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SERVICE-LEARNING – TO DZIAŁA!
Jeśli chcecie dobrze się bawić ze znajomymi, nie macie nic przeciwko pomaganiu lokalnej 

społeczności, a do tego chcecie zdobyć nowe umiejętności, to znaczy, że to czas, abyście zaan-
gażowali się w projekt service-learningowy.

W tym podręczniku chcemy pokazać Wam, czym jest Service-learning i pomóc zrealizować 
Wasz autorski projekt tą metodą. Podręcznik podzieliliśmy na kilka części, które poprowadzą 
Was przez planowanie działań, wprowadzanie ich w życie aż do końcowej oceny ich efektyw-
ności. A wszystko to w duchu korzyści – dla Was i społeczności, którą chcecie wspierać.
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1. CZYM JEST SERVICE-LEARNING?
Service-learning to podejście edukacyjne, które łączy zaplanowane zdobywanie wiedzy 

i  umiejętności ze społecznym zaangażowaniem. To uczenie się przez czynienie dobra na 
rzecz innych.

Service-learning koncentruje się zarówno na działaniach korzystnych dla społeczności (np. 
udzielanie korepetycji dzieciom, których rodziny mają trudności finansowe), jak i na korzyściach 
edukacyjnych, jakie z tego wynikają dla osoby podejmującej takie działanie (czyli na tym, czego 
nauczyłeś się w trakcie udzielania korepetycji, oraz na tym, czego nauczyłeś się planując pro-
jekt).

To zaplanowane i  zorganizowane doświadczenie, nabywane dzięki społecznemu za-
angażowaniu, odpowiadającemu na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. Tak więc 
projekt Service-learningu powstaje, gdy myślicie o  problemach i  potrzebach innych ludzi  
i szukacie pomysłów na ich rozwiązanie, a potem wybieracie najbardziej optymalne z tych roz-
wiązań i wcielacie je w życie, angażując się w konkretne działania jako wolontariusze/ki. Waż-
ne, by osoby, które włączycie w te działania, zaangażowały się też w ich planowanie i żeby były 
zaangażowane tak mocno, jak tylko mogą.

Service-learning opiera się na Waszym aktywnym zaangażowaniu na wszystkich etapach 
projektu – od planowania do oceny. Powinniście czuć się autorami projektu, liderami działań, 
a  nie tylko wykonawcami. Według Movement Strategy Centre (2015) projekt prowadzony 
przez młodzież to taki projekt, w  którym młodzi ludzie decydują, co i  jak zostanie zrobione. 
Niekoniecznie oznacza to brak zaangażowania ze strony dorosłych. Przywództwo młodzieży 
to raczej specyficzna relacja między młodymi ludźmi a dorosłymi, w której ci drudzy wspierają 
pierwszych w zdobywaniu umiejętności i wiedzy oraz podejmowaniu decyzji.

Przy realizacji projektów Service-learningu bardzo istotna jest część edukacyjna. Razem z do-
rosłym, który z Wami pracuje, będziecie wspólnie zastanawiać się, jaką wiedzę  i umiejętności 
chcecie nabyć dzięki zaangażowaniu w projekt. Konieczne jest również wyraźne określenie ce-
lów, ponieważ to one będą pomagały zdecydować, w jakie działania powinniście się zaanga-
żować i czego będziecie się chcieli dzięki nim nauczyć. To samo doświadczenie wolontariusza 
może prowadzić do osiągnięcia różnych celów edukacyjnych – zależy to od tego, na jakich jego 
aspektach się skupicie.

Przy pracy metodą Service-learningu ogromną rolę odgrywa też lokalna społeczność, która 
dzięki zaangażowaniu młodzieży otrzymuje coś, czego faktycznie potrzebuje, a Wy, wolonta-
riusze, zdobywacie nową wiedzę i nowe kompetencje. Dlatego ważne jest, żebyście dokładnie 
sprawdzili, czy planowane przez Was działania rzeczywiście przyczynią się do rozwiązania 
problemu społeczności.
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Żebyście Wy, wolontariusze, jak najwięcej zyskali dzięki społecznemu zaangażowaniu, po-
trzebna jest refleksja nad tym, co planujecie, tworzycie, w czym bierzecie udział. Metodę Servi-
ce-learning postrzega się jako proces budowania sprawstwa, który prowadzi przez doświad-
czenia, które zdobywacie pracując wspólnie ze społecznością lokalną i na jej rzecz. Refleksja 
ułatwia dogłębne zrozumienie powiązań między tymi doświadczeniami i zachodzącym dzięki 
nim procesem uczenia się.

Service-learning można traktować jako rodzaj wolontariatu. Nie każde działanie wolontariac-
kie można jednak z nim utożsamić – Service-learning wymaga zaplanowania  z wyprzedzeniem 
procesu uczenia się, co wiąże się z postawieniem celów edukacyjnych, czyli określeniem, czego 
chcecie się nauczyć. W tym wspiera uczestników projektu tutor. To on pomoże Wam na po-
czątku przemyśleć, na czym Wam naprawdę zależy i zdecydować, jaką wiedzę i umiejętności 
chcecie zdobyć, a potem w trakcie trwania projektu będzie razem z Wami przyglądał się temu, 
jak się rozwijacie, by na koniec pomóc Wam dokładnie nazwać Wasze osiągnięcia edukacyjne.
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2. SERVICE-LEARNING, WOLONTARIAT I PRAKTYKI ZAWODOWE
Service-learning wykazuje pewne podobieństwa do wolontariatu i  staży/praktyk zawodo-

wych, wszystkie jednak czymś się od siebie różnią (tabela 1).

Tabela 1. Service-learning, wolontariat i praktyki zawodowe/staże – porównanie

SERVICE-LEARNING WOLONTARIAT PRAKTYKI
ZAWODOWE/STAŻE

Projekt społeczny, dzię-
ki któremu młodzi ludzie 
przyczyniają się do roz-
wiązywania rzeczywistych 
problemów, zdobywając 
konkretną wiedzę i  umie-
jętności w  zaplanowany 
sposób.

Działanie lub czynność 
wykonywana przez jed-
nostki (samodzielnie lub 
w  grupach) na rzecz in-
nych ludzi lub społeczno-
ści dla wspólnego dobra.

Czas zdobywania prak-
tycznej wiedzy i  umie-
jętności oraz ćwiczenie 
w praktyce wiedzy i umie-
jętności nabytych wcze-
śniej (w szkole, na studiach) 
związanych z  kierunkiem 
studiów lub szkoły.

Zaangażowanie uczestni-
ków jest dobrowolne.

Zaangażowanie wolonta-
riuszy jest dobrowolne.

Praktyki zawodowe/staże 
mogą być obowiązkowe.

Ich działalność jest nieod-
płatna.

Ich działalność jest nieod-
płatna.

Motywacja do odbycia 
praktyk wiąże się z potrze-
bą ucznia się, a  nie spo-
łecznego zaangażowania 
czy pomocy innym.

To metoda uczenia się 
przez społeczne zaanga-
żowanie.

Występujący proces ucze-
nia się zazwyczaj nie jest 
zaplanowany ani przemy-
ślany, dzieje się niejako 
przy okazji.
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ZADANIE:
Przeczytaj przykłady i określ, czy dotyczą Service-learningu, wolontariatu czy praktyk 

zawodowych i uzasadnij swoją odpowiedź.

Przykład 1: Pewnego sobotniego poranka grupa przyjaciół dołączyła do lokalnej orga-
nizacji ekologicznej i oczyściła plażę w swoim rodzinnym mieście z plastikowych odpa-
dów. Potem wszyscy poszli razem na obiad i dobrze się bawili.

Przykład 2: Janek należy do lokalnej organizacji młodzieżowej, razem z innymi młodymi 
osobami z organizacji przygotowują projekt mający na celu promowanie czytania wśród 
osób starszych na obszarach wiejskich. Pracownik organizacji wspiera ich we wszystkich 
wyzwaniach, jakie napotykają, oraz przy stawianiu sobie przez uczestników celów roz-
wojowych i ich realizacji.

Przykład 3: Na drugim semestrze studiów Janek spędził miesiąc w kancelarii prawnej, 
zajmując się kwestiami administracyjnymi. Jest na ostatnim roku studiów prawniczych, 
które wymagają od niego przepracowania w kancelarii miesiąca w pełnym wymiarze go-
dzin. Potem musi napisać raport. Jego praca zostanie też poddana ocenie.
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3. JAKIE SĄ KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTÓW
SERVICE-LEARNINGU?

Service-learning jest bardzo przydatną metodą zdobywania umiejętności i  wiedzy. Korzy-
ści, jakie wynikają z pracy tą metodą, są jednak zdecydowanie większe i obejmują zarówno 
zaangażowanych w  projekt młodych ludzi, jaki i  beneficjentów (czyli osoby/grupy, które ko-
rzystają z  ich działań), organizacje społeczne, a  nawet szeroko pojętą społeczność lokalną. 
Jakie konkretne korzyści może przynieść Service-learning tym grupom?

CO TY JAKO OSOBA ZAANGAŻOWANA W PLANOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU SERVICE-LEAR-
NINGOWEGO MOŻESZ ZYSKAĆ?

• Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z konkretnym tematem (np. tematem lek-
cji, w ramach których realizowany jest projekt).

• Zdobędziesz umiejętność myślenia krytycznego, czyli rozumienia zależności między
zdarzeniami, dostrzegania niejasności, określania istoty problemów, przewidywania
konsekwencji faktów, oceny, weryfikacji i formułowania argumentów, krytycznego spoj-
rzenia na swoje własne przekonania i system wartości.

• Zdobędziesz umiejętność pogłębionej refleksji, czyli większego rozumienia procesów
zachodzących wokół Ciebie i zachowań innych ludzi oraz Twoich własnych reakcji (np.
dlaczego zachowałam/em się w ten sposób?) oraz większą świadomość tego, w czym
jesteś dobra/y, a nad czym powinnaś/powinieneś pracować.

• Zyskasz mocniejsze poczucie więzi ze społecznością lokalną.

• Będziesz mieć większe poczucie sprawstwa, czyli przekonanie, że to od Ciebie samego/
ej zależy wiele rzeczy w Twoim życiu i otoczeniu.

• Doświadczysz, jak to jest zobowiązać się do czegoś i wziąć za to odpowiedzialność –
sukces projektu wymaga zaangażowania na wszystkich etapach i wzięcia odpowiedzial-
ności za konkretne zadania.

• Zdobędziesz umiejętności interpersonalne, które ułatwią Ci pracę i dogadywanie się
z ludźmi.

• Staniesz się skuteczniejsza/y, co sprawi, że będziesz lepiej osiągać swoje cele.

• Zdobędziesz umiejętności przywódcze.

• Zyskasz większą świadomość świata, dzięki czemu lepiej zrozumiesz różne zjawiska
społeczne i dostrzeżesz powiązania między nimi, tzn. nie tylko będziesz wiedzieć, że coś
jest problemem społecznym, ale będziesz też rozumieć, dlaczego tak jest i dlaczego nie
tak łatwo dany problem rozwiązać.

• Zyskasz postawę społecznego zaangażowania.

• Zyskasz większe poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.
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CO MOGĄ ZYSKAĆ BENEFICJENCI ALBO INNE ORGANIZACJE DZIĘKI PROJEKTOM SERVICE-LE-
ARNINGU? 

• Bezpośrednie zaangażowanie w działania odpowiadające na ich potrzeby,

• Uzyskanie odpowiedniego wsparcia w stosunku do potrzeb,

• Umiejętności interpersonalne związane z wymyślaniem i planowaniem konkretnych ak-
tywności oraz uczestniczeniem w nich,

• Większe zaufanie do społeczności,

• Poczucie troski ze strony innych,

• Pozytywne postawy społeczne, takie jak branie odpowiedzialności za własne dobro,

• Większe poczucie własnej skuteczności i szacunku do siebie.

CO SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I PARTNERZY TEJ SPOŁECZNOŚCI MOGĄ ZYSKAĆ, DZIĘKI PROJEK-
TOM SERVICE-LEARNINGU?

• Pozytywny impuls do rozwoju osobistego i wzięcia odpowiedzialności społecznej,

• Pozytywne postawy społeczne, np. otwartość na innych,

• Zaangażowanie obywatelskie, świadomość polityczną, docenienie różnorodnych po-
staw w społeczności,

• Większe poczucie własnej skuteczności i przekonanie, że zmiany są możliwe,

• Zasoby ludzkie, pomagające sprostać różnym potrzebom społeczności, m.in. edukacyj-
nym, związanym z bezpieczeństwem czy ochroną środowiska,

• Rozwój demokracji uczestniczącej,

• Zaangażowanie (młodzieży, organizacji/instytucji i samej społeczności) w rozwiązywa-
nie faktycznych problemów,

• Kontakt z  młodymi ludźmi, który, o  ile będzie podtrzymywany, może przynieść  
w  przyszłości zaangażowanie profesjonalistów (młodzi ludzie w  przyszłości zdobędą 
wykształcenie i doświadczenie) w sprawy lokalne,

• Więcej inicjatywy ze strony lokalnej społeczności w przypadku pojawiających się trud-
ności i skuteczniejsze radzenie sobie przez nią z problemami,

• Lepsze zrozumienie osób z pewnymi ograniczeniami i o specjalnych potrzebach,

• Lepsze zrozumienie wewnątrz społeczności.
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ZADANIE:
Czy przychodzą Ci do głowy jakieś inne korzyści, które mogą być efektem projektów 

Service-Learningu kierowanych do konkretnych grup w Twojej lokalnej społeczności?
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4. SERVICE-LEARNING – ETAPY PROJEKTU
Teraz, gdy już wiecie, czym jest Service-learning i dlaczego stosowanie tej metody jest ko-

rzystne dla różnych osób i grup, przyjrzyjcie się temu, jak przygotować i przeprowadzić projekt 
service-learningowy oraz różnym rolom i zadaniom, jakie się przy tej okazji pojawiają.

