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Streszczenie 
 
Głównym celem opracowania „Mobilność młodych wolontariuszy w Europie” 
było dokonanie przeglądu koncepcyjnych i praktycznych kwestii utrudniających 
mobilność młodych wolontariuszy w Europie. Sporządzenie niniejszego 
opracowania zostało zainicjowane opinią Komitetu Regionów w sprawie wniosku 
dotyczącego zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych wolontariuszy 
w Europie1. Komitet podkreślił brak dogłębnych badań dotyczących wolontariatu, 
mogących być źródłem informacji niezbędnych do stworzenia nowej polityki, 
która byłaby dobrze dostosowana do rzeczywistości działalności wolontariackiej 
młodych ludzi w Europie. Badania takie musiałyby koncentrować się na 
przeanalizowaniu róŜnych systemów oraz przepisów ustawowych 
i wykonawczych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich 
w zakresie wolontariatu, na (potencjalnych) oczekiwaniach młodych 
wolontariuszy oraz przeszkodach, jakie napotykają, oraz na tym, co wolontariat 
daje młodym wolontariuszom oraz regionom, z których pochodzą i do których 
przybywają. W niniejszym opracowaniu uwzględniono wszystkie te zagadnienia. 
 
ChociaŜ w ostatnich dziesięcioleciach wzrosło zainteresowanie wolontariatem, 
przeprowadza się stosunkowo niewiele badań na ten temat. Szczególnie wiele 
trudności wiąŜe się a analizą transgranicznej mobilności wolontariuszy z uwagi 
na brak odpowiednich danych. Niełatwo jest porównywać dostępne dane, 
poniewaŜ metody definiowania działalności wolontariackiej i technik 
stosowanych do gromadzenia dotyczących jej danych znacznie róŜnią się 
w poszczególnych państwach. Niniejsze opracowanie jest jedną z niewielu prób 
sprostania temu wyzwaniu. 
 
Struktura 
Zasadnicza część niniejszego opracowania składa się z trzech rozdziałów. 
W rozdziale pierwszym omówiono najwaŜniejsze stosowane terminy, projekt 
analizy oraz zastosowaną metodologię. W rozdziale drugim dokonano przeglądu 
ram polityki UE w zakresie wolontariatu transgranicznego. Rozdział trzeci 
zawiera najwaŜniejsze wnioski z analizy, które zostały uporządkowane w taki 
sposób, aby opisać pięć aspektów transgranicznej działalności wolontariackiej 
młodych ludzi w Europie: 

• charakterystykę i czynniki motywujące młodych transgranicznych 
wolontariuszy w Europie; 

• potrzeby wolontariuszy; 

                                                      
1  Opinia Komitetu Regionów z dnia 31 marca 2009 r. pt. „Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie 

mobilności młodych wolontariuszy w Europie” (2009/C 76/05). 
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• korzyści dla wolontariuszy oraz dla społeczności, z których pochodzą i do 
których przybywają;  

• wyzwania stojące przed młodymi wolontariuszami; 
• krajowe systemy/ramy działalności, istniejące w państwach 

członkowskich. 
 
Metodologia 
Wiele z pierwotnych wniosków pochodzi z siedmiu studiów przypadków. 
W ramach pierwszego studium przeanalizowano funkcjonowanie 
finansowanego przez UE programu transgranicznej działalności wolontariackiej 
młodych ludzi – wolontariatu europejskiego (ang. European Voluntary Service 
– EVS) – który jest jedynym dostępnym źródłem porównywalnych danych 
statystycznych dotyczących mobilności wolontariuszy w Europie. Pozostałe 
studia stanowią dogłębną analizę krajowych ram w zakresie transgranicznego 
wolontariatu w sześciu państwach członkowskich (Litwa, Niemcy, Szwecja, 
Węgry, Wielka Brytania i Włochy). Te studia przypadków są przydatnym 
odzwierciedleniem róŜnorodności panującej w UE w odniesieniu do 
transgranicznej działalności wolontariackiej młodych ludzi.  
 
Informacje potrzebne do wykonania studiów przypadków zgromadzono poprzez 
analizę przepisów ustawowych i wykonawczych oraz strategii politycznych 
dotyczących działalności wolontariackiej młodych ludzi, a takŜe oraz w drodze 
rezultacie przeprowadzenia bezpośrednich rozmów, rozmów telefonicznych lub 
za pośrednictwem komunikatora Skype oraz poczty elektronicznej (łącznie 
prawie 100 rozmów). Przeanalizowano dane statystyczne dotyczące 
wolontariuszy EVS oraz ich krajów pochodzenia i przeznaczenia w UE. 
WaŜnym źródłem danych i informacji był równieŜ przegląd literatury na temat 
wolontariatu oraz analiza dokumentów UE dotyczących polityki. 
 
Zakres opracowania 
Dla celów niniejszego opracowania wolontariat zagraniczny (wolontariat 
międzynarodowy, wolontariat transgraniczny i transnarodowa wymiana 
wolontariuszy – wszystkie te pojęcia są stosowane zamiennie) oznacza 
nieodpłatną (z wyjątkiem kieszonkowego i zwrotu wydatków bieŜących) 
dobrowolną pracę w organizacji przyjmującej poza krajem pochodzenia 
wolontariusza, przynoszącą korzyści stronie trzeciej. Młodzi wolontariusze są 
definiowani jako osoby w wieku 18–30 lat, a geograficzny zakres opracowania 
pokrywa się z terytorium UE (pomimo Ŝe wielu europejskich wolontariuszy 
decyduje się takŜe na wyjazd poza UE, zwłaszcza do krajów rozwijających się).  
 
Istnieje wiele form wolontariatu zagranicznego: obozy wolontariackie lub 
krótkoterminowa działalność wolontariacka (do 1 miesiąca), średnio- (od 1 do 3 
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miesięcy) oraz długoterminowa działalność wolontariacka (powyŜej 3 
miesięcy). Ze względu na ściśle określone ramy czasowe pobytu za granicą 
wolontariat międzynarodowy jest zazwyczaj w większym stopniu 
ustrukturyzowany niŜ wolontariat krajowy (który moŜe być równieŜ 
wykonywany w niepełnym wymiarze czasu pracy lub mieć charakter doraźny), 
a w wielu przypadkach moŜe być nazywany słuŜbą wolontariacką (wykonywaną 
w pełnym wymiarze czasu pracy). Wolontariat międzynarodowy jest często 
prowadzony przez organizacje pozarządowe, jednak programy słuŜby 
obywatelskiej, tj. dobrowolnej słuŜby finansowanej przez państwo, równieŜ 
wchodzą w zakres niniejszego opracowania w stopniu, w jakim oferują pracę za 
granicą (jak w przypadku Niemiec i Włoch). Cywilna słuŜba zastępcza 
wykonywana zamiast obowiązkowej słuŜby wojskowej nie jest jednak uwaŜana 
za działalność wolontariacką z uwagi na brak dobrowolności działania. 
 
Mi ędzynarodowe obozy wolontariackie stanowiły wcześniejszą formę 
transgranicznej działalności wolontariackiej młodych ludzi, wykorzystywaną 
w okresie międzywojennym w celu szerzenia pokoju i pojednania między 
europejskimi narodami, podczas gdy długoterminowa zagraniczna działalność 
wolontariacka jest praktykowana w Europie od lat 70. XX wieku. Z zakresu 
niniejszego opracowania nie wykluczono Ŝadnego konkretnego rodzaju 
zagranicznej działalności wolontariackiej. Jednak pomimo tego, Ŝe motywy 
zostania wolontariuszem, korzyści oraz profile uczestników programów 
wolontariackich są w głównej mierze zbliŜone we wszystkich trzech typach tej 
działalności, większość utrudnień związanych z mobilnością wolontariuszy, 
jakie udało się określić w niniejszym opracowaniu, odnosi się do 
długoterminowej działalności wolontariackiej, poniewaŜ wymaga ona 
większych przygotowań, planowania i dopełnienia większej ilości formalności 
niŜ inne typy. MoŜna równieŜ załoŜyć, Ŝe ma ona większy wpływ na 
wolontariusza i społeczeństwo przyjmujące. Ponadto większość wolontariuszy, 
z którymi przeprowadzono wywiady, było w trakcie lub uczestniczyło wcześniej 
w długoterminowym projekcie realizowanym w ramach wolontariatu 
europejskiego.  
 
