretne zadanie, i  robią to w  istniejącym już otoczeniu, gdzie beneficjenci są jasno określe-
ni, ich potrzeby są znane, a sposób interwencji został już ustalony przez organizację podej-
mującą się tego zadania. Wolontariusze poświęcają więc swój czas, energię, umiejętności  
i pomysły na rzecz projektu, który zazwyczaj został już wcześniej przygotowany i stają się po 
prostu wykonawcami jakichś jego części. Nie oznacza to oczywiście, że nie zdarzają się sy-
tuacje, w których to właśnie wolontariusze dostrzegają pewną potrzebę i zaczynają tworzyć 
projekt, który ją rozwiąże, przejmując inicjatywę i doprowadzając go do końca.

Również w wolontariacie istnieją różne sposoby zaangażowania wolontariuszy – biorą oni 
na siebie różne części projektu lub programu, wnoszą swój wkład w różnych obszarach, w za-
leżności od swojej dostępności i umiejętności, a efekt jest wynikiem ich wspólnego zaangażo-
wania, bowiem każdy wykonuje swoją mniejszą lub większą część. W Service-learningu, gdy 
grupa młodych ludzi zdecyduje się na projekt, będą w niego zaangażowani w pełni, od począt-
ku do końca, czyniąc go całkowicie swoim.

Widząc te różnice dość łatwo można przekształcić klasyczny wolontariat w  projekt typu 
Service-learning przez dokładniejsze zaplanowanie go i  jasne określenie od samego począt-
ku celów rozwojowych dla zaangażowanej młodzieży (które można rozwinąć lub wzmocnić 
w trakcie realizacji projektu). Kolejny element do dodania do standardowego wolontariatu, aby 
stał się on projektem typu Service-learning, to ustrukturyzowane podejście – od przygotowa-
nia, przez realizację, refleksję i świętowanie – połączone z uważnością towarzyszącą realizacji 
każdego z etapów i z obserwacją korzyści rozwojowych, jakie projekt daje uczestnikom. Re-
fleksja nad działaniami i procesem uczenia się oraz sposób zakończenia projektu (połączony ze 
świętowaniem sukcesów) mają kluczowe znaczenie dla całego projektu realizowanego zgodnie 
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z metodologią Service-learning (więcej na ten temat w kolejnych rozdziałach). Nie oznacza to 
jednak, że w wolontariacie rozumianym klasycznie refleksja i świętowanie sukcesów nie wystę-
pują – są one również częścią profesjonalnego podejścia do zarządzania pracą wolontariuszy, 
związanego z ich motywacją i utrzymaniem ich w organizacji.

W przypadku metody Service-learning są to jednak jej integralne elementy, wynikające z jej 
założeń edukacyjnych. Mogą zapewnić sukces inicjatywy, zapewnić widoczność efektów oraz 
sprawić, że te efekty będą zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych – zarówno dla społecz-
ności (beneficjentów i organizacji partnerskiej), jak i młodych ludzi (czyli głównych aktorów).

Działanie typu Service-learning może stać się również podejściem wolontarstycznym. Bę-
dzie tak, kiedy nacisk na naukę zostanie odłożony na bok, a priorytetem stanie się działanie 
społeczne i  jego wpływ na lokalną społeczność czy okolicę, pozytywna zmiana, wynikająca 
z zaangażowania młodzieży.

1.3. O SERVICE-LEARNINGU W KONTEKSTACH KRAJOWYCH

Kontekst słowacki

Na Słowacji Service-learning zarówno w  edukacji formalnej, jak i  nieformalnej jest nową 
i wciąż prawie nieznaną strategią pedagogiczną. W ostatnich latach staje się jednak coraz bar-
dziej popularny, zwłaszcza na jednym ze słowackich uniwersytetów – Uniwersytecie Mateja 
Bela w Bańskiej Bystrzycy, gdzie działania edukacyjne wykorzystujące metodę Service-learning 
podejmowane są we współpracy z Platformą Centrów i Organizacji Wolontariatu (PDCO) i Cen-
trum Wolontariatu w Bańskiej Bystrzycy. Specyfiką rozwoju Service-learningu w warunkach 
słowackich jest jego powiązanie z edukacją na rzecz wolontariatu i zaangażowania obywatel-
skiego. W kwietniu 2018 r. została przyjęta przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań Naukowych 
i Sportu „Strategia edukacji dzieci i młodzieży na rzecz wolontariatu na Słowacji” (Koncepcia 
výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu; 2018). Strategia ta postrzega wolontariat 
jako temat przekrojowy i przestrzeń do uczenia się opartego na refleksji nad doświadczeniem, 
a tym samym promuje pogląd, że dzieci i młodzież powinny być prowadzone przez pedagogów 
w kierunku aktywnego uczestnictwa i proaktywnego podejścia w rozwiązywaniu problemów 
społecznych, pomagania innym poprzez działania wolontariackie, ale także w kierunku zacho-
wań inkluzywnych oraz postaw i wartości prospołecznych. Ta strategia opiera się na zasadach 
Service-learningu, czyli uczenia się przez działania na rzecz innych, a jej celem jest stworzenie 
warunków do edukacji na rzecz wolontariatu na wszystkich poziomach kształcenia (w tym na 
uczelniach wyższych). Strategia i jej praktyczne wdrożenie powinny pomóc wolontariatowi stać 
się naturalną częścią stylu życia ludzi i społeczności na Słowacji, a tym samym połączyć edukację  
z prawdziwym życiem. Istnieje możliwość kształcenia nauczycieli w zakresie Service-learningu 
(przez PDCO), dostępna jest też metodologia SL w języku słowackim. W organizacjach mło-
dzieżowych wolontariat jest częścią edukacji nieformalnej, ale łączenie doświadczenia wolon-
tariusza z  procesem edukacyjnym i  refleksja nad tym doświadczeniem przez młodych ludzi 
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jest zazwyczaj bardzo rzadką praktyką, dlatego wiele działań wolontariackich młodych ludzi 
pozostaje jedynie doświadczeniem bez wyraźnie określonych celów edukacyjnych.

Kontekst rumuński

W  Rumunii Fundacja New Horizons intensywnie promuje Service-learning w  eduka-
cji formalnej i  wokół niej. Dzieje się to od 2004 r. dzięki długoterminowej inwestycji w  klu-
by IMPACT, których Fundacja założyła ponad 180 w  szkołach w  całej Rumunii. Mimo tego, 
że działania klubów odbywają się poza programem nauki szkolnej i nie są celowo ukierunko-
wane na konkretne cele edukacyjne zawarte w programie nauczania, działania te są zgodne 
z procesami uczenia się pozaformalnego, mają jasno określone cele edukacyjne i są umiejsco-
wione w  kontekście społeczności lokalnej, z  silnym naciskiem na wpływ na tę społeczność. 
Można powiedzieć, że kluby IMPACT są hybrydą pomiędzy pracą społeczną a Service-lear-
ningiem, czymś z  pogranicza edukacji nieformalnej i  zaangażowania społeczności szkolnej. 
Nauczyciele, którzy prowadzą kluby IMPACT, mogą wejść w rolę tutorów/pracowników mło-
dzieżowych, nawet jeśli nadal są zakotwiczeni w swojej formalnej roli edukacyjnej. W latach 
2004-2008, kiedy Pro Vobis zaczął zgłębiać tę wywodzącą się ze Stanów Zjednoczonych 
koncepcję, a następnie przekazał ją swojemu lokalnemu odpowiednikowi – Centrum Wolon-
tariatu Cluj-Napoca (CVCN), inne organizacje pozarządowe również zaczęły zajmować się 
Service-learningiem. CVCN wdrożyło pilotażowy projekt Service-learningu, pracując z ucznia-
mi szkół średnich w ramach projektu „Uczniowie dla społeczności”, polegający na opracowaniu  
i przeprowadzeniu szkolenia wprowadzającego do tej metody dla innych 8 lokalnych centrów 
wolontariatu w Rumunii, które wdrożyły próbne działania Service-learningowe w swoich spo-
łecznościach. CVCN stworzyło również broszurę na temat Service-learningu – małe badanie na 
temat tego, jak można zaadaptować tę metodę do realiów lokalnych szkół.

Na poziomie krajowym od 2003 r. próbowano stworzyć Narodową Strategię Działania 
Społecznego, realizowaną w  szkołach średnich, specjalnych i  placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych. Funkcjonowała ona do 2007 r. W ciągu 3 lat działalności ponad 1200 szkół 
zaangażowało się w działania i ponad 100 000 uczniów zostało zgłoszonych jako wolonta-
riusze. Program uznano za udany, nie udało się go jednak utrzymać ani rozszerzyć na inne 
typy szkół. Od 2014 r. prawo dotyczące wolontariatu w Rumunii jasno określa minimalny wiek 
wolontariusza (15 lat), pozostawiając tym samym wiele działań wolontariackich wcześniej wy-
konywanych w  szkołach lub proponowanych przez nauczycieli swoim uczniom poza rama-
mi prawnymi wolontariatu. Pro Vobis zaczął promować koncepcję edukacji do wolontariatu, 
aby grupy uczniów angażujących się w życie społeczności nie zniechęcały się do podejmo-
wania działań i  służyły swoim społecznościom w  sposób zorganizowany. Bardzo niewiele 
z tych działań ma jednak jasno określone cele edukacyjne, będące częścią szkolnego progra-
mu nauczania. W dziedzinie szkolnictwa wyższego Uniwersytet Babes-Bolyai w Cluj-Napoca  
w ostatnich latach zaangażował się w projekty Erasmus+, rozwijając wraz z innymi partnerami 
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koncepcję Service-learningu wśród swoich studentów, badając, jak można ją wdrożyć, oraz 
tworząc narzędzia dla nauczycieli, aby mogli prowadzić zajęcia w  ramach Service-learningu 
(więcej szczegółów: www.slihe.eu).

Kontekst polski

W Polsce zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej Service-learning jest nieznaną 
praktyką pedagogiczną. Choć w  wielu szkołach działają kluby wolontariatu, ich koordynato-
rzy nie znają metodologii Service-learningu. Najczęściej organizują oni krótkoterminowe akcje 
wolontariackie, np. zbieranie śmieci czy sprzątanie w swojej okolicy. Uczniowie dostają łatwe 
zadania i rzadko pracują w zespole projektowym. Wyjątkiem jest American School of Warsaw, 
która realizuje projekty service-learningowe, aby „rozwijać cechy profilu ucznia IB poprzez za-
stosowanie i poszerzanie umiejętności i wiedzy w realnym świecie”. Szkoła ta wdraża pomysły, 
które wynikają z inicjatyw indywidualnych lub grupowych, powiązań programowych lub ziden-
tyfikowanych potrzeb społeczności.

W organizacjach pozarządowych osoby pracujące z młodzieżą organizują wolontariat ina-
czej niż w szkołach, nadal jednak bez wykorzystania metodologii Service-learningu. Zazwyczaj 
proponują konkretne zadania do wykonania, a wolontariusze decydują, które z nich ich intere-
sują. Niektórzy młodzi ludzie związani z organizacjami pozarządowymi angażują się w projekty 
społeczne moderowane przez pracowników tych organizacji, w tych przypadkach pracują nad 
projektem jako zespół, koncentrując się jednak bardziej na działaniu niż na procesie uczenia się. 
W Polsce brakuje metodologii uczenia młodzieży poprzez aktywizm społeczny. Service-lear-
ning mógłby być bardzo przydatny w tych obszarach, szczególnie w szkołach i organizacjach 
pozarządowych.

Kontekst węgierski

Na Węgrzech metodologia Service-learningu jest mało znana w sektorze edukacyjnym. Ele-
menty tej metody są wykorzystywane w pracy zwłaszcza przez instytucje szkolnictwa średniego, 
takie jak edukacja oparta na projektach, praktyki pedagogiki eksperymentalnej i praca społeczna.  
W  szkolnictwie wyższym są one dopiero wprowadzane. Międzynarodowy Rok Wolontaria-
tu 2001 okazał się ważnym momentem w rozwoju sektora młodzieżowego, ponieważ zacie-
śnił współpracę między sektorem edukacji, różnymi ministerstwami i organizacjami pozarzą-
dowymi, a także utorował drogę do uznania edukacji pozaformalnej i ustawy o wolontariacie 
na Węgrzech, jak również utworzenia Fundacji Narodowego Centrum Wolontariatu (Önkéntes 
Központ Alapítvány). Na początku pierwszej dekady lat 2000, wraz z przyjęciem Narodowej 
Strategii Wolontariatu (NVS), położono większy nacisk na systematyczny rozwój świadomo-
ści społecznej i  umiejętności społecznych młodych ludzi. Przez ostatnią dekadę wolontariat 

http://www.slihe.eu
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młodzieżowy był traktowany priorytetowo, czego przykładem jest wprowadzenie obowiązku 
odbycia szkolnej służby społecznej (idea nieco podobna do Service-learningu) przez wszyst-
kich uczniów szkół średnich. Chcąc otrzymać świadectwo ukończenia szkoły średniej, ucznio-
wie są zobowiązani do odbycia 50 godzin takiej służby, co „oznacza działalność społeczną 
oraz działania na rzecz ochrony środowiska, a  także ich wykorzystanie w edukacji w  formie 
pracy indywidualnej lub grupowej na rzecz społeczności lokalnej ucznia, odbywające się  
w zorganizowanych ramach i niezależnie od interesów finansowych” (Ustawa o edukacji pu-
blicznej). Jednym z głównych celów szkolnej służby społecznej jest wzmacnianie społeczności 
lokalnych, jej cele edukacyjne obejmują jednak również rozwijanie aktywnej postawy obywa-
telskiej. 

Obowiązkowa szkolna służba społeczna jest ściśle związana z wolontariatem, stanowi jed-
nak odrębne pojęcie. „Koncepcje pracy społecznej i wolontariatu mają pewne cechy wspólne 
– obydwie mają służyć dobru publicznemu, obydwie przynoszą korzyści osobom je wykonują-
cym i ich otoczeniu, niosą też ze sobą większe wartości. Dzięki takim działaniom pogłębia się 
świadomość zaangażowania społecznego i poczucie odpowiedzialności. A ponadto obydwie 
mogą przynieść korzyści osobom je wykonującym w późniejszym etapach życia lub przy po-
szukiwaniu zatrudnienia” (NVS, 2012 s. 3). Religijne i pozarządowe organizacje obywatelskie 
na Węgrzech udzielają się na polu edukacji nieformalnej i wolontariatu, często prowadząc szko-
lenia metodyczne dla edukatorów i pracowników społecznych na te tematy. Dzięki tym szko-
leniom wiele koncepcji, podobnych w duchu do Service-learningu, zostaje wprowadzonych do 
programów szkolnej pracy społecznej i wolontariatu.

Kontekst chorwacki

Koncepcja Service-learningu jako metodologii pedagogicznej nie jest w Chorwacji całkowicie 
nieznana. W systemie formalnym istnieją dowody na to, że Service-learning stanowi integral-
ną część niektórych programów studiów na poziomie uniwersyteckim (np. elementy składowe 
Uniwersytetu w Rijece, Uniwersytetu w Zagrzebiu itp.). W tych przypadkach Service-learning 
jest rozumiany jako środek realizacji trzeciej (obywatelskiej) misji uniwersytetów oraz jako me-
toda uczenia się i nauczania. Sytuacja na niższych poziomach edukacji formalnej (szkoła pod-
stawowa i średnia) jest nieco inna. Choć Service-learning nie jest uznawany za koncepcję re-
alizowaną w systemie szkolnym, to w szkołach podstawowych, a zwłaszcza średnich, można 
zaobserwować trend, na który warto zwrócić uwagę – opracowywanie i wdrażanie szkolnych 
programów wolontariatu (szkolnych klubów wolontariusza) w ramach edukacji obywatelskiej 
jako przedmiotu międzylekcyjnego. Praktykę tę można interpretować jako metodę przygoto-
wania młodzieży do aktywnej roli w społeczności, ale także jako sposób na zdobycie cennych 
kompetencji, które można odnieść do programu szkolnego. Ważnym wskaźnikiem gotowości 
młodzieży, jej aktywnego zaangażowania w życie społeczne oraz potrzeby uczenia się przez 
doświadczenie jest liczba młodych osób (15-30 lat) zaangażowanych w wolontariat w Chor-
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wacji. Młodzież stanowi tu prawie połowę populacji wolontariuszy (48% w 2019 r., Minister-
stwo Demografii, Rodziny, Młodzieży i Polityki Społecznej). Organizacje społeczeństwa oby-
watelskiego (CSO), które ściśle współpracują i są postrzegane jako cenny i niezbędny partner 
w  programach nauczania Service-learningu i  programach wolontariatu szkolnego, stanowią 
największą liczbę organizacji angażujących wolontariuszy w Chorwacji (86% w 2019 r., Mi-
nisterstwo Demografii, Rodziny, Młodzieży i Polityki Społecznej). Nawet jeśli CSO nie mają na 
celu wdrażania programów service-learningowych na własną rękę, ich praca, szczególnie po-
przez programy wolontariackie, stanowi logiczny sposób połączenia wolontariatu z uczeniem 
się i zdobywaniem kompetencji w konkretnej dziedzinie. Wiele elementów metodologii Servi-
ce-learningu jest wykorzystywanych w takich programach wolontariatu lub innych programach 
ukierunkowanych na uczenie się pozaformalne. Chcąc w pełni wykorzystać metodologię Servi-
ce-learningu, konieczne byłoby jednak bardziej ustrukturyzowane podejście.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Najważniejsze elementy metody Service-learning to wzajemność, przywództwo 

młodzieży, uczenie się i refleksja.

 ; Service-learning różni się od wolontariatu, staży i praktyk zawodowych, działań 
edukacyjnych w pracy z młodzieżą i od pracy społecznej.

 ; Można przejść od wolontariatu i działań edukacyjnych do Service-learningu.

 ; Kontekst funkcjonowania Service-learningu w różnych krajach jest różny i w od-
niesieniu do niego należy rozwijać tę metodę w danym kraju.
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Jana Šolcová2. ZASADY SERVICE-LEARNINGU W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Termin zasada, inaczej norma, reguła (ang. principle, maxim, niem. regel, wł. regola, łac. re-

gula) oznacza to, od czego coś pochodzi lub z czego coś jest znane. W najbardziej ogólnym 
znaczeniu jest to maksyma, punkt wyjścia, myśl przewodnia, podstawowa reguła postępowa-
nia, pochodzenie, najwyższa zasada, założenie, podstawowa idea. Natomiast w odniesieniu do 
Service-learningu będziemy mówić o zasadach jako o standardach, których należy przestrze-
gać przy pracy tą metodą, żeby osiągnąć odpowiednią jakość działań.

Podczas realizacji projektów Service-learningu możemy doświadczyć różnych sytuacji. Nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć ich wszystkich i przygotować tutorów/nauczycieli i młodzieży 
na wszystko, co ich spotka. Dlatego tak ważne są zasady, wytyczające sposób pracy metodą 
Service-learning. Kiedy pojawią się wątpliwości, warto odnieść się właśnie do nich i podążać 
w wytyczonym przez nie kierunku.

Zasady pracy z młodzieżą w projektach Service-learningu:

• przywództwo młodzieży,

• atmosfera sprzyjająca uczeniu się,

• dorosły jako model,

• zabawa,

• docenienie, uznanie,

• inspiracja przykładami dobrych praktyk,

• ukierunkowana motywacja,

• szacunek dla specyficznych potrzeb.

Zasady tworzenia projektów Service-learningu:

• pierwszeństwo potrzeb nad pomysłem,

• praca ze społecznością, a nie dla społeczności,

• bilans korzyści,

• zasada długoterminowości,

• rosnące wymagania,

• elastyczność, różnorodność i możliwość wyboru.

Zasady wspierające powiązanie celów rozwojowych (edukacyjnych) z celami społecznymi:

• wyraźne powiązanie doświadczenia uczestnika z celami i treściami kształcenia,

• uczenie się na podstawie własnych doświadczeń,

• refleksja nad doświadczeniem,

• różnorodność i przekrojowy charakter działań.
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2.1. ZASADY PRACY Z MŁODZIEŻĄ W PROJEKTACH SERVICE-LEARNINGU

PRZYWÓDZTWO MŁODZIEŻY

Wolontariat kierowany przez młodzież to wizja, zgodnie z którą młodzi ludzie pomagają 
wdrażać, zarządzać i nadzorować rozwój w swoich społecznościach lokalnych i szerzej w spo-
łeczeństwie oraz odgrywają główną rolę w podejmowaniu decyzji o podziale zasobów (Re-
stless Development, 2016; Kahn, et al., 2009). Ta wizja ma źródło w przekonaniu, że młodzi 
ludzie to bogactwo, a ich energia i talenty powinny i mogą być wykorzystane.

Młodzi ludzie powinni w jak największym stopniu angażować się w planowanie, wdrażanie 
i ewaluację projektów społecznych. Powinni czuć się ich autorami, liderami działań, brać za nie 
odpowiedzialność, a nie tylko je realizować. Wymaga to stworzenia odpowiedniej atmosfery 
pracy i motywującego podejścia ze strony osoby z nimi pracującej. Chodzi o to, by szanować 
ich pomysły i intencje. Jeśli uczestnicy są osobiście zaangażowani w przygotowanie i realizację 
projektu, będą brać również większą odpowiedzialność za wykonanie zadań (to naturalne, skoro 
sami je zaplanowali). W praktyce okazuje się, że zazwyczaj jest to większe wyzwanie dla osób, 
które z nimi pracują, niż dla nich samych. Ważne, aby tutor czy nauczyciel nie tylko kierował 
młodzieżowym młodzieży i go słuchał, ale także by pozwolił młodzieży przejąć prowadzenie. 
W fachowych publikacjach znajdujemy kilka narzędzi, które pomagają zrozumieć przywództwo 
młodzieży jako spectrum następujących po sobie możliwości (rysunek 1).

Rysunek 1. Spektrum przywództwa młodzieży

Źródło: Movement Strategy Center (2015)

Młodzież 
jako beneficjenci

Uczestnictwo młodzieży

Pilotowanie projektu 
przez młodzież

Częściowa koordynacja projektu 
przez młodzież

Realizacja projektu 
przez młodzież 

Przywództwo 
młodzieży 

dorośli realizują projekt na rzecz młodzieży

młodzież sporadycznie wnosi wkład w podej-
mowanie decyzji projektowych, gdy zlecają jej 
to dorośli pracownicy

działania inspirowane przez młodzież

młodzież odgrywa merytoryczne i znaczące 
role w kierowaniu projektem, w tym związane 
z zarządzaniem i planowaniem

młodzież odpowiada za większość zadań 
w projekcie  i koordynuje codzienne działania

młodzież w pełni odgrywa rolę lidera projektu i odpowia-
da za większość działań w projekcie, mając przy tym od-
powiednie wsparcie dorosłych pracowników
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Według Movement Strategy Center (2015), akcja prowadzona przez młodzież to taka, w któ-
rej młodzież decyduje, co i jak zostanie zrobione. Przywództwo młodzieży nie musi oznaczać 
„braku zaangażowania lub roli dorosłych”. Oznacza raczej specyficzną relację między młodzie-
żą a dorosłymi, w której dorośli wspierają młodzież w zdobywaniu umiejętności i informacji oraz 
uczeniu się podejmowania decyzji dotyczących organizacji czy instytucji, w których się znajdują.

DOROSŁY JAKO MODEL

Osoba pracująca z młodzieżą powinna być wzorem do naśladowania w realizacji projektów 
Service-learningu i powinna wspólnie z młodzieżą wykonywać działania wolontariackie. Jeśli 
tutor czy nauczyciel nie będzie sam aktywny, nie może wymagać od młodzieży wysokiego po-
ziomu aktywności. Dorosły nie powinien stawiać się w roli przełożonego, a raczej facylitatora 
lub przewodnika i wspierać młodych ludzi w działaniach. Kluczem do sukcesu jest wzbudzenie 
u młodzieży zainteresowania. Organizacja działań w ramach Service-learningu powinna być 
jak najbardziej nieformalna, chodzi o stworzenie swobodnego środowiska, w którym wolon-
tariusze czują się mile widziani, szanowani i doceniani. Potrzebują jakiejś formy wsparcia i po-
rady, ale nie potrzebują szefa. Docenią osobę, która ich wesprze, gdy będą tego potrzebować, 
i pomoże pójść naprzód (zrealizować bardziej skomplikowane zadania), gdy będą na to gotowi.

☺ Organizacja młodzieżowa zaangażowała się w pomoc w ośrodku pomocy społecznej. 
Uczestnicy stwierdzili, że placówka potrzebuje pomocy przy remoncie terenów zewnętrznych, 
aby beneficjenci mogli przebywać w parku. Wszyscy młodzi ludzie rozpoczęli rano pracę wy-
znaczoną im przez dwóch liderów, ale z czasem zaczęli się śmiać i szeptać. Dwaj liderzy chodzili 
cały dzień z aparatami fotograficznymi w rękach i poza tym, że robili zdjęcia wolontariuszom, 
fotografowali też kwiaty, chrząszcze i ukończone prace.

ATMOSFERA SPRZYJAJĄCA UCZENIU SIĘ

Jedną z podstawowych przesłanek i zasad Service-learningu jest uczenie się! Chcąc rozwijać 
w młodzieży zainteresowanie procesem uczenia się, musi ono stać się częścią naszej kultury 
organizacyjnej. Zasada rozwoju powinna nas prowadzić w pracy z młodymi ludźmi i każda oso-
ba z naszej organizacji czy instytucji, która wchodzi w kontakt z młodzieżą powinna ją wspierać.