Wyobraźcie sobie, że jesteście zespołem superbohaterów i musicie uratować świat przed 
zagrażającym mu niebezpieczeństwem. Jak to zrobicie? Jak się do tego przygotujecie? Jakie 
kolejne kroki podejmiecie? W pracy metodą Service-learningu będą stały przed Wami podobne 
etapy działania, jak przy przygotowaniu się do takiej misji.

1. PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE

Na początku trzeba zdiagnozować problem. Co jest nie tak? Na co chcecie zareagować? Co 
chcecie naprawić? Ważne, żeby był to problem, który rzeczywiście dotyka Waszą lokalną 
społeczność i planowane przez Was działania faktycznie będą na niego odpowiadały. Gdy 
już wiecie, czym konkretnie chcecie się zająć, przemyślcie, jaki będzie cel Waszych działań – 
co chcecie osiągnąć? Jaki będzie Wasz plan działania? Co będzie Wam do tego potrzebne? 
Może jakiś sprzęt? Może powinniście poszerzyć swoją wiedzę na jakiś temat? Potrzebujecie 
przemyśleć strategię działania, zaplanować budżet, przewidzieć ewentualne trudności  
i zabezpieczyć się na ich ewentualność. Wasz cel w projekcie Service-learningu to nie tylko 
zaradzenie jakoś problemowi trapiącemu Waszą lokalną społeczność czy konkretną grupę, na 
rzecz której chcecie działać, ale również zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Tak więc po-
winniście wiedzieć, czego chcecie się nauczyć i skupić się na tym. Przedyskutujcie to z tutorem 
i wyznaczcie sobie cele rozwojowe.

2. REALIZACJA

Następnie przechodzicie do samego działania. Zdarza się, że zajmuje ono mniej czasu niż  
przygotowanie się do niego. Tak będzie, jeśli zdecydujecie się na jednorazową szybką akcję. Je-
śli uznacie jednak, że potrzebne jest dłuższe zaangażowanie, sytuacja będzie wyglądać inaczej.

3. EWALUACJA/OCENA

Gdy już zakończycie działanie, powinniście je przemyśleć i podsumować. Czy podjęta przez 
Was misja zakończyła się powodzeniem? Czy problem został rozwiązany? A może wsparcie 
było jedynie doraźne? Czy powtórzenie takiego działania w  przyszłości miałoby sens? Czy 
może wymagałoby modyfikacji albo całkowitej zmiany? Itd.
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4. ZAKOŃCZENIE I ŚWIĘTOWANIE

Na koniec trzeba uczcić zakończoną misję! Nawet jeśli nie wszystko poszło po Waszej my-
śli. To ważne, żebyście poczuli, że misja faktycznie się zakończyła i żebyście pokazali innym jej 
efekty i poczuli z niej dumę.

Na każdym etapie projektu tutor zadba o to, aby omówić z Wami, co się dzieje i pomóc Wam 
pracować nad celami rozwojowymi. Projekty Service-learningu stawiają sobie dwa główne cele 
– cel społeczny i cel rozwojowy/edukacyjny. Oba są równie ważne. Z tego powodu tak istotna 
jest refleksja nad przygotowaniem projektu, jego realizacją, oceną i wszystkimi innymi działa-
niami, które się z nim wiążą. Kiedy zastanawiacie się nad tym, co i jak robicie, wyciągacie wnio-
ski i uczycie się, jak robić to lepiej.

Z procesów, które powinny odbywać się podczas całego projektu, na wszystkich jego eta-
pach poza refleksją należy wyróżnić też komunikację, promocję i monitoring. Oczywiście na 
początku będziecie musieli podjąć decyzję dotyczącą sposobów komunikacji, później będziecie 
mogli je zmodyfikować, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale proces komunikacji będzie trwał przez 
cały projekt. To samo jest z promocją – będziecie promować swoje pomysły i działania na róż-
nych etapach. Nie zapomnijcie o tym.

Na projekty service-learningowe składają się 4 główne etapy połączone przez refleksję, ko-
munikację, promocję i monitoring.
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Jako zespół dzielicie się zadaniami między sobą i  jesteście odpowiedzialni za ich wy-
konanie. Cały czas wspiera Was jednak w  tym tutor, pomagając zdecydować o  rodza-
ju Waszego zaangażowania w  projekt i  o  tym, jak duże ono będzie lub pomagając w  wy-
borze celów rozwojowych. Rolą tutora jest też wskazywanie zagrożeń, jakie mogą się 
pojawić, bez podawania gotowych rozwiązań oraz zadawanie odpowiednich pytań  
w odpowiednich sytuacjach. Pamiętajcie, że dorosły, który z Wami pracuje, jest po to by poma-
gać i nie wahajcie się prosić go o pomoc.

WSKAZÓWKA

Przy realizacji Waszego projektu przemyślcie dokładnie, co powinno wydarzyć się na 
każdym z etapów. Zastanówcie się, jakie zadania będą do wykonania i zdecydujcie, kto 
z Was za co będzie odpowiedzialny. Pamiętajcie, że tutor jest po to, żeby Wam pomagać, 
więc zwracajcie się do niego z pytaniami i wątpliwościami.

SERVICE LEARNING
KROKI

PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE REALIZACJA

EWALUACJA/OCENAŚWIĘTOWANIE!

1. 2.

3.4.
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PRZYKŁAD

KLUB GIER DLA SENIORÓW

1. PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE

PLANOWANIE
 � Jakie problemy dostrzegacie w otaczającej Was okolicy?

a. Trawniki są brudne, ludzie nie sprzątają po swoich psach.

b. Wielu seniorów, w tym nasi sąsiedzi, którzy mają sporo czasu, ale często spędzają 
go samotnie, 

c. poza tym nie znają się ze sobą.

d. Kiepski dojazd do centrum miasta.

e. Ludzie źle segregują śmieci.

 � Który z tych problemów chcielibyście pomóc rozwiązać?

Chcemy zaproponować jakieś ciekawe zajęcie seniorom, żeby nie byli sami i poznali 
się ze sobą.

 � Jakiej grupy on dotyczy?

Seniorzy

 � Co charakteryzuje tę grupę?

Osoby w wieku 65+, w naszej okolicy są starsze małżeństwa, ale też samotne starsze 
osoby.

 � Jakie są jej potrzeby?

Wydaje nam się, że nie mają w okolicy propozycji dla siebie na spędzanie czasu i oka-
zji żeby się poznać, ale musimy porozmawiać z kilkoma z nich, żeby to sprawdzić.

 � Jakie macie pomysły na jego rozwiązanie? Który z nich wybieracie?

Zastanawialiśmy się, co możemy zaproponować seniorom, co sami lubimy robić i co 
sprzyja poznawaniu się i wymyśliliśmy tylko jedną rzecz – gry planszowe. Chcemy 
zorganizować klub gier planszowych dla seniorów, którzy spotykaliby się co 2 tygo-
dnie.
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 � Jakie są za i przeciw poszczególnym pomysłom?

a. Nie wiemy, czy lubią grać w gry planszowe.

b. Nie wiemy, czy będą chcieli przychodzić na spotkania.

c. Klub możemy zorganizować w szkole.

d. Sami możemy nauczyć seniorów różnych gier.

e. Możemy pożyczyć gry ze szkolnej biblioteki i też pożyczyć swoje.

 � Jaki stawiacie sobie cel/e w danym projekcie?

a. Poznanie się między sobą seniorów.

b. Zapewnienie seniorom cotygodniowej rozrywki.

 � Jakie umiejętności chcecie zdobyć realizując ten projekt?

a. Organizacyjne,

b. Praca w zespole,

c. Komunikacyjne – porozumiewanie się z osobami w innym wieku i tłumaczenie im 
zasad gier może być wyzwaniem.

PRZYGOTOWANIE
 � Jak zrealizujecie Wasz pomysł? (opracowanie planu/harmonogramu działań)

a. Weryfikacja pomysłu z seniorami i wynikające z nich ewentualne modyfikacje,

b. Wybór terminów spotkań klubu gier,

c. Wybór sali w szkole i jej rezerwacja,

d. Zaproszenie seniorów przygotowanie i rozdanie zaproszeń, plakatów,

e. Wybór gier,

f. Przydział osób do prowadzenia konkretnych gier,

g. Zorganizowanie napojów na spotkania,

h. Zorganizowanie zbiórki na poczęstunek na pierwsze spotkanie.

Przy każdym spotkaniu:

a. Pożyczenie gier,
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b. Przygotowanie sali,

c. Powitanie seniorów,

d. Przeprowadzenie gier,

e. Posprzątanie sali,

f. Oddanie gier.

Po ostatnim spotkaniu zorganizujemy wydarzenie, podczas którego opowiemy o klu-
bie gier i jego działaniach.

 � W jaki sposób będziecie się ze sobą komunikować, żeby informować się na bie-
żąco o tym, co dzieje się w projekcie?

Stworzymy grupę na Messengerze, w której będziemy do siebie pisać.

 � Jakie zadania będą do wykonania? Jak się nimi podzielicie? (do każdego z zadań 
powinna zostać przypisana osoba za nie odpowiedzialna)

Przykładowe zadania:

a. Weryfikacja pomysłu z seniorami i wynikające z nich ewentualne modyfikacje,

b. Wybór sali w szkole i jej rezerwacja,

c. Wybór terminów spotkań klubu gier,

d. Wybór gier,

e. Pożyczenie gier,

f. Zorganizowanie napojów na spotkania,

g. Zorganizowanie zbiórki na poczęstunek na pierwsze spotkanie,

h. Zaproszenie seniorów (przygotowanie zaproszeń, plakatów) i dostarczenie ich do 
osób zainteresowanych,

i. Przygotowanie sali,

j. Przeprowadzenie gier (podział, kto co prowadzi),

k. Posprzątanie sali.

 � Czy potrzebujecie kupić/pożyczyć jakieś materiały?

Gry – do przemyślenia jakie.
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 � Czy macie budżet na działania? Jeśli tak, jak go rozplanujecie?

Nie.

 � Czy może będziecie chcieli pozyskać jakieś fundusze? Jak to zrobicie?

Poprosimy szkołę o napoje na spotkanie, zrobimy zbiórkę, żeby na pierwsze spotkanie 
przygotować coś samemu, a potem będziemy starali się, żeby seniorzy przynosili coś 
ze sobą, np. domowe ciasto.

 � Czy potrzebujecie zasięgnąć porady eksperta w jakiejś sprawie?

Chcemy dopytać znanych nam seniorów, jakie znają i  lubią gry, żeby wybrać takie, 
które mogą im się spodobać.

 � Jakie kwestie powinniście skonsultować z lokalną społecznością (lub jej przed-
stawicielem)? Jak to zrobicie?

Będziemy musieli popytać seniorów, czy chcieliby przychodzić do klubu gier i zebrać 
potwierdzenia na pierwsze spotkanie, żeby zorientować się, ilu osób się spodziewać.

 � Czy zauważacie jakieś ryzyka? Co może sprawić Wam trudność? Jak możecie się 
przygotować, żeby uniknąć tych trudności albo skutecznie stawić im czoła?

a. Seniorom może nie spodobać się nasz pomysł i nie będą chcieli przychodzić.

b. Seniorom mogą nie spodobać się nasze gry.

2. REALIZACJA
 � Jak przebiegały dotychczasowe działania? Czy zrealizowaliście to, co zaplanowa-

liście na danym etapie?

Etap zapraszania seniorów – zebraliśmy grupę, ale zdecydowaliśmy się zapraszać da-
lej po pierwszym i kolejnych spotkaniach, żeby grupa była większa.

 � Z czego jesteście zadowoleni?

a. Znaleźliśmy grupę 8 osób, które regularnie uczestniczą w spotkaniach.

b. Pokazaliśmy seniorom gry, których nie znali i część z nich im się spodobała.

c. Poradziliśmy sobie w trudnej sytuacji, gdy jeden z seniorów słabo się poczuł pod-
czas spotkania.

 � Co poszło Wam gładko na danym etapie i co o tym zadecydowało?

Wybór gier ze względu na to, że mamy w zespole osoby, które dobrze się znają na 
grach planszowych.
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 � Co sprawiło Wam trudności? Jak sobie z nimi poradziliście?

Trudne okazało się zapraszanie seniorów. Najlepiej było dotrzeć do nich bezpośrednio 
– porozmawiać i zachęcić, a to było trudne, bo wymagało od niektórych z nas przeła-
mania się w rozmowie z nieznaną osobą, a do tego wymagało takiego zaprezentowa-
nia naszego pomysłu, żeby zachęcić ją do przyjścia. Chodziliśmy zapraszać we dwie 
osoby – jedna bardziej odważna  rozmowna, a druga mniej, ale dbaliśmy o to, żeby 
odzywały się dwie osoby.

 � Czy należy wprowadzić jakieś modyfikacje do tego, co jeszcze przed Wami 
w projekcie?

Nie planowaliśmy grać w szachy, ale okazało się, że są zainteresowane osoby, więc 
dodaliśmy szachy na następne spotkania.

 � Czego się już nauczyliście?

Dużo nauczyliśmy w kwestii przekazywania instrukcji. Były momenty, że musieliśmy 
pomagać sobie nawzajem. Seniorzy nie zawsze rozumieli nasz sposób tłumaczenia.

3. EWALUACJA
 � Czy cele postawione w projekcie zostały osiągnięte?

Tak. Zapewniliśmy rozrywkę seniorom, seniorzy poznali się między sobą. Wiemy, 
że niektórzy spotykają się ze sobą niezależnie poza klubem gier.

 � Co uważacie za swój sukces? Z czego jesteście zadowoleni?

Że udało nam się zrealizować 9 spotkań klubu gier w tym roku szkolnym i znaleźć gru-
pę 8 osób, które regularnie uczestniczyły w spotkaniach.