Ramy polityki UE 
Zaobserwowane niedawno zwiększenie świadomości w zakresie wolontariatu 
nastąpiło pod wpływem wysiłków podejmowanych przez organizacje 
międzynarodowe, takie jak UE i ONZ, a takŜe przez rządy krajowe i organizacje 
pozarządowe. Historia unijnych inicjatyw dotyczących mobilności młodych 
wolontariuszy sięga połowy lat 90. XX wieku. W 2010 r. celem strategii 
„Europa 2020” jest stymulowanie transnarodowej mobilności wolontariuszy 
w UE jako jednego ze sposobów przeszkolenia mobilnej siły roboczej dla 
szybko zmieniającej się gospodarki opartej na wiedzy.  
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Dwa najbardziej związane z transgraniczną działalnością wolontariacką 
młodych ludzi obszary polityki UE  odnoszą się do młodzieŜy i do kształcenia. 
W strategiach politycznych dotyczących obydwu tych obszarów wolontariat 
w innym państwie członkowskim jest traktowany jako forma pozaformalnego 
uczenia się, prowadząca do nabycia umiejętności, które są cenne na rynku pracy. 
Jednym z ich załoŜeń jest zachęcanie państw członkowskich do współpracy na 
rzecz zmniejszenia liczby przeszkód dla mobilności młodych wolontariuszy (np. 
poprzez uznawanie rezultatów ich uczenia się). Z uwagi na to, Ŝe kompetencje 
UE w obszarach kształcenia i spraw dotyczących młodzieŜy są ograniczone, 
najistotniejszymi jak na razie dokumentami dotyczącymi polityki (przyjętymi na 
szczeblu Rady) są zalecenia: w obszarze polityki dotyczącej kształcenia – 
zalecenie w sprawie mobilności studentów, osób przechodzących szkolenie się, 
wolontariuszy, nauczycieli i osób prowadzących szkolenia w obrębie Wspólnoty 
(2001 r.); w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy – zalecenie w sprawie 
mobilności młodych wolontariuszy w Unii Europejskiej (2008 r.).  
 
NajwaŜniejszym wkładem polityki UE dotyczącej młodzieŜy w obszarze 
wolontariatu transgranicznego było stworzenie w latach 90. XX wieku 
wolontariatu europejskiego, który obecnie jest najpopularniejszym programem 
na rzecz mobilności młodych wolontariuszy w Europie (w ostatnich latach około 
5 tys. uczestników rocznie). Od 2001 r. w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy 
wykorzystuje się otwartą metodę koordynacji (OMK) w celu stymulowania 
współpracy między państwami członkowskimi. W dziedzinie propagowania 
działalności wolontariackiej młodych ludzi współpracę tę ukierunkowano na 
rozwój moŜliwości (programów) prowadzenia transgranicznej działalności 
wolontariackiej, rozpowszechnianie ich wśród młodych ludzi oraz zapewnianie 
ich większej dostępności (równieŜ dla młodzieŜy mającej mniejsze szanse). 
 
W ramach polityki edukacyjnej UE  wolontariat transgraniczny jest traktowany 
jako rodzaj mobilności w celach edukacyjnych (obok mobilności studentów, 
badaczy, nauczycieli i osób prowadzących szkolenia). W związku z tym jednym 
z najwaŜniejszych obszarów zainteresowania jest jakość mobilności. 
W Europejskiej Karcie na rzecz Jakości Mobilności (2006 r.) stwierdzono, Ŝe 
działaniami prowadzącymi do jak najlepszego wykorzystania wolontariatu 
zagranicznego (lub innych form mobilności związanej z uczeniem się) są: 
planowanie takiej działalności, jej przygotowanie, ustrukturyzowanie, ocena 
oraz określenie jej celów. Normy jakości mają podstawowe znaczenie dla tego, 
aby osiągnięcia wolontariusza w zakresie uczenia się były przejrzyste, 
a umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach wolontariatu były formalnie 
uznawane. Formalne uznawanie umiejętności ma szczególne znaczenie dla 
młodzieŜy mającej mniejsze szanse, która boryka się z trudnościami związanymi 
z wejściem na rynek pracy lub zdobyciem formalnego wykształcenia. 
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Rządy krajowe odgrywają najwaŜniejszą rolę w tworzeniu ram prawnych i ram 
polityki dotyczących wewnątrzkrajowej i transgranicznej działalności 
wolontariackiej. Jednak równieŜ władze regionalne i lokalne mają tu do 
spełnienia pewne zadania (polegające przede wszystkim na wspieraniu rozwoju 
nowych organizacji przyjmujących i wysyłających wolontariuszy oraz 
propagowaniu wolontariatu międzynarodowego na szczeblu lokalnym). Z kolei 
najwaŜniejszym aspektem wartości dodanej działań UE jest moŜliwość udziału 
państw członkowskich w forum dającym szansę omówienia róŜnych krajowych 
uwarunkowań i regulacji, wymiany sprawdzonych rozwiązań oraz określenia 
wspólnych ram na rzecz ułatwienia wolontariatu transgranicznego. UE stanowi 
waŜne forum komunikacji i działań z zakresu zwiększania świadomości, do 
czego doskonałą okazję stwarza Europejski Rok Wolontariatu Propagujący 
Aktywność Obywatelską (rok 2011).  
 
Wnioski 
Początkowo wolontariat transgraniczny stanowił raczej część tzw. 
„kontrkultury”, będącej wyrazem sprzeciwu wobec współczesnego 
kapitalistycznego sposobu Ŝycia. Od tamtej pory skala i popularność 
wolontariatu znacznie wzrosły, a on sam zyskał dość duŜe uznanie wśród 
niektórych grup społecznych, tj. wśród osób wykształconych i dobrze 
sytuowanych. Studia przypadków pokazują, Ŝe w Niemczech stał się on 
powszechną praktyką do takiego stopnia, Ŝe młodzi ludzie czują się zobowiązani 
do wzięcia udziału w rocznym zagranicznym programie wolontariackim, 
w szczególności z uwagi na trudne warunki na rynku pracy. W Wielkiej Brytanii 
funkcjonuje duŜy rynek płatnego wolontariatu zagranicznego (zazwyczaj 
w krajach rozwijających się), co jest popularną opcją wśród osób kończących 
szkołę, studentów lub absolwentów, korzystających z rocznej przerwy w nauce. 
 
Ogólna liczba młodych Europejczyków zajmujących się działalnością 
wolontariacką w państwach europejskich wydaje się jednak bardzo niska. 
Transnarodowe wymiany są o wiele bardziej popularne na szczeblu szkolnictwa 
wyŜszego: z szacowanych 96 mln młodych osób (15–29 lat; Eurostat 2007 r.) 
w UE w 2009 r. jedynie 3 418 brało udział w projektach realizowanych 
w ramach wolontariatu europejskiego (na terytorium UE), podczas gdy 170 951 
uczestniczyło w programie wymiany studentów Erasmus (na terytorium UE). 
Wiadomo, Ŝe w 2008 r. spośród 14,53 miliona młodych osób w Niemczech 
(Eurostat, 2007 r.) jedynie 8 210 uczestniczyło w zagranicznych programach 
wolontariackich. Ponadto przynajmniej 1 230 uczestników nie moŜna traktować 
jako wolontariuszy z uwagi na to, Ŝe odbywali cywilną słuŜbę zastępczą. 
 