ROZRYWKA

Wolontariat powinien przynosić zaangażowanym młodym ludziom radość, spełnienie i sa-
tysfakcję. Daje przestrzeń do rozwiązywania ciekawych zagadnień, co ma wpływ zarówno na 
zaangażowaną w to osobę, jak i na społeczność. Energia młodych ludzi przełożona na wyzwa-
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nie, pozwalające im wykorzystać własne umiejętności i wiedzę dla dobra innej osoby lub grupy, 
może stać się źródłem wewnętrznego spełnienia.

☺ Korzyści płynące z wolontariatu często wskazywane w różnych badaniach to: pozna-
wanie nowych ludzi, radość życia, zabawa, radość ze spędzania wolnego czasu, redukcja lęku 
i depresji itp.

DOCENIENIE I UZNANIE

Gdy celem wolontariatu jest długofalowa pomoc innym i społeczności, to największą nagrodą 
jest satysfakcja i  motywacją do przyszłej pracy i  zaangażowania społecznego. Zdobyte do-
świadczenie docenione przez społeczność przekłada się na przyszłe działania i relacje. Pomaga 
budować samoświadomość i wiarę w siebie. Wreszcie, co nie mniej ważne, gdy młodzi ludzie 
czują się docenieni i uznani (zarówno przez organizację, w ramach której działają, jak i przez 
swoją społeczność) budzi to w nich entuzjazm i zapał do dalszych działań, stają się aktywnymi, 
świadomymi i kreatywnymi obywatelami.

☺ Oto przykładowy fragment nominacji nagrodzonego projektu w konkursie dla wolon-
tariuszy („Serce na dłoni”, kategoria: Młody Wolontariusz do 30. roku życia): „Godne podziwu 
i bardzo inspirujące jest to, jak od najmłodszych lat zaledwie 11-letni chłopiec wykazuje tak 
intensywne zainteresowanie pomaganiem i uszczęśliwianiem ludzi, w tym beneficjentów pla-
cówek pomocy społecznej. Wykorzystuje on również swój dar przemawiania, aby opowiadać 
swoim rówieśnikom i opinii publicznej o różnego rodzaju działaniach beneficjentów”.

INSPIRACJA PRZYKŁADAMI DOBRYCH PRAKTYK

W celu dobrego funkcjonowania i wspierania projektów service-learningowych potrzebne 
jest środowisko, w którym można znaleźć wiele dobrych i udanych przykładów projektów wo-
lontariackich i działań edukacyjnych. Ważne jest, aby te przykłady były łatwo dostępne zarów-
no dla koordynatorów, jak i dla młodzieży, oraz aby były one wykorzystywane podczas realizacji 
projektów. System powinien także inspirować różne formy wolontariatu – od tych jednorazo-
wych, poprzez różne formy działań krótkoterminowych, po długoterminowe.
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UKIERUNKOWANA MOTYWACJA

Młodzi ludzie mogą tracić motywację, dlatego warto ich regularnie zachęcać, utrzymywać 
z nimi bliższy kontakt, a także doceniać ich działania – zarówno nieformalnie przez udzielanie 
budujących informacji zwrotnych czy podkreślanie dokonań, jak i formalnie, np. przez wręczenie 
certyfikatów czy wystawienie rekomendacji. Młodzież może robić w czasie wolnym przeróżne 
rzeczy, stoi przed nią naprawdę wiele możliwości, tym większą rolę w pracy z nią pełnią moty-
watory (zewnętrzne bodźce, zjawiska lub wydarzenia, które wzbudzają lub zaspokajają potrze-
by uczestników). Dla młodych wolontariuszy (którzy przecież nie utrzymują się sami) bardzo 
ważne jest też pokrycie kosztów związanych z wolontariatem (transport, podróż, wyżywienie 
itp.).

Więcej informacji na temat podtrzymywania motywacji uczestników w rozdziale 2.3.

☺ Sposoby motywowania wolontariuszy, które sprawdziły się w organizacjach młodzie-
żowych:

- Wspólne spędzanie czasu z młodymi ludźmi, np. regularne spotkania bezpośrednie, gru-
py na portalach społecznościowych, blogi i vlogi o ich działaniach, zachęcanie do aktywności 
w trakcie realizacji projektów, wsparcie działań, w które są zaangażowani, przez pracowników 
lub inne osoby.

- Docenianie zaangażowania młodzieży i  promocja ich działań, np. regularne informacje 
o wolontariacie na stronie internetowej organizacji, nominacje w ramach nagród regionalnych 
i krajowych, zapewnienie walidacji wolontariatu, nabytych i rozwiniętych umiejętności, zapew-
nienie wolontariuszom rekomendacji nie tylko przy przyjmowaniu na studia, ale także przy po-
szukiwaniu pracy, podczas pobytów studyjnych za granicą itp.

SZACUNEK DLA SPECYFICZNYCH POTRZEB

Jeśli w wolontariat zaangażowana jest młodzież ze specjalnymi potrzebami, należy wziąć 
je pod uwagę razem z  sytuację społeczną (należy zapewnić potrzebną ilość czasu, zadbać 
o obecność potrzebnych osób, ich dostępność lub inne formy pomocy). Dobrze jest znać po-
tencjał młodzieży o specjalnych potrzebach, wiedzieć, w czym młodzi ludzie mogą pomóc lub 
w czym się wyróżniają, i wykorzystywać to, powierzając im zadania, w których odniosą sukces.

☺ Młodzież postanowiła zorganizować sprzedaż charytatywną na stoisku podczas jar-
marku bożonarodzeniowego, aby uzyskać fundusze na kontynuację wolontariatu w ośrodku. 
Zadaniem młodzieży było wykonanie ciekawych ozdób i dekoracji świątecznych podczas zajęć 
twórczych. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z warsztatów, jedynie Karol, który porusza się na 
wózku inwalidzkim i ma problemy z utrzymaniem czegokolwiek w ręku, nie czuł się zaangażo-
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wany. Zauważył to jednak jego przyjaciel Peťo i zapytał, co chciałby zrobić w ramach jarmarku. 
Karol uwielbiał rozmawiać, więc chciał sprzedawać rzeczy na straganie. Młodzież podzieliła 
więc między siebie zadania w taki sposób, że zawsze ktoś był z Karolem na straganie, a on 
mógł podawać produkty i odbierać zapłatę. Zrobili też dla niego paletę, żeby był widoczny za 
ladą.

2.2. ZASADY TWORZENIA PROJEKTÓW SERVICE-LEARNINGU

PIERWSZEŃSTWO POTRZEB NAD POMYSŁEM

Przed przystąpieniem do planowania i  realizacji działań wolontariackich należy krytycznie 
ocenić, czy dane działanie jest właściwe, potrzebne i  użyteczne z  punktu widzenia potrzeb 
społeczności lub innych okoliczności oraz czy powinno się je podjąć przed realizacją innych 
pomysłów lub potencjalnie potrzebnych działań. Potrzeba powinna przeważać nad pomysłem, 
niezależnie od tego, jak dobry by on nie był. Nie ma sensu realizować działań społecznych dla 
samego faktu ich wykonywania, bez rozważenia ich przydatności. Zaleca się podjęcie tych dzia-
łań, które są rzeczywiście korzystne w danym kontekście.

☺ Grupa młodzieży wpadła na pomysł, że przed świętami Bożego Narodzenia zorganizuje 
zbiórkę zabawek dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Zebrali naprawdę sporo rzeczy, 
zwłaszcza przytulanek. Po początkowym entuzjazmie przyszło jednak rozczarowanie. Okazało 
się, że nie mają komu oddać zabawek, bo nikt nie jest nimi zainteresowany. Kiedy odwiedzili 
dom dziecka i centrum kryzysowe, okazało się, że dzieci mają zupełnie inne potrzeby niż przy-
tulanki.

PRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ, A NIE DLA NIEJ

Planując i  realizując działania wolontariackie, należy oprzeć się na horyzontalnym modelu 
niesienia pomocy, w którym młodzi ludzie uczą się nie tylko jak pomagać, ale także respektować 
fakt, że obie strony tego procesu powinny być aktywnymi twórcami zmian. Ważne, żeby grupy 
docelowe zaangażowane w wolontariat były również zaangażowane w planowanie i świad-
czenie pomocy.

☺ Częstym działaniem, z którym spotykamy się w praktyce, są wizyty grup młodzie-
żowych w ośrodkach dla osób starszych w październiku – miesiącu szacunku dla osób star-
szych. Młodzież przygotowuje wtedy jakieś występy, piosenki, upominki i przychodzi z nimi do 
placówki. Jest to działanie, które umila czas osobom przebywającym w ośrodku, można mieć 
jednak wątpliwości, na ile rzeczywiście taka wizyta odpowiada na ich potrzeby. Czego uczą 
się młodzi ludzie, prowadząc tego typu zajęcia? I czy seniorzy, gdyby potraktować ich nie jako 
biernych odbiorców pomocy ( jak w tym przypadku), ale aktywnych uczestników działań, nie 
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skorzystaliby bardziej? Często w placówkach znajdują się osoby, które mogą nauczyć czegoś 
drugą stronę. A dzięki działaniom angażującym aktywnie obie strony mogłyby powstać bardzo 
stymulujące międzypokoleniowe działania service-learningowe.

ZASADA DŁUGOTERMINOWOŚCI

Kształcenie młodzieży może odbywać się poprzez różne rodzaje działań, ale zawsze po-
winno zapewniać przestrzeń do przejścia od działań krótkoterminowych do długoterminowych 
i  bardziej systematycznego wolontariatu. Edukacja na rzecz wolontariatu powinna zachęcać 
młodych ludzi do kontynuowania swojej działalności nawet po zakończeniu projektu.  Chcąc 
osiągnąć rzeczywisty wpływ edukacyjny przez działania społeczne, konieczne jest ich organi-
zowanie w sposób długoterminowy i regularny.

ROSNĄCE WYMAGANIA

Uczestnictwo w wolontariacie daje młodym ludziom możliwość ciągłego rozwoju. W przy-
padku Service-learningu daje to możliwość stopniowego zwiększania wymagań w działaniach 
wolontariackich, które sprzyja realizacji celów rozwojowych – zdobycie szerszej wiedzy, wzrost 
umiejętności i wzmocnienie pożądanych postaw, np. prospołecznych. Spacerowanie z psami 
ze schroniska czy sprzątanie śmieci w lasach może być dobre na początek jako pierwsze do-
świadczenie w wolontariacie, warto jednak wyjść poza samo działanie, spojrzeć na problem 
głębiej i podejmować większe wyzwania. Dyskusje przed i po zajęciach powinny stopniowo 
doprowadzić do nazwania przez młodzież problemów, które prowadzą do tego, że schroniska 
pełne są bezpańskich zwierząt, a lasy pełne śmieci. Warto zapytać np. Co można zrobić, żeby 
ludzie nie wyrzucali śmieci w lasach? Co zrobić, żeby nie było tylu porzuconych psów w schro-
niskach? Wolontariat stanie się w ten sposób kreatywny, rozwojowy i bardziej atrakcyjny. Da 
młodym ludziom okazję do zaangażowania, poszukiwania oraz znajdowania sensu i motywacji 
w swoich działaniach. Rozwiązania, na które wpadną, mogą okazać się zaskakujące.

☺ Janka od wielu lat jest wolontariuszką w organizacji harcerskiej, gdzie jako doradczyni 
przygotowuje gry dla dzieci. Kiedy liderka poprosiła ją o włączenie się w wolontariat, pomyśla-
ła, że dobrze byłoby przygotować 2 gry dla młodszych grup na obóz letni. W końcu ma duże 
doświadczenie, a nawet zachowała kilka gier i scenariuszy zajęć ze spotkań. Zajmowała się tym 
już na obozach dwa lata wcześniej, a jej zabawy z dziećmi zawsze były bardzo udane. Problem 
w tym, że zabawy Janki są cały czas są podobne, a ona przy ich tworzeniu i prowadzeniu nie 
rozwija się. Może byłoby lepiej, gdyby spróbowała skoordynować działania zespołu doradców, 
z którymi mogłaby przygotować bardziej kompleksowy program?
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BILANS KORZYŚCI

Każda działalność wolontariacka przynosi korzyści wielu zainteresowanym stronom. W Servi-
ce-learningu należy zastanowić się nad tym, czy przez działania wolontariackie młodzież 
wpływa na społeczeństwo, pomaga rozwiązywać problemy lub zaspokajać różnorodne potrze-
by, a także czy promuje postawę solidarności. Ważne jest również, by zwrócić uwagę na ko-
rzyści, jakie z takich działań czerpią sami młodzi ludzie. Wolontariat pozwala im uczyć się przez 
bezpośrednie doświadczenie i może być korzystny dla ich dalszego rozwoju osobistego i zawo-
dowego. Jeśli połączymy wolontariat z edukacją, np. w ramach naszej organizacji młodzieżowej, 
to doświadczenie to powinno prowadzić nie tylko do wykonania pewnych czynności przez mło-
dzież, ale także do głębszego postrzegania przez nią potrzeb i problemów społecznych, wzięcia 
odpowiedzialności za ich rozwiązywanie oraz aktywnego zaangażowania w zmiany.

ELASTYCZNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Działania wolontariackie proponowane wśród młodzieży powinny być różnorodne, powinni-
śmy też zapewnić uczestnikom możliwość wyboru tych, które najlepiej ich rozwiną i które przy-
niosą im satysfakcję. Trzeba tu wykazać się elastycznością – ważne są potrzeby młodych ludzi, 
to, w czym kto dobrze się czuje, co lubi, ale też to, co stanowi wyzwanie i faktycznie sprzyja roz-
wojowi. To wszystko powinno mieć wpływ na rodzaj zaangażowania, na to jak będzie głębokie, 
na poziom odpowiedzialności, na ramy czasowe i to, czy ktoś będzie pracował indywidulanie, 
w mniejszym czy w większym zespole. Młodzi ludzie powinni mieć możliwość wnoszenia swo-
ich pomysłów oraz możliwość wyboru. To zasada szczególnie ważna, jeśli decydujemy się na 
prowadzenie działań wolontariackich w ramach szkolnego planu zajęć lub programu edukacyj-
nego organizacji. Chcąc zachować zasadę wolontariatu (czyli dobrowolności), należy pozosta-
wić młodzieży przestrzeń do podejmowania decyzji. Można przekazać jej różne doświadczenia, 
ale ostateczna decyzja o tym, w jaki sposób będzie kontynuować wolontariat, należy do niej 
samej. Planując pośrednictwo przy pierwszych działaniach wolontaryjnych zastanówcie się 
nad ich poziomem trudności oraz nad tym, jak bezpiecznie je wprowadzić, aby nie zniechęcić 
wolontariuszy na samym początku, np. spotkania z dziećmi z domu dziecka, z osobami niepeł-
nosprawnymi czy z bezdomnymi powinny być poprzedzone rozmowami na temat danej grupy 
i tego, jak z nią pracować.

☺ Lider grupy postanowił zaangażować wszystkich młodych ludzi w  wolontariat. Mogli 
wybrać lub zaproponować działania, które chcieliby zrealizować. Na początku jednak ustalono 
podstawowe zasady, które obowiązywały wszystkich.
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2.3. ZASADY WSPIERAJĄCE POWIĄZANIE CELÓW ROZWOJOWYCH Z CELAMI SPOŁECZNYMI

WYRAŹNE POWIĄZANIE DOŚWIADCZENIA WOLONTARIATU Z CELAMI I TREŚCIAMI KSZTAŁCE-
NIA

Doświadczenia dzieci i młodzieży związane z wolontariatem muszą być wyraźnie powiązane 
z celami i treściami kształcenia. Zadaniem tutora/nauczyciela jest zaplanowanie, jaką konkretną 
wiedzę i umiejętności uczestnicy będą mogli zdobyć dzięki swojemu zaangażowaniu.

☺ Organizacja młodzieżowa nastawiona na rozwój umiejętności multimedialnych poszuki-
wała młodych ludzi, którzy stworzyliby za darmo podcast o jej działalności. Podczas rekrutacji 
zgłosili się do nich młodzi ludzie, którzy nie mieli zbyt dużego doświadczenia w tej dziedzinie. 
Ponieważ zgłoszeń nie było wiele, przyjęto również tych mniej doświadczonych. Na koniec 
pracy z młodymi wolontariuszami pracownicy podziękowali im i w dowód uznania umieścili 
nazwiska wolontariuszy w napisach końcowych. Ostatecznie organizacja młodzieżowa dostała 
podcast, na którym jej zależało, wolontariusze przenieśli się jednak do innej organizacji.

Jeśli chcemy, by wolontariat był doświadczeniem edukacyjnym, musi być jasne, czego chce-
my nauczyć młodych ludzi lub w czym powinni się oni rozwijać. Cele muszą zostać wyraźnie 
określone i wiązać się z doświadczeniem wolontariatu. Te same działania wolontaryjne mogą 
prowadzić przecież do osiągnięcia różnych celów rozwojowych.

☺ Pewna organizacja młodzieżowa była zaangażowana w badanie sytuacji życiowej mło-
dych ludzi podczas kwarantanny związanej z  COVID-19. Ponieważ potrzebowała przetwo-
rzyć uzyskane dane, postanowiła poszukać wolontariuszy wśród studentów, którzy ubiegali się 
o przyjęcie na studia doktoranckie. Oprócz celu, jakim było pogrupowanie uzyskanych danych, 
pracownicy organizacji postanowili również nauczyć młodych ludzi przekształcania uzyskanych 
odpowiedzi w dane ilościowe. W rekrutacji organizacja określiła więc nie tylko profil poszuki-
wanych osób, ale także swoje potrzeby oraz cele rozwojowe dla wolontariuszy.

UCZENIE SIĘ NA PODSTAWIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

Aktywność, a raczej własne doświadczenie odgrywa pierwszorzędną rolę w procesie ucze-
nia się  i tworzenia pozytywnych nawyków. Teoria jest drugorzędna w stosunku do praktyki. 
Uczenie się z własnego doświadczenia pełni więc nieodzowną funkcję też w procesie kształce-
nia wolontariuszy.  Poszukują oni i doceniają możliwości bezpośredniego zaangażowania, które 
nie są powszechnie dostępne i  które odpowiadają na ich potrzeby, związane np. ze sztuką, 
modą, ekologią, technologiami informacyjnymi czy komunikacyjnymi. W praktyce własne do-
świadczenia nie zawsze wiążą się z sukcesami. Uczymy się także na porażkach. Nie ma więc, 
czego się bać, gdy nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ważna jest otwarta rozmowa z mło-
dzieżą, przyjrzenie się przyczynom niepowodzeń i wyciągnięcie wniosków.
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☺ Po dłuższym czasie wspólnej pracy nad projektem service-learningowym grupa młodych 
ludzi odkryła, że nie wszyscy uczestniczą w równym stopniu w działaniach, a także że każdy 
z nich ma inne pomysły na to, jak te działania powinny wyglądać. Konflikt eskalował do tego 
stopnia, że jeden z uczestników całkowicie przestał komunikować się z zespołem. Ponieważ 
jednym z celów rozwojowych było nauczenie się pracy w zespole, tutor wraz z grupą skoncen-
trowali się na analizie konfliktu i warunków dalszego współdziałania. Ostatecznie projekt udało 
się zrealizować, mimo że współpraca do samego końca nie układała się idealnie. W końcowej 
refleksji młodzi ludzie pozytywnie ocenili jednak to, jak wiele nauczyli się o pracy zespołowej, 
kierowaniu zespołem i delegowaniu zadań.

REFLEKSJA NAD DOŚWIADCZENIEM

Refleksję w procesie uczenia się w ramach wolontariatu można wyobrazić sobie jako prze-
twarzanie doświadczeń z  konkretnego działania i  wykorzystywanie ich w  dalszej pracy czy 
jeszcze przy innych okazjach. W tym kontekście refleksja nad doświadczeniem jest warunkiem 
koniecznym, by młodzi ludzie mogli rozwijać i kształtować swoje postawy. Refleksja pomaga 
wolontariuszowi spojrzeć wstecz i przyjrzeć się swojej pracy, zarówno w kontekście jej zakresu, 
jak i zdobytych przy jej wykonywaniu osobistych doświadczeń. Ważne jest, by regularnie w ra-
mach spotkań zespołu poddawać refleksji to, co dzieje się w projekcie. W przypadku działań 
akcyjnych refleksję powinno się przeprowadzać po ich zakończeniu. To niezwykle ważna część 
procesu edukacyjnego, dlatego nie należy jej pomijać.

PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE

Do podstawowych zasad wolontariatu należy różnorodność. Szkolenie oraz edukacja dzieci 
i  młodzieży w  ramach wolontariatu może zatem pokrywać się z  innymi obszarami edukacji. 
Angażując młodych ludzi w działania typu Service-learning, oferujemy im możliwość rozwija-
nia wiedzy i umiejętności w konkretnych dziedzinach, ale także ułatwiamy interdyscyplinarne 
podejście do tego, czego się uczą.

☺ W projekcie Service-learningu realizowanym przez organizację młodzieżową, ukierun-
kowanym na rozwój uczestnictwa młodzieży w polityce lokalnej, pracownicy zdecydowali się 
połączyć następujące cele: rozwój umiejętności partycypacyjnych, zwiększenie uczestnictwa 
młodzieży w działaniach na rzecz lokalnych społeczności oraz zwiększenie liczby młodych ludzi 
zaangażowanych w Service-learning. Młodzież najpierw rozwijała umiejętności komunikacyj-
ne w kontaktach z formalnymi władzami, a następnie zainicjowała współpracę między lokalną 
radą miasta i młodzieżą z lokalnego centrum niskoprogowego dla osób uzależnionych. Wolon-
tariusze realizujący projekt Service-learningu wraz z młodymi ludźmi z ośrodka przygotowali na 
jedną z sesji rady miasta prezentację na temat potrzeb osób z centrum niskoprogowego.
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SERVICE-LEARNING ONLINE

Możliwe jest również, nawet jeśli jest to trudniejsze, przeprowadzenie projektu service-lear-
ningowego w całości online. Do spotkań projektowych, które powinny odbywać się regularnie, 
można wykorzystać aplikację z czatem wideo (np. Google Hangouts lub Zoom). Istnieje wiele 
możliwości wolontariatu z domu, nie tylko dla pojedynczych osób. Większe działania będą wy-
magały pracy zespołowej i mogą być realizowane z wykorzystaniem całej metodologii Servi-
ce-learning. Może to być np. prowadzenie fanpage’a schroniska dla zwierząt w celu pomocy 
w adopcji zwierząt, zorganizowanie zbiórki pieniędzy lub innej akcji. Oczywiście i  tak projekt 
powinien zacząć się od sprawdzenia lokalnych potrzeb i znalezienia takich sposobów działania, 
które na te potrzeby odpowiedzą.

Więcej informacji na temat realizacji projektów Service-learningu online w rozdziale 11.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Istnieje kilka zasad, których należy przestrzegać podczas planowania i realizacji 

projektów metodą Service-learning.

 ; Zasady mogą pomóc, jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasze działania są zgodne 
z metodą Service-learning, lub dostarczyć wskazówek w trakcie realizacji projek-
tów.



 
2022

SERVICE LEARNING W
 PRACY Z MŁODZIEŻĄ

PODRĘCZNIK DLA TUTORÓW, EDUKATORÓW
 I NAUCZYCIELI

A
lžbeta Brozm

anová G
regorová

Tam
ara Fabac

M
arta H

auser

Slađana N
ovota

D
iana Bere

Corina Pintea

M
ădălina Boțu

A
gnieszka Lissow

ska Lew
kow

icz

A
nna W

alas

Boglárka M
eggyesfalvi

Borbála Cecilia H
adrévy

Jana Šolcová

30

 

2022

SERVICE LEARNING W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
PODRĘCZNIK DLA TUTORÓW, EDUKATORÓW I NAUCZYCIELI

Alžbeta Brozmanová Gregorová
Tamara Fabac
Marta Hauser

Slađana Novota
Diana Bere

Corina Pintea
Mădălina Boțu

Agnieszka Lissowska Lewkowicz
Anna Walas

Boglárka Meggyesfalvi
Borbála Cecilia Hadrévy

Jana Šolcová

3. MOTYWACJA MŁODZIEŻY W PROJEKTACH SERVICE-LEARNIN-
GU

Podczas projektu przeprowadziliśmy kilkanaście projektów service-learningowych z  mło-
dzieżą. Pokazało nam to, że nawet w przypadku dobrze zaplanowanych, udanych i ciekawych 
dla młodzieży działań, część uczestników rezygnuje z udziału w projekcie przed jego zakończe-
niem, a u części, nawet jeśli zostają, zauważalny jest znaczny spadek motywacji.

Nie jest to zaskakujące. Podobnie dzieje się też w innych dziedzinach, np. na studiach, w tra-
dycyjnym wolontariacie czy w pracy. Ponieważ świat staje się coraz bardziej dynamiczny, a moż-
liwości szersze, młodzi ludzie chcieliby przeżyć jak najwięcej. Oznacza to, że częściej zmieniają 
obszary swoich działań, próbują różnych rzeczy, kierując się przekonaniem, że powinni przede 
wszystkim robić rzeczy, które są przyjemne lub ekscytujące. Tego czynnika nie uda nam się 
zmienić. Jako tutorzy czy koordynatorzy projektów service-learningowym nie mamy wpływu 
na czynniki pochodzące ze świata zewnętrznego. Nie oznacza to jednak, że należy tę kwestię 
pominąć. Osoby pracujące z młodzieżą mają duży wpływ na czynniki wewnętrzne, które mogą 
utrzymać zaangażowanie i aktywność uczestników w projekcie. Celem powinno być tu stwo-
rzenie środowiska projektowego atrakcyjnego dla uczestników i zaspokającego ich potrzeby.