 � Co sprawiło Wam trudności? Jak sobie z nimi poradziliście?

Dużo trudniejsze, niż nam się wydawało, okazało się przekazywanie instrukcji do gier. 
Musieliśmy robić próby przed spotkaniami klubu gier. Ćwiczyliśmy np. w domu, tłuma-
cząc zasady rodzicom lub rodzeństwu.

 � Czy podjęte przez Was działania coś zmieniły? Co?

a. Seniorzy z naszej okolicy wiedzą o klubie gier i o tym, że mogą uczestniczyć w spo-
tkaniach.

b. Seniorzy trochę lepiej się poznali.

c. Kilku seniorów zaprzyjaźniło się ze sobą.

d. My poznaliśmy wielu seniorów z okolicy i czujemy się bardziej z nimi związani.
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 � Czy powtórzenie takiego działania w przyszłości miałoby sens? Czy może wy-
magałoby modyfikacji albo całkowitej zmiany?

Tak, miałoby sens. Seniorzy są zainteresowani. Chcemy powtórzyć projekt w przy-
szłym roku szkolnym, ale już trochę w innym, a do tego poszerzonym gronie i planuje-
my zorganizowanie zawodów w wybrane gry podczas spotkania kończącego.

 � Jakie umiejętności zdobyliście realizując projekt?

Dużo nauczyliśmy się w kwestii przekazywania instrukcji. Były momenty, że musieli-
śmy pomagać sobie nawzajem. Seniorzy nie zawsze rozumieli nasz sposób tłumacze-
nia.

4. ZAKOŃCZENIE I ŚWIĘTOWANIE
 � Jak przedstawicie Wasz projekt i osiągnięcia osobom z zewnątrz?

Zrobimy spotkanie kończące projekt, na które zaprosimy nie tylko seniorów z klubu 
gier, ale też inne zainteresowane osoby ze szkoły i osiedla (powiesimy plakaty infor-
macyjne, będziemy zapraszać też naszych znajomych i rodziców) i podczas spotkania 
opowiemy o naszym klubie, o tym, w co graliśmy, co się najbardziej podobało i powie-
my, że planujemy kontynuować działania po wakacjach. Na spotkaniu będą upieczone 
przez nas i seniorów ciastka, które będzie można kupować. Zarobione pieniądze za-
chowamy na działania klubu w przyszłym roku.

 � Z których Waszych doświadczeń mogą skorzystać inni? Czym warto się z nimi 
podzielić?

My, czyli młode osoby też możemy nauczyć seniorów czegoś nowego, co będzie im 
się podobać i przy czym będą się dobrze bawić.

 � Jak uczcicie zakończenie projektu?

Razem z naszym tutorem pójdziemy do escape roomu.
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5. PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE

Każdy (udany) projekt zaczyna się od dobrego planu!

Na tym etapie powinniście:

• Opisać swoje motywacje do zaangażowania społecznego i oczekiwania związane  
z realizacją projektu service-learningowego;

• Stworzyć grupę roboczą lub zespół i ustalić zasady współpracy obowiązujące w zespo-
le;

• Określić potrzeby, problemy i wyzwania Waszej lokalnej społeczności lub grupy, z któ-
rą/na rzecz której będziecie pracować.

• Wyznaczyć cel społeczny/cele społeczne projektu oraz cele rozwojowe dla Was sa-
mych;

• Wymyślić i zaplanować projekt.

5.1. MOTYWACJA I OCZEKIWANIA

Na tym etapie powinniście zastanowić się, co motywuje Was do działania w projekcie i czego 
oczekujecie. Warto wykorzystać do tego Pytania pomocnicze nr 1.

5.2. ZEBRANIE ZESPOŁU

Przy podejmowaniu decyzji co do podziału zadań w  zespole trzeba pamiętać o  mocnych  
i słabych stronach osób, które wchodzą w jego skład, oraz o tym jaką widzę i umiejętności chcą 
nabyć. Żeby stworzyć zespół i ustalić zasady, które będą w nim obowiązywać, wykorzystajcie 
Pytania pomocnicze nr 2 i 3.

Jakie są mocne 
strony zespołu?

Czego chcecie się 
nauczyć 

i w czym chcecie 
się rozwinąć?

Co jest
do zrobienia?

Kto może być 
pomocny i w jakich 

obszarach? Które zadania 
to wyzwania? 

Dla kogo?

Jaki rodzaj 
zadań będzie 

sprawiał Wam 
przyjemność?
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PYTANIA POMOCNICZE NR 1

Zanim zaangażujesz się w projekt, zastanów się, co Cię motywuje do wzięcia w nim udziału  
i czego oczekujesz.

A. JAKIE MASZ DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z WOLONTARIATEM ALBO INNYM RODZAJEM SPOŁECZNEGO 
ZAANGAŻOWANIA?

B. JAKIE JEST TWOJE PODEJŚCIE DO WOLONTARIATU?

C. CO MOTYWUJE CIĘ DO ZAANGAŻOWANIA SIĘ W PROJEKT SERVICE-LEARNINGU? DLACZEGO CHCESZ 
SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

D. CZEGO OCZEKUJESZ OD PROJEKTU, W KTÓRY ZAMIERZASZ SIĘ WŁĄCZYĆ?
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PYTANIA POMOCNICZE NR 2

Przy budowaniu zespołu projektowego, przemyślcie następujące kwestie:

A. CO JEST KLUCZOWE DLA DOBREJ PRACY ZESPOŁU? JAKIE SĄ MOCNE STRONY PRACY W ZESPOLE?

B. KTO Z ZESPOŁU PROJEKTOWEGO I OSÓB, KTÓRE PLANUJECIE ZAPROSIĆ DO ZESPOŁU, MA TAKIE 
SAME ZAINTERESOWANIA? KTO PODOBNE? A KTO INNE? I JAKIE MA TO ZNACZENIE PRZY TWORZE-
NIU ZESPOŁU?

C. KTO MÓGŁBY BYĆ ZAINTERESOWANY ZAANGAŻOWANIEM SIĘ W DZIAŁANIA SPOŁECZNE RAZEM 
Z WAMI? I KTO MÓGŁBY BYĆ CHĘTNY DO WSPÓŁPRACY W ZESPOLE?

D. JAKIE ROLE W ZESPOLE ZOSTAŁY JUŻ OBSADZONE? OSÓB DO JAKICH ZADAŃ BRAKUJE? CZY NIEOB-
SADZONE ROLE BĘDĄ MIAŁY KONSEKWENCJE DLA PRACY ZESPOŁU I WASZEGO PROJEKTU
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PYTANIA POMOCNICZE NR 3

Żeby komunikacja w zespole była efektywna, warto odpowiedzieć na poniższe pytania.

A. KIEDY, GDZIE I  JAK CZĘSTO BĘDZIECIE SIĘ SPOTYKAĆ I  DYSKUTOWAĆ NT. SPRAW ZWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM? WYBIERZCIE MIEJSCE, OKREŚLCIE GODZINĘ I CZAS TRWANIA SPOTKANIA. ZAWSZE 
USTALAJCIE DATĘ NASTĘPNEGO SPOTKANIA. PRZY WYBORZE MIEJSCA WEŹCIE POD UWAGĘ LICZBĘ 
UCZESTNIKÓW I ICH POTRZEBY ORAZ CELE TUTORA.

B. JAK BĘDZIECIE SIĘ KOMUNIKOWAĆ POZA SPOTKANIAMI? MOŻECIE UŻYWAĆ NP. MAILI, MESSENGE-
RA, DROPBOXA CZY INNYCH NARZĘDZI.

C. KTO I JAK BĘDZIE ROBIŁ NOTATKI ZE SPOTKAŃ? CZY NOTATKI BĘDĄ DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH? 
JEŚLI TAK, W JAKI SPOSÓB?

D. JAK PODZIELICIE SIĘ ZADANIAMI?
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5.3. BADANIE POTRZEB

Pamiętajcie o tym, że w Service-learningu kluczowe jest to, żebyście zaplanowali Wasz pro-
jekt na podstawie rzeczywistych potrzeb społeczności, żebyście włączyli w badanie potrzeb 
lokalną społeczność/Waszą grupę docelową i żebyście skonsultowali z nią Wasze propozycje 
rozwiązań.

Każdy projekt, a więc także projekt service-learningowy, powinien zaczynać się od jasnego 
określenia potrzeb, na które będzie próbował odpowiedzieć. Często podczas planowania pro-
jektu myli się działania z potrzebami. Zwykle łatwiej jest myśleć o tym, co chciałoby się zrobić, 
zamiast zastanowić się nad rzeczywistym problemem wymagającym rozwiązania. Działania 
w projekcie to sposób, w jaki zamierzacie rozwiązać problem. Chcąc jednak to zrobić, musicie 
najpierw mieć pewność co do potrzeb Waszej grupy docelowej.

ZADANIE:
Które z poniższych zdań reprezentują działania projektowe, a które przedstawiają po-

trzeby lub problemy społeczności? Wybierz jedną odpowiedź dla każdego zdania.

Działanie Potrzeba 
lub problem

1. Kampania społeczna promująca wolontariat wśród mło-
dzieży.

2. Niska jakość usług socjalnych dla osób starszych na obsza-
rach wiejskich.

3. Brak świadomości wśród lokalnej ludności dotyczącej szko-
dliwości nielegalnych wysypisk śmieci.

4. Wsparcie dzieci ze szkoły podstawowej w nabywaniu 
umiejętności czytania i pisania. 

5. Brak kompetencji wśród młodzieży w zakresie aktywnego 
zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. 

6. Warsztaty dla dzieci na temat zrównoważonego rozwoju.

7. Renowacja budynku, w którym będą odbywać się młodzie-
żowe wydarzenia kulturalne.

8. Wysoki poziom bezrobocia wśród osób 
niepełnosprawnych. 
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Potrzeba to inaczej brak czegoś niezbędnego lub potrzebnego, wiążący się zwykle z proble-
mem, z którymi boryka się dana grupa (np. młodzież, osoby niepełnosprawne).

Chcąc zaplanować i  wdrożyć projekt oraz przejść do następnego kroku, czyli zdefiniowa-
nia jego celów, powinniście najpierw zbadać potrzeby w swojej społeczności lokalnej oraz 
określić konkretne problemy, do których rozwiązania Wasz projekt miałby się przyczynić.

Pamiętajcie, że na tym etapie najważniejsze jest poznanie społeczności, nawiązanie kontaktu 
z  jej przedstawicielami (konkretnymi osobami, grupami, organizacjami, instytucjami, liderami 
społeczności itp.), odkrycie ich potrzeb i problemów oraz zrozumienie okoliczności, w których 
żyją lub pracują. Dzięki temu upewnicie się, że problem, do którego rozwiązania chcecie się 
przyczynić w ramach Waszego projektu, nie jest wytworem wyobraźni Waszego zespołu lub 
nie wynika z Waszych subiektywnych opinii, ale wiąże się z obiektywnymi okolicznościami.

Poza potrzebami lokalnej społeczności przy określeniu potrzeb i problemów, jakie Wasz ze-
spół będzie w  stanie rozwiązać w  ramach projektu, powinniście wziąć pod uwagę również 
Wasze zasoby i możliwości, np. czas, jaki możecie poświęcić na zaangażowanie.

Prawdopodobnie zadajecie sobie teraz pytanie, jak zbadać potrzeby i problemy społeczności 
lokalnej/grupy docelowej Waszego projektu? W tabeli 2. znajdziecie kilka najczęściej stosowa-
nych metod badania potrzeb w działaniach ze społecznością lokalną i na jej rzecz.

Tabela 2. Metody badania potrzeb w społeczności lokalnej

Metoda Opis

Przegląd 
dokumentów 
lub danych

Celem przeglądu dokumentów lub danych jest analiza różnych istniejących 
źródeł, np. raportów, przeprowadzonych wcześniejw badań czy plików z da-
nymi organizacji. Często okazuje się, że informacje potrzebne do określenia 
potrzeb społeczności zostały już wcześniej zebrane. Ministerstwa, agencje 
rządowe, organizacje pozarządowe i  inne instytucje często zbierają dane 
i  tworzą raporty, które mogą uzupełnić Wasze materiały. Do Was należy 
zidentyfikowanie, przeanalizowanie i dokonanie wyboru przydatnych infor-
macji na podstawie istniejących dokumentów, w taki sposób żebyście mogli 
podjąć świadome decyzje i przejść do kolejnych etapów projektu.

Ankieta

Za pomocą ankiet można zbierać dane o postawach i opiniach określonej gru-
py osób. Dzięki tej metodzie można uzyskać bardziej obiektywne spojrzenie 
na potrzeby i problemy, z jakimi borykają się beneficjenci. Ankiety łączące py-
tania otwarte i zamknięte umożliwiają zebranie cennych danych ilościowych 
i jakościowych, które dają szerszy obraz sytuacji beneficjentów.

Wywiady

Wywiady często mogą dostarczyć pogłębionych informacji, opowieści, 
wspomnień czy swobodnie wyrażonych opinii związanych z danym tema-
tem (lub tematami). Dają osobie je przeprowadzającej możliwość dopytania, 
poszerzenia danego wątku czy skłonienia rozmówcy do wyjaśnienia swojego 
stanowiska, a tym samym poszerzenia tematu potrzeb lokalnej społeczności, 
nawet gdy nie jest on dla rozmówcy oczywisty.

Source: Watkins, R., West Meiers, M., Visser, Y. L. (2012). A Guide to Assessing Needs - Essential Tools for Col-
lecting Information, Making Decisions, and Achieving Development Results.
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 PYTANIA POMOCNICZE NR 41

Jakie są potrzeby Waszej społeczności lokalnej? Odpowiedzi na poniższe pytania (w nastę-
pujących po sobie czterech kategoriach) pomogą Wam to określić.