Jeśli chodzi o młodzieŜ mającą mniejsze szanse, to brak jej motywacji, aby 
korzystać z programów transgranicznych, a tylko niewielka jej część ma do nich 
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dostęp. Typowy transgraniczny wolontariusz z Europy najczęściej wywodzi 
się z wyŜszej klasy społecznej i jest absolwentem uniwersytetu. W związku 
z tym większość wolontariuszy EVS jest w wieku 22–26 lat i mają oni juŜ tytuł 
licencjata lub magistra. Co więcej, w transgranicznej wymianie wolontariuszy 
uczestniczy znacznie więcej kobiet niŜ męŜczyzn. Najczęściej wymienianymi 
czynnikami motywującymi do udziału w wolontariacie zagranicznym są: chęć 
poznania nowego kraju, nauka i doskonalenie języka, oderwanie się od 
normalnego Ŝycia i chęć zastanowienia się nad kolejnymi krokami, podjęcie 
wyzwania, zdobycie umiejętności lub spróbowanie pracy w określonej branŜy 
oraz pomoc innym ludziom. Jeśli koszty wolontariatu zagranicznego są 
pokrywane, moŜe on równieŜ stanowić tymczasowe rozwiązanie dla młodych 
osób pozostających bez pracy.  
 
Aby wolontariat okazał się przydatnym doświadczeniem, młodzi wolontariusze 
potrzebują odpowiednich informacji (dotyczących dostępnych moŜliwości, 
wybranej przez nich lokalizacji, związanych z tym kosztów, ubezpieczenia, 
zobowiązań itd.), szkolenia językowego i międzykulturowego, wsparcia ze 
strony organizacji wysyłającej i przyjmującej oraz opieki. Potrzebują pomocy 
w przezwycięŜaniu trudności finansowych (np. w ramach niektórych 
programów pokrywane są wyłącznie koszty podróŜy lub zakwaterowania). 
WaŜna jest takŜe jakość pracy wolontariackiej: wolontariusze nie mogą być 
wykorzystywani jako zastępstwo dla pracowników opłacanych, lecz muszą 
wykonywać pracę, która ma wartość i stanowi okazję do zdobywania wiedzy. 
Najlepiej byłoby, gdyby młodzi wolontariusze byli równieŜ zachęcani do 
nawiązywania kontaktów z lokalną młodzieŜą i do lepszej integracji ze 
społeczeństwem przyjmującym.  
 
W rozmowach z zainteresowanymi stronami potwierdzono, Ŝe wolontariat 
transgraniczny przynosi korzyści zarówno samym wolontariuszom, jak 
i organizacjom, wspólnotom i społeczeństwom, które ich przyjmują. 
Wolontariat międzynarodowy ma ogromny potencjał w zakresie integracji, 
poznawania kultury i wzmocnienia pozycji (m.in. w odniesieniu do aktywności 
obywatelskiej), a jeśli odbywa się na terytorium UE, pomaga w tworzeniu 
europejskiej toŜsamości. Wolontariusze zdobywają kompetencje umoŜliwiające 
mobilność (w celach edukacyjnych lub związanych z pracą) i wracają do domu 
jako dojrzalsi, bardziej pewni siebie i potencjalnie bardziej aktywni obywatele. 
Z kolei organizacje i społeczeństwa przyjmujące nie tylko czerpią bezpośrednie 
korzyści z pracy wolontariuszy, lecz równieŜ rozwijają się dzięki 
międzykulturowemu dialogowi i wymianie doświadczeń. Pracodawcy 
zatrudniający byłych wolontariuszy odnoszą korzyści z pracy bardziej 
doświadczonej siły roboczej. 
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Wolontariat transgraniczny w UE wciąŜ jednak napotyka wiele przeszkód 
o charakterze prawnym, administracyjno-organizacyjnym, społeczno-
ekonomicznym i finansowym oraz społeczno-kulturowym. Były one 
wielokrotnie wskazywane w róŜnych dokumentach UE dotyczących polityki, 
lecz tempo opracowywania i wdraŜania właściwych działań politycznych 
(szczególnie na szczeblu państw członkowskich) było raczej powolne. W wielu 
państwach członkowskich wolontariat nie jest uznawany przez prawo za 
działalność dającą prawo do długotrwałego pobytu w danym kraju. 
Wolontariusze mogą być traktowani jak zwykli pracownicy, w związku z czym 
ich pieniądze na utrzymanie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym i przepisom dotyczącym płac minimalnych. Z punktu widzenia 
finansów wiele programów z zakresu wolontariatu zagranicznego jest 
kosztownych dla wolontariuszy. Nawet jeśli tak nie jest, bezrobotne młode 
osoby, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane udziałem w projekcie 
z zakresu wolontariatu zagranicznego, są do tego zniechęcane, poniewaŜ 
prawdopodobnie straciłyby wtedy swój zasiłek dla bezrobotnych. Brak jest 
przejrzystości w odniesieniu do uznawania umiejętności i kompetencji 
uzyskanych dzięki wolontariatowi, w związku z czym wielu potencjalnych 
uczestników nie sądzi, Ŝe wolontariat wzmocniłby ich pozycję na rynku pracy. 
 
Państwa członkowskie mają róŜne podejścia do wolontariatu, a w większości 
przypadków wolontariat transgraniczny spotyka się z o wiele mniejszym 
zainteresowaniem niŜ działania o charakterze krajowym. Niemniej jednak 
większość utrudnień dla wolontariatu transgranicznego moŜna by zlikwidować 
poprzez ogólne poprawienie warunków działalności wolontariackiej 
prowadzonej w pełnym wymiarze czasu pracy. Przede wszystkim 
sprecyzowanie statusu prawnego wolontariuszy (w tym takŜe przybywających 
z innych państw w celu prowadzenia działalności wolontariackiej w pełnym 
wymiarze czasu pracy) ułatwiłoby rozwiązanie kilku najwaŜniejszych 
problemów, takich jak: imigracja i pobyt w państwie przyjmującym, 
opodatkowanie i status wolontariuszy pracujących w pełnym wymiarze czasu 
pracy pod względem zabezpieczenia społecznego. 
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Zalecenia 
 

Szczeble działań NajuwaŜ-
niejsze 
obszary 

wymagające 
poprawy 

Kwestie 
szczegółowe 

Zalecane działania 

UE PC Szczebel 
regionalny/ 

lokalny 

Sugestie i przykłady działań 
na róŜnych szczeblach 

(określone w oparciu o raport główny 
i studia przypadków) 

1. Określenie statusu prawnego 
wolontariuszy, w tym wolontariuszy 
transgranicznych, tj.: 
o w celu uniknięcia sytuacji, w której 

wolontariusze muszą płacić za 
własne ubezpieczenie zdrowotne 
lub ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej – 
doprecyzowanie systemu 
ubezpieczeń dla wolontariuszy 
pracujących w niepełnym 
i w pełnym wymiarze czasu pracy 
i jednoczesne określenie 
obowiązków organizacji 
wysyłającej i przyjmującej, 
wolontariuszy oraz państwa;  

  
 
 

X 

  
 
 
Szczebel państw członkowskich: specjalna 
niemiecka ustawa reguluje kwestie związane 
z krajowymi programami FSJ i FÖJ 
dotyczącymi wolontariatu w pełnym wymiarze 
czasu pracy (zarówno krajowymi, jak 
i zagranicznymi); wymieniono w niej równieŜ 
wszystkie zasady prawne określające sytuację 
ubezpieczeniową wolontariuszy. 

Ramy 
prawne 

Status prawny 

o uznanie wolontariatu za podstawę 
prawną pobytu w danym państwie; 

 X  Szczebel państw członkowskich:  
• Na Litwie uczestnicy programów 

wolontariackich finansowanych przez UE lub 
jej państwa członkowskie są wyraźnie 
zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia 
na pracę (jeśli przybywają spoza UE). 