Chcąc znaleźć właściwe rozwiązania, warto przyjrzeć się ryzykom, które zazwyczaj obniżają 
motywację, a nawet skłaniają część uczestników do rezygnacji. Nie ma jednego rozwiązania, 
które pozwoliłoby przeciwdziałać odchodzeniu młodzieży w trakcie realizacji projektu. Działania 
za każdym razem muszą zostać dostosowane do danej osoby lub grupy docelowej i uwzględnić 
jej potrzeby. Słowem kluczowym jest tu MOTYWACJA.

CZYM JEST MOTYWACJA?

Motywacja to mechanizm psychologiczny skłaniający do zrobienia czegoś, powodujący, że 
osoba chce wykonać daną czynność. Można być zmotywowanym do działania, można zostać 
zmotywowanym przez kogoś lub coś, motywacja może też zostać odebrana. Tak czy inaczej 
motywatory, czyli to, co napędza do działania, są indywidualne i dla różnych osób inne.

Dla osób pracujących z młodzieżą ważne są dwa rodzaje motywacji: zewnętrzna i wewnętrz-
na.  Zewnętrzna obejmuje to, co robi się na rzecz zmotywowania innych do działania, np. na-
grody, pochwały, ale też działania dyscyplinujące. Wewnętrzna natomiast obejmuje czynni-
ki pochodzące z wnętrza człowieka, takie jak satysfakcja. Im osoba jest starsza, tym większe 
znaczenie odgrywa motywacja wewnętrzna. W projektach service-learningowych też warto 
skupić się na wewnętrznej motywacji uczestników, pamiętając, że będzie ona różna u różnych 
osób, oraz unikać kar i bezpośredniego nagradzania.
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JAK DOWIEDZIEĆ SIĘ, CO MOTYWUJE DANĄ OSOBĘ?

Oczywiście od uczestników projektu. Tutor powinien regularnie dopytywać o poziom moty-
wacji, o to, co inspiruje młodzież do działania, i o cele. Dlatego tak istotne jest określenie celów 
na początku projektu, a potem wracanie do nich, refleksja nad działaniami i tym, jak i z jakie-
go powodu czują się uczestnicy oraz udzielanie informacji zwrotnych przez tutora i grupę na 
wszystkich etapach projektu. W praktyce może okazać się jednak, że brakuje na to czasu lub, 
z innych przyczyn, nie poświęca się refleksji wystarczająco dużo uwagi. I wtedy często pojawia-
ją się problemy związane z motywacją, co gorsza komunikowane dopiero wtedy, gdy jej spadek 
jest już znaczący. Może być też tak, że młodzi ludzie nie potrafią jasno określić swoich motywa-
cji, bo nie są wystarczająco samoświadomi, albo nie chcą dzielić się tym z grupą, bo z jakichś 
powodów jest to dla nich krępujące i nie czują się wystarczająco bezpiecznie. W pierwszym 
przypadku tutor powinien zadawać odpowiednie pytania, żeby pomóc uczestnikom zajrzeć 
w głąb siebie i dotrzeć do tego, czego na początku nie potrafili nazwać, czyli pomóc im znaleźć 
odpowiedzi na pytania, dlaczego zaangażowali się w projekt, czego chcą dzięki temu doświad-
czyć, dowiedzieć itd. Warto odnieść się tu do tego, co ustaliliście na etapie planowania projektu. 
W drugim przypadku istotne jest zadbanie o dobrostan grupy i zapewnienie młodzieży poczu-
cia bezpieczeństwa.

Błędne jest również założenie, że wszyscy uczestnicy podzielają ten sam entuzjazm oraz 
przyjęcie za pewnik, że głównym motywatorem jest robienie czegoś dla innych. Na przykład, 
jeśli grupą docelową projektu są dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji, nie należy zakładać, że 
pomaganie im jest głównym czynnikiem motywującym wszystkich uczestników. W rzeczywi-
stości może to być jeden z motywatorów. Mogą istnieć różne inne powody, dla których młodzież 
zdecydowała się przystąpić do projektu, np. zdobycie doświadczenia zawodowego, spędzenie 
czasu z przyjaciółmi, zdobycie punktów za wolontariat, zaimponowanie rówieśnikom lub rodzi-
com czy atrakcyjność miejsca, w którym odbywają się spotkania grupy projektowej.

POTENCJALNE PRZYCZYNY REZYGNACJI Z  UDZIAŁU W  PROJEKTACH SERVICE-LEARNINGO-
WYCH I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA IM

Tak jak powiedzieliśmy, każdy uczestnik przystępuje do projektu service-learningowe-
go z  innych powodów. O  ile oczekiwania uczestników są racjonalne, projekt powinien im 
sprostać, w  przeciwnym razie wzrośnie prawdopodobieństwo rezygnacji. Zapewne będę 
w  projekcie uczestnicy, których głównym celem będzie rozwój osobisty, będą też tacy, któ-
rzy dołączą ze względu na przyjaciół, i  tacy, dla których najważniejszy będzie społeczny cel 
projektu i wpływ, jaki mogą wywrzeć na społeczność lokalną, dzięki swojemu zaangażowa-
niu. Może być też tak, że to, co motywuje młodzież do działania, będzie zmieniać się w cza-
sie trwania projektu i że duże znaczenie będą mieć tu czynniki zewnętrzne. Na przykład wie-
le projektów planowanych przed pandemią COVID19 musiało przenieść się do sieci, a  to 
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zmieniło sposób działania, komunikację, spowodowało, że projekty przebiegały inaczej, niż 
sobie to wszyscy początkowo wyobrażali. Tutorzy muszą się do takich zmian dostosować  
– powinni rozważyć i przewidzieć ich możliwe konsekwencje i przygotować się na okoliczno-
ści, które mogą wpłynąć negatywnie na motywację uczestników. Chociaż czynniki zewnętrzne 
wpływające na projekt mogą być różne, możemy określić kilka najbardziej typowych przyczyn 
rezygnacji z udziału w projektach. W dalszej części przeanalizujemy je i dla każdego z nich 
zaproponujemy możliwe rozwiązanie. Omówimy również najlepsze praktyki, które sprawdzają 
się w takich sytuacjach.  Mimo tego, że przygotowaliśmy listę najbardziej typowych przyczyn 
spadku motywacji u uczestników projektów service-learningowych, nie sugerujemy, że niektóre 
z przyczyn są ważniejsze od innych. Wszystkich uczestników, odczuwających wątpliwości co 
do swojej roli w projekcie, należy traktować poważnie – dla nich nie ma znaczenia, czy ich mo-
tywacja jest typowa czy nie.

KONTAKTY SPOŁECZNE

Bardzo często, szczególnie w przypadku młodych ludzi, dla których relacje rówieśnicze są 
niezwykle ważne, przystępują oni do projektu właśnie ze względów towarzyskich. W ostatnim 
czasie kontakty społeczne na żywo (poza siecią) są zdecydowanie rzadsze niż kiedyś, a dzieci 
i młodzież spędzają coraz częściej czas w cyberprzestrzeni. Potrzebują nowych platform i oka-
zji do nawiązywania kontaktów towarzyskich. Wielu uczestników decyduje się na udział w pro-
jektach service-learningowych w nadziei na poznanie nowych osób i poszerzenie swojej sieci 
kontaktów. Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, najprawdopodobniej stracą motywację.

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY W TEJ SYTUACJI ZAPOBIEC SPADKOWI MOTYWACJI UCZESTNIKÓW?

Przede wszystkim podczas planowania projektu service-learningowego należy zapewnić 
młodym ludziom wystarczająco dużo możliwości towarzyskich. Szczególnie na początku pro-
jektu tutor nie powinien oczekiwać, że młodzież będzie sama organizować dla siebie imprezy 
integracyjne. Zaleca się tutorom podjęcie inicjatywy i zorganizowanie nieformalnych spotkań 
lub zasugerowanie starszym i bardziej doświadczonym uczestnikom projektu, by takie spotka-
nia zorganizowali i, oczywiście, wsparcie ich w tym zadaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić 
również na potrzeby uczestników, tak by czas, lokalizacja, dostępność i program były do nich 
dopasowane. Tutorzy powinni wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w procesie budowa-
nia grupy i uwzględniać różnorodność uczestników. Na przykład osobom bardziej introwertycz-
nym w kontaktach towarzyskich może wystarczyć samo przebywanie w towarzystwie rówie-
śników – niekoniecznie będą miały ochotę grać pierwsze skrzypce podczas spotkań. Nadmierna 
ekspozycja, zastosowana w celu zbudowania więzi w grupie, może doprowadzić do tego, że 
niektórzy poczują się nieswojo i będą chcieli odejść. Kluczem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
i dobrostanu wszystkim uczestnikom.
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Istotnym warunkiem jest również odpowiednia liczba osób na spotkaniach grupy – minimal-
na liczba uczestników zależy od konkretnego projektu. Nie znaczy to, że nie należy rozpoczy-
nać projektu service-learningowego, jeśli liczba uczestników jest stosunkowo niska. Jeśli jed-
nak w  spotkaniach uczestniczą tylko 3 osoby, wykonujące wszystkie zadania, a  ich główną 
motywacją jest socjalizacja, to zadaniem tutora będzie włączenie do projektu innych osób lub 
zapewnienie grupie innych możliwości nawiązywania kontaktów społecznych. Ponadto, jeśli na 
spotkania z dużej grupy projektowej przychodzą tylko nieliczni, może to być bardzo demotywu-
jące dla tych, którzy są najbardziej zaangażowani. W takiej sytuacji należy na nowo ustalić, kto 
faktycznie pozostaje w zespole, albo odwołać się do ustaleń związanych z pracą zespołu lub je 
przeformułować tak, by zaangażowanie pozostałych wzrosło.

Może to zabrzmieć dość staroświecko, istotne jest jednak, by pamiętać o proporcjach chło-
paków i dziewczyn w grupie oraz o tym, by uczestnicy byli w zbliżonym wieku. W zależno-
ści od wieku i pochodzenia część uczestników może woleć, by grupa składała się wyłącznie 
z dziewcząt lub chłopców. Zachowanie równowagi płci w dynamice grupy zazwyczaj jest jed-
nak korzystne. Podobnie jeśli grupa składa się np. z młodzieży powyżej 16. roku życia i jednego 
uczestnika w  wieku np. 14 lat, może to prowadzić do wyzwań, niezwiązanych z  zadaniami 
projektowymi, ale wynikających z socjalizacji. Kiedy brakuje pożądanej równowagi, zadaniem 
tutora jest zadbanie o to, by do niej doprowadzić. Tutor może działać tu wspólnie z młodzieżą 
i razem z uczestnikami szukać rozwiązań, np. kontynuując rekrutację do projektu, pozwalając 
dołączyć do niego w trakcie lub tworząc mniejsze podgrupy w zespole.

RÓŻNICE KULTUROWE, SPOŁECZNE I JĘZYKOWE

Nawet najbardziej entuzjastyczny uczestnik może stracić motywację, jeśli napotka przeszko-
dy, związane z pełnym uczestnictwem w grupie. Mogą one wynikać z różnych uwarunkowań, 
najczęściej jednak są to bariery językowe, kulturowe lub społeczne. I zazwyczaj ci uczestnicy, 
którzy poczują się gorsi, np. ze względów językowych czy braku pieniędzy na dodatkowe wyj-
ścia z grupą, rezygnują z projektu.

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY W TEJ SYTUACJI ZAPOBIEC REZYGNACJI UCZESTNIKÓW?

Tutor powinien dostrzegać takie bariery i starać się je usuwać w jak największym stopniu. 
W sytuacji, gdy młodzież zaangażowana w projekt jest bardziej doświadczona, można takie 
sprawy (np. trudności językowe) przedyskutować razem z nią i wspólnie poszukać rozwiązania. 
Oczywiście różnice językowe, kulturowe i  społeczne nie znikną w  cudowny sposób, można 
jednak stworzyć środowisko, w którym będą mieć mniejsze znaczenie. Na przykład w przy-
padku osoby, która nie mówi żadnym z języków, którymi posługuje się reszta zespołu i czuje 
się w związku z tym wykluczona, należy podjąć kroki zmierzające do zintegrowania jej z grupą 
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przez przydzielanie zadań w ramach projektu, które nie wymagają umiejętności językowych, 
wykorzystywanie aplikacji do tłumaczenia z jednego języka na drugi, wyznaczenie osoby, która 
może tłumaczyć, a nawet uczyć wspólnego języka lub wprowadzać więcej czynności niewer-
balnych. Jeśli bariera wynika z różnic społeczno-kulturowych zadaniem tutora będzie dostrze-
żenie ich i wsparcie uczestnika w tym, by czuł się równie ważny, jak inne osoby z grupy.

Projekty Service-learningu są świetną okazją do usunięcia tych barier dzięki zebraniu mło-
dych ludzi z różnych środowisk i zaangażowaniu ich we wspólne działania. Ważne jednak, żeby 
jasno określić zasady obowiązujące w zespole, gwarantujące równość wszystkim uczestnikom. 
Na przykład jeśli ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach w określone dni, nie może odwie-
dzać pewnych miejsc lub nie może jeść określonych produktów ze względu na swoją religię lub 
kulturę, należy ustalić w grupie odpowiednie zasady, umożliwiające wszystkim jak największe 
zaangażowanie lub, jeśli nie jest to możliwe, gwarantujące zrozumienie przez resztę grupy nie-
obecności lub brak zaangażowania w dane działanie konkretnej osoby. Różnice kulturowe, ję-
zykowe czy społeczne mogą stworzyć okazję do uczenia się i rozwoju uczestników. Zazwyczaj 
jednak to tutor powinien wykonać pierwszy krok do tego, by grupa dostrzegała potencjał tych 
różnic i uwzględniła je w swoim sposobie działania.

Również innego rodzaju różnice, takie o których młodzi ludzie nie będą chcieli rozmawiać, 
mogą okazać się znaczącą przeszkodą, np. kwestie ekonomiczne lub to, na co pozwalają lub nie 
pozwalają rodzice. Nie należy ujawniać ich bez zgody uczestników, a szukać rozwiązań z oso-
bami, których dotyczą, w indywidualnych rozmowach z nimi.

ZBYT DUŻO KONTROLI VS. BRAK KONTROLI

Niewystarczające wsparcie tutora to również bardzo częsty czynnik demotywujący uczest-
ników. Jeśli nie zapewni on wystarczających możliwości do rozwoju i  nie da przestrzeni na 
refleksję w czasie trwania projektu, młodzież prawdopodobnie poczuje się pozostawiona sama 
sobie i pomyśli, że ich wkład nie jest ważny. Ponieważ jedną z zasad Service-learningu jest 
wzmacnianie pozycji młodych ludzi w rolach liderskich, warto pozwolić im wziąć na siebie od-
powiedzialność za własne decyzje. Nie oznacza to jednak, że należy ich pozostawić samym 
sobie. Pracujący z nimi dorośli powinni jasno określić, czego młodzież może od nich oczekiwać, 
podać dokładne ramy czasowe, w których będą dostępni, oraz zaplanować i zakomunikować 
z wyprzedzeniem terminy spotkań, podczas których będzie czas na refleksję nad tym, co dzieje 
się w projekcie.

O ile praca bez odpowiedniego wsparcia i nadzoru jest demotywująca, zbyt duża kontrola 
może również być demotywująca i  skutkować opuszczeniem grupy przez uczestników. Do-
chodzi do tego przede wszystkim w  sytuacjach, gdy grupie są ambitni, młodzi  i  kreatywni 
indywidualiści, chętni przejąć inicjatywę. Takim osobom tutor powinien stworzyć środowisko, 
w którym będą mogli wykorzystać swój potencjał, cały czas jednak będąc dla nich wsparciem.
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CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY W TEJ SYTUACJI ZAPOBIEC SPADKOWI MOTYWACJI UCZESTNIKÓW?

Osoby liderujące projekt powinny regularnie zadawać uczestnikom pytania dotyczące kwe-
stii związanych z prowadzeniem projektu i odpowiedzialnościami w zespole. Liderom projektu, 
a nawet tutorom nie będzie łatwo zorientować się na podstawie własnej samooceny, czy po-
ziom kontroli w projekcie jest odpowiedni. Przez regularne spotkania zespołu, monitorowanie 
działań na bieżąco w projekcie, indywidualne spotkania z uczestnikami, poddawanie refleksji 
działań projektowych czy zbieranie informacji zwrotnych od uczestników tutor może dać mło-
dzieży poczucie, że ich wkład i opinie są ważne, a to będzie ich motywować do działania.

Dobrze, aby od początku projektu tutor dążył do tego, by decyzje podejmować jak najbar-
dziej demokratyczne, ale równocześnie rozsądnie. Wydawanie bezpośrednich instrukcji prawie 
nigdy się nie sprawdza. Jeśli jest to nieuniknione, tutor powinien zaoferować uczestnikom co 
najmniej dwie opcje, z których mogą wybrać, oraz jasno i uczciwie wyjaśnić przyczyny ogra-
niczonych możliwości. Siła wyboru zwiększy zaangażowanie. Jednocześnie należy zachęcać 
uczestników do wymyślania nowych pomysłów i przejmowania odpowiedzialności za swoje 
inicjatywy, przy jednoczesnym poczuciu, że otrzymają potrzebne wsparcie i nie zostaną podda-
ni krytyce w przypadku porażki (co nie znaczy, że nie powinni otrzymać informacji zwrotnych).

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁAŃ

Każdy projekt ma swój etap twórczy (planowania), na którym należy podjąć większość de-
cyzji. Wtedy też jest czas na dyskusje i pomysły. W idealnych warunkach młodzi ludzie mogą 
uzgodnić plan działań i podzielić się między sobą zadaniami. Nie oznacza to jednak, że w trak-
cie projektu podział obowiązków i odpowiedzialności nigdy nie powinien się zmieniać. Zawsze 
część zadań będzie bardziej, a część mniej, angażująca niektóre z nich będą też będą mniej, 
a inne bardziej atrakcyjne dla uczestników. Wszystkie jednak będą musiały zostać wykonane. 
Może się też zdarzyć, że zadanie, które wydawało się ciekawe, okaże się nudne. I na odwrót. 
Na przykład zadania związane ze sprzątaniem lub administracją są zazwyczaj mniej atrakcyjne 
dla uczestników. Oczywiście zawsze może się znaleźć ktoś, kto jest chętny żeby je wykonać. 
Jeśli jednak będą powtarzalne, może to zmniejszyć motywację tych osób. Nawet w przypadku 
skomplikowanych i atrakcyjnych zadań zdarza się, że osoba za nie odpowiedzialna poczuje, 
że nie są już dla niej satysfakcjonujące lub że stały się zbyt trudne.

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY W TEJ SYTUACJI ZAPOBIEC SPADKOWI MOTYWACJI UCZESTNIKÓW?

Tutor wraz z  liderami młodzieżowymi powinni stale monitorować stopień zadowolenia 
uczestników ze swoich obowiązków. Jeśli zajdzie taka potrzeba, muszą wesprzeć przeprowa-
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dzenie nowego podziału zadań. Nie znaczy to jednak, że ktoś nie powinien wypełniać swoich 
obowiązków tylko dlatego, że nie jest wystarczająco usatysfakcjonowany. Znaczy to raczej, że 
czasami warto trochę przetasować karty i zamienić się rolami między uczestnikami. Taka zmiana 
może też wspierać cele edukacyjne projektu, ponieważ dzięki niej więcej uczestników angażuje 
się w różne działania, w których mogą rozwijać swoje umiejętności. Warto również uatrakcyj-
niać nieciekawe zadania przez wprowadzanie pomysłów osób, za nie odpowiedzialnych. Jeśli 
nie ma sposobu na to, by stały się ciekawsze, warto wprowadzić motywację zewnętrzną, np.  
dowartościować osoby je wykonujące przez docenienie na forum grupy lub przyznać nagrodę. 
I w końcu, jeśli zadanie staje się dla uczestnika zbyt trudne, należy przydzielić mu pomocników, 
rozważyć zmianę osoby odpowiedzialnej lub w ogóle rezygnację z danego zadania w projekcie.

NIEZROZUMIAŁE DZIAŁANIA I BRAK WIDOCZNYCH CELÓW

W projektach service-learningowych młodzi ludzie pracują razem jako zespół, razem ustalają 
cele i razem realizują projekt. Oznacza to, że teoretycznie wszyscy powinni wiedzieć, jakie za-
dania należy wykonać i jaki jest ich cel. Mimo to w praktyce nie zawsze wszyscy zgadzają się 
co do tego co i jak należy wykonać. Zdarza się również, że wraz z postępem prac projektowych  
niektóre plany ulegają zmianie i dodawane są dodatkowe działania. Może to prowadzić do sy-
tuacji, w których nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, dlaczego wykonywane są określone 
czynności lub po prostu nie zgadzają się ze sposobem pracy. Obie sytuacje mogą skutkować 
obniżeniem motywacji i prowadzić do rezygnacji z udziału w projekcie. Przypomina to sytuacje 
z życia zawodowego, kiedy pracownicy nie do końca rozumieją sens swoich zadań i wykonują 
je po prostu dlatego, że dostali takie polecenie.

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY W TEJ SYTUACJI ZAPOBIEC SPADKOWI MOTYWACJI UCZESTNIKÓW?

Obowiązkiem tutora i wszystkich osób zaangażowanych w projekt (w tym partnerów pro-
jektu) jest unikanie takiej sytuacji przez regularne wyjaśnianie podejmowanych działań i dopy-
tywanie młodzieży o lepsze sposoby osiągnięcia wyznaczonych celów. Nawet jeśli kładzie się 
wystarczający nacisk na komunikację, zawsze pojawią się luki w wiedzy lub pytania, dlatego 
tutor i liderzy, wyłonieni z zespołu młodzieży, muszą być dostępni dla innych. Muszą wykazać 
się otwartością na nowe pomysły i być gotowi wyjaśnić, dlaczego pewne rzeczy robione są 
w taki, a nie inny sposób. A  jeśli to konieczne zmienić pewne praktyki. Regularne okazje do 
refleksji i ukierunkowane pytania mogą pomóc w ujawnieniu tego typu problemów i ułatwić 
uczestnikom rozumienie celów i sposobów ich realizacji.
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JAKIE KORZYŚCI ODNIOSĘ DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU SIĘ W PROJEKT?

Projekty service-learningowe mają wiele do zaoferowania uczestnikom ze względu na swój 
wymiar społeczny i edukacyjny. Młodzież oprócz zaangażowania w działania społeczne i po-
znania wybranej grupy docelowej oraz partnera projektu wzmacnia dzięki nim różne kompeten-
cje. I to od uczestnika zależy, w którą stronę będzie się rozwijał.  Młodzi ludzie, którzy świado-
mie wybierają projekty service-learningowe zamiast tradycyjnych form wolontariatu, już w ten 
sposób wyrażają potrzebę osobistego rozwoju. Zgodnie z założeniami metody młodzież wraz 
z tutorem ustala cele rozwojowe i cel społeczny oraz kieruje się nimi przy planowaniu działań. 
Niemniej jednak często zdarza się, że później w trakcie trwania projektu młodzi ludzie zadają 
sobie pytania dotyczące tego, co na projekcie zyskają i czy faktycznie sprawa warta jest po-
święcanego czasu i energii. Jeśli odpowiedzi na te pytania są negatywne albo udzielanym od-
powiedziom brakuje pewności, bardzo prawdopodobne, że ich zaangażowanie będzie maleć 
i w końcu zrezygnują.

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY W TEJ SYTUACJI ZAPOBIEC SPADKOWI MOTYWACJI UCZESTNIKÓW?

Oprócz korzyści rozwojowych, Service-learning oferuje młodym ludziom też wiele innych, 
takich jak nowe przyjaźnie, rozbudowane kontakty społeczne czy poznanie nowych obszarów. 
Do zadań tutora należy ułatwienie uczestnikom dostrzeżenia korzyści wynikających z zaanga-
żowania już na samym jego początku. W trakcie realizacji projektu tutor powinien przypominać 
te korzyści. Powtarzanie uczestnikom, dlaczego zdecydowali się wziąć udział w projekcie oraz 
podkreślanie celów społecznych i rozwojowych, na których chcieli się skupić, wzmocni poczu-
cie, że angażują się nie tylko na rzecz innych, ale też na rzecz samych siebie.