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

W jakich środkach masowego przekazu (czasopisma, stacje telewizyjne, stacje radiowe itd.) 
możecie znaleźć użyteczne informacje na temat Waszej społeczności lokalnej? Zapiszcie moż-
liwe sposoby wykorzystania mediów do określenia potrzeb społeczności.

WYWIADY

Wybierzcie grupę docelową, od której będziecie mogli zdobyć potrzebne informacje zwią-
zane z potrzebami Waszej społeczności lokalnej. Mogą to być osoby ze szkoły czy lokalnych 
organizacji pozarządowych. Pomyślcie, jak powinny brzmieć pytania, które im zadacie.

Z kim planujecie rozmawiać?

Główne pytania, na które chcecie uzyskać odpowiedzi:
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FORMULARZ/ANKIETA

Ankiety są bardzo praktyczne. Pozwalają zebrać informacje od dużej liczby osób w krótkim 
czasie. Jeśli zdecydujecie się skorzystać z tej metody, koniecznie rozważcie następujące pyta-
nia: Kto mógłby je wypełnić? Do kogo powinny być skierowane? Ilu wypełnień potrzebujecie, 
żeby stały się wiarygodnym źródłem danych? Zapiszcie poniżej trzy ankietowe pytania.

Do kogo kierujecie ankietę?

Oczekiwana liczba wypełnień: 

Pytania:

OBSERWACJA BEZPOŚREDNIA

Jak możecie zdobyć informacje przez obserwację bezpośrednią? Dokąd powinniście pójść i co 
powinniście zrobić, żeby przeprowadzić taką obserwację? Jak zapiszecie/utrwalicie jej wyniki?

OPIERAJĄC SIĘ NA PRZEPROWADZONYM PRZEZ WAS BADANIU, STWÓRZCIE LISTĘ POTRZEB WASZEJ 
SPOŁECZNOŚCI.

1According to BERGER KAYE, C.: The Complete Guide to Service Learning. Mineappolis : Free Spirit Publishing, 2010, s. 24 – 25. ISBN 978-
15-7542-345-6
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PYTANIA POMOCNICZE NR 5

Wybierając potrzebę/problem, na którym skupicie się w Waszym service-learningowym pro-
jekcie, spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania. W grupie lub indywidualnie.

A. CO LUBICIE ROBIĆ?

B. KTÓRE ZE ZDIAGNOZOWANYCH PRZEZ WAS POTRZEB/PROBLEMÓW SĄ DLA WAS INTERESUJĄCE (DLA 
CAŁEGO ZESPOŁU, JEGO CZĘŚCI LUB POJEDYNCZYCH OSÓB)?

C. Z JAKĄ GRUPĄ DOCELOWĄ CHCIELIBYŚCIE PRACOWAĆ?

D. W JAKIM OBSZARZE CHCECIE I MOŻECIE SIĘ ZAANGAŻOWAĆ W SPOSÓB, KTÓRY PRZYNIESIE OCZE-
KIWANĄ ZMIANĘ?

E. W JAKIM OBSZARZE CHCIELIBYŚCIE ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE ALBO ROZWINĄĆ SWOJE UMIEJĘTNO-
ŚCI?

F. JAKIE SĄ WASZE MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z ZAANGAŻOWANIEM W PROJEKT (NP. FI-
NANSOWE, CZASOWE CZY ZWIĄZANE Z WIEDZĄ I UMIEJĘTNOŚCIAMI)?
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PYTANIA POMOCNICZE NR 6

Postarajcie się znaleźć jak najwięcej potrzebnych informacji na temat problemu, którym chce-
cie się zająć.

A. NA JAKĄ POTRZEBĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, NA JAKI PROBLEM JĄ TRAPIĄCY WASZ PROJEKT MA 
BYĆ ODPOWIEDZIĄ?

B. JAKIE SĄ PRZYCZYNY TEGO PROBLEMU?

C. CO WSKAZUJE NA TEN PROBLEM? W CZYM ON SIĘ PRZEJAWIA?

D. KIEDY TEN PROBLEM SIĘ UJAWNIŁ? JAK DŁUGO TRWA? CZY TRWA CAŁY CZAS W PODOBNYM NASI-
LENIU? CZY SĄ MOMENTY, KIEDY JEST BARDZIEJ ODCZUWALNY DLA SPOŁECZNOŚCI?

E. KOGO TEN PROBLEM DOTYKA? CO ROBIĄ LUDZIE, KTÓRYCH TEN PROBLEM BEZPOŚREDNIO DOTY-
CZY? CZY MÓWIĄ O NIM? JAK SAMI GO POSTRZEGAJĄ?

F. CO JUŻ ZROBIONO, ŻEBY ROZWIĄZAĆ PROBLEM? CZY AKTUALNIE SĄ PODEJMOWANE JAKIEŚ DZIA-
ŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZWIĄZANIE GO? JEŚLI TAK, JAKIE?
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5.4. JAK ZNALEŹĆ PARTNERÓW W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Kiedy planujecie projekt service-learningowy, określone przez Was potrzeby oraz działania, 
których podjęcie rozważacie, powinny być skierowane do kogoś z  Waszej lokalnej społecz-
ności. Mogą to być np. dzieci o specjalnych potrzebach, osoby starsze, porzucone zwierzęta 
czy bezdomni, ale także ta społeczność jako całość. W Waszej okolicy zapewne działają różne 
organizacje lub instytucje wspierające różne grupy osób. Warto nawiązać z nimi współpracę. 
Możecie się wiele od nich nauczyć, skorzystać z ich doświadczenia – zwłaszcza jeśli organiza-
cje te pracują z grupą, do której Wy też chcecie dotrzeć. Mogą również zapewnić Wam pomoc 
techniczną i zasoby, do których nie mielibyście dostępu. Możecie też skorzystać z ich baz da-
nych i kontaktów do beneficjentów. Zawsze lepiej jest pracować nie tylko na rzecz danej grupy, 
ale również z nią, starajcie się więc włączać w Wasze działania osoby, które chcecie wesprzeć, 
mając oczywiście na uwadze ich możliwości.

Partnera w swojej społeczności, możecie znaleźć na kilka sposobów.

• Poszukajcie go przez Internet! Możecie spróbować poszukać go przez wyszukiwarkę, 
a jeśli to nie wystarczy, to warto zajrzeć do różnych rejestrów stowarzyszeń.

• Skontaktujcie się z lokalnym Centrum Wolontariatu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub 
inną podobną instytucją – ich pracownicy znają potrzeby społeczności, są częścią szer-
szej sieci organizacji i mają dostęp do wszystkich najważniejsze informacji.

• Skontaktujcie się z  lokalnym młodzieżowym domem kultury lub inną organizacją mło-
dzieżową – ich pracownicy również mają wiele kontaktów w społeczności lokalnej, a co 
więcej także ofertę skierowaną do młodzieży.

Komunikacja z partnerami projektu jest ważna na wszystkich jego etapach. Oto kilka porad:

• Planowanie – zaangażujcie partnera ze swojej społeczności, gdy tylko pojawi się kilka 
pomysłów. Sprawdźcie, czy dobrze oceniliście potrzeby, czy jest coś do dodania lub coś, 
czego nie zauważyliście wcześniej, sprawdźcie, czy planowane przez Was działania są 
wykonalne i upewnijcie się, że uwzględniliście udział beneficjentów w projekcie. Połą-
czenie Waszego projektu z działaniami organizacji partnerskiej będzie wymagało stra-
tegii i planowania. Najprawdopodobniej trzeba będzie pójść w niektórych kwestiach na 
kompromis.

• Realizacja – ustalcie z partnerem, częstotliwość informowania go o postępach projek-
tu, komunikujcie się z nim na bieżąco. Jeśli napotkacie nowe wyzwania, dajcie mu znać 
o trudnościach i proponowanych rozwiązaniach.

• Zakończenie – na koniec koniecznie dajcie znać organizacji partnerskiej o tym, co osią-
gnęliście, czyli o wynikach projektu. Uwzględnijcie też przedstawicieli organizacji part-
nerskiej i beneficjentów projektu przy planowaniu wydarzenia kończącego projekt, żeby 
mieli okazję poznać rezultaty projektu oraz ocenić projekt ze swojej perspektywy.
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5.5. DEFINIOWANIE CELÓW PROJEKTU SERVICE-LEARNINGU

Kiedy macie już jasno określoną potrzebę społeczności lokalnej, na której skoncentrujecie się 
w Waszym projekcie, to znaczy, że nadszedł czas, żeby postawić cele projektowe. Dobrze wy-
korzystać do tego koncepcję SMART, zgodnie z którą cele powinny być:

• Konkretne (ang. SPECIFIC), czyli szczegółowe i dokładne,

• Mierzalne (ang. MEASURABLE), czyli sformułowane tak, by można było sprawdzić sto-
pień ich realizacji,

• Osiągalne (ang. ACHIEVABLE), czyli realistyczne, postawione z uwzględnieniem do-
stępnych zasobów, wiedzy i czasu,

• Istotne (ang. RELEVANT), czyli wartościowe, ważne w kontekście zdiagnozowanego 
problemu,

• Określone w czasie (ang. TIME-BOUNDED), czyli powinny mieć wyraźnie określony 
termin, do kiedy mają być zrealizowane.

Nadszedł czas, aby określić, jaką pozytywną zmianę w Waszej społeczności lokalnej chcecie 
wprowadzić. W poniższej tabeli znajdziecie kilka przykładowych celów projektów service-lear-
ningowych, do których przypisano też problemy, w których rozwiązaniu te projekty mają pomóc.

Tabela 3. Przykładowe potrzeby lub problemy, 
na które projekt ma odpowiedzieć oraz cele projektu

POTRZEBY/ 
PROBLEMY

Niska jakość 
pomocy 
społecznej 
dla osób 
starszych  
z terenów 
wiejskich

Brak umiejęt-
ności u mło-
dzieży po-
trzebnych do 
zaangażowa-
nia się na rzecz 
społeczności

Brak zrozumie-
nia koncepcji 
zrównoważo-
nego rozwoju 
wśród dzieci 
i młodzieży

Brak świadomości zna-
czenia recyclingu i pra-
widłowego usuwania 
odpadów

CELE

Poprawa ja-
kości pomo-
cy społecz-
nej dla osób 
starszych 
z terenów 
wiejskich

Rozwinięcie 
umiejętności  
u młodzieży 
potrzebnych do 
zaangażowa-
nia się na rzecz 
społeczności

Opracowanie 
nowych sposo-
bów uczenia  
i promowa-
nia koncepcji 
zrównoważo-
nego rozwoju 
w szkołach 
podstawowych

Podniesienie świa-
domości społecznej 
związanej z ochroną 
środowiska i sposobami 
prawidłowego usuwa-
nia odpadów

Nie zapominajcie o tym, że każdy projekt Service-learningu zawiera również cele rozwojowe, 
nazywane też edukacyjnymi. Dzięki nim metodologia Service-learningu jest wyjątkowa. Cele 
rozwojowe wyrażają to, co Wasz zespół chce wyciągnąć z projektu dla siebie, czyli to, co chce 
zrozumieć, jaką wiedzę i umiejętności nabyć. Mimo że zdefiniowanie celów edukacyjnych to 
przede wszystkim zadanie tutora, sami powinniście je przemyśleć i zdecydować, czy faktycznie 
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na rozwoju takich obszarów Wam zależy. Spróbujcie sami określić swoje cele, a potem przyglą-
dajcie się im w trakcie trwania projektu i podsumujcie je na zakończenie działań.

Przy stawianiu celów należy pomyśleć o działaniach projektowych. To ważne, by zaplano-
wać je tak, by doprowadziły Was nie tylko do realizacji celów społecznych, ale też rozwojo-
wych. Powinniście tak podzielić się zadaniami w zespole, by każdy rozwinął u siebie te umie-
jętności, na rozwoju których najbardziej mu zależy. W tym kontekście bardzo istotne jest też 
to, jak zaplanujecie ewaluację projektu – to znaczy, jak sprawdzicie, czy zaplanowana zmia-
na społeczna faktycznie zaszła oraz jak sprawdzicie, czy nauczyliście się tego, co sobie za-
planowaliście. Oczywiście każdy projekt to proces, w  którym mogą pojawić się przeszkody  
i zachodzić zmiany, zaplanowanie ewaluacji pomoże Wam jednak w monitorowaniu tego pro-
cesu i pomoże wprowadzić potrzebne modyfikacje i ulepszenia.

Tabela 4. Narzędzie do definiowania celów projektów Service-learningu

 PRZYKŁAD

POTRZEBA/ PROBLEM  
W SPOŁECZNOŚCI Izolacja społeczności romskiej 

CEL SPOŁECZNY
(Jaką zmianę  

w społeczności chcecie 
osiągnąć?)

Nawiązanie współpracy  
i stworzenie sieci kontaktów ze społecznością romską

DZIAŁANIA
(Jak dokonacie tej zmiany?)

Zajęcia edukacyjne (wykłady, warsztaty, projekcje vi-
deo);

- Spotkania muzyczno-kulinarne

EWALUACJA
(Skąd będziecie wiedzieć, że 
zmiana faktycznie zaszła?)

- Ocena satysfakcji grup docelowych z nawiązanej 
współpracy oraz powstałych sieci kontaktów.

- Wzrost możliwości współdziałania (w różnych ob-
szarach, m.in. kultura, edukacja) między społecznością 
romską i społecznością zamieszkałą w okolicy.
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PYTANIA POMOCNICZE NR 7
CELE PROJEKTU SERVICE-LEARNINGOWEGO

A. JAKI CEL SPOŁECZNY /JAKIE CELE SPOŁECZNE POSTAWILIŚCIE SOBIE W PROJEKCIE? JAKĄ ZMIANĘ  
W SPOŁECZNOŚCI CHCECIE WPROWADZIĆ? CO CHCECIE OSIĄGNĄĆ PRZEZ WASZ PROJEKT?