• We Włoszech wprowadzono specjalną wizę 
missione/V, dzięki czemu wolontariat jest 
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uznawany za wystarczającą podstawę 
prawną do tego, aby wolontariusze EVS 
(Działanie 2 programu KE „MłodzieŜ 
w działaniu”) z państw spoza UE mogli 
przyjeŜdŜać do Włoch i przebywać na ich 
terytorium. 

o określenie związku między 
bezrobociem a wolontariatem, 
a najlepiej uznanie okresów 
wolontariatu zagranicznego za 
okresy szkolenia; 

 X  Szczebel państw członkowskich: 
• W Wielkiej Brytanii zniesiono wcześniejsze 

ograniczenia czasowe (maks. 16 godzin 
tygodniowo) dotyczące podejmowania przez 
osoby bezrobotne działalności 
wolontariackiej. Pomaga to jednak tylko 
wspierać działalność wolontariacką w 
pełnym wymiarze czasu pracy na szczeblu 
krajowym. 

• Na Węgrzech fundacja Volunteer Centre 
Foundation wdroŜyła program „ÖTLET”, 
umoŜliwiający osobom szukającym pracy 
zajmowanie się działalnością wolontariacką 
przez 10 miesięcy w celu utrzymania ich 
motywacji, ułatwienia im zdobycia 
doświadczenia zawodowego i zachowania 
kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 
TakŜe ten program dotyczy wyłącznie 
krajowej działalności wolontariackiej. 

• W Szwecji wolontariat europejski został 
uznany za okres uczenia się. 

o sprecyzowanie poziomu zwrotu 
wydatków bieŜących 
wolontariuszy, który nie 
powinien być uznawany za 
wynagrodzenie 

 X  Szczebel państw członkowskich:  
• W Wielkiej Brytanii dopuszcza się 

uzasadnione dokonywanie zwrotu 
wydatków bieŜących poniesionych przez 
wolontariuszy w czasie wykonywania ich 
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(z uwzględnieniem dodatków dla 
wolontariuszy pracujących 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 
takich jak dodatki na wyŜywienie 
i zakwaterowanie). 

pracy, podobnie jak i wypłacanie im 
dodatków na wyŜywienie i zakwaterowanie. 

• W Niemczech w ustawie regulującej 
programy wolontariackie FSJ i FÖJ 
określono, Ŝe wolontariusze pracujący 
w pełnym wymiarze czasu pracy mogą 
otrzymywać zakwaterowanie, wyŜywienie 
i ubrania robocze (lub ekwiwalent 
gotówkowy). Ich kieszonkowe w gotówce 
nie moŜe przekraczać 6% maksymalnych 
zarobków w ramach ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego. 

2. Zastosowanie ram współpracy 
opartych na OMK w celu 
omówienia i rozwiązania 
problemów będących rezultatem 
róŜnego z punktu widzenia prawa 
traktowania zagranicznych 
wolontariuszy w róŜnych 
państwach członkowskich. 

X X  Szczebel UE: Rada przyjęła zalecenie 
w sprawie mobilności młodych wolontariuszy 
w Europie na podstawie konsultacji oraz 
sprawozdań i kwestionariuszy przygotowanych 
przez państwa członkowskie. 

3. UmoŜliwienie opcjonalnego 
uznawania (w ramach formalnego 
systemu kształcenia i szkolenia) 
„pozaformalnych” kwalifikacji 
zdobytych w ramach wolontariatu.  

 X  Szczebel państw członkowskich: w Wielkiej 
Brytanii istnieją jednolite ramy kwalifikacji 
dotyczące uznawania kształcenia formalnego 
i pozaformalnego.  

Uznawanie 
umiejętności 
i kompetencji 
zdobytych 
w ramach 
wolontariatu (za 
granicą) 

4. Zastosowanie europejskich ram 
kwalifikacji (EQF) w celu 
zapewnienia komplementarności 
systemów istniejących w róŜnych 
państwach członkowskich. Jeśli 
krajowe ramy kwalifikacji juŜ 
istnieją – powiązanie ich z EQF.  

X X  Szczebel UE: koncepcja certyfikatu Youthpass 
wystawianego wolontariuszom EVS opiera się 
na ośmiu kluczowych kompetencjach 
w procesie uczenia się przez całe Ŝycie, 
powiązanych z EQF. 
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5. Stworzenie przejrzystych 
instrumentów (opartych na 
samoocenie nadzorowanej przez 
mentora) oceny umiejętności 
i kompetencji zdobytych w ramach 
wolontariatu oraz zwiększenie 
świadomości na ich temat wśród 
zainteresowanych stron.  

 X X Szczebel państw członkowskich: szwedzka 
organizacja pozarządowa Szwedzkie Centrum 
Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy 
opracowała narzędzie uznawania kształcenia 
pozaformalnego ELD [Experience, Learning, 
Description (Doświadczenie, Uczenie się, Opis)], 
stosowane w ramach projektów z zakresu 
wolontariatu transgranicznego. 
Szczebel regionalny/lokalny: rozpowszechnianie 
informacji na temat narzędzi uznawania 
kształcenia pozaformalnego za pośrednictwem 
partnerstw regionalnych/lokalnych. Na przykład 
wykorzystanie certyfikatów Youthpass 
przyznawanych wolontariuszom EVS 
i zwiększenie świadomości na ich temat wśród 
zainteresowanych stron. 

6. Omówienie uznawania rezultatów 
kształcenia pozaformalnego 
z organizacjami pozarządowymi 
i organizacjami zrzeszającymi 
pracodawców w celu zachęcania do 
uwzględniania w procesie rekrutacji 
umiejętności i kompetencji nabytych 
w ramach wolontariatu. 

X X X Szczebel regionalny/lokalny: uwzględnianie 
doświadczenia kandydata zdobytego w ramach 
wolontariatu (międzynarodowego) podczas 
zatrudniania pracowników na stanowiskach 
w instytucjach władz lokalnych/regionalnych. 

7. Zachęcanie do tworzenia organizacji 
zdolnych do udziału w 
transnarodowych wymianach 
wolontariuszy. 

 

 X X  Organizacje Budowanie 
potencjału 
organizacji 
koordynujących, 
wysyłających 
i przyjmujących 8. Wspieranie istniejących organizacji 

w rozwijaniu programów z zakresu 
transgranicznej wymiany 

 X X Szczebel regionalny/lokalny: postrzeganie 
przyjmowania zagranicznych wolontariuszy do 
pracy w instytucjach publicznych jako czynnika 
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wolontariuszy oraz ich 
infrastruktury. 

przyczyniającego się do świadczenia usług. Na 
przykład szwedzkie i włoskie gminy aktywnie 
działają w charakterze organizacji 
akredytowanych w ramach wolontariatu 
europejskiego. Jednak w Ŝadnym przypadku 
wolontariusze nie mogą być wykorzystywani 
w celu zastępowania opłacanych pracowników, 
a ich obowiązki powinny dawać moŜliwość 
uczenia się. 

9. Wspieranie szkoleń i wymiany 
dobrych praktyk w zarządzaniu 
wolontariuszami transgranicznymi 
między organizacjami 
pozarządowymi.  

 X X Szczebel regionalny/lokalny: inicjowanie 
organizowania seminariów dla 
regionalnych/lokalnych organizacji 
pozarządowych.  
• Volunteering England czy teŜ Volunteer 

Development Scotland (VDS) są 
przykładami organizacji 
rozpowszechniających dobre praktyki 
z zakresu zarządzania wolontariuszami 
w Wielkiej Brytanii.  

• Na Litwie organizacje koordynujące 
wolontariat europejski, takie jak Actio 
Catholica Patria i Youth Exchange Agency, 
zorganizowały sesje szkoleniowe w celu 
wzmocnienia pozycji organizacji 
pozarządowych na obszarach wiejskich. 

Sieci  10. Zachęcanie do tworzenia 
międzynarodowych sieci 
i partnerstw między organizacjami 
korzystającymi z pomocy 
wolontariuszy. 

X X X Szczebel UE: program KE „MłodzieŜ 
w działaniu” daje moŜliwości tworzenia 
partnerstw i sieci w obszarze pracy młodzieŜy. 
Szczebel regionalny/lokalny: zachęcanie do 
tworzenia partnerstw między lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi w celu udziału 
w programach transgranicznej wymiany 
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wolontariuszy, np. poprzez organizowanie 
wydarzeń sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów.  