PODSUMOWANIE:

TEMAT CZYNNIKI DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE 
UTRZYMAĆ MOTYWACJĘ

Kontakty 
społeczne

Za mało okazji do kontak-
tów społecznych

• Podczas planowania upewnij się, że 
projekt będzie dawał młodzieży wy-
starczające możliwości nawiązywania 
kontaktów towarzyskich

• Organizuj spotkania

• Zwróć uwagę na liczbę dziewczyn 
i chłopaków w grupie
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Różnice 
kulturowe, 
społeczne 
i językowe

Bariery spowodowane nie-
znajomością języka, różnica-

mi kulturowymi  
i społecznymi

• Stwórz środowisko, w którym różnice 
nie mają większego znaczenia

• Znajdź dobry translator, z którego bę-
dziecie korzystać

• Stwórz nowe grupy

Zbyt dużo 
kontroli  

vs.  
brak kontroli

Brak 
kontroli

• Pomóż w organizacji regularnych 
spotkań, skłaniaj do refleksji, monito-
ruj i udzielaj indywidualnie informacji 
zwrotnych

Za dużo kontroli

• Wspieraj demokratyczne podejmowa-
nie decyzji w zespole

• Dawaj wybór

• Zachęcaj do dzielenia się pomysłami, 
nie krytykuj za niepowodzenia

Atrakcyjność 
działań

Nieciekawe 
zadania

• Zmieniaj osoby odpowiedzialne za 
wykonywanie niezbyt ciekawych za-
dań, uatrakcyjniaj zadania biorąc pod 
uwagę informacje zwrotne

Zadania po pewnym czasie 
stają się nudne • Zmieniaj osoby odpowiedzialne

Zbyt trudne i wymagające 
zadania

• Dołącz pomocników, zrezygnuj z da-
nego działania

Niezrozu-
miałe dzia-
łania i brak 

widocznych 
celów

Uczestnik nie rozumie sen-
su wykonywanych działań

• Wyjaśniaj  w przystępny sposób sens 
poszczególnych działań w kontekście 
całego projektu

Uczestnik nie zgadza się 
z zaproponowanymi działa-
niami, uważa, że daną rzecz 

należy zrobić inaczej

• Dopytuj o pomysły na usprawnienie 
i udoskonalenie działań projektowych

Jakie korzy-
ści odniosę 
dzięki zaan-
gażowaniu 
się w pro-

jekt?

Uczestnik nie dostrzega ko-
rzyści płynących  

z uczestnictwa w projekcie

• Wyjaśnij na początku projektu korzy-
ści, jakie projekt ze sobą niesie

• Regularne przypominaj korzyści 
w trakcie trwania projektu
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4. SERVICE-LEARNING JAKO PROCES
Proces uczenia się za pomocą metody Service-learning składa się z 4 głównych następują-

cych po sobie etapów, które łączą refleksja, komunikacja, promocja i monitoring.

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE

Punktem wyjścia jest określenie potrzeby lub problemu społeczności lokalnej, na który projekt 
ma odpowiedzieć. Ważne jest, aby podejmowane działania były sensowne, przyczyniały się 
do rozwoju kompetencji uczestników projektu, a także mądrze wspierały społeczność lokalną. 
Innymi słowy, podczas tego etapu najważniejsze jest, by dowiedzieć się, jakie są potrzeby spo-
łeczności lokalnej i jak młodzież realizująca projekt może na nie odpowiedzieć. Na tym etapie 
należy również określić cele społeczne i rozwojowe. Rodzaj działań projektowych powinien zo-
stać zaplanowany w porozumieniu z osobami znającymi dany temat i potrzeby grupy, na rzecz 
której zespół planuje działać lub bezpośrednio z przedstawicielami społeczności lokalnej. Po 

SERVICE LEARNING
KROKI

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE REALIZACJA

EWALUACJA/OCENAŚWIĘTOWANIE!

1. 2.

3.4.
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określeniu tematu i zakresu projektu, przychodzi czas przygotowań. W zależności od tego, jaki 
projekt grupa zamierza realizować, musi zaplanować go nieco inaczej, ale planowanie zawsze 
będzie obejmowało: określenie zadań i ich podział między członków zespołu, sposoby komu-
nikacji w grupie, przygotowanie harmonogramu projektu oraz zaplanowanie budżetu. Może się 
okazać, że potrzebne są też dodatkowe szkolenia dla uczestników, pomagające zdobyć kon-
kretną wiedzę potrzebną w projekcie lub rozwinąć pewne kluczowe dla realizacji zaplanowa-
nych działań umiejętności.

WDROŻENIE

Następny etap to działania właściwe, czyli te, do których wcześniej młodzież się 
przygotowywała. Czasami zajmują one mniej czasu niż ich przygotowanie. Zależy to od ich 
rodzaju. W projektach Service-learningu wskazane jest jednak dłuższe zaangażowanie, a nie 
krótkie akcje. Kiedy realizowany projekt ma charakter cykliczny i  pewne działania się w  nim 
powtarzają  jest czas na to, by poddawać je refleksji pomiędzy poszczególnymi wydarzenia-
mi, omawiać zachodzący proces uczenia się, pojawiające się trudności, szukać rozwiązań oraz 
wprowadzać ewentualne modyfikacje.

EWALUACJA

Kiedy młodzież zakończy działania, należy je omówić, podsumować, wyciągnąć wnioski na 
przyszłość, przeanalizować to, co zostało zrobione oraz sam proces edukacyjny w kontekście 
całej grupy i każdego z uczestników. To ważny etap refleksji nad projektem, ponieważ pozwala 
spojrzeć na niego w szerszej perspektywie: Jak przygotowania spięły się z realizacją działań? 
Czy problem został rozwiązany? A może wsparcie było jedynie doraźne? Czy powtórzenie ta-
kiego działania w przyszłości miałoby sens? Czy może wymagałoby modyfikacji albo całkowitej 
zmiany? Itd.

ZAKOŃCZENIE I ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW

To bardzo ważny etap, o którym niestety zdarza się zapomnieć. Ważne, by zaplanować ro-
dzaj spotkania albo wyjazdu, które zakończą cały proces i dadzą możliwość pochwalenia się 
osiągnięciami uczestników. Niech uczestnicy poczują dumę z tego, czego dokonali!
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REFLEKSJA

Refleksja to kluczowy element, który przekształca doświadczenie wynikające z  podjętych 
w  projekcie działań w  proces uczenia się, odgrywa istotną rolę w  budowaniu świadomości 
uczestników i powoduje, że Service-learning mieści się w nurcie pedagogiki krytycznej, stano-
wiąc punkt wyjścia do osobistej przemiany i zmiany społecznej (Jacoby, 2015).

KOMUNIKACJA I PROMOCJA

Komunikacja stanowi proces ciągły, który odbywa się pomiędzy uczestnikami projektu, pra-
cownikami organizacji, w ramach której jest realizowany, partnerami ze społeczności lokalnej 
oraz samą społecznością lokalną. Modelowy projekt Service-learningu zakłada stworzenie efek-
tywnych kanałów komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu a społecznością lokalną. Służy 
to szerszemu rozprzestrzenianiu informacji, przyciąganiu większej liczby uczestników, szerze-
niu świadomości konkretnych problemów społecznych, które stoją u punktu wyjścia podjętych 
działań, oraz poszerzaniu zasięgu działania i upowszechnianiu osiągnięć. Komunikacja sprzyja 
uczeniu się i pozwala dostrzec to, co niewidzialne, czyli uświadamia uczestnikom zachodzący 
proces nabywania wiedzy i umiejętności związanych z nią samą (komunikacją), widocznością 
projektu i zaangażowaniem młodzieży w życie społeczności (Regina, 2017).

MONITOROWANIE

Prowadzenie bieżącego monitoringu projektu bywa często pomijane, a jest to element waż-
ny, jeśli zależy nam na wysokiej jakości doświadczenia edukacyjnego. Monitorowanie uczenia 
się i działań podejmowanych w trakcie projektu, w przeciwieństwie do monitorowania po jego 
zakończeniu, dostarcza cennych informacji do refleksji, ewaluacji i promocji projektu.

ROLE I OBOWIĄZKI

Bardzo ważne jest, żeby zadania w projekcie zostały jasno podzielone między uczestników – 
każdy musi wiedzieć, za co jest odpowiedzialny. Osoba pracująca z młodzieżą pomaga uczest-
nikom podjąć decyzje dotyczące obszarów ich zaangażowania – powinny one wynikać z tego, 
czego dane osoby chcą się nauczyć, ale też zostać podjęte tak, żeby projekt się powiódł. Osoby, 
które chcą wzmacniać swoje słabsze strony poprzez zaangażowanie w działania sprawiające 
im trudności powinny uzyskać na tych polach wystarczające wsparcie – tutora i innych uczest-
ników. Działanie projektowe jest działaniem zespołowym, ale odpowiedzialność za konkretne 
zadania nie może zostać rozproszona.
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Proces Service-learningu wspiera osoba pracującą z młodzieżą (tutor/nauczyciel), która po-
maga młodym ludziom podjąć decyzje dotyczące ich celów edukacyjnych i  zaangażowania 
w projekt, która czuwa nad całym projektem (wszystkimi etapami), wskazuje ryzyka bez po-
dawania rozwiązań, zadaje odpowiednie pytania w odpowiednich momentach oraz pomaga 
młodym ludziom poddawać refleksji doświadczenie, które nabywają. Rolą tutora jest regularne 
omawianie z uczestnikami tego, co dzieje się w projekcie (na każdym z etapów!) i pobudzanie 
ich do refleksji nad procesem uczenia się. Refleksja ta powinna obejmować cztery wymiary: 
problem (na który odpowiada podjęte działanie), grupę odbiorczą projektu, osobę realizującą 
projekt (czyli wolontariusza, ucznia) oraz zajęcia, w  ramach których projekt się odbywa (np. 
lekcje historii lub zajęcia szkolnego klubu wolontariatu). Zadaniem tutora/nauczyciela jest dbać 
o to, by podczas spotkań z uczestnikami projektu nie pomijać żadnego z tych obszarów.

Przykłady ról młodych ludzi w projekcie Service-learningu:

• Lider – tę rolę tę powinien pełnić jeden z uczestników, możliwa jest również zmiana li-
dera w trakcie trwania projektu (np. jeden uczestnik może prowadzić planowanie i przy-
gotowanie, a inny wszystkie pozostałe etapy), a tutor/opiekun powinien wspierać tę 
osobę,

• Osoba odpowiedzialna za kontakt z lokalną społecznością czy jej przedstawicielami,

• Osoba odpowiedzialna za wydatki i zarządzanie budżetem,

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację /zaproszenia na wydarzenia projektowe etc.,

• Osoba odpowiedzialna za sprzęt, narzędzia,

• Osoba odpowiedzialna za miejsca/rezerwacje itp.

Szczegółowy przykład realizacji małego projektu z wykorzystaniem metodologii Service-le-
arning:

ORGANIZACJA BALU DLA DZIECI Z WADĄ SŁUCHU

Jeden z uczestników 6-osobowej grupy – Rafał, planującej działanie społeczne, wspie-
rane przez Fundację Robinson Crusoe, to osoba niesłysząca. Zaproponował, żeby zreali-
zować projekt dla dzieci niesłyszących z lokalnej szkoły podstawowej. Grupa wiedziała, 
że Rafał, mimo tego że nie słyszy, lubi tańczyć i dobrze bawi się na dyskotekach. Wspól-
nie zdecydowano, że najchętniej przygotowaliby bal karnawałowy. Na samym początku 
grupa ustaliła też, że będzie się ze sobą komunikować poprzez grupę na Messengerze, 
założoną specjalnie do tego projektu.

Rafał umówił grupę na spotkanie z panią dyrektor ze szkoły dla niesłyszących, przed-
stawili jej pomysł i dostali zgodę, ustalili też wstępnie termin imprezy. Pani dyrektor wy-
znaczyła ze szkoły osobę kontaktową, z którą grupa miała skonsultować plan balu i wy-
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myślone zabawy – osobą do kontaktu z grupy projektowej została Dominika (studentka 
pedagogiki), która chciała jak najlepiej poznać sposoby pracy z dziećmi niesłyszącymi.

Grupa wspólnie pracowała nad wymyśleniem zabaw na bal, wykorzystując wiedzę Ra-
fała, związaną z potrzebami osób niesłyszących. Dominika spisywała propozycje i kon-
sultowała je z osobą ze szkoły. Kiedy ten etap działań dobiegł końca, czyli gdy szkoła 
zaakceptowała propozycje, młodzież z pomocą tutorki opracowała harmonogram działań 
oraz wypisała wszystkie zadania, które trzeba było zrealizować, m.in:

• kontakt w kwestiach administracyjnych ze szkołą,

• zaproszenie uczniów,

• zaplanowanie budżetu uwzględniającego wydatki na materiały do zabaw, deko-
rację sali i  drobne upominki dla dzieci (na to wszystko grupie musiało wystarczyć 
500 zł),

• przygotowanie dekoracji,

• zakupienie potrzebnych materiałów,

• przywiezienie materiałów do szkoły i przechowanie ich tam (uzgodnienie ze szko-
łą miejsca na rzeczy),

• wybór odpowiedniej muzyki i zapewnienie jej na imprezę,

• pożyczenie sprzętu grającego,

• przygotowanie sposobu prowadzenia imprezy,

• zorganizowanie tłumacza,

• posprzątanie po wydarzeniu.

Do każdego z zadań została wybrana osoba za nie odpowiedzialna.

Tutorka zadbała też, żeby każdy z  grupy postawił sobie cel edukacyjny związany 
z  wziętymi na siebie zadaniami. Wszyscy uczestnicy zdecydowali, że chcą wzmocnić 
swoje kompetencje związane z  pracą zespołową i ten cel stał się głównym tematem re-
fleksji w grupie. Poza tym każdy miał też swój cel indywidualny (np. Dominika – zdobycie 
wiedzy o sposobach pracy z dziećmi niesłyszącymi).

Podczas każdego ze spotkań projektowych tutorka omawiała z młodzieżą postępy prac, 
doceniała sukcesy i wspólnie z grupą analizowała trudności – wszystko w kontekście po-
stawionych celów edukacyjnych. Dwa dni po balu odbyło się spotkanie podsumowujące 
wydarzenie, niemal całkowicie poświęcone refleksji nad zorganizowanym wydarzeniem 
i  całym procesem projektowym pod kątem umiejętności zdobytych przez uczestników 
projektu.
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Żeby podzielić się sukcesem projektu grupa opowiedziała o nim podczas warsztatów 
usamodzielnienia, na które regularnie uczęszczała, ilustrując swoją opowieść pokazem 
slajdów z wydarzenia. Po spotkaniu w swoim wąskim 6-osobowym gronie razem z tutor-
ką poszli świętować sukces do pobliskiej lodziarni.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Proces Service-learningu składa się z 4 głównych etapów: przygotowanie i pla-

nowanie, działanie, ewaluacja, zakończenie i świętowanie.

 ; Te 4 etapy powiązane są przez refleksję, komunikację, promocję i monitoring, na-
zwanymi tu procesami przekrojowymi.
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Jana Šolcová5. BADANIE POTRZEB W PROJEKTACH SERVICE-LEARNINGU
Tym, co na samym początku wpływa na ogólną jakość i sukces projektu realizowanego me-

todą Service-learning, jest dobrze przygotowane, zaplanowane i  przeprowadzone badanie 
potrzeb, w którym młodzież powinna odgrywać aktywną i kluczową rolę, a osoby pracujące 
z młodzieżą stale je monitorować. Badanie potrzeb powinno zostać przeprowadzone wraz ze 
społecznością, tzn. że społeczność powinna zostać w nie aktywnie włączona i to z nią zespół 
projektowy powinien konsultować swoje pomysły i sposoby działania.

Istnieje wiele definicji dotyczących badania potrzeb, ale jedną z najprostszych, jakie można 
znaleźć w literaturze, jest ta autorstwa Watkinsa, West Meiersa i Vissera (2012, 19): „badanie 
potrzeb to po prostu narzędzie do podejmowania lepszych decyzji… Niekoniecznie musisz od-
woływać się do poszczególnych etapów projektu, by informować o podjętych w nim decyzjach 
jako o wyniku badania potrzeb, za to zawsze, gdy stajesz przed podjęciem decyzji, dotyczących 
rezultatów, osiągniętych danego dnia czy planowanych do osiągnięcia jutro, przeprowadzasz 
badanie potrzeb”. Mając to na uwadze, możemy powiedzieć, że w metodzie Service-learning 
badane potrzeb jest narzędziem służącym do:

• zdefiniowanie odpowiednich i osiągalnych celów społecznych i rozwojowych, które 
wzajemnie się wzmacniają,

• nawiązania współpracy ze społecznością (np. z organizacją pozarządową czy instytucją 
publiczną),

• poznania społeczności, w której będzie realizowany projekt (tj. organizacji partnerskiej, 
beneficjentów, mediów),

• ustalania priorytetów (podejmowanie decyzji) dotyczących potrzeb, które mają zostać 
zaspokojone w ramach realizowanego projektu w odniesieniu do różnych kryteriów (np. 
dostępnych zasobów, czasu).

Badanie potrzeb w  projektach Service-learningu obejmuje zarówno badanie, jak i  syste-
matyczne konsultacje (z  beneficjentami projektu i  osobami zainteresowanymi ze społeczno-
ści lokalnej), które należy przeprowadzić przed zaplanowaniem i  realizacją projektu. Dzięki 
temu młodzież identyfikuje faktyczne potrzeby (problemy) i angażuje w podejmowanie decyzji 
o ostatecznym kształcie projektu tych, którzy mają z niego skorzystać (organizacje partnerskie, 
ich beneficjentów, rodziny itp.). Zapewnia to także jak największy udział społeczności w projek-
cie – zwiększa nie tylko dokładność diagnozy, ale także poziom zaangażowania społeczności 
lokalnej w działania projektowe od samego początku (Regina, Ferrara, 2017).

Punktem wyjścia w  przeprowadzaniu badania potrzeb powinno być sporządzenie profilu 
społeczności. Dobry profil społeczności pomoże w zajęciu się odpowiednimi problemami i po-
trzebami. Przy tworzeniu takiego profilu należy wziąć pod uwagę:
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• ludzi w społeczności i wyzwania, których doświadczają,

• środowisko fizyczne (np. rodzaje mieszkań, szkoły, drogi, usługi zdrowotne, sport, parki, 
usługi transportowe),

• dostęp do usług rządowych,

• życie społeczności – co jeszcze dzieje się w danej społeczności (np. jakie organizacje 
działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, jakie organizacje młodzieżowe, jaki 
biznes, jakie kluby kulturalne są aktywne w okolicy).

Tworzenie profilu społeczności może pomóc nawiązać z nią współpracę i poznać organizację 
partnerską, która zaangażuje się w projekt.

Do badania potrzeb można wykorzystać różne metody. Niektórzy autorzy (Watkins, West Meiers, 
Visser, 2012) dzielą je na dwie odrębne grupy, powiązane z dwoma etapami: zbierania danych  
i podejmowania decyzji. Niezależnie od tego podziału najczęściej stosowane metody badania 
potrzeb to: przegląd dokumentów lub danych, ankiety, wywiady, obserwacja, grupy fokusowe, 
SWOT, diagram rybiej ości Ishikawy. Zalety i wady każdej z tych metod zostały przedstawione 
w TABELI nr 1.

Tabela 1 Metody oceny potrzeb

METODA ZALETY WADY

Przegląd 
dokumentów 
lub danych

• Informacje zawarte w istnieją-
cych danych lub dokumentach 
są często niezależnie weryfiko-
walne.

• Takiego przeglądu można do-
konać niezależnie i bez koniecz-
ności pozyskiwania obszernych 
informacji z innych źródeł.

• Zazwyczaj jest to metoda mniej 
kosztowna niż samodzielne zbie-
ranie danych.

• Informacje zawarte w dokumentach lub 
danych mogą przedstawiać perspekty-
wę, która nie jest zgodna z Waszą oceną 
potrzeb.

• Dane zawarte w źródłach mogą nie być 
dokładnie takie, jakich potrzebujecie do 
oceny potrzeb.

• Pozyskanie i analiza potrzebnych do-
kumentów może być czasochłonnym 
procesem.

• Nie będziecie w stanie kontrolować jako-
ści zbieranych danych i będziecie musieli 
polegać na informacjach zawartych 
w dokumentach, dokonując oceny ich 
jakości i użyteczności źródeł.
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METODA ZALETY WADY

Wywiad

• Wywiady zazwyczaj pozwalają 
bardziej skupić się na temacie, 
dają też możliwość zadania py-
tań uzupełniających.

• W wywiadach indywidualnych 
osoby mogą udzielić informacji, 
którymi nie podzieliłyby się przy 
grupie.

• Wywiady mogą być doskonałym 
źródłem do poznania historii 
i szerszego kontekstu.

• Osoba przeprowadzająca wy-
wiad może obserwować niewer-
balne zachowania rozmówcy.

• Wymagania czasowe dla ankieterów 
i respondentów mogą być utrudnieniem.

• Wywiady mogą potencjalnie ograniczyć 
zakres i próbę, od której zbiera się dane.

• Wyniki wielu wywiadów mogą być ze 
sobą sprzeczne lub trudne do analizy.

• Respondenci mogą być stronniczy lub 
reprezentować jedynie ograniczoną per-
spektywę.

• Wywiady, jeśli nie są dobrze przeprowa-
dzone, mogą zejść z tematu i frustrować 
zarówno ankietera, jak i respondenta 
(ankieter może odejść bez uzyskania nie-
zbędnych informacji, a respondent może 
mieć poczucie straconego czasu).

Obserwacja

• Obserwując bez ingerencji, mo-
żesz dokładnie udokumentować 
kroki, procedury, narzędzia i de-
cyzje podjęte podczas badanego 
procesu.

• Obserwacje nie opierają się na 
wspomnieniach czy punktach 
widzenia osób obserwowanych.

• Obserwacje mogą być prowa-
dzone przez wiele osób z ze-
społu, można też je wykorzystać 
do weryfikacji wyników badania 
potrzeb.

• Obserwacje wymagają czasu  
i kosztów związanych z pracą obserwa-
tora.

• Obserwacje mogą pominąć niektóre 
obszary czy decyzje, zwłaszcza te mniej 
widoczne.

• Obserwator może być stronniczy. Dlate-
go ważne jest, aby przeszedł odpowied-
nie szkolenie, uwrażliwiające na to, jak 
ważny jest w obserwacji obiektywizm. 
Sposobem na rozwiązanie problemu 
stronniczości może być zatrudnienie 
wielu obserwatorów. Obserwator powi-
nien być również świadomy, że osoby 
obserwowane mogą zmieniać swoje 
zachowanie, że mogą mówić lub robić 
rzeczy, które ich zdaniem chciałby usły-
szeć. Powinien rozważyć, w jaki sposób 
prowadzić obserwację, aby uniknąć 
wpływania na osoby obserwowane.
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METODA ZALETY WADY

Grupa 
fokusowa

• Dzięki grupie fokusowej można 
przeprowadzić wywiad z wie-
loma osobami w tym samym 
czasie.

• Pozwól członkom grupy foku-
sowej inspirować się wzajemnie 
swoimi komentarzami i reakcja-
mi. Takie podejście może przy-
nieść efekt synergii w dyskusji na 
zadany temat.

• Grupy fokusowe mogą pomóc 
dojść do konsensusu i podjąć 
trudne decyzje (takie jak ustale-
nie priorytetów potrzeb).

• Członkowie grupy mogą nie wnosić 
równego wkładu do dyskusji w gru-
pie fokusowej. Bardziej powściągliwi 
mogą nie czuć się komfortowo, wy-
powiadając swoje opinie. Inni mogą 
próbować zdominować dyskusję.

• Uzyskanie informacji od grupy może 
być trudne. Istnieje ryzyko „myślenia 
grupowego”, odwracającego uwagę 
od tematów dyskusji i utrudniające-
go ponowne skupienie się grupy na 
ważnych kwestiach.

• Dyskusje mogą trwać zbyt długo, 
aby objąć wszystkie istotne tematy 
i dać każdemu szansę na wypowie-
dzenie się.

• Ze względu na obecność innych 
osób uczestnicy mogą nie czuć się 
komfortowo, dzieląc się bardziej oso-
bistymi informacjami lub poglądami.

• Grupy fokusowe mogą łatwo zbo-
czyć z tematu, jeśli facylitator nie 
zadba o strukturę całego procesu. 

SWOT

• Analiza SWOT jest  znana  
w większości organizacji.

• Czynniki SWOT są usze-
regowane pod względem 
ważności.

• SWOT angażuje grupę  
w definiowanie relacji pomię-
dzy czynnikami.

• Przypisanie wartości do każdego 
czynnika SWOT może być wyzwa-
niem dla członków grupy.

• Potrzeba czasu, aby przejść od 
czynników SWOT do ich powiązania 
z zaleceniami dotyczącymi dalszych 
działań.
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METODA ZALETY WADY

Diagram rybiej 
ości Ishikawy

• Diagram rybiej ości umoż-
liwia przemyślaną analizę, 
dającą diagnozę wszelkich 
możliwych źródłowych przy-
czyn problemu.

• Technika ta jest łatwa do 
wdrożenia i posługuje się 
zrozumiałym graficznym 
przedstawieniem przyczyn, 
ich kategorii i potrzeb.

• Diagram Ishikawy daje pełen 
obraz możliwych przyczyn 
lub czynników wpływających 
na problem lub potrzebę.

• Nawet po tym, jak potrzeba 
została już zaspokojona, 
diagram rybiej ości pokazuje 
miejsca słabości, które – raz 
ujawnione – można napra-
wić, zanim spowodują więk-
sze trudności.

• Prostota diagramu rybiej ości to zarówno 
jego mocna, jak i słaba strona. W bar-
dziej złożonych sytuacjach może utrud-
niać powiązanie prawdziwej natury pro-
blemów z bezpośrednimi przyczynami.