B. JAKIE CELE ROZWOJOWE/EDUKACYJNE POSTAWILIŚCIE SOBIE W PROJEKCIE? CZY ZAANGAŻOWANIE  
W WYBRANE PRZEZ WAS DZIAŁANIA PROJEKTOWE DA WAM WYSTARCZAJĄCO DUŻO MOŻLIWOŚCI, 
ŻEBY OSIĄGNĄĆ POSTAWIONE SOBIE CELE EDUKACYJNE I W PEŁNI WYKORZYSTAĆ WASZ POTEN-
CJAŁ?

C. JAK POWIĄZALIŚCIE CELE SPOŁECZNE Z ROZWOJOWYMI?
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5.6. ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ

Chcąc rozwiązać problem czy odpowiedzieć na potrzeby, które zidentyfikowaliście  
w  swojej lokalnej społeczności, musicie zaplanować różne działania, które złożą się na cały 
projekt i  dzięki którym osiągniecie postawione sobie cele. Ważne, żebyście wzięli przy tym 
pod uwagę, ile czasu możecie na to poświęcić, ile jest osób w zespole, jakie są ich możliwości  
i  kompetencje oraz jakimi innymi zasobami dysponujecie. Upewnijcie się, że działania, które 
planujecie, faktycznie przyczynią się do realizacji postawionych celów, czyli przyczynią się do 
rozwiązanie problemu, który dostrzegliście.

Na wszystkie większe działania, które zaplanujecie, będą składały się mniejsze zadania. Dla-
tego ważne, żeby wszystko zaplanować jako logiczną sekwencję, np. jeśli będziecie prowadzić 
warsztat, powinniście najpierw przygotować formularz zgłoszeniowy, zorganizować rekruta-
cję, zaprosić potencjalnych uczestników, wybrać i  zarezerwować miejsce na warsztat, kupić 
potrzebne materiały i poczęstunek – dopiero po wykonaniu tych wszystkich zadań poprowadzi-
cie sam warsztat. A to jeszcze nie koniec, bo po warsztacie będzie trzeba zamieścić informację 
w mediach społecznościowych, że się odbył itd. Dotyczy to wszystkich głównych działań pro-
jektowych. Zastanówcie się, które z nich należy wykonać jako pierwsze.

Zazwyczaj przy wszystkich działaniach jest wiele do zrobienia. Dlatego powinniście określić 
konkretne ZADANIA dla każdego z działań, zdecydować, KTO będzie odpowiedzialny za każ-
de zadanie oraz KIEDY powinno zostać wykonane. To pomoże Wam dobrze się przygotować  
i w razie potrzeby dostosować do zmian oraz podjąć wyzwania, które z pewnością napotkacie.

Projekty Service-learningu często wiążą się z pewnymi wydatkami, takimi jak materiały na 
warsztaty, koszty podróży, sprzęt, wynajęcie sali, a może nawet opłacenie specjalisty do kon-
kretnych zadań. Zaplanujcie te wydatki z wyprzedzeniem, żeby mieć pewność, że wystarczy 
Wam pieniędzy, a w razie czego też czas na pozyskanie potrzebnych funduszy. Wyceny może-
cie przygotować na podstawie ofert firm, które znajdziecie w Internecie, czasem warto jednak 
dopytać o konkretne usługi (zadzwonić lub wysłać email z pytaniem). Bardzo ważne, żebyście 
systematycznie monitorowali wydatki, czyli prowadzili tabelę poniesionych kosztów. To pomo-
że Wam w razie czego na bieżąco wykorzystać oszczędności albo zareagować w sytuacji prze-
kroczenia zakładanej kwoty. Możecie do tego wykorzystać proste narzędzie, które znajdziecie 
na końcu tego podręcznika.

W zaplanowaniu działań i harmonogramu, w podziale zadań w zespole oraz w przygoto-
waniu budżetu oraz ewentualnym poszukiwaniu finansowania pomogą Wam arkusze pytań 
pomocniczych nr 8, 9, 10, 11.
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PYTANIA POMOCNICZE NR 8
PLANOWANIE DZIAŁAŃ I HARMONOGRAMU:

A. ZAPISZCIE PO KOLEI WSZYSTKIE DZIAŁANIA POTRZEBNE DO TEGO, ŻEBY W PEŁNI ZREALIZOWAĆ 
WASZ PROJEKT.

B. ZAPLANUJCIE TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PROJEKTU.

C. OKREŚLCIE DOKŁADNIE, ILE CZASU BĘDZIECIE POTRZEBOWAĆ NA KAŻDE DZIAŁANIE CZĘŚCIOWE. 
ZAPISZCIE PLANOWANE DZIAŁANIA W PONIŻSZEJ TABELI, ZAZNACZAJĄC CZAS ICH TRWANIA. 

Czas trwania (np. miesiąc/tydzień)

Rodzaj 
działania

D. ZASTANÓWCIE SIĘ, CO MOŻE UTRUDNIĆ REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ (NP. RYZYKIEM 
MOŻE BYĆ REALIZACJA WIELU DZIAŁAŃ W TYM SAMYM CZASIE). PRZEMYŚLCIE MOŻLIWE ROZWIĄZA-
NIA EWENTUALNYCH TRUDNOŚCI.
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PYTANIA POMOCNICZE NR 9
PODZIAŁ ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW W PROJEKCIE

A. KTO BĘDZIE LIDEREM WASZEGO ZESPOŁU? JAKIE BĘDĄ ZADANIA TEJ OSOBY?

B. JAK PODZIELICIE SIĘ ZADANIAMI W PROJEKCIE? JAKIE ROLE BĘDĄ PRZYPISANE POSZCZEGÓLNYM 
OSOBOM Z ZESPOŁU?

C. KTO BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ZADAŃ? KTO Z ZESPOŁU 
BĘDZIE ZAANGAŻOWANY W ICH REALIZACJĘ?

Rodzaj działania Osoba odpowiedzialna Osoby zaangażowane
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PYTANIA POMOCNICZE NR 10
BUDŻET PROJEKTU

Poniższe zadania pomogą Wam zaplanować budżet projektu. Wykonajcie je po kolei.

A. PRZY KAŻDYM DZIAŁANIU ZAPISZCIE, CZEGO POTRZEBUJECIE, ABY DOBRZE JE WYKONAĆ.

Rodzaj działania Czego potrzeba do wykonania
danego działania

B. ZAPISZCIE PRZEDMIOTY, KTÓRE BĘDĄ WAM POTRZEBNE W PROJEKCIE, WEDŁUG KATEGORII (NP. 
ARTYKUŁY BIUROWE, POCZĘSTUNEK, KOSZTY PODRÓŻY) I OKREŚLCIE ICH WARTOŚĆ FINANSOWĄ.

C. ZDECYDUJCIE, KTÓRE Z PRZEDMIOTÓW SAMI MOŻECIE ZAPEWNIĆ, A NA KTÓRE POTRZEBUJECIE FI-
NANSOWANIA.

Koszt jed-
nostkowy

Rodzaj 
jednostki 

(np.
egzemplarz, 

sztuka)

Liczba po-
trzebnych 
Jednostek 

(np. egzempla-
rzy, sztuk)

Koszt
całkowity

Koszty
własne

Koszty
zewnętrzne 
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PYTANIA POMOCNICZE NR 11
SZUKANIE DOTACJI NA PROJEKT SERVICE-LEARNINGOWY

Jeśli będziecie szukać darczyńców/sponsorów do Waszego projektu, przemyślcie poniższe 
kwestie.

A. KIM SĄ WASI POTENCJALNI DARCZYŃCY? GDZIE MOŻECIE ICH ZNALEŹĆ? DO JAKICH FIRM I OSÓB 
MOŻECIE DOTRZEĆ? CZY MOŻECIE ZDOBYĆ FINANSOWANIE Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA?

B. JAKI RODZAJ WSPARCIA JEST WAM POTRZEBNY? CZY KONIECZNIE FINANSOWE? MOŻE WYSTARCZY-
ŁYBY KONKRETNE MATERIAŁY (NP. PAPIER, TONER, SERWETKI), WYPOSAŻENIE (NP. SPRZĘT DŹWIĘ-
KOWY, SAMOCHÓD), UDOSTĘPNIONY LOKAL LUB POMOC INNYCH OSÓB (NP. PROFESJONALISTÓW 
W DANEJ DZIEDZINIE)?

C. JAK CHCECIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DARCZYŃCAMI (OSOBIŚCIE CZY PISEMNIE)? JAK MIAŁOBY 
WYGLĄDAĆ WASZE OSOBISTE SPOTKANIE Z EWENTUALNYM SPONSOREM? JAK WYJAŚNICIE, JAKA 
PRZYŚWIECA WAM IDEA I JAK ZAPREZENTUJECIE PLANOWANE DZIAŁANIA (NP. W FILMIE, PREZENTA-
CJI, RAPORCIE Z WCZEŚNIEJSZYCH DZIAŁAŃ)? 
 
CO ZAOFERUJECIE DARCZYŃCOM (NP. UMIESZCZENIE ICH LOGOTYPÓW W MATERIAŁACH O PROJEK-
CIE, OFICJALNE PODZIĘKOWANIA PODCZAS WYDARZENIA KOŃCZĄCEGO PROJEKT)?
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Checklista, z której warto skorzystać przy realizacji projektu:

Czy dobrze określiliście potrzeby Waszej społeczności lokalnej/grupy docelowej?

Czy społeczność lokalna/grupa docelowa uzna Wasz projekt za istotny?

Czy zaanvgażowaliście społeczność lokalną/grupę docelową w badanie potrzeb?

Czy wyznaczyliście cel społeczny/cele społeczne?

Czy cel społeczny/cele społeczne są związane z potrzebami społeczności lokalnej/grupy 
docelowej?

Czy Wasze cele rozwojowe wiążą się z celem społecznym/celami społecznymi?

Czy zaplanowane przez Was działania wiążą się z celem społecznym/celami społecz-
nymi i rozwojowymi?

Czy dokładnie określiliście obowiązki w zespole?

Czy zaplanowaliście dokładny harmonogram działań?

Czy zaplanowaliście budżet projektu?

Czy macie środki, pozwalające zrealizować projekt?

Czy zaplanowaliście sposób monitoringu i ewaluacji projektu?

Czy macie plan na promocję projektu i świętowanie jego zakończenia?
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5.7. FINANSOWANIE PROJEKTÓW SERVICE-LEARNINGU

Do realizacji projektów service-learningowych często potrzebne są fundusze. Dlatego war-
to, żebyście dowiedzieli się, jakie są możliwości finansowania działań społecznych w Waszej 
okolicy, np. w gminie lub mieście. Może działają też lokalne fundacje, które wspierają społeczne 
zaangażowanie? Może okoliczne firmy finansują lokalne projekty?

Możliwości pozyskania środków finansowych daje np. Europejski Korpus Solidarności,  
w  ramach którego można dostać dofinansowanie na Projekty Solidarności, czyli zespoło-
we (min. 5 osób) działania młodzieżowe, mające na celu wprowadzenie pozytywnych zmian  
w  lokalnej społeczności. Projekty Solidarności tworzy i  realizuje młodzież w  swojej okolicy.  
W  konkursie może wziąć udział każda osoba w  wieku od 18 do 30 lat mieszkająca  
w którymkolwiek z krajów Unii Europejskiej, ale też w Islandii, Turcji i Macedonii Północnej.

Podobnie jak w  przypadku Service-learningu, Projekty Solidarności powinny odpowiadać 
na wyzwania Waszej społeczności, mogą również dotyczyć problemów regionalnych, a nawet 
krajowych. Takie projekty mogą trwać od 2 do 12 miesięcy w niepełnym wymiarze godzin, czyli 
można realizować je w czasie wolnym. Fundusze, jakie można pozyskać, to 500 € miesięcz-
nie na zarządzanie i realizację. Do programu aplikuje się przez formularz internetowy. Wnioski 
ocenia Narodowa Agencja kraju, w którym mieszkacie. Grupy mogą aplikować niezależnie albo 
razem z doświadczoną organizacją.

Formularz zgłoszeniowy zawiera pytania, dotyczące m.in. tego, dlaczego chcecie zrealizować 
dany projekt, jakie korzyści przyniesie on społeczności oraz jakie działania planujecie przepro-
wadzić. Więcej informacji znajdziecie tutaj.
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6. REALIZACJA
Jeśli już zdecydowaliście, że będziecie realizować projekt Service-learningu, prawdopodob-

nie zadajecie sobie pytanie, jak sprawdzić, czy jesteście na dobrej drodze? Wystarczy zweryfi-
kować, czy jest on zgodny z zasadami, które powinien spełnić wysokiej jakości projekt Service-
-learningu. Odpowiedzcie na poniższe pytania i będziecie znać odpowiedź.

 

W jaki sposób jesteście zaangażowani w planowanie, realiza-
cję i ewaluację projektu? Czy jesteście liderami? Czy ktoś Was 
prowadzi? Czy czujecie, że to Wasz projekt? Czy raczej projekt 
kogoś innego?

PRZYWÓDZTWO 
MŁODZIEŻY

Jak to, co chcecie osiągnąć w ramach Waszego projektu, wiąże 
się z tym, czego chcecie się nauczyć? Czy macie jasny cel spo-
łeczny? Czy wiecie, czego chcecie się nauczyć dzięki projekto-
wi?

POWIĄZANIE CELÓW 
SPOŁECZNYCH Z CELAMI 

EDUKACYJNYMI 

Dlaczego planujecie zrealizować taki projekt? Czy to, co chcecie 
zrobić, jest rzeczywiście ważne dla społeczności? Jak dowie-
dzieliście się, że takie działanie jest istotne? 