11. RozwaŜenie wprowadzenia aspektu 
wymiany wolontariuszy do 
istniejących systemów 
transnarodowej współpracy na 
róŜnych szczeblach. 

 X X Szczebel państw członkowskich: niemiecko-
francuskie i niemiecko-czeskie dwustronne 
partnerstwa obejmują systemy wymiany 
wolontariuszy na niewielką skalę. 
Szczebel regionalny/lokalny: rozpoczęcie 
wymiany wolontariuszy przez miasta 
partnerskie. Na przykład władze litewskiego 
miasta Telsze i jego partnerskiego miasta 
Steinfurt w Niemczech pomyślnie zrealizowały 
projekt wymiany wolontariuszy mający na celu 
zacieśnienie ich współpracy. 

Informacje Informowanie 
potencjalnych 
wolontariuszy 

12. Ułatwienie dostępu do 
kompletnych i właściwych 
informacji dotyczących 
zagranicznej działalności 
wolontariackiej młodych ludzi 
(w tym kosztów i warunków, 
statusu w zakresie zabezpieczenia 
społecznego, praw i obowiązków). 

 X X Szczebel państw członkowskich: 
w Niemczech sieć EuroPeers, zrzeszająca 
byłych uczestników działań podejmowanych 
w ramach programu „MłodzieŜ w działaniu”, 
propaguje ten program UE (w tym wolontariat 
europejski) oraz inne formy mobilności wśród 
młodzieŜy niemieckiej w szkołach i klubach. 
Szczebel regionalny/lokalny: rozwaŜenie 
przeprowadzania prezentacji w szkołach 
i centrach młodzieŜowych przez osoby 
pracujące z młodzieŜą. ZaangaŜowanie 
(byłych) transgranicznych wolontariuszy, aby 
mogli oni przedstawić swoje doświadczenia, 
jak dzieje się to na Litwie, gdzie wolontariusze 
EVS prezentowali moŜliwości stwarzane przez 
wolontariat europejski podczas spotkań 
organizowanych w szkołach, na uniwersytetach 
i w bibliotekach publicznych. 
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13. RozwaŜenie uruchomienia 
centralnego młodzieŜowego portalu 
dotyczącego wolontariatu, 
zawierającego dział dotyczący 
wolontariatu zagranicznego (lub 
stworzenie oddzielnego portalu), na 
którym znajdowałby się wykaz 
wszystkich dostępnych sieci 
i systemów, wraz z jasnym opisem 
kosztów i warunków. 

 X  Szczebel państw członkowskich: Eurodesk 
w Niemczech prowadzi stronę internetową 
dotyczącą transgranicznych moŜliwości dla 
młodzieŜy (www.rausvonzuhaus.de), na której 
wolontariat zagraniczny jest oddzielną 
kategorią. Przedstawiono na niej takŜe główne 
moŜliwości programowe. 
 

14. Zwrócenie uwagi, podczas 
popularyzowania wśród młodzieŜy 
moŜliwości oferowanych przez 
wolontariat, na umiejętności 
i kompetencje, jakie wolontariusze 
nabywają podczas swojej pracy, 
w tym na umiejętności 
interkulturowe i umiejętności 
z zakresu komunikacji 
interpersonalnej. 

X X X Szczebel UE: aspekt edukacyjny 
wolontariatu transgranicznego jest 
podkreślany w ramach wolontariatu 
europejskiego: dla uczestników 
organizowane są szkolenia przed wyjazdem, 
w momencie przyjazdu oraz szkolenia 
językowe. Program ten jest równieŜ 
odpowiednio promowany pod tym względem. 
Szczebel państw członkowskich: 
w Niemczech krajowe programy wolontariatu 
w pełnym wymiarze czasu pracy FSJ i FÖJ 
zostały stworzone jako moŜliwości uczenia się 
i jako takie są promowane. 
Szczebel regionalny/lokalny: podkreślenie 
aspektu zdobywania umiejętności w reklamach 
dotyczących transgranicznych wyjazdów 
wolontariackich. 

Informowanie 
ogółu 
społeczeństwa 

15. Włączenie ogólnych działań 
promujących działalność 
wolontariacką, a w szczególności 
wolontariat transgraniczny, do 
krajowych, regionalnych 

 X X Szczebel państw członkowskich: w ramach 
litewskiej strategii na rzecz młodzieŜy na lata 
2010–2018 planuje się włączenie 
ustawodawstwa dotyczącego wolontariatu do 
zakresu jej środków wykonawczych. 
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i lokalnych strategii rozwojowych 
i dokumentów dotyczących 
strategii politycznych w róŜnych 
sektorach (np. edukacja, młodzieŜ). 

Szczebel regionalny/lokalny: stosowanie 
wolontariatu międzynarodowego jako 
regionalnego lub lokalnego instrumentu 
polityki dotyczącej młodzieŜy (włączenie 
właściwych projektów lub działań do strategii). 
Na przykład w ramach szkockiej strategii na 
rzecz pracy młodzieŜy przyznaje się, Ŝe udział 
młodych osób w zagranicznych projektach 
wolontariackich zwiększa ich motywację, 
pewność siebie oraz sprawia, Ŝe nabywają one 
nowe umiejętności Ŝyciowe. 

16. Stosowanie 
krajowych/regionalnych/ 
lokalnych strategii dotyczących 
wolontariatu w celu propagowania 
transgranicznej działalności 
wolontariackiej młodych ludzi. 

 X X Szczebel regionalny/lokalny: działy 
dotyczące wolontariatu międzynarodowego 
w regionalnych i lokalnych strategiach 
dotyczących wolontariatu. 

17. Uwzględnienie aspektu 
transgranicznego w kampaniach 
informacyjnych (np. w tych, które 
mają zostać przeprowadzone w czasie 
Europejskiego Roku Wolantariatu 
w 2011 r.) ukierunkowanych na 
propagowanie wolontariatu. 
Podkreślenie korzyści działalności 
wolontariackiej dla społeczeństw 
i społeczności przyjmujących. 

X X X Szczebel państw członkowskich: brytyjska 
krajowa agencja ds. programu „MłodzieŜ 
w działaniu” – British Council – planuje 
zorganizowanie imprezy, podczas której 
świętowane będą osiągnięcia wolontariuszy 
EVS w 2011 r. 
Szczebel regionalny/lokalny: rozwaŜenie 
organizowania na skalę regionalną lub lokalną 
imprez promujących wolontariat 
międzynarodowy. 

Kwestie 
finansowe 

Wspieranie 
wolontariuszy 

18. RozwaŜenie przeznaczenia 
środków finansowych na programy 
wymiany wolontariuszy EVS 
w celu zwiększenia liczby staŜy 
wolontariackich.  

 X   
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19. RozwaŜenie stworzenia krajowego 
lub regionalnego systemu 
wolontariatu zagranicznego, 
określającego procedury wysyłania 
i przyjmowania wolontariuszy, 
bądź wprowadzenia stypendiów dla 
osób zajmujących się działalnością 
wolontariacką w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

X X X Szczebel UE: AMICUS – pilotaŜowy projekt 
słuŜby obywatelskiej UE – dopuszczał 
wymianę młodych wolontariuszy w ramach 
krajowych programów słuŜby obywatelskiej. 
Szczebel państw członkowskich: 
w niektórych z programach cywilnej słuŜby 
zastępczej zezwala się na wolontariat 
zagraniczny, np.:  
• niemieckie krajowe programy FSJ i FÖJ 

umoŜliwiają młodzieŜy niemieckiej wyjazd 
do innych państw, a młodym 
obcokrajowcom przyjazd do Niemiec w celu 
prowadzenia działalności wolontariackiej 
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 
6–18 miesięcy; 

• włoska Krajowa SłuŜba Cywilna prowadzi 
kilka projektów zagranicznych, 
umoŜliwiając młodzieŜy włoskiej 
prowadzenie działalności wolontariackiej 
w pełnym wymiarze czasu pracy w innych 
państwach. 