Źródło: Watkins, R., West Meiers, M., Visser, Y. L. (2012). A Guide to Assessing Needs - Essential Tools for Collec-
ting Information, Making Decisions, and Achieving Development Results.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Badanie potrzeb w metodzie Service-learning to narzędzie służące do: I) określe-

nia celów społecznych i rozwojowych, II) nawiązania współpracy ze społeczno-
ścią, III) poznania społeczności, IV) ustalenia priorytetów (podjęcia decyzji) doty-
czących potrzeb.

 ; Społeczność jest kluczowym partnerem w badaniu potrzeb.

 ; Często stosowane metody badania potrzeb to: przegląd dokumentów lub danych, 
ankiety, wywiady, obserwacja, grupy fokusowe, SWOT, diagram rybiej ości Ishi-
kawy. Jest ich jednak o wiele więcej…

 ; Warto łączyć różne metody w taki sposób, aby wady jednej z nich zastępować 
zaletami drugiej.

6. CELE W PROJEKTACH REALIZOWANYCH METODĄ SERVICE-LE-
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ARNING
Jednym z pierwszych kroków w planowaniu projektu service-learningowego jest wyznacze-

nie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie (SMART) celów, 
nastawionych na uczenie się (przez młodzież), ale także na działanie społeczne (na rzecz spo-
łeczności lokalnej). Dlaczego tak jest? Ponieważ cele te pomogą wybrać właściwą drogę – od-
powiednią metodologię, określić etapy planowania, sposoby dokumentacji itp. w całym projek-
cie.

Specyfika Service-learningu polega na tym, że reprezentuje on podejście pedagogiczne, które 
kładzie nacisk na uczenie się przez doświadczenie1 i przez działanie. Kluczowe jest więc ucze-
nie się, ale jest to całkiem inny rodzaj uczenia się niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, 
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę tradycyjną edukację formalną. Tak więc osoby pracujące 
z młodzieżą, które planują zastosować metodologię Service-learningu oraz młodzież aktywnie 
zaangażowana w projekt muszą być pewne, że wyznaczone cele w równym stopniu obejmują 
te skierowane na uczenie się (cele rozwojowe/edukacyjne) i na rozwiązanie jakiegoś problemu 
społecznego (cele społeczne).

Czym jest cel społeczny? Można go sprowadzić do stwierdzenia wyrażającego pożądaną 
zmianę społeczną – rozwiązanie problemu, zaspokojenie potrzeby. Cele społeczne definiuje się 
w oparciu na wynikach badania potrzeb przeprowadzanego z lokalną społecznością. Dlatego 
właśnie przeprowadzenie dobrze zorganizowanego i terminowego badania potrzeb jest inte-
gralną częścią projektu ervice-learningowego. Cele społeczne mogą zostać określone dopiero, 
gdy problemy i potrzeby zostaną zbadane i nazwane. Dla osób z sektora obywatelskiego to po 
prostu szczegółowe, krótkoterminowe cele projektu, które powinny zostać osiągnięte po jego 
zakończeniu.

TABELA nr 2 Różnice między celami społecznymi i rozwojowymi/edukacyjnymi
1. Powszechnie znany jest model uczenia się przez doświadczenie autorstwa Davida Kolba (cykl Kolba), oparty na procesie doświadczalnego 
logicznego dociekania, przedstawionym przez filozofa Johna Deweya.
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CELE SPOŁECZNE CELE ROZWOJOWE 
/EDUKACYJNE

Czego 
dotyczą?

Potrzeby/problemy społeczności Rozwój/edukacja uczestników

Do czego 
zmierzają?

Zmiana postaw, polityki, funkcjonujących praktyk Wiedza, umiejętności, wartości

Kryteria

• konkretny

• osiągalny

• mierzalny

• istotny

• określony w czasie

• konkretny

• osiągalny

• mierzalny

• istotny

• określony w czasie

Przykład
Poprawa jakości usług społecznych dla osób 
starszych na wsi.

Zbieranie, syntetyzowanie i inter-
pretacja danych w celu opracowania 
konkretnych propozycji interwencji 
w społeczności lokalnej.

Czym są cele rozwojowe/edukacyjne? Można je sprowadzić do oczekiwanych umiejętno-
ści i wiedzy, jakie młodzież nabędzie w trakcie projektu2 (np. umiejętność pracy projektowej). 
W poniższej tabeli umieszczono trzy sfery celów edukacyjnych (Bloom, 1956) oraz czasowni-
ki przydatne przy określaniu nabywanych umiejętności. Mogą pomóc tutorom i nauczycielom 
w  określeniu celów rozwojowych dla młodzieży w  pracy metodą Service-learning (zarówno 
w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej).

TABELA nr 3 Sfery celów edukacyjnych i czasowniki przydatne 
przy określaniu nabywanych umiejętności

SFERY CELÓW EDUKACYJNYCH CZASOWNIKI PRZYDATNE PRZY OKRE-
ŚLANIU NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Sfera poznawcza
(wiedza i zrozumienie)

definiować, wyjaśniać, wymieniać;
uogólniać, przewidywać, rozpoznawać;
demonstrować, interpretować;
analizować, krytykować;
kategoryzować, porównywać, podsumowywać;
formułować, tworzyć.

SFERY CELÓW EDUKACYJNYCH CZASOWNIKI PRZYDATNE PRZY OKRE-
ŚLANIU NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI

2. Bloom (1956.) i zrewidowana taksonomia Blooma przez Andersona, Krathwohla (2001.).
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Sfera psychomotoryczna 
(umiejętności)

• opisywać, odkrywać, identyfikować;

• wyjaśniać, poruszać, pokazywać;

• kopiować, naśladować;

• wyświetlać, manipulować, szkicować, groma-
dzić, organizować;

• adaptować, zmieniać, aranżować, reorganizo-
wać;

• tworzyć, projektować, budować, rozwijać.

Sfera afektywna 
(postawy)

• potwierdzać, pytać, uważać;

• dyskutować, prezentować, wspierać;

• doceniać, pielęgnować, proponować, szano-

wać;

• porównywać, odnosić się, dzielić się, łączyć;

• działać, modyfikować, rewidować, rozwiązy-

wać, kwestionować.

Cele rozwojowe powinny odzwierciedlać znaczenie aktywnego udziału młodzieży w projek-
tach service-learningowych oraz kierować opracowywaniem potrzebnych materiałów i działań 
w ramach projektu. Cele edukacyjne podlegają w  Service-learningu ocenie/ewaluacji, zwłasz-
cza w przypadku edukacji formalnej. Specyficzną cechą metodologii Service-learningu jest jed-
nak to, że cele rozwojowe/edukacyjne wzmacniają i umożliwiają realizację celu społecznego/
celów społecznych.

Sigmon (1994) zaproponował typologię, która ilustruje różne sposoby, w  jakie Service-
-learning można zastosować w  praktyce (Tabela nr 4). Wyróżnia cztery poziomy pedago-
giki Service-Learningu, z  których każda inaczej rozkłada akcenty. W  pierwszym podejściu – 
service-LEARNING (s-L) – priorytetowe są cele edukacyjne, a cele społeczne mają charakter 
drugorzędny. Podejście SERVICE-learning (S-l) kładzie główny nacisk na cele społeczne, 
podczas gdy cele rozwojowe mają tu mniejsze znaczenie. Każdy projekt lub działanie spo-
łeczne, realizowane w  całkowitym oderwaniu od celów dydaktycznych to service learning 
(s l). Najistotniejsze (w  kontekście tego, co proponujemy w  tej publikacji) okazuje się ostat-
nie podejście – SERVICE-LEARNING (S-L), w którym celom społecznym i edukacyjnym przy-
pisuje się taką samą wagę. W  tym ujęciu te dwa rodzaje celów wzmacniają się nawzajem  
i sprawiają, że projekt ma charakter obustronny, czyli obydwie strony (zaangażowana młodzież  
i beneficjenci/społeczność lokalna) czerpią z niego korzyści – młodzież zdobywa wiedzę i umie-
jętności, a  lokalna społeczność zyskuje na rozwiązaniu (może być to częściowe rozwiązanie) 
trapiącego ją problemu.

TABELA nr. 4: Typologia Service-Learningu
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SERVICE-LEARNING (S-L) Cele edukacyjne są tu pierwszorzędne, cele społeczne drugo-
rzędne

SERVICE-LEARNING (S-L) Cele społeczne są tu pierwszorzędne, cele edukacyjne drugo-
rzędne

SERVICE LEARNING (S L) Cele społeczne i edukacyjne są całkowicie odrębne

SERVICE-LEARNING (S-L) Cele społeczne i edukacyjne mają taką samą wartość 
i wzmacniają się nawzajem

Źródło: Sigmon, 1994

Po wybraniu jednego z 4 sposobów możliwego podejścia do Service-learningu, które zasto-
sujecie, kolejnym krokiem jest użycie prostego i użytecznego narzędzia, które pomoże w okre-
śleniu celów społecznych i edukacyjnych w pracy z młodzieżą, przedstawionych w tabeli nr 
5. Przy określaniu celów społecznych i  rozwojowych/edukacyjnych ważne jest, aby myśleć 
perspektywicznie. Definiując cele powinniście również pomyśleć i zaplanować działania, które 
doprowadzą do ich osiągnięcia oraz sposoby ich ewaluacji i oceny. Oczywiście w czasie reali-
zacji projektu mogą wystąpić zmiany w działaniach czy ewaluacji/ocenie, ale użycie takiego na-
rzędzia pomoże Wam i młodzieży w monitorowaniu całego procesu i da dodatkową przestrzeń 
na potrzebne i dokonane w odpowiednim czasie korekty.

TABELA nr 5 Narzędzie pomocne przy definiowaniu celów społecznych  
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i rozwojowych/edukacyjnych

CELE SPOŁECZNE

Jaką zmianę chcecie 
osiągnąć?

DZIAŁALNOŚĆ

W jaki sposób ją 
osiągniecie?

EWALUACJA

Skąd będziecie 
wiedzieć, że cel został 

osiągnięty?

Zidentyfikowany 
problem

Izolacja ludności 
romskiej

Nawiązanie współpra-
cy i stworzenie sieci 
kontaktów z ludnością 
romską.

• Działania eduka-
cyjne (wykłady, 
warsztaty, projekcje 
video),

• Program muzyczny 
i kulinarny / spotka-
nie.

• Ocena satysfakcji grup 
docelowych z na-
wiązanej współpracy 
i możliwości tworzenia 
sieci kontaktów.

• Ocena wzrostu liczby 
możliwości wzajemne-
go uczenia się, współ-
pracy i tworzenia sieci 
(między Romami a lud-
nością miejscową).

CELE ROZWOJOWE/
EDUKACYJNE 

Jaką widzęi 
umiejętności uczestnicy 

mają zdobyć?

DZIAŁALNOŚĆ

W jaki sposób zostanie 
to osiągnięte?

OCENA

Skąd będziecie wiedzieć, 
że faktycznie zdobyli wie-

dzę i umiejętności?

• Określenie głów-
nych wzorców 
gettoizacji ludności 
romskiej,

• Wyjaśnienie 
specyfiki życia 
codziennego 
romskiej mniejszo-
ści narodowej,

• Wykazanie się 
umiejętnością orga-
nizowania  
i prowadzenia 
różnych wydarzeń 
publicznych,

• Efektywny podział 
zadań i odpowie-
dzialności w zespo-
le projektowym.

• Studiowanie litera-
tury na ten temat,

• Przeprowadze-
nie oceny potrzeb 
wśród społeczności 
romskiej,

• Opracowanie planu 
projektu,

• Wdrożenie opra-
cowanego planu 
projektu i głównych 
działań przez zespół 
projektowy.

• Ocena wiedzy mło-
dzieży na temat mniej-
szości romskiej (np. 
test),

• (Samo)ocena wkładu 
zespołu projektowego, 
ról i wykonanych za-
dań.  

Wartość i znaczenie celów społecznych i rozwojowych zostaje dodatkowo potwierdzone na 
etapie ewaluacji i oceny projektu, ponieważ na zakończenie projektu powinno się dokonać oce-
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ny

a. realizacji celów społecznych przez różnych interesariuszy oraz

b. realizacji celów rozwojowych dla każdego z uczestników projektu.

Te uzupełniające się procesy dostarczą Wam informacji i danych do dalszego doskonalenia 
metodologii Service-learningu w  praktyce oraz będą stanowić cenną i  potrzebną informację 
zwrotną dla młodzieży na temat ich osiągnięć.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Cel społeczny to pożądana zmiana społeczna – rozwiązanie problemu, zaspoko-

jenie potrzeby.

 ; Cele rozwojowe/edukacyjne to oczekiwane umiejętności i wiedza, jakie młodzież 
nabędzie w trakcie projektu.

 ; Cele społeczne wzmacniają i umożliwiają osiągnięcie celów rozwojowych.

 ; Wyniki badania potrzeb społeczności lokalnej są kluczowe w określaniu celów 
społecznych.

 ; Cele społeczne i rozwojowe/edukacyjne są równie istotne zarówno na pierwszym 
etapie projektu (planowanie i przygotowanie), jak i na ostatnim (ewaluacja/ocena).

7. MONITOROWANIE I OCENA
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7.1. MONITORING

Słownik Cambridge opisuje monitoring jako uważne obserwowanie i kontrolowanie sytuacji 
przez określony czas w celu odkrycia czegoś na jej temat. Opierając się na definicji monitoringu 
projektu (Novota, 2017) jako systematycznego i ciągłego zbierania danych w celu sprawdzenia 
przebiegu projektu, można wyprowadzić znacznie bardziej adekwatną definicję monitoringu 
w projektach Service-learningu: systematyczne i ciągłe zbieranie danych w celu

a. sprawdzenia zgodności realizacji projektu z planami projektu (proces) oraz

b. sprawdzenia osiągnięcia rezultatów Service-learningu (postęp).

Jak wspomniano w podręczniku Service learning manual for faculty (2013), monitoring anga-
żuje uczestników w ciągły proces oceny jakości realizacji i postępów w osiąganiu określonych 
celów. Monitoring pozwala na wprowadzenie niezbędnych zmian w rozwoju i realizacji projek-
tu. Jeśli postrzega się go jako proces ciągły, ustalony na początku projektu i wykonywany regu-
larnie, pozwala na szybką reakcję na różne okoliczności. Prowadzenie bieżącego monitoringu 
i dokumentacji projektu jest krytycznym, a często pomijanym elementem, koniecznym do tego, 
by Service-learning był wysokojakościowy. Monitorowanie i dokumentowanie procesu uczenia 
się i działań podejmowanych w trakcie projektu, w przeciwieństwie do okresu po jego zakoń-
czeniu, dostarcza cennych informacji do refleksji, ewaluacji i  promocji projektu (Brozmanova 
Gregorova et.al, 2020).

Chcąc monitorować wszystkie kluczowe aspekty projektu, należy opracować i wykorzystać 
w  tym procesie różne metody, techniki i  dokumentację. Zebrane w  ten sposób dane można 
wykorzystać do różnych celów, ale bez dodatkowej analizy i interpretacji nie odpowiedzą one 
na pytanie, na ile młodzież odniosła sukces, na ile projekt był udany i czy założone cele zostały 
osiągnięte (Novota, 2017). Tej dodatkowej analizy i interpretacji dokonuje się poprzez ewalu-
ację, która powinna zostać przeprowadzona na zakończenie projektu lub w innym momencie 
jego realizacji, z wykorzystaniem danych zebranych w ramach monitoringu.

W kontekście Service-learningu mogą istnieć różne aspekty, które należy monitorować. Oso-
ba pracująca z młodzieżą powinna monitorować pracę młodzieży zaangażowanej w realizację 
projektu, ale również działania projektowe, aby upewnić się, że są one realizowane zgodnie 
z planem. Zarówno tutor/nauczyciel, jak i partnerzy ze społeczności lokalnej będą odgrywać rolę 
w monitorowaniu postępów młodzieży i powinni współpracować, aby sprawiedliwie podzielić 
się obowiązkami.

Ważne jest, aby obie strony negocjowały i określiły:

• Jakie działania młodzieży będą monitorowane?
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• Co każda z nich zgadza się zrobić, aby monitorować pracę młodzieży?

• Jaka będzie częstotliwość monitorowania i przekazywania informacji zwrotnych mło-
dzieży?

• W jaki sposób chcą komunikować między sobą postępy uczestników w trakcie trwania 
projektu oraz jaka będzie częstotliwość takiej komunikacji?

• Jak będą współpracować w celu rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić?

Z kolei młodzież musi wiedzieć, czego każda ze stron od niej oczekuje i na jakie wskazówki 
może liczyć (Points of Light Foundation, 2002; Mihalynuk & Seifer, 2008 wg Service learning 
manual for faculty, 2013). Jasna i regularna komunikacja w procesie monitorowania postępów 
ma ogromne znaczenie dla wszystkich zaangażowanych stron – zwłaszcza dla młodzieży, ale 
także dla osoby pracującej z młodzieżą, partnerów ze społeczności lokalnej itd.

Stopień monitoringu, jakiego będzie potrzebowała młodzież, zależy od poziomu zaangażo-
wania, zdolności i odpowiedzialności uczestników już na początku projektu. Ogólnie rzecz bio-
rąc, im bardziej uczestnicy są w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje działania w ramach 
Service-learningu, tym mniej potrzebują bezpośredniego nadzoru i szczegółowych, praktycz-
nych wytycznych, a tym bardziej korzystają z tego, że tutor/nauczyciel dogląda całości, dzieli się 
swoją ogólną perspektywą oraz daje wskazówki dotyczące projektu (CUPS 2010).

Jak już wspomniano, istnieją różne elementy, które należy monitorować w projekcie service-
-learningowym.  Specyfika tej metodologii polega na tym, że proponuje ona przywództwo mło-
dzieży, więc proces monitorowania realizacji projektu jest czymś, za co mogą i powinni być od-
powiedzialni młodzi ludzie. Dzięki temu jeszcze bardziej się angażują, mogą uczyć się i rozwijać 
umiejętności organizacyjne, rozwiązywania problemów, innowacyjności, umiejętności plano-
wania, kreatywności – bardzo przydatne w ich przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Po-
nieważ cała idea Service-learningu i to, co proponujemy w tym podręczniku, to projekty oparte 
na rzeczywistych potrzebach społeczności, bardzo ważne jest, aby precyzyjnie obserwować, 
czy te potrzeby są zaspokajane. Ważne jest, aby monitorować jasne cele działań service-lear-
ningowych, komunikację pomiędzy zainteresowanymi stronami, pracę zespołową, zadowolenie 
różnych zaangażowanych stron. Dodatkowo, osoby pracujące z młodzieżą mogą zdecydować 
i wybrać do monitorowania te elementy, które uważają za istotne dla swojej pracy czy zajęć 
szkolnych lub pozaszkolnych, takie jak konkretne umiejętności lub wiedza, relacje itp.

Informacje i dane zebrane zarówno poprzez monitorowanie aktywności młodzieży, jak i reali-
zacji działań będą bardzo przydatne w ewaluacji końcowej.

7.2. OCENA I EWALUACJA

Słownik Webstera definiuje ocenę jako „działanie lub sytuację dokonywania osądu na temat 
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czegoś: akt oceniania czegoś”. Ocena jest definiowana jako określenie wartości, natury, cha-
rakteru lub jakości czegoś lub kogoś. Jest to systematyczny proces mający na celu uzyskanie 
informacji na temat działań organizacji, ich wpływu i efektywności pracy, by mogła je poprawić 
i opisać swoje osiągnięcia (Mattessich 2003).

W przypadku tych projektów, które łączą uczenie się z działaniem społecznym, istotne jest, 
aby poddawać ewaluacji sam proces Service-learningu (w  odniesieniu do założeń metody), 
a także wpływ projektu (na młodzież, społeczność, konkretnych beneficjentów itp.) oraz efekty 
uczenia się. Zakłada to ewaluację koncepcji projektu oraz realizacji celów społecznych i rozwo-
jowych (Youth Stride. A Service-Learning manual for the Caribbean).

Ewaluacja jest kluczowym elementem każdego projektu. W kontekście projektów service-le-
arningowych wiąże się ona z refleksją nad rezultatami i wpływem działań, które zostały pod-
jęte, aby skorygować błędy, docenić właściwe posunięcia i ewentualnie wprowadzić zmiany 
uznane za konieczne. Oznacza to także analizę przy użyciu wskaźników, dotyczącą tego, czy 
przewidziane etapy zostały zakończone, a cele osiągnięte (Youth Stride. A Service-Learning 
manual for the Caribbean).

Jak wspomniano, ze względu na specyfikę projektów service-learningowych, koncentru-
jących się zarówno na uczeniu się, jak i na działaniu społecznym, ewaluacja powinna w tym 
przypadku dotyczyć zarówno celów społecznych, jak i edukacyjnych, postawionych w projek-
cie, czyli nabytych i zastosowanych wiedzy i kompetencji (Regina, Ferrara, 2017). Mając to na 
uwadze, ocenę jako formę ewaluacji można zdefiniować jako metodę sprawdzania poziomu, 
jaki młodzież osiągnęła w nauce oraz wyników, ustalonych na początku przez nauczyciela/tu-
tora w  ramach edukacji formalnej lub nieformalnej (przedmiot, kurs, szkolenie itp.). Możemy 
też mówić o ocenianiu w rozumieniu szkolnym, pamiętając jednak, że ocenie w tym przypadku 
podlega wzrost umiejętności czy wiedzy, a nie samo zaangażowanie w działanie społeczne czy 
liczba przepracowanych godzin.

W ewaluacji powinno być też miejsce na informacje zwrotne od różnych interesariuszy. Jej 
celem nie jest wystawianie ocen, ale raczej przekazanie informacji zwrotnej na temat całego 
procesu.  Każdy projekt wymaga ewaluacji nie tylko samej treści, ale całego projektu (Brozma-
nova Gregorova et. al, 2020).

Dlatego też ocena może obejmować:

a. ocenę pracy tutora/nauczyciela i partnerów społecznych przez młodzież,

b. ocenę działań młodzieży i tutora/nauczyciela przez partnerów społecznych,

c. ocenę partnerów społecznych przez tutora/nauczyciela,

d. samoocenę tutora/nauczyciela na podstawie wszystkich zaproponowanych ocen (Broz-
manova Gregorova i inni, 2020).

W  ocenie postępów projektu jako całości należy uwzględnić elastyczność w  planowaniu, 
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spójność pomiędzy początkowymi celami a opracowanymi działaniami, jak również efektyw-
ną alokację zasobów i  dostępnego czasu. W  ewaluacji, oprócz osiągniętych celów, należy 
uwzględnić wpływ działania społecznego na grupę docelową oraz na osoby ją świadczące, 
doświadczenia związane z  procesem projektowym, uczestnictwo indywidualne i  grupowe 
oraz sytuację pochodną, na przykład to, jak zmieniły się relacje ze społecznością (Youth Stride. 
A Service-Learning manual for the Caribbean). Dane i informacje zebrane w trakcie monitoringu 
nabierają pełnego znaczenia, gdy są wykorzystywane do ewaluacji. Jednocześnie jednak zaleca 
się podjęcie dodatkowego wysiłku w celu zebrania dodatkowych danych, zwłaszcza na potrze-
by ewaluacji (np. wywiady, grupy fokusowe itp.).

Ocena i ewaluacja są podobnymi pojęciami, możemy je postrzegać w następujący sposób:

• ewaluacja/ocena = pomiar wpływu projektu service-learningowego,

• ewaluacja/ocena = ocena wyników nauczania i indywidualnych osiągnięć,

• ewaluacja/ocena = ocena różnych aspektów realizacji projektu service-learningowego 
przez różnych aktorów.

TABELA nr 6. Porównanie między różnymi rodzajami oceny

RODZAJE 
EWALUACJI 

/OCENY

CO PODDAJEMY 
EWALUACJI?

DO KOGO JEST 
SKIEROWANA?

KTO JEST W NIĄ ZA-
ANGAŻOWANY?

Ocena 

• efekty uczenia się i naby-
te kompetencje (wiedza, 
umiejętności, postawy),

• indywidualne osiągnięcia

• do młodzieży/
uczniów

• tutor/nauczyciel

• młody człowiek

Ocena wpły-
wu projektu 
service-lear-
ningowego

• efekty uczenia się i naby-
te kompetencje (wiedza, 
umiejętności, postawy)

• indywidualne osiągnięcia

• do młodzieży/
uczniów,

• do osób pracują-
cych z młodzieżą,

• do partnerów spo-
łecznych

• młodzież,

• beneficjenci organizacji,

• ludzie z organizacji,

• interesariusze ze spo-
łeczności lokalnej

Informacje 
zwrotne od 

różnych zain-
teresowanych 

stron

np. komunikacja, adekwatność 
działań

• do młodzieży/
uczniów,

• do osób pracują-
cych z młodzieżą,

• do ogółu społe-
czeństwa

• młodzież,

• tutor/nauczyciel,

• beneficjenci organizacji,

• ludzie z organizacji,

• interesariusze ze spo-
łeczności lokalnej

7.3. PRAKTYCZNE PORADY I  PRZYKŁADY DOKUMENTACJI DOTYCZĄCE PROWADZENIA 
MONITORINGU I EWALUACJI
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PLAN MONITORINGU

Jednym z przydatnych i szeroko stosowanych dokumentów, który może pomóc w monitoro-
waniu realizacji projektu service-learningowego jest plan monitoringu. Zazwyczaj ma on formę 
tabeli, która umożliwia przegląd działań, rezultatów i wskaźników do osiągnięcia, metod zbie-
rania danych, osób odpowiedzialnych, dynamiki itp. Może mieć różną strukturę.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych tabel do wykorzystania w tworzeniu planu mo-
nitoringu.