PIERWSZEŃSTWO 
POTRZEB 

NAD POMYSŁEM

W jaki sposób inni ludzie /społeczność są zaangażowani 
w Wasz projekt? Czy włączyliście ich w planowanie i realizację 
działań? Czy aktywnie współtworzą projekt?

PRACA 
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ/

LUDŹMI

Jak dowiecie się, czego nauczyliście się w trakcie prac projekto-
wych? Czy dbacie o to, żeby podczas spotkań zespołu był czas 
na refleksję nad Waszymi działaniami i celami? Czy rozmawia-
cie o swoich doświadczeniach, spostrzeżeniach i o tym, czego 
się nauczyliście? 

REFLEKSJA NAD 
DOŚWIADCZENIEM

Jaką perspektywę czasową ma Wasz projekt? Czy planujecie 
jego kontynuację w przyszłości? Czy nawet w przypadku wy-
cofania się liderów, kontynuacja będzie możliwa?

ZMIANA SPOŁECZNA

Czy potraficie nazwać korzyści, jakie daje Wam udział w pro-
jekcie? Jakie korzyści przynosi grupie docelowej? A jakie spo-
łeczności lokalnej?

BILANS KORZYŚCI

Jak czujecie się angażując się w Wasz projekt? Czy sprawia 
Wam to przyjemność? Czy jesteście zmotywowani do kontynu-
owania działań?

DOBRA ZABAWA

Czy dostrzegacie możliwość wykorzystania pomysłu na pro-
jekt też w przyszłości w innych okolicznościach czy w innym 
miejscu? Czy podczas realizacji projektu możecie nauczyć się 
czegoś nowego?

WYMAGANIA ROSNĄCE  
W MIARĘ NABYWANIA 

NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

Jeśli przynajmniej na połowę z powyższych pytań odpowiedzieliście twierdząco, mamy dla 
Was dobrą wiadomość: JESTEŚCIE NA DOBREJ DRODZE!
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7. MONITOROWANIE I DOKUMENTACJA
Gdy zakończycie planowanie i przejdziecie do działań, pamiętajcie o ich monitorowaniu. Mo-

nitoring można zdefiniować jako systematyczne i ciągłe gromadzenie danych oraz proces oce-
ny jakości działań i realizacji zaplanowanych celów.

Wykonywane wspólnie monitoring i  ewaluacja pozwalają na wprowadzanie niezbędnych 
zmian w trakcie trwania projektu. Jeśli zaplanujecie je na początku i gdy będziecie regularnie je 
prowadzić, w razie trudności ułatwią Wam szybką i adekwatną reakcję.

ZADANIE:
Zastanówcie się, dlaczego monitorowanie działań projektowych jest tak ważne? Jak 

można je prowadzić? Jakie narzędzia można przy tym wykorzystać?
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7.1. MONITOROWANIE DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Chcąc monitorować wszystkie kluczowe aspekty projektu, należy wybrać i dostosować do 
Waszych potrzeb konkretne metody oraz zbierać potrzebną dokumentację. Przy realizacji pro-
jektów Service-learningu powinniście monitorować:

• postęp prac projektowych – po to, by mieć pewność, że wszystko odbywa się zgodnie  
z planem,

• zgodność potrzeb grupy docelowej/społeczności z podejmowanymi w projekcie działa-
niami,

• proces komunikacji zachodzący między wszystkimi osobami/grupami zaangażowanymi  
w projekt – członkami zespołu, tutorem, beneficjentami, społecznością lokalną,

• pracę zespołu,

• satysfakcję zaangażowanych w projekt osób,

• nabywane przez Was umiejętności i wiedzę (i jeśli projekt to zakłada, też umiejętności 
i wiedzę grupy docelowej).

Dane zebrane podczas monitoringu będą bardzo przydatne w końcowej ewaluacji projektu.

PLAN MONITORINGU

Przydatnym i często stosowanym dokumentem, który może pomóc Wam w monitorowaniu 
działań projektowych, jest plan monitoringu. Zwykle przyjmuje on formę tabeli, zawierającej 
listę działań, wskaźników i rezultatów do osiągnięcia, metod zbierania danych, osób odpowie-
dzialnych itp. Struktura planu może być różna. Poniżej podajemy przykładową tabelę, którą 
możecie wykorzystać, żeby stworzyć swój własny plan monitoringu.

DZIAŁANIA
RODZAJ 

INFORMACJI
METODA/Y 

OSOBA 
ODPOWIEDZIALNA

DYNAMIKA

Lista wszystkich 
działań projek-
towych, każde 
działanie w od-
dzielnej linii.

Rodzaj danych, 
jakie będziecie 
zbierać, dotyczą-
cych realizacji 
poszczególnych 
działań, które 
mają doprowa-
dzić Was do 
osiągnięcia za-
łożonych rezul-
tatów.

Metody moni-
toringu /metody 
zbierania danych 
(np. ankiety, wy-
wiady indywidu-
alne i grupowe)

Kto będzie odpowie-
dzialny za zbieranie 
określonych danych?

Jak często 
będziecie 
zbierać wy-
magane dane 
(raz w tygo-
dniu, raz  
w miesią-
cu…)?

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

SMART
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7.2. DOKUMENTACJA

Do prowadzenia systematycznego monitoringu i ewaluacji działań projektowych, potrzebna 
jest dokumentacja, zawierająca różnorodne dane. Przy zbieraniu danych pamiętajcie jednak, 
żeby ograniczyć się jedynie do tych, które naprawdę Wam się przydadzą, a  nawet do tych 
absolutnie niezbędnych. Nie ma sensu gromadzić niepotrzebnych informacji, tym bardziej, że 
wymaga to czasu i wysiłku.

Istnieje wiele sposobów dokumentowania działań w projekcie. Można np. prowadzić dzien-
nik, tablicę ogłoszeń, blog, stronę internetową czy założyć folder. Można zbierać informacje  
w formie pisanej, ale też zdjęcia, filmiki czy inne nagrania. Elementem dokumentacji projektu 
service-learningowego mogą być też raporty, akcentujące korzyści, jakie przyniósł on odbior-
com.

Do najczęściej stosowanych metod zbierania danych w procesie monitorowania i ewaluacji 
projektów należą:

• kwestionariusze,

• wywiady – ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane,

• obserwacja,

• analiza danych,

• analiza statystyk,

• grupy fokusowe,

• świadectwa, historie sukcesów,

• studia przypadków,

• pomiary i testy (sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności),

• nagrania audiowizualne.
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8. EWALUACJA
Na koniec projektu, kiedy już będziecie mieć pełną dokumentację działań, powinniście prze-

prowadzić jego końcową ewaluację.

Ewaluacja (inaczej ocena) to bardzo ważny etap każdego projektu. Dzięki niej będziecie 
wiedzieć, jak w przyszłości poprawić błędy, które popełniliście, jak docenić właściwe decyzje  
i posunięcia oraz jak ostatecznie wprowadzić zmiany, które uważacie za konieczne.

Ze względu na specyfikę projektów service-learningowych, skupiających się zarówno na 
społeczności lokalnej, jak i procesie uczenia się, konieczna jest w nich ewaluacja celów społecz-
nych i  rozwojowych/edukacyjnych (sprawdzenie wzrostu wiedzy i umiejętności nabywanych 
w czasie trwania projektu).

W ewaluacji ważną rolę odgrywają informacje zwrotne od różnych osób/grup zaangażowa-
nych w projekt, które pozwalają spojrzeć na działania z różnych perspektyw. Wy jako twórcy 
projektu, możecie postrzegać go inaczej, niż Wasi partnerzy z organizacji pozarządowej czy 
społeczność lokalna.

ZADANIE:
Jak myślicie, kto powinien być zaangażowany w proces ewaluacji?
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Każdy projekt wymaga poddania ocenie wielu jego aspektów. Dlatego w ewaluacji powinniście 
zwrócić uwagę na to, jak:

a. Wy, jako zespół, oceniacie pracę tutora/tutorów i partnerów społecznych,

b. partnerzy społeczni oceniają pracę Waszego zespołu (w tym poszczególnych uczestni-
ków) i tutora/tutorów;

c. tutor/tutorzy oceniają partnerów społecznych;

d. tutor/tutorzy oceniają pracę Waszego zespołu (w tym poszczególnych uczestników);

e. Wy sami oceniacie siebie nawzajem oraz samych siebie (samoocena).

Ewaluacja, oprócz analizy stopnia realizacji założonych celów, musi uwzględnić też wpływ 
Waszego projektu na grupę docelową oraz na Was samych – doświadczenia nabyte w trak-
cie przeprowadzanych działań, zaangażowanie pojedynczych osób i całego zespołu oraz inne 
konsekwencje projektu, niekoniecznie zaplanowane (np. wpływ na relacje ze społecznością lo-
kalną).

Dane i informacje zebrane w ramach monitoringu nabierają pełnego znaczenia właśnie wte-
dy, gdy wykorzystuje się je do oceny projektu. Jednocześnie warto na koniec projektu, na po-
trzeby ewaluacji, podjąć wysiłek i zebrać dodatkowe dane (m.in. informacje zwrotne od różnych 
osób/grup), np. w formie wywiadów lub poprzez spotkania grup fokusowych.

Do zaplanowania ewaluacji możecie wykorzystać pytania pomocnicze nr 12, natomiast do 
oceny efektów uczenia się pytania pomocnicze nr 13. Pytania pomocnicze nr 12
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PYTANIA POMOCNICZE NR 12
JAK ZAPLANOWAĆ EWALUACJĘ PROJEKTU SERVICE-LEARNINGOWEGO?

A. JAK WIELE OSÓB CHCIELIBYŚCIE ZAANGAŻOWAĆ W DZIAŁANIA PROJEKTOWE?

B. ILE DZIAŁAŃ I JAKIE CHCECIE ZREALIZOWAĆ W RAMACH PROJEKTU (NP. WYKŁADY, DYSKUSJE, WY-
CIECZKI, KONSULTACJE)?

C. JAKA ZMIANA JAKOŚCIOWA POWINNA NASTĄPIĆ DZIĘKI WASZYM DZIAŁANIOM? JAKIEJ ZMIANY 
W GRUPIE DOCELOWEJ OCZEKUJECIE? JAK ROZWINĄ SIĘ WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY I KOM-
PETENCJE GRUPY DOCELOWEJ WASZEGO PROJEKTU?

D. SKĄD BĘDZIECIE WIEDZIEĆ, ŻE PLANOWANA ZMIANA FAKTYCZNIE ZASZŁA? JAK TO SPRAWDZICIE?
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PYTANIA POMOCNICZE NR 13
Poniżej znajdziecie pytania, które mogą przydać się w przeprowadzeniu ewaluacji działań 

Waszego zespołu.

A. CZY OSIĄGNĄŁEŚ/OSIĄGNĘŁAŚ POSTAWIONE SOBIE W PROJEKCIE CELE? CZY OSIĄGNĘLIŚCIE CELE, 
KTÓRE POSTAWILIŚCIE JAKO ZESPÓŁ?

B. CO UWAŻASZ ZA SWÓJ SUKCES? Z CZEGO JESTEŚ ZADOWOLONY/A? CO UWAŻACIE ZA NAJWIĘKSZY 
SUKCES ZESPOŁU?

C. CO SPRAWIŁO CI TRUDNOŚCI? JAK SOBIE Z NIMI PORADZIŁEŚ/AŚ? CO SPRAWIŁO TRUDNOŚĆ ZE-
SPOŁOWI? JAK SOBIE Z TYM PORADZILIŚCIE?

D. CZY TWOJE/WASZE DZIAŁANIA COŚ ZMIENIŁY? CO TAKIEGO?

E. CZY WIDZICIE SENS W POWTÓRZENIU WASZYCH DZIAŁAŃ W PRZYSZŁOŚCI? CZY WYMAGAŁOBY TO 
JAKICHŚ MODYFIKACJI? A MOŻE CAŁKOWITEJ ZMIANY?

F. JAKIE UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYŁAŚ/EŚ LUB ROZWINĘŁAŚ/ĄŁEŚ DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU W DZIAŁANIA 
PROJEKTOWE? 
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9. REFLEKSJA
Refleksja, prowadzona regularnie od początku do zakończenia projektu service-learningo-

wego, stanowi bardzo ważną jego część. Dzięki niej uczestnicy lepiej poznają samych siebie 
i inne osoby z zespołu, lepiej rozumieją swoje punkty widzenia, wyciągają wnioski z doświad-
czeń i na bieżąco obserwują zachodzące w nich samych zmiany. Refleksja pozwala spojrzeć 
wstecz, myśleć krytycznie i uczyć się na doświadczeniach. Ważne jest, żeby była ona moż-
liwie szeroka. To dobrze, jeśli pewien rodzaj działań sprawia Wam przyjemność, a inny nie. To 
dobrze, jeśli w niektórych kwestiach zgadzacie się ze sobą, a w innych nie. Dzięki temu mo-
żecie więcej się nauczyć. Podczas spotkań zespołu warto dzielić się swoimi spostrzeżeniami, 
pomysłami, dyskutować ze sobą i doceniać siebie nawzajem. Czasami warto też rozmawiać  
w mniejszych grupkach, parach albo indywidualnie z tutorem. Możecie też spisywać swoje re-
fleksje, tworzyć diagramy, rysunki, inspirować się grami – wykorzystywać wszystko, co pozwoli 
Wam głębiej zrozumieć zachodzące procesy.

Po każdym działaniu warto zadać sobie następujące pytania:

• Co planowałam/em zrobić?

• Co właściwie zrobiłam/em?

• Jakie są rezultaty moich działań dla mnie samej/samego, zespołu i dla innych (np. grupy 
docelowej projektu)?

Oto lista pytań, które warto sobie zadawać w trakcie trwania projektu:

• Czego nauczyłam/em się dzięki doświadczeniom z projektu?

• Czy odczułem coś, co mnie zdziwiło?