Szczebel regionalny/lokalny: rozwaŜenie 
wprowadzenia systemu stypendiów dla 
wolontariuszy, finansowanego przez władze 
regionalne i lokalne. 

Wspieranie 
organizacji 

20. Przyznanie zwolnień podatkowych 
w odniesieniu do dodatków dla 
wolontariuszy i do zwrotu 
wydatków bieŜących oraz 
dopilnowanie ich powszechnego 
stosowania. 

 X  Szczebel państw członkowskich: zwolnienia 
podatkowe w odniesieniu do bieŜących 
wydatków wolontariuszy są powszechną 
praktyką w państwach, w których uznaje się 
szczególny charakter działalności 
wolontariackiej (np. w Niemczech, na 
Węgrzech i w Wielkiej Brytanii). Jednak nie 
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zawsze właściwie zapewnia się ich 
egzekwowanie, a wolontariusze mogą 
napotykać pewne problemy z organami 
podatkowymi. 

21. RozwaŜenie wdroŜenia programów 
dotacji ukierunkowanych na 
organizacje rozwijające 
międzynarodową działalność 
wolontariacką młodych ludzi.  

 X X Szczebel regionalny/lokalny: ukierunkowane 
wsparcie władz regionalnych i lokalnych dla 
organizacji zajmujących się transgranicznymi 
wymianami wolontariuszy. 

MłodzieŜ 
mająca 
mniejsze 
szanse 

Zagadnienie 
przekrojowe 

22. Zainicjowanie badań dotyczących udziału młodzieŜy mającej mniejsze szanse 
w transgranicznej działalności wolontariackiej. 

23. Opracowanie sposobów informowania młodzieŜy mającej mniejsze szanse o moŜliwościach 
zajęcia się transgraniczną działalnością wolontariacką (np. poprzez pracowników socjalnych, 
osoby pracujące z młodzieŜą, grupy rówieśników). 

24. Stworzenie narzędzi wsparcia pedagogicznego dla młodzieŜy mającej mniejsze szanse, która 
uczestniczy w programach wolontariackich. 

25. Wspieranie organizacji wysyłających i przyjmujących wolontariuszy, ukierunkowanych na 
młodzieŜ mającą mniejsze szanse. 

26. RozwaŜenie wprowadzenia w ramach wolontariatu transgranicznego stypendiów dla 
młodzieŜy mającej mniejsze szanse. 

Wszystkie 
szczeble 

Badania Zagadnienie 
przekrojowe 

27. Zachęcanie do gromadzenia porównywalnych danych dotyczących liczby młodych 
transgranicznych wolontariuszy w państwach członkowskich. 

28. Inicjowanie badań dotyczących krótko- i długookresowego wpływu wolontariatu transgranicznego 
na samych wolontariuszy, jak i na społeczności zaangaŜowane w ich wymianę. 

29. Inicjowanie badań dotyczących umiejętności i kompetencji zdobywanych w ramach 
wolontariatu w róŜnych sektorach w celu ułatwienia stworzenia ram uznawania kształcenia 
pozaformalnego. 

30. Inicjowanie tworzenia analiz porównawczych dotyczących transgranicznych wymian 
wolontariuszy w UE i z państwami spoza UE. 

31. Zlecenie przeprowadzenia kompleksowego badania dotyczącego potrzeb młodzieŜy mającej 
mniejsze szanse w odniesieniu do transgranicznych wymian wolontariuszy oraz wpływu, 
jaki ma na nią udział w takich wymianach. 

Wszystkie 
szczeble 
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Wprowadzenie 
 
Niniejsze sprawozdanie końcowe zostało sporządzone dla celów opracowania 
pt. „Mobilność młodych wolontariuszy w Europie”. Umowa 
nr CDR/ETU/30/2009 na sporządzenie tego opracowania została podpisana 
w październiku 2009 r., a wstępne sprawozdanie przedstawiono miesiąc później. 
Zatwierdzono je na posiedzeniu Komitetu Regionów (KR) w dniu 14 grudnia. 
Sprawozdanie z postępu prac zostało przedłoŜone w dniu 1 marca 
i zatwierdzone na drugim posiedzeniu w dniu 10 marca. W dniu 7 czerwca 
przedstawiono projekt sprawozdania końcowego, a w dniu 17 czerwca 
omówiono go za pośrednictwem konferencyjnego połączenia telefonicznego.  
 
Ogólnym załoŜeniem niniejszego projektu badawczego jest: 
 
wykonanie dla KR-u opracowania pt. „Mobilność młodych wolontariuszy 
w Europie”, w którym omówione zostaną takie zagadnienia, jak róŜnice pod 
względem ram prawnych dotyczących działalności wolontariackiej młodych ludzi 
w poszczególnych państwach członkowskich, róŜnorodne przeszkody 
administracyjne (np. nieuznawanie umiejętności), potrzeby młodych 
wolontariuszy, ich motywacje i sposoby uwzględniania tych potrzeb i motywacji, 
a takŜe korzyści dla wolontariuszy oraz państw i regionów ich przyjmujących. 
 
Potrzebę przeprowadzenia takiej analizy wraz z jej podstawą prawną opisano 
w opinii KR-u pt. „Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie mobilności 
młodych wolontariuszy w Europie”, w której KR zauwaŜa, Ŝe: 
 
„(...) istnieją obecnie znaczne róŜnice między państwami członkowskimi pod 
względem sposobu organizacji wolontariatu oraz Ŝe w duŜej mierze brak jest 
danych statystycznych i solidnych badań dotyczących wolontariatu. (...) 
PoniewaŜ ujednolicenie prawa i uregulowań nie jest moŜliwe ani poŜądane, 
Komitet proponuje, by stopniowo dąŜyć do jednej wizji. Pierwszy etap 
obejmowałby przeprowadzenie rzetelnych badań nad róŜnymi systemami 
i prawodawstwem poszczególnych państw członkowskich w zakresie 
wolontariatu, nad oczekiwaniami (potencjalnych) młodych wolontariuszy oraz 
przeszkodami, jakie napotykają, gdy chcą zajmować się wolontariatem 
w kontekście transgranicznym, a takŜe nad tym, co daje wolontariat młodym 
wolontariuszom oraz regionom, z których pochodzą i do których przybywają. 
Takie dane pomogą w osiągnięciu postępów w dyskusji oraz stworzeniu nowej 
strategii, która byłaby dobrze dostosowana do rzeczywistości działalności 
wolontariackiej młodych ludzi”2. [podkreślenie autora] 
                                                      
2  Opinia Komitetu Regionów z dnia 31 marca 2009 r. pt. „Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie 

mobilności młodych wolontariuszy w Europie” (2009/C 76/05). 
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Właściwą część niniejszego sprawozdania podzielono na trzy części. 
W rozdziale pierwszym zamieszczono opis projektu przedmiotowej analizy 
oraz zastosowanej metodologii. Określono w nim równieŜ zakres analizy, 
zdefiniowano najwaŜniejsze terminy i dokonano przeglądu rodzajów 
działalności wolontariackiej uwzględnionych w analizie, przedstawiono główne 
kwestie wpływające na proces badawczy oraz opisano zastosowaną 
metodologię. W rozdziale drugim dokonano przeglądu europejskich ram 
polityki dotyczących wolontariatu transgranicznego oraz przeanalizowano róŜne 
wymiary politycznego podejścia to tego zagadnienia (lokalny lub regionalny, 
krajowy i UE), przedstawiając wartość dodaną, jaką ma zaangaŜowanie UE 
w tym obszarze. 
 