PRZYKŁAD 1

DZIAŁANIA RODZAJ 
INFORMACJI METODA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE
DYNAMIKA 

MONITOROWANIA

Wszystkie 
działania w ra-
mach projektu, 
każde w osob-
nej kolumnie

Rodzaj danych 
do zebrania na 
temat realizacji 
działań, które 
doprowadzą 
do osiągnięcia 
rezultatów

Technika 
monito-
rowania / 
metoda, 
którą wyko-
rzystacie do 
zbierania 
danych (np. 
ankieta, 
wywiad, 
wywiad 
grupowy)

Kto będzie odpowie-
dzialny za gromadzenie 
określonych danych?

Częstotliwość groma-
dzenia wymaganych 
danych (raz w tygo-
dniu, raz w miesiącu 
itp.)

Źródło: Novota, S. (2017) Monitoring i evaluac–ja - Vodič za praćenje provedbe i vrednovanje projekata. Udruga za razvoj civilnog društva 
SMART

PRZYKŁAD 2
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MONITOROWANIE REALIZACJI PROJEKTU 
NA POZIOMIE OCZEKIWANYCH REZULTATÓW

DZIAŁANIA
TYP 

DANYCH 
WYJŚCIO-

WYCH

METODY 
GROMADZE-
NIA DANYCH  

I ŹRÓDŁA 
WERYFIKACJI

ZADANIA
OSOBY 

 ODPOWIE-
DZIALNE

DYNAMIKA 
MONITO-

ROWANIA

Wszystkie 
działania 
w ramach 
projektu, każ-
de |w osob-
nej kolumnie

Rezultaty  
i wskaźniki

Rodzaje danych 
na temat reali-
zacji działań, 
prowadzących 
do osiągnięcia 
rezultatów

Technika mo-
nitorowania / 
metoda, którą 
wykorzystacie 
do zbierania 
danych. (np. 
ankieta, wy-
wiad, wywiad 
grupowy)

Wszystkie 
prace i do-
datkowa 
dokumen-
tacja, które 
mają być 
przygo-
towane 
w celu za-
pewnienia 
efektyw-
nego gro-
madzenia 
danych

Kto będzie od-
powiedzialny 
za gromadzenie 
określonych 
danych?

Częstotliwość 
gromadzenia 
niezbędnych 
danych (raz  
w tygodniu, 
raz w miesię-
cu itp.)

Source: Novota, S. (2017) Monitoring i e–aluacija - Vodič za praćenje provedbe i vrednovanje projekata. Udruga za razvoj civilnog društva 
SMART

DOKUMENTACJA

Chcąc móc przeprowadzić zorganizowany monitoring i ewaluację działań w projekcie servi-
ce-learningowym, upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z planem i zapobiec ewentu-
alnym trudnościom, ważne jest, aby gromadzić dokumenty, które zawierają różne cenne dane 
i informacje. Należy prowadzić tylko niezbędną i przydatną dokumentację, aby nie przeciążać 
siebie i młodych ludzi oraz nie pogubić się w dużej liczbie danych i informacji.

Istnieje wiele sposobów dokumentowania etapów i procesów zachodzących w projektach 
service-learningowych. Można prowadzić dokumentację w  różnychformach (np. pamiętnik, 
portfolio, tablica ogłoszeń, folder projektu, blog, strona internetowa) i formatach (np. pisemny, 
audiowizualny, multimedialny). Dokumentowanie może również oznaczać opracowanie rapor-
tów, których celem jest pokazanie, w jaki sposób projekt okazał się korzystny dla różnych inte-
resariuszy (Brozmanova Gregorova i inni, 2020).

Do najczęściej stosowanych metod i technik zbierania danych i informacji w procesie monito-
ringu i ewaluacji, wykorzystywanych w praktyce przez organizacje pozarządowe, należą:

• kwestionariusze,
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• wywiady (ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane),

• obserwacja,

• analiza treści,

• analiza danych statystycznych,

• grupy fokusowe,

• mapowanie,

• wypowiedzi / świadectwa / historie sukcesu,

• studia przypadków,

• pomiary i testy (umiejętności, wiedzy),

• nagrania audio-wizualne.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Monitoring jest procesem ciągłym i powinien być prowadzony w sposób ciągły 

przy użyciu różnych metod i technik.

 ; To, co będzie monitorowane, w jaki sposób i kto jest odpowiedzialny za każdy 
z etapów, musi być ustalone na początku projektu. Warto łączyć różne metody, 
tak aby wady jednej z nich zastąpić zaletami drugiej.

 ; Młodzież powinna być odpowiedzialna za monitorowanie realizacji projektu, na-
leży jednak zaangażować w to również osoby pracujące z młodzieżą i partnerów 
społecznych, zwłaszcza w celu monitorowania celów uczenia się i działania spo-
łecznego.

 ; Ewaluacja jest kluczowym aspektem projektu. Wiąże się z refleksją nad rezultata-
mi oraz wpływem działań, które zostały wdrożone, aby skorygować błędy, doce-
nić właściwe posunięcia i wprowadzić zmiany, uważane za konieczne.

 ; Projekty Service-learningu koncentrują się zarówno na uczeniu się, jak i na dzia-
łaniu społecznym, wymagają więc oceny zarówno celów rozwojowych, jak i spo-
łecznych.

 ; Ocena jako forma ewaluacji jest skoncentrowana na osiągnięciu celów edukacyj-
nych projektu.

 ; Ocena koncentruje się również na celach społecznych i przedstawia informacje 
zwrotne od różnych interesariuszy oraz wpływ na różnych interesariuszy (spo-
łeczność/beneficjentów, młodzież).

 ; Chcąc stworzyć odpowiedni i obiektywny obraz całego projektu service-learnin-
gowego, ważne jest, aby zaangażować w proces ewaluacji wszystkich (lub jak 
najwięcej to możliwe) jego uczestników.

8. REFLEKSJA
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Termin „refleksja” pochodzi od łacińskiego słowa reflexio (odbicie, odzwierciedlenie) oraz re-
flectere (odbijać) i rozumiemy go tu jako podstawowy sposób uczenia się przez doświadczenie. 
Refleksja umożliwia krytyczne myślenie o swoich doświadczeniach oraz odkrywanie własnych 
wartości, opinii i przekonań. Dzięki temu, że w trakcie procesu refleksji pojawiają się wątpliwości 
i kwestionujemy założenia czy opinie, co w konsekwencji prowadzi do zmian, ponownej analizy 
danych i przetwarzania informacji, refleksja bezpośrednio wpływa na uczestników. Daje rów-
nież przestrzeń do stawiania pytań, wzajemnej wymiany pomysłów, doświadczeń i kształcenia 
umiejętności rozwiązywania problemów oraz znajdowania rozwiązań problemów społeczno-
ści, dla których planujemy lub realizujemy działania. (Brozmanová Gregorová at al., 2020).

W projektach Service-learningu refleksja nad doświadczeniem jest warunkiem koniecznym, 
aby młodzi ludzie mogli rozwijać i kształtować swoje postawy w sposób ukierunkowany. Uwa-
ża się ją za kluczowy składnik, przekształcający doświadczenie w uczenie się, pełni istotną rolę 
w budowaniu świadomości i sprawia, że Service-learning  ma charakter pedagogiki krytycznej, 
która przynosi zmiany osobiste u uczestników i zmiany społeczne (Jacoby, 2015). Nie dzieje się 
to jednak automatycznie, trzeba ten proces wspomóc i to właśnie tutor/nauczyciel powinien go 
zainicjować. Refleksja służy spojrzeniu wstecz na działania zarówno pod kątem treści pracy, jak 
i osobistych doświadczeń. Ważne jest, aby prowadzić ją wspólnie z młodymi ludźmi w sposób 
ciągły. Ważne, aby też w przypadku jednorazowych wydarzeń o niej nie zapomnieć i przezna-
czyć na nią czas po zakończeniu projektu.

CZTERY WYMIARY REFLEKSJI

Proces Service-learningu wspiera tutor/nauczyciel, który pomaga młodym ludziom w podej-
mowaniu decyzji dotyczących ich celów edukacyjnych i  zaangażowania w projekt. Jego rolą 
jest regularne omawianie z uczestnikami tego, co dzieje się w projekcie (na każdym z etapów!) 
i pobudzanie młodzieży do refleksji nad procesem uczenia się. Refleksja ta powinna obejmo-
wać cztery wymiary: problem (na który odpowiada podjęte działanie), grupę odbiorczą projektu, 
osobę realizującą projekt (czyli wolontariusza, ucznia) oraz zajęcia, w ramach których projekt się 
odbywa (np. lekcje historii lub zajęcia szkolnego klubu wolontariatu). Zadaniem tutora jest dbać 
o to, by podczas spotkań z uczestnikami projektu nie pomijać żadnego z tych obszarów.

Może pojawić się pokusa, by ograniczyć refleksję do autorefleksji. To jednak za mało. Żeby 
proces był całkowity, musi odbywać się w kontekście problemu społecznego, na który podej-
mowane działanie społeczne jest odpowiedzią, obejmować refleksję nad grupą docelową oraz 
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nie tracić z oczu tematyki zajęć, w ramach których się odbywa (z uwzględnieniem, że mogą to 
być też zajęcia pozaszkolne, np. grupa wsparciowo-warsztatowa dla młodzieży z pieczy za-
stępczej, której celem jest wsparcie jej w usamodzielnieniu).

 

Tabela nr 7 Przykłady pytań wspierających refleksję w Service-learningu

Refleksja skierowana 
na problem

• Dlaczego Twoja/Wasza pomoc w danym obszarze jest potrzebna?

• Co postrzegasz w danym obszarze jako kluczowy problem? I jak 
myślisz, skąd się bierze?

• Jak możesz wykorzystać wiedzę zdobytą w danym obszarze do 
wprowadzenia większej zmiany?

Refleksja na temat 
grupy odbiorczej 

projektu

• Jakie podobieństwa dostrzegasz między sobą a grupą, z którą pra-
cowaliście?

• Jak myślisz, jak byłeś postrzegany przez tę grupę?

• Jak wygląda typowy dzień osoby z grupy, z którą pracowaliście?

Autorefleksja

• Jakie umiejętności rozwinąłeś/ęłaś, realizując projekt?

• Co sprawiało Ci trudność? Jak radziłaś/eś sobie z tymi trudnościami?

• Co teraz mógłbyś/mogłabyś zrobić dla innych, dysponując wiedzą na 
dany temat, wyniesioną z projektu?

Refleksja związana  
z tematyką zajęć, 

w ramach których reali-
zowany jest projekt

• W jaki sposób projekt wiązał się z tematyką zajęć?

• Czy jakaś wiedza i umiejętności, zdobyte wcześniej na zajęciach 
pomogły Ci w realizacji projektu? Jakie? W jaki sposób?

Źródło: Center for Innovative Teaching and Learning  (2021)

JAK INSPIROWAĆ DO REFLEKSJI?

CELE EDUKACYJNE

Refleksja skierowana 
na problem

Refleksja na temat grupy 
odbiorczej projektu

Refleksja związana z zajęciami, w ra-
mach których realizowany jest projekt

Autorefleksja
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Istnieją różne sposoby inspirowania do refleksji uczestników projektu. Tutor czy nauczyciel 
może po prostu przeprowadzić dyskusję z  grupą lub porozmawiać indywidualnie z  każdym 
uczestnikiem, zadając pytania, które prowadzą do głębszego zrozumienia procesu uczenia się. 
Istnieją jednak różne narzędzia, które można wykorzystać, aby pomóc uczestnikom w refleksji. 
Włączenie elementów sztuki i  kreatywności do pracy z  młodymi ludźmi pomaga uruchomić 
prawą półkulę mózgu – logiczne myślenie i wyciąganie wniosków. Karty metaforyczne, obrazy, 
zdjęcia, muzyka, alegoryczne opowieści, poezja czy nawet proste słowa, które mogą odwo-
ływać się do głębszych znaczeń, pomagają uczestnikom w nazwaniu zjawiska czy problemu. 
Autorefleksja bardzo często przynosi lepsze rezultaty, gdy jest inspirowana czymś z zewnątrz. 
Warto też zachęcać do kreatywności, na przykład przez tworzenie kolaży, komiksów, rysunków, 
blogów, filmów lub różnych form pamiętników, ułatwia to bowiem uczestnikom nieszablonowe 
myślenie oraz zauważenie i zrozumienie procesu uczenia się.

kolaże 
komiksy 
rysunki

pamiętniki 
blogi 
filmiki

TWÓRCZOŚĆ 
UCZESTNIKÓW

doświadczenia 
innych

dobre 
praktyki

poezja 
cytaty

HISTORIE, 
SŁOWA

zdjęcia 
obrazy

SZTUKA
muzyka 

film

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Refleksję uważa się za kluczowy składnik, przekształcający doświadczenie 

w uczenie się.

 ; Refleksja powinna obejmować cztery wymiary: problem (na który odpowiada 
projekt), grupę docelową projektu, uczestników realizujących projekt oraz tematy-
kę zajęć, w ramach których projekt jest realizowany.

 ; Istnieje wiele różnych sposobów na inspirowanie młodzieży do refleksji.

9. PROMOCJA I  KOMUNIKACJA PROJEKTU SERVICE-LEARNIN-
GOWEGO
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Jeśli drzewo upada w lesie i nikogo nie ma w pobliżu, aby to usłyszeć, czy wydaje dźwięk? 
Wszyscy słyszeliśmy o tym słynnym eksperymencie myślowym, ale ostatnio to pytanie wyda-
je się być coraz bardziej aktualne w kontekście wszystkiego, co robimy. A szczególnie ważne 
dla organizacji obywatelskich i szkół zaangażowanych w tworzenie innowacyjnych projektów 
edukacyjnych dla społeczności lokalnych. Musimy się upewnić, że ludzie rzeczywiście o nich 
usłyszą. Dlatego promocja naszych działań jest tak istotna.

Zaangażowanie w działania zespołu promocyjnego wpływa na rozwój umiejętności komu-
nikacyjnych, które są tak potrzebne w czasach, w których żyjemy. Tak więc, podczas gdy orga-
nizacja czy szkoła zyskuje większą widoczność, uczestnicy projektów service-learningowych 
zdobywają ważne umiejętności.

STRATEGIA KOMUNIKACJI

Strategia komunikacji jest podobna w każdym projekcie. Najpierw trzeba zastanowić się, ja-
kie są najbardziej interesujące elementy związane z tym, czym się zajmujemy. Jakie komunikaty 
chcemy przekazać ludziom? Co sprawia, że nasz projekt jest inny? Co przyciągnęłoby uwagę 
naszych grup docelowych?

Już główne etapy realizacji projektów Service-learningu ze względu na to, co obejmują, po-
winny dać nam pewne wskazówki co do strategii komunikacji.

Co to jest Service-learning?

Metodologia Waszego projektu jest kluczowym aspektem, który odróżnia go od innych i spra-
wia, że, podczas gdy Wasza organizacja odpowiada na potrzeby społeczności, młodzi ludzie 
zaangażowani w projekt również zdobywają nową wiedzę i umiejętności.

Tę wiadomość możecie opublikować przed rozpoczęciem projektu w  celu zrekrutowania 
uczestników, przekonania ich lub ich rodziców, nawiązania współpracy z innymi organizacjami 
lub zebrania funduszy.

Możecie również przekazywać ją w trakcie trwania projektu, kiedy uznacie to za potrzebne, 
a przede wszystkim, by odbiorcy i osoby, wśród których chcecie wypromować projekt, lepiej 
rozumieli to, co robicie.

Rozpoczęcie projektu

To wiadomość typowa dla każdego projektu. Powinna zawierać szczegóły dotyczące powo-
dów, dla których go realizujecie, cele, działania, które planujecie przeprowadzić, przedstawienie 
zespołu, beneficjentów i partnerów. To moment, w którym informuje się wszystkich, że powinni 
śledzić to, co robicie, bo warto to obserwować!

Tę wiadomość trzeba sformułować i  opublikować zaraz po tym, jak pojawi się pomysł na 
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konkretne działania społeczne (czyli już po przeprowadzeniu badania potrzeb).

Proces

Ponieważ tego typu zaangażowanie może nie być zbyt znane w lokalnych społecznościach, 
interesujące będzie informowanie o przebiegu projektu, m.in. o refleksji, zachodzącym procesie 
edukacyjnym, wnioskach, jakie wyciągnęliście itp.

Informować o procesie projektowym można w trakcie jego trwania lub na zakończenie.

Punkty orientacyjne projektu

Pierwsze spotkanie projektowe, zidentyfikowanie potrzeb, momenty „aha!” w refleksji, pierw-
sza trudność, którą pokonali uczestnicy, pierwszy sukces, spotkanie z beneficjentami, rozwiąza-
nie, na które zdecydowali się młodzi ludzie, osiągnięcie pierwszego celu – to wszystko punkty 
orientacyjne, których może być znacznie więcej.

Ważne jest, aby informować o nich, gdy tylko się pojawią. W ten sposób utrzymujemy za-
angażowanie odbiorców i sprawiamy, że czują się bliżej związani z projektem i bardziej w nie-
go zaangażowani. Oczywiście można je również zaprezentować na koniec, aby opowiedzieć 
wszystkim, jak doszliście do osiągnięcia rezultatów.

KTO JEST GRUPĄ DOCELOWĄ I JAK DO NIEJ DOTRZEĆ?

Podobnie jak w przypadku każdego innego projektu realizowanego przez młodzież, celem 
działań promocyjnych powinno być dotarcie z przekazem do szkoły lub organizacji, potencjal-
nych lub aktualnych partnerów, uczestników oraz ich przyjaciół i rodzin, a także beneficjentów 
oraz ich przyjaciół i rodzin. Jeśli są jeszcze jacyś inni interesariusze (np. władze publiczne, lokal-
ny biznes) też trzeba ich uwzględnić.

Wymyślanie innowacyjnych sposobów komunikacji i  promocji projektu daje wiele radości, 
najważniejsze jest jednak, żeby pamiętać o tym, że jeśli przekaz ma być skuteczny, musi dotrzeć 
do grupy docelowej. Jeśli więc innowacyjność w komunikacji nie jest jednym z celów projektu, 
warto korzystać ze środków, które sprawdziły się już wcześniej, np.

• strona internetowa organizacji lub jakakolwiek strona w mediach społecznościowych,

• biuletyn organizacji online lub offline,

• plakaty w szkole lub organizacji, a nawet w mieście, jeśli macie na to pozwolenie,

• ulotki rozprowadzane pocztą, rozkładane lub rozdawane w odpowiednich miejscach,

• indywidualne e-maile,

• informacje prasowe, wywiady lub filmy wideo,
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• przemówienie lub prezentacja podczas innych spotkań lub wydarzeń z udziałem zain-
teresowanych stron.

O ile środki komunikacji powinny pozostać zbliżone do tych, do których interesariusze są już 
przyzwyczajeni, to przy formułowaniu przekazu uczestnicy mogą wykazać się kreatywnością. 
Można wyrazić go w formie plakatów, filmów video, streamingów, wpisów na blogach, vlogów, 
prezentacji lub spotkań online, albumów zdjęć, upominków, a nawet rysunków, komiksów czy 
memów. Wszystko zależy od aktualnych umiejętności uczestników i tych, jakie planują rozwi-
nąć, a także od tego, co jest najbardziej odpowiednie dla projektu i grupy docelowej.

Pełno jest aplikacji i  narzędzi internetowych, które można wykorzystać do wspierania ko-
munikacji w kreatywny sposób. Pixlr i zdjęcia Google umożliwiają edycję zdjęć. Jeśli szukacie 
gotowych zdjęć bez opłat licencyjnych, możecie skorzystać z Pixabay. Pixteller i Canva to świet-
ne narzędzia do tworzenia plakatów, zaproszeń, certyfikatów, raportów, ale także prezentacji, 
gifów i filmów, są łatwe w obsłudze i oferują wiele szablonów do wyboru. Clideo i Typito mogą 
pomóc w edycji filmów. Jest też wiele innych narzędzi, a nawet aplikacji mobilnych, które łatwo 
wyszukać i wykorzystać. Te wymienione powyżej są przynajmniej częściowo darmowe, a  te 
płatne mają często zniżki dla organizacji pozarządowych lub instytucji edukacyjnych.

PODZIAŁ ZADAŃ W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Tak jak wszystkimi innymi działaniami w projekcie, promocją i komunikacją mogą zajmować 
się koordynator projektu lub zaangażowani uczestnicy w ramach pracy zespołowej lub jeden 
lub kilku oddelegowanych członków zespołu.

Jeśli zespół ma potrzebne umiejętności, wówczas działania promocyjne będą miały jeden 
cel – poinformowanie opinii publicznej o tym, co robicie. Jeśli umiejętności komunikacyjne i pro-
mocyjne są czymś, co planujecie rozwinąć, wówczas trzeba będzie uwzględnić to w przygoto-
waniu tego etapu projektu. Tutor/nauczyciel może zdecydować, że sam wesprze uczestników 
w rozwoju tych umiejętności lub znaleźć profesjonalistę, który dobrowolnie pomoże zespołowi.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Komunikacja to ciągły proces, zachodzący między uczestnikami projektu, orga-

nizacją/instytucją, partnerami ze społeczności lokalnej oraz samą społecznością 
lokalną.

 ; Projekt service-learningowy zakłada stworzenie efektywnych kanałów komunika-
cji między uczestnikami projektu oraz między uczestnikami a społecznością lokal-
ną.

 ; Komunikacja dodatkowo promuje proces uczenia się i pozwala naświetlić część 
tego procesu nastawioną na zdobywanie umiejętności związanych z nią samą, 
widocznością projektu i zaangażowaniem społecznym młodzieży.

10. ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I ŚWIĘTOWANIE SUKCESÓW
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Od zarania dziejów ludzkość obchodziła uroczystości i święta. Ludzie oddawali cześć róż-
nym bogom, celebrowali pory roku, momenty ważne dla swoich społeczności, urodziny i inne 
rocznice, zakończenie nauki i wiele innych okazji. I to nie tylko dlatego, że lubimy się bawić, tylko 
dlatego że świętowanie pełni wiele funkcji.

Uczczenie zakończenia projektu service-learningowego to moment docenienia wysiłków 
i osiągnięć młodzieży. To czas, kiedy rezultaty działań, czyli zmiany, jakie zaszły w społeczności 
oraz umiejętności i wiedzę nabytą przez uczestników, pokazuje się szerszej publiczności.

Dla uczestników projektu jest to czas refleksji nad całością procesu, w którym uczestniczyli 
– nad przygodą, której stali się częścią oraz chwila docenienia ich działań i wysiłków edukacyj-
nych.

Dla beneficjentów to uroczystość, która jednoznacznie pokazuje, że projekt się zakończył. 
Upewnienie się, że społeczność, do której kierowany był projekt, faktycznie wie o jego zakoń-
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czeniu jest bardzo istotne. To ważne, żeby beneficjenci nie mieli poczucia, że wsparcie zostało 
przerwane, że od tak zniknęło. Zakończenie to też czas na podziękowania i pożegnanie się.

Dla ewentualnych partnerów, sponsorów czy innych osób lub organizacji zaangażowa-
nych w projekt może to być czas, w którym dokładnie zrozumieją, co ich wsparcie oznacza dla 
społeczności lokalnej i zespołu projektowego. Dzięki temu, że zobaczą bezpośrednie rezultaty 
działań, mogą poczuć dumę, a to z kolei może zachęcić ich do ponownego zaoferowania tego 
rodzaju wsparcia.

Dla organizatorów – szkoły lub organizacji non-profit – to świetna okazja, aby poinformo-
wać o swoich działaniach, o tym, w jaki sposób angażują młodzież i jaki mają wpływ na lokalną 
społeczność.

Dla odbiorców czy osób aktywnych w  lokalnej społeczności to okazja do poznania się 
między sobą oraz do uzyskania szerszych informacji na temat lokalnych projektów  społecznych 
oraz możliwych sposobów włączenia się w działania.

KTO POWINIEN BYĆ ZAANGAŻOWANY?

Uroczystość końcowa może okazać się ważnym momentem dla sporej grupy osób. Dlatego 
też należy zastanowić się, jak zaangażować każdą z nich. Oczywiście może się okazać, że nie 
macie możliwości zorganizowania wielkiego bankietu lub przyjęcia dla całej lokalnej społecz-
ności. Zawsze możecie jednak pomyśleć o sposobach, jak włączyć ich wszystkich w różnym 
stopniu.

Rozwiązaniem może być tu zorganizowanie imprezy jedynie dla uczestników, beneficjentów 
(a nawet tylko ich części) i partnerów, których udało się zaangażować w projekt. Do pozosta-
łych członków społeczności można np. rozesłać biuletyn. Możecie też poprosić przedstawiciela 
prasy o relację z wydarzenia i napisanie o Waszych osiągnięciach.

Chodzi o to, żeby znaleźć sposób dotarcia do wszystkich interesariuszy.

JAK ŚWIĘTOWAĆ?

Sukcesy można świętować na przeróżne sposoby. Zależą one oczywiście od Waszych zaso-
bów i możliwości, ale pamiętajcie, że zawsze, nawet w bardzo niesprzyjających okolicznościach 
(np. w pandemii) też da się znaleźć rozwiązanie na uczczenie zakończenia projektu.