• Czym różni się zdobyte przeze mnie doświadczenie od tego, czego się spodziewałam/
em?

• Czy jakaś wcześniejsza wiedza lub uprzedzenia wpłynęły na moje doświadczenie? Któ-
re z nich się potwierdziły? A które okazały się fałszywe?

• Jak w przyszłości mogę wykorzystać to, czego się nauczyłam/em?

• O czym, co ma związek z projektem, chciałabym/bym dowiedzieć się więcej?

• Co wpływa na to, jak postrzegam zdobyte doświadczenia z perspektywy czasu?

• Czego się dowiedziałam/em o ludziach i społeczności lokalnej?

• Jakie są potrzeby/problemy mojej społeczności lokalnej?

• W jaki sposób nasz projekt i mój w nim udział odpowiedział na te potrzeby?

Refleksja pomoże Wam połączyć doświadczenia z  procesem uczenia się i  lepiej zapla-
nować kolejne kroki. Warto też zastanowić się, jak możecie wykorzystać zdobytą wiedzę  
i doświadczenie w przyszłości, np. w innych projektach, na rynku pracy, czy w przyszłym wo-
lontariacie.
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10. PROMOCJA I KOMUNIKACJA
Kiedy projekt dobiega końca należy zadać sobie też następujące pytania:

• Jak projekt i jego rezultaty zaprezentować osobom z zewnątrz?

• Z których Waszych doświadczeń mogą skorzystać inni? Czym warto podzielić się z in-
nymi?

• Jak będziecie świętować zakończenie projektu, żeby objąć nim wszystkie osoby zaan-
gażowane?

Żyjemy w dobie komunikacji! Media społecznościowe są pełne postów pokazujących niemal 
wszystko, co może się przydarzyć lub przyjść do głowy. Nierzadko odczuwamy związany z tym 
przesyt informacji. Nie zapominajcie jednak, że komunikacja niesie ze sobą wiele dobrego, m.in.:

• Wasze pomysły, działania i przemyślenia mogą inspirować innych ludzi.

• Warto informować innych o sprawach, o których mogą nie wiedzieć.

• Dzieląc się swoimi pasjami, można znaleźć innych podobnie myślących ludzi.

• Promowanie bliskich Wam idei i działań społecznych, zwiększa ogólną świadomość 
danych problemów i potrzeb.

• Zaangażowanie szerszej grupy ludzi, może pomóc rozwiązać dany problem.

Promocja projektu i komunikacja o nimto ważne elementy w działaniach service-learningo-
wych. Dzięki nim ludzie stają się bardziej świadomi problemów występujących w ich spo-
łecznościach, a co więcej widzą, że można podjąć działania zmierzające do ich rozwiązania. 
Wasz jeden projekt nie uratuje całego świata, pewnie nawet nie rozwiąże w pełni problemu, 
z którym się mierzycie. Jednak nawet jeden mały krok może okazać się bardzo znaczący. Im 
więcej osób dowie się o Waszych działaniach, tym zmiana staje się bliższa.

O czym informować i co promować?

• Szczegóły dotyczące Waszego projektu – Co robicie? Dlaczego to robicie? Kim jeste-
ście? Jakie są Wasze cele? Kiedy i gdzie będziecie działać?

• Szczegóły związane z potrzebami i problemami – Co wykazało badanie potrzeb spo-
łeczności, które przeprowadziliście ? Dlaczego ten problem jest istotny? Dlaczego po-
winniśmy się nim zająć? Kim są odbiorcy Waszych działań? Kim są osoby lub organizacje 
zaangażowane w projekt?

• Szczegóły dotyczące procesu projektowego – Co robicie w określonym momencie? Na 
przykład: właśnie rozpoczęliśmy projekt, przeprowadziliśmy badanie potrzeb, spotkali-
śmy się z beneficjentami, znaleźliśmy świetnych partnerów, zbieramy fundusze, mieli-
śmy kolejne spotkanie planistyczne, zorganizowaliśmy pierwsze działanie, osiągnęliśmy 
to i to, napotkaliśmy pewne przeszkody, dostosowaliśmy plan działań do okoliczności, 
osiągnęliśmy zakładane cele itd.
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To oczywiście tylko ogólne przykłady. To Wy jako zespół decydujecie, o czym i jak będziecie 
informować. Ważne, żeby robić to w sposób zrozumiały dla osób z zewnątrz, odnosząc się do 
konkretnych sytuacji i przykładów.

Do jakich grup chcecie dotrzeć z Waszym przekazem na temat projektu?

• Wasi przyjaciele,

• Wasze rodziny,

• Wasi zwolennicy,

• osoby z Waszej społeczności,

• beneficjenci,

• firmy, które mogą wesprzeć działania,

• eksperci z odpowiednich dziedzin,

• osoby pracujące w administracji,

• prasa.

Jak informować o projekcie?

Najpierw pomyślcie o dopasowaniu przekazu (tego, co komunikujecie) do grupy docelo-
wej (do kogo kierujecie informacje). Ważne, żeby odpowiednia wiadomość dotarła do odpo-
wiednich osób (konkretnej grupy).

Następnie sprawdźcie, jaki będzie najlepszy sposób na dotarcie do danej grupy. Relacja na 
Instagramie może dotrzeć do Waszych znajomych i obserwujących, ale niekoniecznie do innych 
zainteresowanych.

Oto kilka sposobów na przekazywanie komunikatów:

• strona internetowa lub blog,

• posty, relacje, filmy, ankiety, quizy i wszelkiego rodzaju komunikaty na profilach w sie-
ciach społecznościowych,

• wydanie biuletynu,

• plakaty w szkole lub znajomej organizacji, a nawet rozwieszone w różnych punktach 
miasta (pamiętajcie, że na to trzeba mieć pozwolenie),

• ulotki rozprowadzane pocztą lub przekazywane np. w bibliotece,

• indywidualne e-maile,

• komunikaty prasowe, wywiady lub filmy,

• wystąpienia lub prezentacje publiczne podczas spotkań, konferencji czy innych wyda-
rzeń.
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Jak sprawić, by forma przekazu była atrakcyjna?

Dostępnych jest coraz więcej aplikacji i narzędzi online, które ułatwiają kreatywną komunika-
cję. Pixlr i Google photos dają różne ciekawe możliwości edycji zdjęć. Jeśli szukacie gotowych 
bezpłatnych zdjęć, możecie skorzystać np. z Pixabay.

Pixteller i Canva to świetne i proste w obsłudze narzędzia, oferujące wiele szablonów do 
wyboru, służące do tworzenia plakatów, zaproszeń, certyfikatów, raportów, prezentacji, gifów 
i filmów. Clideo, Typito i YouCut mogą pomóc w edycji tworzonych przez Was filmów. Jest też 
wiele innych narzędzi, a nawet aplikacji na telefon, które wystarczy wyszukać. Te wymienione 
powyżej są przynajmniej częściowo darmowe, a te płatne często oferują zniżki organizacjom 
pozarządowym lub instytucjom edukacyjnym.

WSKAZÓWKA

Jak odpowiednio poinformować o danym działaniu? Tak, by informacja dotarła do tych 
osób, do których chcecie dotrzeć!
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PYTANIA POMOCNICZE NR 14
JAK ZAPLANOWAĆ PROMOCJĘ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE SERVICE-LEARNINGU? PODCZAS PLANOWANIA 
PROMOCJI WASZYCH DZIAŁAŃ, ZADAJCIE SOBIE NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

A. W JAKIM CELU CHCECIE PROMOWAĆ WASZE DZIAŁANIA?

B. KTO JEST GRUPĄ DOCELOWĄ, DO KTÓREJ CHCECIE DOTRZEĆ Z PROMOCJĄ? SKĄD TA GRUPA CZER-
PIE DOSTĘP DO INFORMACJI? JAKIE SĄ JEJ PRZYZWYCZAJENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z ME-
DIÓW?

C. JAK CHCECIE DOTRZEĆ DO TEJ GRUPY? JAKIE NARZĘDZIA PROMOCYJNE WYKORZYSTACIE?

D. JAKI RODZAJ INFORMACJI I GDZIE BĘDZIECIE ZAMIESZCZAĆ/PUBLIKOWAĆ? CZY BĘDĄ WAM DO 
TEGO POTRZEBNE JAKIEŚ POZWOLENIA (NP. ZAMIESZCZANIE PLAKATÓW W MIEJSCACH PUBLICZ-
NYCH WYMAGA OKREŚLONYCH ZGÓD)? JEŚLI TAK, JAKIE?

E. KIEDY I PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIECIE PROMOWAĆ WASZE DZIAŁANIA?

F. KTO BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA PROMOCJĘ? KTO BĘDZIE WASZYM RZECZNIKIEM PRASOWYM? JA-
KIE BĘDĄ JEGO/JEJ ZADANIA?

G. JAKIE BĘDĄ KOSZTY PROMOCJI WASZYCH DZIAŁAŃ?
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11. ZAKOŃCZENIE I ŚWIĘTOWANIE
Świętowanie zakończenia projektu to moment łączący promocję i komunikację.

Zorganizowanie wydarzenia, podczas którego uczcicie sukcesy, jest równie ważne dla bene-
ficjentów projektu i lokalnej społeczności, jak i dla Was samych. To symboliczna chwila zakoń-
czenia projektu – czas, żeby pokazać, co osiągnęliście w kontekście zdiagnozowanych przez 
Was potrzeb społeczności czy nazwanego na początku projektu problemu.

Podczas imprezy podsumowującej Wasze działania (lub jakiegokolwiek innego wydarzenia 
kończącego, nie musi to być impreza) warto pokazać publiczności drogę, jaką przebyliście od 
początku do końca, i podziękować wszystkim zaangażowanym.

WSKAZÓWKA

Podczas wydarzenia kończącego projekt warto wręczyć certyfikaty lub podziękowa-
nia.
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PYTANIA POMOCNICZE NR 15
Podczas planowania świętowania zakończenia i  sukcesów Waszego projektu odpo-

wiedzcie na te pytania:

A. JAK PRZEDSTAWIĆ WASZ PROJEKT I OSIĄGNIĘCIA OSOBOM Z ZEWNĄTRZ?

B. Z KTÓRYCH WASZYCH DOŚWIADCZEŃ MOGĄ SKORZYSTAĆ INNI? CZYM WARTO SIĘ Z NIMI PODZIE-
LIĆ?

C. JAK UCZCICIE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU?
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12. DOBRE PRAKTYKI Z PROJEKTU EUVOL
NAZWA PROJEKTU: Ja i mój świat

OPIS PROJEKTU: W ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych wszyscy doświadczyliśmy zmian, które 
wpłynęły na nasze codzienne życie, uczucia i relacje. Świat, jaki znamy, zaczął funkcjonować 
w  inny sposób. Stało się tak również z naszym wewnętrznym światem. W czasie pandemii 
przebadaliśmy uczniów w wieku od 10 do 14 lat (51 osób). 33% z nich twierdzi, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat często byli narażeni na stres. W różny sposób na niego reagują. Mówią, 
że najczęściej są źli, albo boli ich brzuch, czują się samotni, intensywnie myślą o tym, co spowo-
dowało stres i zamykają się w wirtualnym świecie – grają lub w inny sposób dają się pochłonąć 
wirtualnym treściom, by odwrócić uwagę od tego, co powoduje stres. Tylko 29% responden-
tów rozmawia z innymi o swoich uczuciach – z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi i przyjaciółmi. 
Nie wskazują jednak szkoły lub jej pracowników jako osób, z  którymi mogliby porozmawiać 
o swoich emocjach. Czują się wykluczeni z otaczającego ich świata. Badani uczniowie mówili 
też o tym, że mają potrzebę zmiany siebie w niektórych aspektach, innych ludzi i otaczającego 
świata. W naszym projekcie staraliśmy się umożliwić uczniom odkrycie i poznanie organizacji 
i ekspertów, do których mogą się zwrócić. Uczniowie klas 7 zwiedzali okolice Gorskiego Kota-
ru w Chorwacji i skontaktowali się z przedstawicielami Poradni „Izvor”, która działa w ramach 
Czerwonego Krzyża Delnice. Nawiązaliśmy współpracę i wzięliśmy udział w warsztatach pro-
wadzonych przez Tanję Jakovac, pedagożkę i psychoterapeutkę oraz wolontariuszkę w Poradni 
„Izvor”. Po warsztatach przeprowadziliśmy wywiad z nią i przewodniczącą Czerwonego Krzy-
ża w Delnicach Snježaną Krizmanić. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega poradnictwo 
i dyskutowali na temat zdrowia psychicznego jako ważnej części zdrowia każdego człowieka. 
Poznali też możliwości tkwiące w lokalnej społeczności, przekazali swoje doświadczenia swo-
im rodzinom i innym uczniom poprzez warsztaty. No i spotkali ekspertów, do których mogli się 
zwrócić w celu pracy nad zdrowiem psychicznym.

ROLA MŁODZIEŻY JAKO LIDERÓW PROJEKTU: Dzięki temu projektowi młodzież, występująca w roli 
liderów, miała okazję zastanowić się nad rozwiązaniem aktualnych problemów oraz nad tym, 
jak odpowiedzieć na potrzeby, które rozpoznała przeprowadzając badanie w szkole. W efek-
cie grupa zorganizowała akcję charytatywną dla Poradni „Izvor”, wzięła udział w warsztatach, 
przeprowadziła wywiad z pracownikami Izvoru i Czerwonego Krzyża oraz poinformowała swo-
ich kolegów i koleżanki o tym, czego dowiedziała się podczas projektu.

KORZYŚCI DLA MŁODZIEŻY I  LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI: Poznanie nowych i  różnych możliwości 
w  społeczności lokalnej, przeprowadzenie badania potrzeb środowiska, w  którym żyją mło-
dzi ludzie oraz wymyślenie działań, które odpowiadają na te potrzeby i ich przeprowadzenie, 
współpraca w zespole.