W rozdziale trzecim podsumowano wnioski z analizy studiów przypadków 
i analizy uzupełniającej. Wnioski przedstawiono w podziale na pięć sekcji 
odnoszących się do róŜnych aspektów transgranicznej działalności 
wolontariackiej młodych ludzi w Europie: 

• charakterystyka i czynniki motywujące młodych wolontariuszy 
transgranicznych; 

• potrzeby młodych wolontariuszy transgranicznych; 
• korzyści z wolontariatu transgranicznego dla wolontariuszy oraz dla 

społeczności wysyłających i przyjmujących;  
• wyzwania stojące przed wolontariatem transgranicznym w UE (aspekty 

prawne, administracyjne, społeczno-ekonomiczne, finansowe, 
informacyjne, socjalne, kulturowe i osobiste); 

• przegląd róŜnych krajowych systemów i ram dotyczących wolontariatu 
w państwach członkowskich UE. 

 
Po wnioskach dotyczących sytuacji panującej w dziedzinie europejskich 
transgranicznych wymian wolontariuszy określono zalecenia dotyczące sposobu 
jej poprawy. Przedstawiono sugestie dotyczące moŜliwych sposobów działania 
na róŜnych szczeblach kształtowania polityki oraz przytoczono róŜnorodne 
przykłady stosowanych juŜ praktyk zaczerpnięte z zasadniczej części 
sprawozdania lub ze studiów przypadków. Przeprowadzono siedem studiów 
przypadków na podstawie rozmów z zainteresowanymi stronami w wybranych 
państwach członkowskich i Komisji Europejskiej, analizy dokumentów 
i przeglądu dostępnych danych statystycznych. Jedno studium przypadku 
dotyczy wolontariatu europejskiego, zaś pozostałe odnoszą się do krajowych 
ram dotyczących wolontariatu transgranicznego w Niemczech, na Litwie, 
w Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Wszystkie studia 
przypadku przedstawiono w formie załączników 1–7. 
 
Projektem kierował Egidijus Barcevičius (PPMI), a głównym analitykiem była 
Indr÷ Balčait÷ (PPMI). Stworzenie tego opracowania stało się moŜliwe dzięki 
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współpracy z partnerami – włoskim regionalnym centrum wsparcia 
wolontariuszy SPES i Orsolyą Jeney z Węgier – a takŜe z prawie 100 
ankietowanymi osobami z wybranych państw, których dotyczyły studia 
przypadków i z instytucji UE i które podzieliły się swoją wiedzą 
i spostrzeŜeniami. Niektóre z tych osób przekazały ponadto cenne uwagi 
dotyczące wstępnych wersji raportu. Autorzy pragną podziękować im 
wszystkim, a w szczególności osobom wyznaczonym do kontaktu w Komisji 
Europejskiej – Karin Lopatta-Loibl, Frode Dal Fjeldavli i Peggy Geneve – które 
przekazały znaczną ilość informacji dotyczących kształtowania polityki UE oraz 
wolontariatu europejskiego. Doceniamy takŜe bezproblemową współpracę 
z KR-em.  
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1. Projekt i metodologia badania 
 
W ramach niniejszej analizy określono dwa konkretne cele badawcze, wskazane 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

1) dokonanie przeglądu pojęciowych i praktycznych problemów, jakie 
napotykają pracownicy administracji regionalnej (lokalnej) podczas 
tworzenia i wdraŜania strategii politycznych odnoszących się do 
młodych wolontariuszy (zob. pkt 2.2 w celu uzyskania szczegółowych 
informacji); 

2) określenie zaleceń i praktycznych sugestii dotyczących sposobu 
rozwiązywania problemów wskazanych w ramach całego cyklu tworzenia 
strategii politycznej. 

 
W kolejnych punktach niniejszego rozdziału przedstawiono projekt analizy, 
którego załoŜeniem była realizacja wyŜej wymienionych celów. Po pierwsze, 
zakres tej analizy określono poprzez wyjaśnienie najwaŜniejszych koncepcji 
i rodzajów transgranicznej działalności wolontariackiej, jakie uwzględniono 
w niniejszej analizie (pkt 1.1 i 1.2). Po drugie, przedstawiono zestawienie 
koncepcyjne uwag i zagadnień, tj. najwaŜniejsze kwestie, jakie naleŜy 
przeanalizować, oraz główne uwagi, będące rezultatem przeglądu literatury 
(pkt 1.3). Po trzecie, opisano metody badawcze zastosowane w analizie 
(pkt 1.4). 
 
 

1.1. Zakres analizy: najwaŜniejsze pojęcia 
 
Niniejsza analiza dotyczy modeli i warunków mobilności młodych 
wolontariuszy w Europie. Z uwagi na fakt, iŜ wyjaśnienie głównych pojęć 
zastosowanych w analizie ma podstawowe znaczenie, poniŜej zamieszczono 
definicje takich pojęć, jak: 
 

• wolontariat; 
• młodzi wolontariusze; 
• mobilność wolontariuszy; 
• geograficzny zakres analizy („Europa”); 
• krajowe programy i systemy wolontariatu. 

 
Pojęcie wolontariatu  ma podstawowe znaczenie dla niniejszej analizy. ChociaŜ 
przez długi czas było ono przedmiotem dyskusji, konsensus zdaje się tworzyć 
wokół definicji zaproponowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Femida Handy i in. zdefiniowali wolontariat jako pracę wykonywaną 
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dobrowolnie i bez wynagrodzenia3, ale definicja zaproponowana przez ONZ jest 
bardziej konkretna. W przewodniku przygotowanym w związku 
z Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu (ONZ, 2001 r.) sugeruje się, Ŝe 
wolontariat powinien być definiowany jako praca, która: 
 

1) nie jest podejmowana głównie w celu uzyskania korzyści 
materialnych; 

2) jest podejmowana dobrowolnie (np. jeśli szkoły wymagają od uczniów, 
aby zostali wolontariuszami, to nie ma mowy o wolontariacie); 

3) przynosi korzyści stronie trzeciej, a takŜe wolontariuszom (tzn. nie jest 
wykonywana w obiegu zamkniętym)4. 

 
Niektórzy dodają jeszcze, Ŝe praca ta powinna być wykonywana 
w zorganizowanym otoczeniu (w ramach organizacji pozarządowych, centrów 
wolontariatu, zorganizowanych grup itp.)5. Z uwagi na to, Ŝe przeprowadzenie 
ankiet z osobami zajmującymi się działalnością wolontariacką w sposób 
nieformalny, tj. poza ramami zorganizowanych podmiotów, byłoby niemoŜliwe, 
ten ostatni punkt równieŜ ma duŜe znaczenie pod względem określenia zakresu 
naszej analizy. Ponadto działania prawne, polityczne lub informacyjne, mające 
na celu stworzenie przyjaznego dla wolontariuszy otoczenia, w głównej mierze 
odnoszą się do wolontariatu formalnego. 
 
W związku z tym przyjęta w niniejszej analizie definicja wolontariatu łączy 
wszystkie wyŜej wspomniane cztery elementy: pozafinansowe czynniki 
motywujące, wolną wolę uczestnika, korzyści dla strony trzeciej oraz 
zorganizowane otoczenie. W rezultacie wolontariuszem jest osoba, która 
podejmuje działalność wolontariacką, czyli dobrowolnie w ramach 
zorganizowanego otoczenia wykonuje pracę bez wynagrodzenia, 
przynoszącą korzyści innym osobom. 
 

                                                      
3  Femida Handy i in., Public Perception of »Who is a Volunteer«: An Examination of the Net-Cost 

Approach from a Cross-Cultural Perspective [Postrzeganie przez społeczeństwo tego, „kto jest 
wolontariuszem”: analiza podejścia opartego na kosztach netto z perspektywy międzykulturowej]. 
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2000 r., 11(1), s. 46, (45–65). 

4  Alan Dingle i in. (red.), Measuring volunteering: A practical toolkit [Ocena wolontariatu. Przewodnik 
praktyczny]. Waszyngton i Bonn: Independent Sector i Program Wolontariuszy Narodów 
Zjednoczonych, 2001 r., s. 9. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.unv.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/kp/RandD/GLOBAL_Tool_
Measuring_Volunteerism.pdf&t=1278598012&hash=be9c6d11b8ef14fa2fbf589ca0599bdb. 