Za każdym razem przy organizacji wydarzenia kończącego projekt trzeba jednak wziąć pod 
uwagę 4 kluczowe kwestie: termin, plan spotkania, miejsce i zespół organizacyjny.
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TERMIN

Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego terminu na świętowanie. Decyzja co do niego wy-
maga odrobiny planowania. Wydarzenie powinno nastąpić po zakończeniu działań społecznych 
– na tyle wcześnie, by społeczność nie zapomniała o projekcie, ale na tyle późno, by uczestnicy 
już wcześniej zdążyli dokonać ewaluacji działań i byli gotowi zaprezentować rezultaty.

Ważne też, by upewnić się, czy osoby, które chcecie zaprosić na wydarzenie, będą dostęp-
ne w wybranym przez Was terminie. Wyślijcie im zaproszenia co najmniej tydzień wcześniej 
i przedyskutujcie termin z partnerami podczas tworzenia planu.

PLAN SPOTKANIA

To, w jaki sposób uczestnicy zdecydują się świętować, zależy od zespołu. Są jednak pewne 
elementy, których nie powinno zabraknąć:

• prezentacja rezultatów osiągniętych w ramach projektu,

• docenienie aktywności uczestników – m.in. wręczenie certyfikatów,

• podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w projekt.

Oprócz tych kluczowych elementów, zaleca się, aby wybrać też inne działania – albo zwią-
zane z projektem, albo mające na celu przyciągnięcie większej liczby osób na wydarzenie (albo 
jedne i drugie). Można zorganizować np. wystawę zdjęć zrobionych w trakcie projektu, projekcję 
video z nim związaną, koncert lub inne artystyczne wydarzenie, w które zostanie zaangażowa-
na lokalna społeczność/beneficjenci.

Jeśli Wasze zasoby są ograniczone, nie martwcie się o wielkość wydarzenia, możecie zorga-
nizować po prostu małe spotkanie, podczas którego zjecie razem pizzę. Ważne jednak, żeby 
uwzględnić w nim trzy powyższe elementy.

MIEJSCE

Miejsce należy dobrać do publiczności, której się spodziewacie, a także do tematu projektu, 
który zrealizowaliście. Jeśli jest to możliwe, zorganizujcie wydarzenie tam, gdzie łatwo będzie 
dotrzeć beneficjentom. W  ten sposób ułatwicie im udział w  wydarzeniu, a  także pokażecie 
osobom zaangażowanym rezultaty swoich działań na żywo. Może na spotkanie nada się sala 
lub park, gdzie pracowaliście ze społecznością lokalną? Dobrze, żeby było to miejsce w jakiś 
sposób dla projektu znaczące.
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ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Mimo tego że wydarzenie kończące jest kierowane tak samo do młodzieży realizującej pro-
jekt, jak i do pozostałych gości, młodzi ludzie powinni być zaangażowani w jego planowanie 
i organizację. Jeśli uwzględnimy ich preferencje, jest niemal pewne, że będą się dobrze bawić. 
Oczywiście część grupy lub prowadzący mogą zachować kilka rzeczy w tajemnicy przed inny-
mi, żeby reszta mogła cieszyć się z niespodzianki.

KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Zakończenie i świętowanie to bardzo ważny etap, o którym niestety czasem się 

zapomina.

 ; Upewnijcie się, że zaplanujecie spotkanie lub wycieczkę, która zakończy cały 
proces projektowy i da możliwość szerszego pokazania i docenienia osiągnięć 
uczestników.  

 ; Sukcesy można świętować na przeróżne sposoby, zależą one jednak od zasobów 
i możliwości.

 ; Chcąc zaplanować świętowanie pomyślcie o: terminie, programie, miejscu i ze-
spole organizacyjnym.
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11. SERVICE-LEARNING ONLINE
Podczas pandemii wiele działań musiało zostać przeniesionych do Internetu. Tak też stało się 

w dużej mierze z wolontariatem. Ze względu na restrykcje i ograniczenia covidowe różne ro-
dzaje społecznego zaangażowania przestały być możliwe do realizacji. Kontakty z drugą osobą 
często okazywały się możliwe tylko przez Internet lub telefon. Wpłynęło to na wiele projektów 
społecznych, a także zmieniło w wielu organizacjach sposób myślenia o wolontariacie. Oferta 
kierowana do wolontariuszy została znacznie okrojona, pojawiły się za to nowe formy możliwe-
go zaangażowania.

Tak też się stało w naszym przypadku. We wszystkich krajach partnerskich nie było możli-
wości kontynuowania działań w takiej formie jak przed pandemią. Wiele projektów service-le-
arningowych z tego powodu musiało przenieść się częściowo lub nawet całkowicie do sieci. 
Dla wielu osób było to frustrujące, pokazało też jednak, że da się pracować w  inny sposób. 
Zaczęliśmy odkrywać nowe możliwości online i rozwijać obszar e-wolontariatu. Zdaliśmy sobie 
sprawę, że Service-learning jest możliwy online i że takie zastosowanie tej metody jest uzasad-
nione i ma sens.

Praca online poszerza możliwości wolontariatu. Umożliwia zaangażowanie się w  projekty 
czy działania osobom, które nie odnalazłyby się w  tradycyjnych formach wolontariatu. Daje 
również możliwość pracy w rozproszonym zespole – z różnych miast, obszarów, a nawet kra-
jów. Dzięki narzędziom internetowym, aplikacjom i  mediom społecznościowym grupa doce-
lowa projektu może być znacznie szersza i pochodzić z różnych miejsc na świecie. Trzeba tu 
jednak uważać – przecież wciąż wiele grup nie ma dostępu do nowych technologii i możliwości 
ich wykorzystania.

11.1. JAKIE PROJEKTY SPOŁECZNE MOŻNA REALIZOWAĆ ONLINE?

Punktem wyjścia w  realizacji wszystkich projektów społecznych powinna być grupa do-
celowa. Nieważne, czy projekt będzie realizowany w kontakcie bezpośrednim czy online. Na 
początku grupa powinna przeprowadzić badanie potrzeb, a następnie zdecydować o temacie 
projektu. Jeśli przestrzegamy tej kolejności, pomysły na działania społeczne zawsze odpowia-
dają na konkretne potrzeby, a to sprawia, że są lepiej sprofilowane i dobrane. Pomaga to także 
uczestnikom pokierować swoją kreatywnością w określonym kierunku i wymyślić nowe, orygi-
nalne sposoby działań.

Chcąc zdecydować,  jakie działania konkretna grupa młodych ludzi może podjąć w ramach 
projektu społecznego, ważne jest również zdefiniowanie zasobów zespołu i określenie zain-
teresowań uczestników. Jeśli projekt ma odnieść sukces, musi być możliwy do realizacji przez 
zespół i powinien być dla niego interesujący. Dlatego, kiedy realizujecie projekt społeczny on-
line, nie koncentrujcie się w pierwszej kolejności na tym, co jest możliwe w Internecie. Internet 
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to tylko narzędzie. Najważniejsze są potrzeby Waszej grupy docelowej i cele projektu. Jeśli tą 
grupą są seniorzy, zapytacie ich, czego potrzebują. Jeśli chcecie skupić się na promowaniu eko-
logii, porozmawiajcie z ekspertami i skonsultujcie z nimi swoje pomysły. A potem zdecydujcie, 
co i jak należy zrobić.

Jest naprawdę wiele rzeczy, które można zrobić przez Internet. I na pewno nie wszystkie zo-
stały już wymyślone. Dlatego nie skupiajcie się na znanych rozwiązaniach, ale pomyślcie o nich 
jako o inspiracji do odkrywania nowych.

Najpopularniejsze rodzaje e-wolontariatu:

• e-learning – m.in. konwersacje w językach obcych i korepetycje,

• wykłady i szkolenia on-line – często związane z praktycznymi umiejętnościami, np. go-
towanie,

• gromadzenie wiedzy – m.in. Wikipedia,

• mapowanie danego problemu, zjawiska lub obiektów,

• crowdfunding – pozyskiwanie środków, zazwyczaj wpłacane są niewielkie kwoty,

• zbiórki rzeczowe i pieniężne – np. koców i karmy do schronisk dla zwierząt albo mecha-
nizm „kliknij  
i przekaż darowiznę”,

• aukcje charytatywne na różne cele,

• crowdsourcing – wspólne rozwiązywanie problemów i/lub poszukiwanie nowych po-
mysłów,

• udzielanie wsparcia potrzebującym – ludziom i zwierzętom, np. poszukiwanie osób za-
ginionych,

• dziennikarstwo obywatelskie – wykonywane przez amatorów w interesie publicznym, 
szczególnie popularne w mediach regionalnych,

• prowadzenie klubów dyskusyjnych – np. przez biblioteki.

11.2.  ZBIÓR WSKAZÓWEK DO REALIZACJI PROJEKTÓW SERVICE-LEARNINGOWYCH ONLINE

PRACA ONLINE NIE RÓŻNI SIĘ ZBYTNIO OD PRACY NA ŻYWO

Jeśli chcesz zorganizować projekt service-learningowy całkowicie lub częściowo online, na-
dal najważniejsze będzie przestrzeganie wszystkich zasad i etapów tej metody. Metodologia 
pozostaje ta sama, zmieniają się tylko narzędzia i forma kontaktu.
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PAMIĘTAJ O INTEGRACJI ZESPOŁU

Kiedy wolontariusze pracują online i nie spotykają się regularnie w biurze, w szkole czy w in-
nym miejscu, a jedynie online, znacznie trudniej jest ich zintegrować i zbudować między nimi 
więź. Dlatego warto skupić się na integracji zespołu i stworzyć dla niej możliwości. Jeśli spotka-
nia na żywo nie są możliwe lub zespół pochodzi z różnych i odległych miejsc, skorzystaj z mniej 
oczywistych sposobów, aby pomóc swojej grupie poznać się nawzajem i  dobrze się razem 
bawić online. Możesz zorganizować spotkanie online z grami, możesz skorzystać z  ćwiczeń 
teatralnych lub podzielić grupę na pokoje (np. na Zoomie), aby dać uczestnikom więcej prywat-
ności i ułatwić wspólne rozmowy.

Zawsze warto omówić z  zespołem formy integracji. Młodzi ludzie prawdopodobnie będą 
mieli wiele pomysłów, jak taka integrację przeprowadzić. To przecież ich codzienny sposób 
funkcjonowania w dzisiejszych czasach.

STWÓRZ MIEJSCE NA KONTAKT NIEZWIĄZANY Z ZADANIAMI

Jednym z głównych powodów zaangażowania młodych ludzi w wolontariat jest nawiązanie 
nowych znajomości i poznanie ciekawych ludzi. Jest to również możliwe, gdy pracujecie online. 
Ułatw uczestnikom nawiązywanie relacji, np. przez stworzenie przestrzeni do kontaktu nie-
związanego z zadaniami, żeby mogliby dzielić się ze sobą uwagami, zadawać różne pytania, 
a nawet wysyłać memy – niech będzie to przestrzeń ułatwiająca nieformalne kontakty. Może to 
być grupa na Messengerze, WhatsAppie lub dowolnym innym komunikatorze internetowym.

JASNO OKREŚL FORMY I KANAŁY KOMUNIKACJI

Komunikacja w  zespole to zawsze wyzwanie. Tym bardziej, jeśli pracujecie wyłącznie lub 
głównie online. Jeśli na początku współpracy jasno określicie formy i kanały komunikacji w ze-
spole, bardzo uprości to sprawę. Jest wiele aplikacji, które mogą okazać się tu przydatne, m.in. 
Zoom, Google Hangouts, Messenger, WhatsApp, Telegram, Skype. Pamiętaj, że młodzi ludzie 
bardzo często mają wiedzę i umiejętności, które mogą być bardzo przydatne w tej dziedzinie. 
Warto to wykorzystać.

JASNO OKREŚL ZASADY PRACY

Niezwykle ważne jest, by na początku projektu określić zasady współpracy. Kiedy pracujecie 
online, jest to jeszcze ważniejsze, ponieważ reguły mogą być mniej intuicyjne. Nie zapomnijcie 
więc nie tylko o określeniu form komunikacji, ale także o ustaleniu terminów spotkań, narzędzi, 
czasu pracy i ról w zespole.
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CHODZI O TO, ŻEBY PRACOWAĆ RAZEM, A NIE W POJEDYNKĘ

W pracy online członkowie zespołu mają ze sobą mniejszy kontakt, co może powodować 
różne trudności, m.in. przepływ informacji może być utrudniony, a rozwiązywanie problemów 
trudniejsze niż w kontakcie na żywo. Zwłaszcza, gdy uczestnicy zamykają się w swoich zada-
niach i nie mają ze sobą wystarczającego kontaktu. Dlatego nawet pracując przed komputerem 
w domu, każdy uczestnik projektu powinien czuć się częścią zespołu i działać zespołowo!

MOTYWACJA I POCZUCIE CELU

Wasz zespół może być naprawdę zmotywowany na początku projektu. Na późniejszych 
etapach działań może być jednak różnie, np. gdy pojawią się jakieś trudności lub po prostu 
z biegiem czasu zapał i motywacja uczestników mogą maleć. Kiedy pracujecie głównie online, 
ryzyko spadku motywacji jest jeszcze większe. Dlatego dbaj o dobre samopoczucie zespołu, 
doceniaj pracę uczestników i zwracaj uwagę na ich potrzeby.

W rozdziale 2.3. znajdziesz kilka konkretnych sposobów na motywowanie zespołu.

JAKO TUTOR BĄDŹ ELASTYCZNY I OTWARTY

Tutor w projekcie service-learningowych powinien być elastyczny, otwarty, zorientowany na 
relacje i chętny do delegowania obowiązków i odpowiedzialności młodym ludziom. Powinien 
czujnie obserwować przepływ informacji i procesy zachodzące w grupie. Dzięki temu będzie 
mógł wybrać lub pomóc uczestnikom w wyborze najefektywniejszych narzędzi pracy, także 
narzędzi internetowych.

CHMURA, WSPÓŁDZIELONE DOKUMENTY I INNE PRZYDATNE APLIKACJE

Dużo łatwiej będzie współpracować w zespole, jeśli wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp 
do plików z głównymi założeniami projektu, podziałem zadań, wynikami badania potrzeb itp. 
Do przechowywania danych warto wykorzystać chmurę (np. dysk Google, Dropbox), badanie 
potrzeb i ewaluację można przeprowadzić wykorzystując ankiety online, dobrze też udostępnić 
kalendarz wszystkim uczestnikom oraz skorzystać z aplikacji do zarządzania projektami (np. 
Trello, Asana).
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BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE I OCHRONA DANYCH

Bardzo prawdopodobne, że w projekcie będziecie przekazywać sobie nawzajem dane oso-
bowe i je przechowywać. Tego rodzaju dane zawsze wymagają ochrony. Jako osoba odpowie-
dzialna za projekt sprawdź, jak w Twoim kraju zgodnie z prawem zbierać takie informacje i jakie 
środki ochrony danych najlepiej zastosować.

PRZYKŁAD REALIZACJI PROJEKTU SERVICE-LEARNINGOWEGO ONLINE
TWORZENIE GRY MIEJSKIEJ O WARSZAWIE

Podczas pandemii Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii przeniósł wszystkie zajęcia 
do sieci. Z tego powodu możliwości wolontariatu zostały poważnie ograniczone. Chcąc 
dać jednak młodym ludziom inne sposobności zaangażowania fundacja postanowiła 
stworzyć grupę, która we współpracy z tutorką z  Centrum Wolontariatu, zrealizowałaby 
projekt Service-learningowy. Do udziału zgłosiło się pięciu wolontariuszy. Mimo tego, że 
wszyscy byli już wcześniej związani z Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii, nie 
znali się.

W pierwszej kolejności po tym, jak grupa się poznała, uczestnicy zajęli się określeniem 
grupy docelowej projektu i przeprowadzeniem badania potrzeb. Skonsultowali się z pre-
zeską Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii i dowiedzieli się, że w fundacji brakuje 
oferty dla całych rodzin, a  to wiąże się z tym, że zazwyczaj rodzice lub dziadkowie po 
prostu czekają na swoje dzieci czy wnuki podczas zajęć. W  czasie pandemii problem 
zniknął, nadal nie powstała jednak oferta dla całych rodzin. Wolontariusze postanowili, że 
to zmienią. Przed podjęciem decyzji o tym, jak miałaby konkretnie wyglądać, przygotowali 
ankietę mającą na celu zbadanie potrzeb rodzin związanych z Dziecięcym Uniwersyte-
tem Ciekawej Historii i do jej rozpowszechnienia wykorzystali bazę mailingową fundacji. 
Niestety ankiety wypełniło jedynie kilka osób. Grupa dyskutowała, co zrobić w tej sytuacji 
i uznała, że najlepszym i najłatwiejszym sposobem będzie skonsultowanie sprawy z pre-
zeską fundacji i zdanie się na jej doświadczenie i opinię. Po konsultacji zespół postanowił 
przygotować grę miejską o Warszawie dla rodzin.

Uczestnicy mieli wiele pomysłów na to, jak powinna wyglądać gra. Rozważali jedno-
dniowe wydarzenie z grą na świeżym powietrzu w parku w czasie wakacji, w końcu zde-
cydowali się jednak stworzyć coś, co, będzie dostępne w sieci przez długi czas. Zaplano-
wali trasę spaceru po Warszawie, który można przejść w całości lub w części. Na trasie 
spacerowej zaznaczyli ciekawe miejsca, które na przestrzeni lat bardzo się zmieniły, a na-
wet zniknęły i zostały zastąpione zupełnie nowymi. Stworzyli też krzyżówkę powiązaną 
ze wszystkimi miejscami z trasy i otworzyli adres e-mail dla tych spacerowiczów, którzy 
wypełnią całą krzyżówkę i  odnajdą hasło. Osoby, które prześlą hasło i  zdjęcia z  trasy, 
otrzymują certyfikat.
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Każdy z uczestników wyznaczył sobie cele rozwojowe, m.in. wzmocnienie kompeten-
cji związanych z pracą zespołową, przebywaniem i współpracą z innymi, planowaniem 
i zarządzaniem projektem. Wiedza o Warszawie nie była dla nikogo celem, stała się jedy-
nie sposobem na zdobycie innych umiejętności i kompetencji. Chcąc ułatwić współpracę, 
jeden z uczestników utworzył w dokumentach Google tabelę ze wszystkimi zadaniami, 
datami, terminami i właścicielami zadań. Pliki z pomysłami na trasę, spisem miejsc i ich 
opisami zostały stworzone w otwartym dostępie na dysku Google, aby każdy z zespołu 
mógł je edytować oraz dodawać nowe pomysły i  komentarze. Grupa wykorzystywała 
Messengera do komunikacji między spotkaniami, ustalania terminów spotkań oraz kon-
sultowania podejmowanych działań.

Zespół odbył kilka spotkań w  biurze Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii na 
początku projektu, większość spotkań odbywała się jednak on-line na Zoomie. Grupa nie 
była duża, ale i tak często nie było łatwo spotkać się w całym zespole (nawet online). Naj-
trudniejsze okazało się to w wakacje, mimo tego że zespół wspólnie postanowił nie prze-
rywać swoich działań latem. Ustalanie terminów spotkań i łączenie się z różnych miejsc 
(takich jak lasy i inne kraje) okazało się prawdziwym wyzwaniem. Z tego powodu projekt 
trwał dłużej, a prace nad grą zakończono później, niż planowano – w październiku.

Rola tutora w tym projekcie polegała przede wszystkim na monitorowaniu regularności 
spotkań zespołu i pilnowaniu terminów. Grupa była nieliczna, a zaangażowanie uczestni-
ków nierówne, co stanowiło kolejne wyzwanie. Zmieniała się również motywacja grupy 
i nie było łatwo zebrać zespołu po wakacjach, aby zakończyć projekt.

Ewaluacja wykazała jednak, że uczestnicy uznali go za przydatny i sporo się z niego 
nauczyli. Dla wszystkich był to pierwszy raz, kiedy zaangażowali się w długoterminowy 
projekt i pracowali jako stały zespół od początku do końca.

Na zakończenie i podsumowanie projektu wolontariusze spotkali się ponownie w biu-
rze fundacji. Chcąc uczcić zakończenie projektu i swoje sukcesy, postanowili odwiedzić 
Fabrykę Norblina – jedno z niedawno odremontowanych i otwartych miejsc na ich trasie 
– ogromny budynek z kawiarniami, restauracjami, galeriami i kinem.
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KLUCZOWE WNIOSKI Z ROZDZIAŁU
 ; Projekty service-learningowe prowadzone online nie różnią się zbytnio od projek-

tów prowadzonych na żywo, metodologia pozostaje ta sama.

 ; Badanie potrzeb i cele projektu mają pierwszeństwo nad pomysłami na to, jak 
pracować online. Internet to tylko narzędzie.

 ; Internet daje wiele możliwości wolontariatu, a wiele z nich nie zostało jeszcze od-
krytych.
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12. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

12.1. CHCĘ DBAĆ O ZWIERZĘTA – PRZYKŁAD ZE SŁOWACJI

Opis

Sandra ma problemy zdrowotne i społeczne związane z porażeniem mózgowym. Ukończyła 
szkołę na kierunku hodowla koni. Większość czasu spędza w mieszkaniu z matką, która zapew-
nia jej opiekę. Na początku projektu nie była zbyt samodzielna. Nie była nawet w stanie nalać 
sobie herbaty. Sandra wzięła udział w projekcie service-learningowym, w którym jej zadaniem 
była pomoc w opiece nad zwierzętami w ZOO. Działania odpowiadały na potrzebę zwiększenia 
jej niezależności i obejmowały takie obszary jak komunikowanie się z nieznajomymi, doskona-
lenie umiejętności manualnych i sprzątania oraz podróżowanie miejskim transportem publicz-
nym. Podczas pracy w ZOO Sandra kontaktowała się z sześcioma pracownikami i od czasu do 
czasu miała kontakt z gośćmi. Nauczyła się chodzić do pracowników ZOO, kiedy potrzebowała 
porady lub pomocy i wyjaśniać, czego potrzebuje. Co więcej, samodzielnie dojeżdżała do ZOO 
komunikacją miejską.

Korzyści

Pewność siebie Sandry wzrosła. Dziewczyna chce kontynuować swoją działalność i praco-
wać; w trakcie projektu coraz bardziej otwierała się na pracowników, zwracała się do nich po 
imieniu i pytała o tematy związane z pracą i pozazawodowe. Ma teraz więcej umiejętności i jest 
szybsza w działaniu. Jak sama mówi, jest z siebie dumna.

Pracownicy, którzy mieli kontakt z Sandrą, potwierdzają, że współprac z Sandrą była dla nich 
przyjemnością. Stopniowo nauczyli się z nią komunikować – rozmawiać bezpośrednio i wypo-
wiadać się wyraźnie.

Cele rozwojowe i wdrożenie projektu

Postawione przez Sandrę cele rozwojowe obejmowały komunikowanie się z pracownikami 
(powitania, przyjmowanie zadań, które jej zlecali, przychodzenie do nich i dopytywanie, gdy 
czegoś nie rozumiała), coraz większą samodzielność w wykonywaniu powierzonych jej zadań, 
radzenie sobie w komunikacji z gośćmi ZOO, samodzielną realizację zadań, których się podej-
mowała, praz samodzielny dojazd do ZOO komunikacja miejską (w  tym wysiadkę na odpo-
wiednim przystanku i bezpieczne dojście do ZOO).

Zmiany i wyzwania w projekcie

Wyzwaniem w tym projekcie, kierowanym do osób z niepełnosprawnościami, była realizacja 
zasady przywództwa młodzieżowego. Pracownicy zostawili Sandrze inicjatywę w kontaktach 
ze sobą, czekali, aż to Sandra przyjdzie do nich z pytaniami, kiedy sama będzie tego potrzebo-
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wała. Wyzwaniem okazał się również czas na refleksję nad działaniami w projekcie. Przydałoby 
się więcej czasu na przemyślenia przez Sandrę tego, czego się nauczyła.

Wypowiedzi uczestników

„Rozumiem, że młode niepełnosprawne osoby mogą powiedzieć, co im się podoba, co chcia-
łyby robić, a przy pomocy i wsparciu mogą też określić, czego chcą się nauczyć” – tutor.

„Zdałem sobie sprawę, że nawet osoby niepełnosprawne mogą pracować i że wcale nie są 
obciążeniem” - pracownik ZOO.

12.2. #LAKETABARIESUPERHEROES – PRZYKŁAD Z RUMUNII

Opis

Zespół wolontariuszy postanowił podjąć działania przeciwko zanieczyszczeniu plastikowymi 
opakowaniami jeziora Tabacarie. Na początku projektu młodzież przeprowadziła niewielkie ba-
dania, a następnie opracowała kreatywne materiały informacyjne, które w końcu zostały zapre-
zentowane publicznie. Podczas projektu wolontariuszom udało się wyciągnąć wiele cennych 
lekcji na temat realizacji projektów, asertywnej komunikacji i zaangażowania obywatelskiego. 
Wolontariusze mieli też okazję dzielić się swoimi przekonaniami i realizować swoje pasje.