Młodzi ludzie byli zadowoleni z udziału w projekcie i są zainteresowani nowymi podobnymi 
działaniami.
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NAZWA PROJEKTU: Chcę opiekować się zwierzętami

OPIS PROJEKTU: Sandra ma problemy zdrowotne i społeczne związane z porażeniem mózgowym. 
Ukończyła szkołę na kierunku hodowla koni. Większość czasu spędza w mieszkaniu z mamą, 
która zapewnia jej opiekę. Dziewczyna wzięła udział w projekcie service-learningowym, w któ-
rym jej zadaniem była pomoc w opiece nad zwierzętami w ZOO. Działania odpowiadały na po-
trzebę zwiększenia jej niezależności i obejmowały takie obszary jak: komunikowanie się z nie-
znajomymi, doskonalenie umiejętności manualnych, sprzątania oraz podróżowanie miejskim 
transportem publicznym. Podczas pracy w ZOO Sandra kontaktowała się z sześcioma pracow-
nikami 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.

ROLA MŁODZIEŻY JAKO LIDERÓW PROJEKTU: Na początku projektu Sandra nie była zbyt samo-
dzielna. Nie była nawet w stanie nalać sobie sama herbaty. Sandra ma problemy zdrowotne 
i  społeczne związane z  porażeniem mózgowym; mimo tego wymyśliła swój własny projekt 
service-learningowy. Wraz ze swoją asystentką opracowała indywidualny planu działań w taki 
sposób, żeby skupić się na tym, co sprawia jej przyjemność – opiece nad zwierzętami. Z bie-
giem czasu była w stanie wyznaczyć precyzyjne cele rozwojowe oraz faktycznie zaangażować 
się w pracę ze zwierzętami w ZOO.

KORZYŚCI DLA MŁODZIEŻY I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI: Chociaż początkowo nie było jej łatwo, San-
dra stopniowo zyskała niezależność. Zrobiła wielkie postępy i stała się coraz bardziej niezależna 
w wolontariacie; traktuje zwierzęta delikatnie i rzetelnie czyści klatki. Utrzymuje porządek, wie, 
gdzie umieścić narzędzia i inne pomoce w pracy, coraz częściej komunikuje się z pracownika-
mi i nauczyła się samodzielnie podróżować komunikacją miejską. Obecnie Sandra w swoich 
działaniach w ZOO jest już niezależna. Dużo się nauczyła, szybciej niż na początku wykonuje 
zadania; jest też, co sama podkreśla, z siebie dumna. Sama przyjść z pomocą przy zwierzętach.

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

„Zdałem sobie sprawę, że nawet osoby niepełnosprawne mogą pracować i że wcale nie są 
obciążeniem” – pracownik ZOO.
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NAZWA PROJEKTU: Superbohaterowie jeziora Tabacarie

OPIS PROJEKTU: Zespół wolontariuszy postanowił podjąć działania przeciwko zanieczyszczeniu 
plastikowymi opakowaniami jeziora Tabacarie. Jeden z uczestników zaprojektował naklejki dla 
osób odwiedzających park, w którym znajduje się jezioro. Naklejki rozdawał później cały zespół. 
Wolontariusze stworzyli też tablicę do selfie wyrażającą poparcie dla jeziora oraz zaprasza-
li zwiedzających do robienia zdjęć i  rozmawiania o sytuacji jeziora. Żeby nagłaśniać problem 
w sieci uczestnicy przygotowali film poklatkowy. Cały zespół przyczynił się do powstania sce-
nariusza, stworzenia rekwizytów i samego procesu filmowania.

ROLA MŁODZIEŻY JAKO LIDERÓW PROJEKTU: Młodzi ludzie, dyskretnie naprowadzeni przez pra-
cownika młodzieżowego, zidentyfikowali potrzeby społeczności i  jej zasoby, po czym rozpo-
częli od opracowania planu projektu. Ich działania obejmowały przeprowadzenie ankiety (ze-
brano 86 odpowiedzi szczegółowo przedstawiających opinie społeczności na temat jeziora  
i  środowiska), stworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych, takich jak naklejki, czy 
tablica do selfie. Wykorzystano je w parku, gdzie angażowano przechodniów w dyskusje na 
temat projektu. Uczestnicy stworzyli również film poklatkowy, aby przekazać przesłanie pro-
jektu, oraz film promujący cały projekt. Młodzi ludzie mieli jeszcze więcej pomysłów na dzia-
łania, takich jak przygotowanie listu do władz i firm sprzedających fast food oraz petycji, która 
pomogłaby zdobyć więcej zwolenników. Zdali sobie jednak sprawę, że to trochę zbyt ambitne 
wyzwania i postanowili odłożyć je na przyszłość.

KORZYŚCI DLA MŁODZIEŻY I  LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI: Uczestnicy po raz pierwszy mogli samo-
dzielnie przejść przez cały proces zarządzania projektem. Po drodze wiele się nauczyli, zyskali 
pewność siebie i poczuli się aktywnymi obywatelami. Sporo nauczyli się też na temat realizacji 
projektów i wzmocnili się w asertywnej komunikacji.

Akcja informacyjna dotycząca zanieczyszczenia jeziora i uwrażliwiająca na środowiska do-
tarła do 250 mieszkańców. Uczestnicy zauważyli zmianę podejścia do tematu u części miesz-
kańców i  pozytywną zmianę zachowań. Ważne były też dla nich uznanie i  entuzjazm, jakie 
ludzie wyrażali komentując ich wysiłki.

Cytaty z młodych ludzi

„Nauczyłem się pracować w zespole, aktywnie słuchać opinii i pomysłów innych, monitorować 
działania, pilnować terminów. Dowiedziałem się, jak stworzyć i wdrożyć projekt, poznałem techniki  
i narzędzia, których można użyć do usystematyzowania i  łatwego wyjaśniania pomysłów 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”.
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NAZWA PROJEKTU: Warszawa sentymentalna

OPIS PROJEKTU: „Warszawa sentymentalna“ to rodzinna gra o Warszawie stworzona przez wo-
lontariuszy z Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.

Grupa 5 wolontariuszy wymyśliła trasę długiego spaceru po Warszawie, który można przejść 
w całości lub w części. Na trasie spaceru znajdują się miejsca, które bardzo się zmieniły w ciągu lat,  
a nawet budynki, które zniknęły i zostały zastąpione przez nowe. Do trasy spaceru dołączona 
jest krzyżówka związana ze wszystkim miejscami zaznaczonymi na mapie. Spacerowicze, któ-
rzy wypełnią całą krzyżówkę i odgadną hasło mogą przesłać wynik ze zdjęciami ze spaceru na 
specjalnie stworzony adres mailowy, żeby dostać certyfikat.

ROLA MŁODZIEŻY JAKO LIDERÓW PROJEKTU: Na początku projektu grupa wybrała liderkę – Gabi 
została główną przedstawicielką grupy i  wzięła na siebie odpowiedzialność za wszystkie 
kontakty z  Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii. Dostała pozwolenie na branie klu-
cza z  recepcji i  otwieranie biura  w  weekendy, kiedy nie było tam pracowników. To okaza-
ło się bardzo ważne, ponieważ grupa spotykała się właśnie w  niedzielne poranki. Gabi 
przejęła również odpowiedzialność za koordynację zbierania informacji o Warszawie i przy-
gotowania trasy spaceru. Oczywiście przy wsparciu całego zespołu. W  czasie trwania pro-
jektu, kiedy wolontariuszka była zbyt zajęta, by angażować się tak mocno w projekt, zastąpił 
ją Konrad (również od samego początku bardzo zaangażowany w prace) – przejął część obo-
wiązków i zaangażował się w koordynację kilku działań. Cały czas zespół wspierała tutorka  
ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, a w wakacje pomagała grupie  w reorganizacji obo-
wiązków i motywowała do dokończenia zaczętych prac.

KORZYŚCI DLA MŁODZIEŻY I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI: Młodzi ludzie mieli okazję wzmocnić swoje 
kompetencje społeczne, rozwinęli umiejętność pracy w zespole, a pracy projektowej. Regularne 
spotkania projektowe, połączone z dyskusjami miały wyraźny wymiar rozwojowy dla uczest-
ników – podczas nich planowali pracę, zastanawiali się, dlaczego coś nie wyszło, jak zrobić 
pewne rzeczy inaczej i modyfikowali plany. Grupa docelowa projektu została wybrana po kon-
sultacjach z prezeską fundacji. Wolontariusze dowiedzieli się, że Dziecięcy Uniwersytet Cieka-
wej Historii nie ma oferty dla całych rodzin i zazwyczaj rodzice i dziadkowie po prostu czekają 
na swoje dzieci i wnuki podczas zajęć. W czasie pandemii problem zniknął, nadal brakowało 
jednak oferty dla całych rodzin. Wolontariusze postanowili, że to zmienią.

Tu znajdziecie trasę spaceru: https://wolontariat.waw.pl/news-5212/
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NAZWA PROJEKTU: Renowacja biura

OPIS PROJEKTU: SCI Hungary to węgierska organizacja pozarządowa działająca na rzecz spra-
wiedliwości społecznej, budowania społeczeństwa obywatelskiego i dialogu międzykulturowe-
go. Ma biuro  w centrum Budapesztu (w piwnicy), nie korzystała jednak z niego od kilku lat, bo 
nie było ono odpowiednio utrzymywane. Z tego powodu organizacja nie miała odpowiedniej 
przestrzeni na takie działania jak: wieczory międzykulturowe, sesje szkoleniowe i spotkania na 
gry planszowe. Podczas pandemii postanowiono wyremontować to miejsce i na nowo przy-
wrócić mu życie. Jedna  z koordynatorek, która wzięła udział w szkoleniu na temat Service-lear-
ningu, postanowiła zaangażować w remont lokalną społeczność i wolontariuszy. Zorganizowa-
no coś w rodzaju eventów w piwnicy, żeby ją wyczyścić, przemalować i wspólnie z młodzieżą 
zaprojektować wystrój. W sumie wzięło w nich udział około 20 młodych ludzi, wielu z nich to 
wolontariusze z  innych krajów mieszkający w Budapeszcie. Podczas wydarzeń nie tylko po-
mogli stworzyć prawdziwie międzykulturową i  inkluzywną przestrzeń, ale planując wspólnie 
działania, pracując razem i dzieląc się posiłkami po długich dniach remontowania zaczęli wy-
pracowywać model przyszłych działań w tym miejscu.

ROLA MŁODZIEŻY JAKO LIDERÓW PROJEKTU: Koordynatorzy projektu dali grupie dużą swobodę 
w planowaniu przestrzeni i decydowaniu o terminach. Młodzi ludzie ustalali, kiedy chcą praco-
wać, szukali w Internecie potrzebnych narzędzi i otrzymali budżet na ich zakup. W dużej mie-
rze wolontariusze samodzielnie decydowali też o przyszłym wykorzystaniu miejsca. Tutorem 
w  projekcie był jeden z  koordynatorów, który jest architektem. Wykorzystano wiele starych 
przedmiotów, które znajdowały się w biurze organizacji. Uczestnicy podejmowali decyzje, co 
się przyda, a co jest do wyrzucenia. Wolontariusze wzięli na siebie wiele kwestii decyzyjnych 
w projekcie, ich działania przebiegały sprawnie, a pracownicy organizacji dbali o to, żeby głos 
młodzieży faktycznie się liczył.

KORZYŚCI DLA MŁODZIEŻY I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI: Społeczność lokalna bardzo skorzystała na 
zaangażowaniu się w projekt młodzieży. Dla organizacji goszczącej wolontariuszy projekt oka-
zał się korzystny nie tylko dlatego, że zaoszczędziła finansowo, ale także dlatego, że w znacz-
nym stopniu przyczynił się do formowania społeczności i zaangażowania młodych ludzi, któ-
rych miejsce w przyszłości ma gościć. Odnawiając lokal, młodzi ludzie poczuli, że naprawdę 
należy do nich.

Dzięki projektowi wolontariusze mieli okazję poznać nowe osoby z różnych środowisk. Ćwiczyli  
i doskonalili swoje kompetencje językowe i międzykulturowe, obserwując, jak urzeczywistnia-
ją się ich plany. Zdobyli praktyczne umiejętności, takie jak robienie zakupów online, szukanie 
odpowiednich narzędzi czy malowanie. To jednak nie wszystko, co zyskali dzięki swojemu za-
angażowaniu: w przyszłości będą korzystać z przestrzeni, którą wyremontowali, i cieszyć się 
owocami swojej pracy.
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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
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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-
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dytowana instytucja szkoleniowa prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania wolontariatem dla 
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 Stowarzysze-
nia jest promocja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w spo-

łecznościach lokalnych. Chcąc zapewnić profesjonalny charakter tych inicjatyw, od lat buduje 
podstawy wolontariatu oparte na systemie rekrutacji i szkoleń wolontariuszy. Centrum stwo-
rzyło i  rozwija programy wolontariatu takie jak: wolontariat w  Domach Pomocy Społecznej, 
wolontariat w szkołach, wolontariat pracowniczy, sieć Centrów Wolontariatu, Biuro Pośrednic-
twa Wolontariatu, szkolenia i seminaria z zakresu wolontariatu, akcje promocyjne, internetowa 
platforma łącząca wolontariuszy i organizacje, wolontariat seniorów, wolontariat długotermi-
nowy, wolontariat m.st. Warszawy, Biblioteka Wolontariatu. Centrum Wolontariatu pełni rolę 
unikalnego ośrodka wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie: 
organizowania programów z udziałem wolontariuszy, prowadzenia szkoleń dla koordynatorów 
wolontariatu, udzielania konsultacji prawnych, opracowywania i  wdrażania strategii rozwoju 
wolontariatu w społecznościach lokalnych.

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

Centrum 
Wolontariatu
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