Korzyści

Uczestnicy po raz pierwszy mogli samodzielnie przejść przez cały proces zarządzania projek-
tem. Po drodze wiele się nauczyli, zyskali pewność siebie i poczuli się aktywnymi obywatelami. 
Tutor z kolei docenił metodę pracy, jaką jest Service-learning i dostrzegł sens w wyznaczaniu 
celów rozwojowych młodzieży przy realizacji projektów społecznych. Dostrzegł również, że 
młodzież, dzięki zaangażowaniu w projekt, lepiej rozumie, w jaki sposób projekty i działania są 
zarządzane na poziomie organizacji.

Akcja informacyjna dotycząca zanieczyszczenia jeziora i uwrażliwiająca na środowiska do-
tarła do 250 mieszkańców.

Cele rozwojowe i wdrożenie projektu

Wolontariusze postanowili nauczyć się samodzielnie opracowywać i  realizować projekt. 
Przeszli razem przez wszystkie etapy zarządzania projektem. Ćwiczyli również asertywną ko-
munikację, zarówno w zespole, jak i w szerszych kontaktach społecznych. Rozwinęli też swoje 
umiejętności związane z działaniami na rzecz rozwiązywania problemów społeczności i moty-
wowania do tego innych.
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Zmiany i wyzwania w projekcie

Jednym z największych wyzwań okazało się zarządzanie czasem. Zespołowi udało się so-
bie z  nim poradzić dzięki elastyczności, próbowaniu nowych rozwiązań, wypracowywanych 
w dyskusji przez cały zespołu i ich szybkim stosowaniu. Części uczestników nieśmiałość utrud-
niała pewne zadania, zwłaszcza te związane z bezpośrednim kontaktem z nieznanymi osobami 
na ulicy. Wolontariusze jednak wspierali się i zachęcali nawzajem do podejmowania rozmów. 
Również montaż filmiku okazał się trudniejszy, niż uczestnicy się spodziewali. Pozwoliło to jed-
nak odkryć, że Internet jest pełen przydatnych tutoriali i  krok po kroku zmontowali materiał. 
Wyzwaniem było też utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i entuzjazmu przez cały czas 
trwania projektu, zwłaszcza gdy nie wszystko szło zgodnie z planem. Dzięki elastyczności ze-
społu i realistycznej ocenie zasobów udało się rozwiązać ten problem.

Wypowiedzi uczestników

„Nauczyłem się pracować w zespole, aktywnie słuchać opinii i pomysłów innych, monitoro-
wać działania, pilnować terminów. Dowiedziałem się, jak stworzyć i wdrożyć projekt, poznałem 
techniki i narzędzia, których można użyć do usystematyzowania i łatwego wyjaśniania pomy-
słów na projekt”

„Tutor prowadził nas przez cały czas realizacji projektu, udzielając porad, pomysłów, pokazu-
jąc przydatne narzędzia, motywując i zachęcając do podejmowania właściwych decyzji”.

„W naszych przyszłych projektach zdecydowanie postawilibyśmy sobie bardziej osiągalne cele  
i szukalibyśmy większego wsparcia w społeczności”.

Filmy z projektu można znaleźć pod tymi linkami:

• https://www.youtube.com/watch?v=4Rc8-Fds9aQ

• https://youtu.be/_uIuT_rZtKA

12.3. MIĘDZYNARODOWY WOLONTARIAT DLA DZIECI W GÓRACH – PRZYKŁAD Z WĘGIER

Opis

Gabriel dorastał w opiece zastępczej od 3. roku życia. Skończył szkołę średnią i  rozpoczął 
studia na kierunku praca socjalna. Miał jednak trudności ze znalezieniem swojego miejsca i pa-
sji. Próbował różnych zawodów, ale czuł, że nie może się odnaleźć. Trudność sprawiało mu zna-
lezieniem mieszkania na stałe, co wiązało się z jego studiami. Rozpoczął wolontariat w lokalnej 
organizacji pozarządowej –  jeździł na międzynarodowe obozy dla wolontariuszy i  rozwijała 
swoje umiejętności językowe. Kiedy wybuchła pandemia, musiał odłożyć ukończenie studiów 
na później, co wynikało z braku możliwości odbycia obowiązkowych praktyk. Kiedy nadarzyła 
się okazja, lokalna organizacja pozarządowa zaproponowała mu wyjazd na krótkoterminowy 
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międzynarodowy wolontariat do Transylwanii w Rumunii. Pracował nad wyznaczeniem celów 
dla swojego projektu, uwzględniających wymiar społeczny, a również rozwój osobisty i zawo-
dowy. Podczas swojego projektu pracował z innymi młodymi wolontariuszami przez 3 miesiące 
w domach dziecka, organizując przede wszystkim warsztaty plastyczne i ucząc podstaw języka 
angielskiego. Po raz pierwszy mieszkał za granicą, a do tego był zupełnie samodzielny – nie 
miał wsparcia socjalnego. Koordynator, który pomógł mu w udziale w projekcie, przeszedł szko-
lenie z Service-learningu i angażował Gabriela na wszystkich etapach projektu – od planowania 
do ewaluacji. Odbywał też z nim regularne sesje refleksji online. Kiedy Gabriel wrócił, jego pew-
ność siebie wzrosła, poczuł się bardziej niezależny i postanowił objąć rolę lidera w lokalnym 
projekcie wolontariatu na Węgrzech, polegającą na koordynacji działać innych młodych ludzi, 
pracujących nad renowacją lokalnego centrum dla młodzieży.

Korzyści

Ze względu na swoje wychowanie Gabriel miał niewielkie możliwości opanowania umiejęt-
ności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym prowadzenie budżetu domowego i kupo-
wania potrzebnych w codziennym życiu produktów. W projekcie po raz pierwszy musiał za-
planować swoje codzienne życie i bardzo dobrze poradził sobie z przeszkodami, które stanęły 
na jego drodze. Poza tym poprawił swoje umiejętności facylitacyjne, kompetencje międzykul-
turowe i przekonał się, że posiada zdolności przywódcze. Inni wolontariusze lubili z nim praco-
wać i doceniali jego wiedzę dotyczącą sytuacji dzieci i systemu pieczy zastępczej. Goszcząca 
organizacja pozarządowa dała mu dużą swobodę w wyborze rodzaju zajęć z dziećmi i była za-
dowolona z rezultatów – zwłaszcza z zaangażowania Gabriela i grupy, z którą współpracował. 
Gabriel mógł również potwierdzić swoje doświadczenie na studiach, dzięki czemu przyczyniło 
się ono też do jego sukcesów edukacyjnych.

Cele rozwojowe i wdrożenie projektu

Cele nauczania obejmowały umiejętności facylitacji, samodzielne życie, znajomość języków 
obcych i  pewność siebie. Gabriel osiągnął postępy we wszystkich tych obszarach, ponadto 
udało mu się rozwiązać niektóre pojawiające się konflikty i napięcia w grupie. Okazał się także 
świetnym mediatorem pomiędzy dziećmi, wolontariuszami i organizacją goszczącą.

Zmiany i wyzwania w projekcie

Dwa główne wyzwania dotyczyły pandemii i warunków życia podczas projektu. Gabriel i po-
zostali wolontariusze musieli dostosować się do zmieniających się przepisów, które wpłynęły 
na ich organizację podróży, plany spędzania wolnego czasu i inne możliwości. Przede wszyst-
kim miało to wpływ na sposób prowadzenia zajęć dla dzieci. Dzięki regularnej refleksji Gabriel 
zdał sobie sprawę z problemów, które budziły w nim napięcie. Postanowił otwarcie się nimi 
zająć i spróbować znaleźć dla alternatywy. Wyzwaniem okazało się również to, że lokale dla 
wolontariuszy, kiedy przyjechali, nie były jeszcze w pełni gotowe, a  to wiązało się z  tym, że 
czasami musieli zmagać się z brakiem ciepłej wody lub ogrzewania. Organizacja wysyłająca 
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podejmowała próby interwencji, ostatecznie to jednak wolontariusze zorganizowali się w taki 
sposób, żeby wszyscy mieli dostęp do „lepszych” pokoi. To właśnie dzięki temu wyzwaniu inni 
dostrzegli konstruktywne podejście Gabriela i to, że jest osobą szukającą rozwiązań, a w kon-
sekwencji uczyniło niepisanym liderem grupy.

Wypowiedzi uczestników

„To było najlepsze miejsce, aby przeżyć wszystkie cztery pory roku w 3 miesiące. Uczyłem 
języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym w popołudniowej szkole i w lokalnym domu 
dziecka w małej wiosce Hărja, położonej w pięknych Karpatach. A co więcej wykorzystywałem 
do tego sztukę. Uśmiechnięte twarze zawsze dodawały mi sił na następny dzień, nawet gdy dni 
ciągnęły się w nieskończoność”.

„Poza wszystkimi zadaniami był czas na zabawę i relaks. Nie odważyłabym się podjąć tego 
projektu bez pomocy organizacji pozarządowej, która mnie wysłała, i bez pomocy wolontariu-
szy, których tam poznałem. Wspierali mnie i będą mnie wspierać przez cały czas”.

12.4. DIP GREEN – PRZYKŁAD Z CHORWACJI

Opis

DIP GREEN to projekt, w którym obecne są zarówno cele społeczne, jak i rozwojowe. Zaan-
gażowali się w niego studenci pedagogiki, którzy, wykorzystując swoje pomysły, kompetencje 
i wiedzę, opracowali przy wsparciu mentorów działania na rzecz ekologicznego ogrodu Stowa-
rzyszenia na Rzecz Badań i Wsparcia (DIP)). Ten ogród to teren publiczny należącym do gminy 
Viškovo, znajdujący się w jej centrum. Dzięki włączającemu programowi wolontariatu młodzież 
niepełnosprawna i  z  trudnościami w  funkcjonowaniu psychospołecznym zaangażowała się 
w działania na rzecz ogrodu na równi z innymi młodymi wolontariuszami.

Korzyści

Żeby zbudować zaufanie i solidarność między różnymi grupami zaangażowanymi w projekt 
stworzono wysokiej jakości sieć wsparcia. Lokalna społeczność zyskała wysokojakościową 
przestrzeń do spotkań towarzyskich. Za to studenci mieli okazję doświadczyć, jak ważne jest 
włączanie w działania osób o mniejszych szansach – też takich w ich wieku. Wspólna praca 
wszystkich uczestników zaowocowała wzbogaceniem ogrodu o nowe rośliny, kwiaty i owoce, 
które zakwitną wiosną. Projekt wzmocnił więź między studentami a osobami z niepełnospraw-
nościami i trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Powstała wspólnota, która dała 
wkład w zdrowsze życie.
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Cele rozwojowe i wdrożenie projektu

Uczestnicy projektu zdobyli nową wiedzę i umiejętności, bardzo ważne w życiu codziennym 
dla młodych ludzi, osób pracujących z młodzieżą i młodych osób niepełnosprawnych. Wzajem-
ne kontakty zaowocowały rozwojem umiejętności społecznych, poznawczych i motorycznych 
u młodych osób z niepełnosprawnościami i u studentów. Mieli okazję wzmocnić wszystkie klu-
czowe kompetencje do uczenia się przez całe życie:

• komunikowanie się i współpracę ze Stowarzyszeniem DIP w sposób dostosowany do 
potrzeb (kompetencje społeczne i obywatelskie),

• spotykanie się, kontakty towarzyskie i pracę z wolontariuszami z innych krajów (np. 
USA),

• komunikowanie się w języku obcym,

• doskonalenie kompetencji cyfrowych (np. wpisy na FB, spotkania na Zoomie),

• naukę uczenia się i stosowania tego, czego się nauczyli, w bezpośredniej pracy z inny-
mi, 

• rozwijanie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości,

• planowanie i samodzielną realizację projektów ogrodniczych (od pomysłów do realiza-
cji) przy odpowiednim wsparciu,

• rozwój kreatywności z poszanowaniem zasad permakultury (rodzaj ekologicznego rol-
nictwa) w projektowaniu i pielęgnacji ogrodów.

Zmiany i wyzwania w projekcie

Podczas realizacji działań w ramach projektu DIP GREEN napotkaliśmy kilka wyzwań i prze-
szkód. Na samym początku główną przeszkodą okazał się dojazd wolontariuszy i członków DIP 
do eko-ogrodu w Viškovie. Dzięki temu, że SMART sfinansował transport, rozwiązaliśmy pro-
blem. Ponadto ze względu na to, że projekt został zaplanowany na otwartym terenie (w ogro-
dzie), byliśmy uzależnieni od pogody i musieliśmy organizować i umawiać spotkania zgodnie 
z prognozą. Z tego powodu jedno spotkanie odbyliśmy w siedzibie organizacji. Na jednym ze 
spotkań w ogrodzie padało i trudno było prowadzić zajęcia. W końcu udało się jednak zrobić 
wszystko zgodnie z założonym i uzgodnionym planem.

Kolejnym wyzwaniem okazało się ustalenie przez wszystkich uczestników projektu (wolon-
tariuszy, czyli studentów pedagogiki) terminu na wyjazd do ogrodu. Biorąc pod uwagę zobo-
wiązania na uczelni, trudno było wybrać dzień, który pasowałby wszystkim. W związku z tym 
nie wszyscy wolontariusze mogli być obecni na spotkaniach.

Dodatkowym wyzwaniem było przygotowanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełno-
sprawnymi i trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym. Studenci musieli poznać pod-
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stawowe procesy związane z metodami uczenia się i nauczania oraz nauczyć się dostosowy-
wać sposób komunikacji i przekazywania informacji w pracy z takimi osobami. Zawiązywanie 
i utrzymywanie relacji społecznych oraz ułatwianie współpracy w zespole to trudne zadanie dla 
lidera i koordynatora, zwłaszcza gdy grupa jest tak zróżnicowana. Potrzebny był ciągły nadzór 
na wszystkich etapach projektu. Dzięki proaktywności, stałej współpracy  i częstym rozmowom 
(indywidualnym i grupowym), wszystkie osoby zaangażowane w projekt wspólnie osiągnęły 
wyznaczone cele.

Wypowiedzi uczestników

„Jesteśmy zadowoleni z faktu, że mamy teraz dostępny ogród, w którym posadzono kilka ro-
dzajów kwiatów, drzew owocowych, jagód i roślin leczniczych, i że możemy je wykorzystać na 
swoje potrzeby. A to tylko część rezultatów, które osiągnęliśmy, bo przecież najważniejsze jest 
to, co osiągnęliśmy tworząc nasz ogród – relacje między nami, nawiązane przyjaźnie, zdobyta  
wiedza, ale także to, co przekazaliśmy innym”.

12.5. NAWIGATOR POMYSŁÓW – PRZYKŁAD Z POLSKI

Opis

Bednarska Szkoła Realna regularnie współpracuje z lokalną fundacją wspierającą mieszkań-
ców warszawskiego Powiśla. Na początku roku szkolnego 2021/2022 uczniowie skontakto-
wali się z fundacją i zapytali, jak mogliby pomóc w tym roku. Okazało się, że najważniejszą po-
trzebą w tym momencie było znalezienie funduszy na opłacenie autobusu, dowożącego małe 
dzieci z ubogich rodzin do szkoły podstawowej i świetlic. Tak więc okazało się, że potrzebna 
jest pomoc w zebraniu pieniędzy. Było to nie lada wyzwanie dla uczniów, które uświadomiło im, 
że nie wiedzą, jak to zrobić. I to wydarzenie zapoczątkowało projekt Nawigator Pomysłów. Jan 
Baran, Piotr Borys, Mateusz Malicki i Antonina Petryka wpadli na pomysł stworzenia dla innych 
uczniów szkoły czegoś w rodzaju podręcznika o tym, jak zbierać pieniądze na działania spo-
łeczne. Na początku nie planowali strony internetowej, ale podczas konsultacji ze znajomymi ze 
szkoły i nauczycielami uznali, że będzie to najlepszy sposób na przekazanie wiedzy, która dzięki 
temu będzie mogła dotrzeć też do szerszego grona odbiorców.

Żeby zebrać pomysły na sposoby pozyskiwania funduszy, z których mogłyby skorzystać oso-
by niepełnoletnie, zespół skontaktował się m.in. z przedstawicielami fundacji, współpracujących 
ze szkołą, absolwentami, byłymi wolontariuszami i aktywistami. Pomogło to stworzyć całkiem 
spory zbiór pomysłów. Jeden z absolwentów wsparł grupę w tworzeniu strony internetowej 
i udostępnił jej darmowy dostęp do programu do tworzenia stron.

Zespół pracował razem. Jan, Tonia, Mateusz i  Piotr często zostawali dłużej w  szkole, aby 
pracować nad projektem, część pracy wykonali też podczas zajęć szkolnych, dedykowanych 
pracy nad projektami. Wiele ich spotkań odbywało się online z powodu pandemii. Grupa uzy-
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skała wsparcie na rozwój pomysłu ze szkoły, Centrum Wolontariatu oraz Inkubatora Pomysłów 
(inkubatorpomyslow.org.pl) – profesjonalne szkolenia, konsultacje i mentoring.

Cele rozwojowe postawione sobie przez uczestników projektu:

• umiejętność researchu,

• zdobycie wiedzy o tym, jak pozyskiwać fundusze,

• wystąpienia publiczne,

• nawiązywanie kontaktów biznesowych,

• rozwój umiejętności miękkich,

• praca zespołowa,

• tworzenie prostych i ciekawych prezentacji,

• tworzenie stron internetowych.
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13. INFORMACJE O PARTNERACH PROJEKTU EUVOL

Platforma Centrów i Organizacji Wolontariatu (Platforma do-
brovolnickych centier a organizacji, Słowacja)

Została założona w  sierpniu 2011 r., a  jej głównym celem jest 
wspieranie tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi wo-
lontariatu we wszystkich dziedzinach i formach. Platforma zrze-

sza Centra Wolontariatu i organizacje pracujące z wolontariuszami na Słowacji i realizuje swo-
je cele poprzez następujące działania: budowanie infrastruktury wolontariatu, rzecznictwo na 
rzecz prawnego i ekonomicznego wsparcia Centrów Wolontariatu i organizacji angażujących 
wolontariuszy, egzekwowanie finansowego wsparcia dla wolontariatu, włączanie wolontaria-
tu w ramy prawne, które prowadziłyby do jego wspierania, wspieranie tworzenia stanowisk 
pracy dla koordynatorów wolontariatu i  rozwoju ich pozycji w organizacjach pozarządowych 
i publicznych, promowanie wolontariatu jako narzędzia edukacji nieformalnej oraz wdrażanie 
wolontariatu jako narzędzia przygotowującego do znalezienia się na rynku pracy.

Kontakty:  www.dobrovolnickecentra.sk    |    platforma@dobrovolnickecentra.sk

Pro Vobis – Narodowe Centrum Zasobów Wolontariatu (Cen-
trul National de Resurse pentru Voluntariat, Rumunia)

Ma na celu promowanie i rozwijanie wolontariatu jako realnego 
i niezastąpionego zasobu w  rozwiązywaniu problemów, z  któ-

rymi boryka się obecnie społeczeństwo rumuńskie. Pro Vobis zostało założony w 1992 r. jako 
organizacja świadcząca usługi społeczne. Po zdobyciu doświadczenia i  wiedzy w  zakresie 
efektywnego zarządzania wolontariuszami, Pro Vobis zdecydowało się w 1997 r. na założenie 
pierwszego w kraju Centrum Wolontariatu jako jednego  z działów organizacji. Niespodziewa-
ny popyt na usługi i know-how w dziedzinie zarządzania wolontariatem skłonił Pro Vobis do 
zmiany misji i przekształcenia się w pierwsze niezależne  i profesjonalne Centrum Wolontariatu 
w Rumunii, przyczyniając się znacząco do promocji i rozwoju koncepcji Centrów Wolontariatu 
w naszym kraju. W 2002 r., w 5. rocznicę powstania, organizacja przekształciła się w Narodo-
we Centrum Wolontariatu Pro Vobis, a obecnie jest Narodowym Centrum Zasobów Wolonta-
riatu, podkreślając w swojej nazwie rolę, jaką odgrywa w rumuńskim sektorze pozarządowym 
i świętując prawie 30 lat istnienia. Współpracuje z: organizacjami pozarządowymi, chcącymi 
i mogącymi angażować wolontariuszy; praktykami, pracującymi z wolontariuszami; instytucja-
mi publicznymi, które mogą wspierać wolontariat; firmami odpowiedzialnymi społecznie oraz 
z mediami.

Kontakty: www.provobis.ro    |    provobis@provobis.ro

http://www.dobrovolnickecentra.sk
mailto:platforma@dobrovolnickecentra.sk
http://www.provobis.ro
mailto:provobis@provobis.ro
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Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego SMART (Udruga za razvoj civilnog drustva SMART, 
Chorwacja)

Jest organizacją non-profit założoną w lipcu 1999 r. i kierowa-
ną przez zespół profesjonalnych trenerów/konsultantów z  du-

żym doświadczeniem w chorwackim sektorze pozarządowym. SMART wspiera efektywność 
i skuteczność sektora non-profit oraz współpracy międzysektorowej, a także promuje wolon-
tariat. Łączy edukację nieformalną z doradztwem, informowaniem i wpływaniem na politykę 
publiczną. Współpracuje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, instytucjami publicz-
nymi, samorządem lokalnym i regionalnym oraz inicjatywami obywatelskimi w oparciu na za-
sadach odpowiedzialności, aktywnego zaangażowania i poszanowania różnic. SMART wdraża 
OK2015 – system zapewniania jakości dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Chor-
wacji, system zapewniania jakości dla Centrów Wolontariatu w Chorwacji oraz system zapew-
niania jakości dla Programów Wolontariatu organizacji non-profit. Przez swoją pracę wzmac-
nia organizacje non-profit (organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne  
w  różnych obszarach działania, samorząd lokalny), jednocześnie rozwijając podejście wielo-
podmiotowe (organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, samorząd lo-
kalny i  biznes), przyczyniając się w  ten sposób do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w Chorwacji.

Kontakty: www.smart.hr    |    smart@smart.hr

ÖKA – Fundacja Centrum Wolontariatu (Önkéntes Központ 
Alapítvány, Węgry)

Została założona w  2002 r. jako niezależna organizacja po-
zarządowa, której celem jest rozwijanie i  koordynowanie 

wszelkich wysiłków na rzecz lepszego środowiska dla wolontariatu oraz wspieranie za-
angażowania społecznego na Węgrzech. W  ostatnich latach ÖKA koordynowała wiele lo-
kalnych, krajowych i  międzynarodowych projektów w  dziedzinie rozwoju i  szkolenia wo-
lontariuszy. ÖKA koordynuje Sieć Centrów Wolontariatu, która zrzesza regionalne centra 
wolontariatu z  całego kraju. Jako organizacja parasolowa na Węgrzech ma ogólnokrajo-
we kontakty i  jest ważnym graczem w  społeczeństwie obywatelskim i  rozwoju wolonta-
riatu na Węgrzech. Ma na swoim koncie bogatą historię współpracy z  organizacjami poza-
rządowymi, organami rządowymi i  światem biznesu. Obok tradycyjnych działań i  usług 
rozwojowych (www.oka.hu, promocja, rzecznictwo i rozwój legislacyjny wolontariatu, szkolenia  
z zakresu zarządzania wolontariatem, rozwój sieci Centrów Wolontariatu, projekty integracyjne  
i rozwoju kompetencji, wolontariat seniorów, Nagroda Wolontariatu i publikacje) ÖKA stworzyła 
kompleksowe programy wolontariatu korporacyjnego. Dla lepszej jakości programów jako akre-
dytowana instytucja szkoleniowa prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania wolontariatem dla 

http://www.smart.hr
mailto:smart@smart.hr
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organizacji i instytucji, które chcą poprawić funkcjonowanie programu. ÖKA mocno wierzy we 
wpływ, jaki mają wolontariusze, i  koncentruje wszystkie swoje wysiłki na poprawie warun-
ków dla wolontariuszy przez lepsze prawo, wysokiej jakości programy wolontariackie i większe 
środki finansowe dla organizacji goszczących. ÖKA była kluczowym graczem na Węgrzech 
w realizacji działań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Kontakty: www.onkentes.hu    |    info@onketnes.hu

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (Polska)

Zostało założone w  1993 r. Podstawowym celem Stowarzy-
szenia jest promocja i  rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
w  społecznościach lokalnych. Chcąc zapewnić profesjonal-

ny charakter tych inicjatyw, od lat buduje podstawy wolontariatu oparte na systemie rekru-
tacji i  szkoleń wolontariuszy. Centrum stworzyło i  rozwija programy wolontariatu takie jak: 
wolontariat w  Domach Pomocy Społecznej, wolontariat w  szkołach, wolontariat pracow-
niczy, sieć Centrów Wolontariatu, Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, szkolenia i  seminaria  
z zakresu wolontariatu, akcje promocyjne, internetowa platforma łącząca wolontariuszy i orga-
nizacje, wolontariat seniorów, wolontariat długoterminowy, wolontariat m.st. Warszawy, Biblio-
teka Wolontariatu. Centrum Wolontariatu pełni rolę unikalnego ośrodka wsparcia dla organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie: organizowania programów z udziałem wo-
lontariuszy, prowadzenia szkoleń dla koordynatorów wolontariatu, udzielania konsultacji praw-
nych, opracowywania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w społecznościach lokalnych.

Kontakty: wolontariat.waw.pl    |    wolontariat@wolontariat.org.pl

Centrum 
Wolontariatu

http://www.onkentes.hu
mailto:info@onketnes.hu
mailto:warszawa@wolontariat.waw.pl
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