5  Europejskie Centrum Wolontariatu, Konferencja MOVE – Wzajemne uznawanie umiejętności 
i kompetencji zdobytych w ramach wolontariatu: ku europejskiej debacie – zorganizowana przez 
Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV) we współpracy z Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym (EKES) i Komisją Europejską. Sprawozdanie końcowe. Bruksela, 
2007, s. 13. Dostępne w internecie pod adresem: http://www.cev.be/data/File/CEV-
MOVEconferenceReport.pdf. 
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Pierwszy punkt nie powinien implikować tego, Ŝe wszystkie koszty poniesione 
w związku z przeprowadzką i działalnością wolontariacką w innym państwie 
członkowskim UE muszą zostać pokryte przez samych wolontariuszy. 
Wolontariat to nie praca za wynagrodzeniem, której nadrzędnym celem jest 
uzyskanie korzyści materialnych. Niemniej jednak wolontariusze mogą 
otrzymywać zwrot kosztów, darmowe zakwaterowanie i wyŜywienie (lub 
równowaŜny dodatek) oraz kieszonkowe, którego wysokość i tak jest niŜsza od 
określonej w prawie płacy minimalnej, poniewaŜ ten dochód w formie pienięŜnej 
lub w naturze nie jest wynagrodzeniem za pracę wolontariusza, a jedynie 
zapewnia moŜliwość utrzymania6. MoŜe to jednak wciąŜ budzić wątpliwości 
dotyczące niektórych dobrze finansowanych programów wolontariatu w pełnym 
wymiarze czasu pracy, takich jak włoska Krajowa SłuŜba Cywilna. We Włoszech 
osoby biorące udział w tym programie nie są uwaŜane za wolontariuszy z punktu 
widzenia prawa, poniewaŜ mogą otrzymywać miesięczny dodatek niezwiązany 
z kosztami wyŜywienia lub innymi wydatkami (zob. załącznik 2). 
 
Drugi wymóg jest traktowany jako odnoszący się wyłącznie do programów 
słuŜby obywatelskiej7, w ramach których działania (które w innym razie 
zostałyby uznane za działania wolontariackie) mają dla ich uczestnika 
charakter obowiązkowy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy słuŜba 
obywatelska jest wykonywana jaka alternatywa dla obowiązkowej słuŜby 
wojskowej. Taka forma działalności jest określana mianem cywilnej słuŜby 
zastępczej8 i jest stosowana np. w Niemczech (zob. załącznik 3); była teŜ 
stosowana we Włoszech w czasie, gdy słuŜba wojskowa miała jeszcze 
charakter obowiązkowy (zob. załącznik 2). 
 
Pomimo Ŝe Europejskie Forum MłodzieŜy, reprezentujące młodych ludzi 
w zorganizowanym dialogu z instytucjami UE, wskazuje w swoim dokumencie 
dotyczącym strategii, Ŝe poświęcanie czasu na pracę w organizacjach 
młodzieŜowych równieŜ jest formą wolontariatu i jako takie powinno być 
wspierane9, w niniejszej analizie kierowano się definicją stworzoną przez ONZ, 
zgodnie z którą działalność wolontariacka musi przynosić korzyści stronie 

                                                      
6  Stowarzyszenie Organizacji Wolontariackich, Legal status of volunteers [Status prawny wolontariuszy]. 

Bruksela, 2006 r., http://www.avso.org/activities/activities_legal.html [dostęp: 16.6.2010]. 
7  Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej przyjętą w niniejszym opracowaniu, słuŜba obywatelska to 

słuŜba ochotnicza zarządzana przez państwo lub w imieniu państwa. Zob. komunikat Komisji do Rady 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie działań w konsekwencji białej księgi pt. „Nowe impulsy dla 
młodzieŜy europejskiej. Propozycja wspólnych celów w zakresie ochotniczej działalności młodzieŜy 
w odpowiedzi na rezolucję Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą ram współpracy europejskiej 
w dziedzinie młodzieŜy” (COM(2004)337) wersja ostateczna. 

8  Ibid. 
9  Europejskie Forum MłodzieŜy, Dokument dotyczący strategii w zakresie wolontariatu (przyjęty przez 

Zgromadzenie Ogólne, 11–13 listopada 2004 r., Madryt, Hiszpania). Bruksela: Europejskie Forum 
MłodzieŜy, 2004 r., s. 2, 6, http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/ 
strategic_priorities/en/0416-04.pdf [dostęp: 18.1.2010]. 
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trzeciej, nienaleŜącej do organizacji, w ramach której prowadzona jest 
działalność wolontariacka. Nie chodzi o umniejszenie znaczenia zaangaŜowania 
w ramach jakiejś społeczności, kościoła, klubu sportowego lub związku 
studentów, poniewaŜ działania te równieŜ przyczyniają się do szerzenia dobra, 
idei odpowiedzialnego obywatelstwa i jawności politycznej, lecz w niniejszej 
analizie skoncentrowano się na działaniach świadomie nakierowanych na 
przynoszenie korzyści innym osobom. Z tego samego powodu staŜe lub 
nieodpłatna praca dla organizacji działających dla zysku równieŜ zostały 
wyłączone z zakresu niniejszej analizy.  
 
Obecnie uznaje się, Ŝe działalność wolontariacka powinna być dostępna dla 
wszystkich grup wiekowych. W ramach przedmiotowej analizy skoncentrowano 
się jednak na potrzebach ludzi młodych. Młodzi ludzie są definiowani jako 
osoby w wieku 18–30 lat, poniewaŜ taki jest zazwyczaj limit wieku dla 
uczestników programów wolontariackich. Młodzi wolontariusze to w związku 
z tym osoby w wieku 18–30 lat, które biorą udział w transgranicznych 
działaniach wolontariackich. 
 
Poprzez mobilność wolontariuszy rozumie się wymiany transgraniczne, 
których celem jest praca w organizacji przyjmującej, działającej na terytorium 
innego państwa. Nie muszą one być wymianami wolontariuszy w znaczeniu 
dosłownym, obejmującymi wymianę wolontariuszy między organizacjami 
w róŜnych państwach, chociaŜ w niektórych przypadkach takie sytuacje są 
kategoryzowane osobno. Programy wolontariatu transgranicznego uwzględnione 
w niniejszej analizie mogą równieŜ obejmować wyłącznie wysyłanie lub 
wyłącznie przyjmowanie wolontariuszy, o ile oprócz tego spełniają pozostałe 
kryteria. 
 
Transnarodowa mobilność wolontariuszy stanowi część swobodnego przepływu 
osób, co jest jedną z czterech podstawowych swobód UE. Zakres mobilności 
uwzględniony w ramach tej analizy takŜe ograniczono do terytorium UE. 
Zostało to równieŜ określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
gdzie zwrócono się o przeanalizowanie m.in. „róŜnych systemów działalności 
wolontariackiej młodych ludzi w państwach członkowskich” oraz „przepisów 
ustawowych i wykonawczych obowiązujących w róŜnych państwach 
członkowskich”. 
 
Krajowe programy i systemy wolontariatu mają postać prawnych 
i społeczno-ekonomicznych ram istniejących w państwach członkowskich – 
kontekstu krajowego (lub regionalnego w państwach federacyjnych lub 
zdecentralizowanych), w którym funkcjonują organizacje wysyłające, 
koordynujące lub przyjmujące wolontariuszy w ramach programów wymiany 
wolontariuszy, a takŜe w którym działają sami wolontariusze. Ramy te są 
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tworzone na podstawie przepisów dotyczących tych organizacji i określających 
status wolontariuszy (w odniesieniu do ich uprawnień do świadczeń 
zabezpieczenia społecznego, podatku dochodowego i opieki zdrowotnej, 
uznawania ich umiejętności i kwalifikacji itp.)10. 
 
Analiza kontekstu krajowego w odniesieniu do wolontariatu transgranicznego 
jest waŜna z punktu widzenia oceny tego, do jakiego stopnia moŜliwa jest 
współpraca między róŜnymi organizatorami działalności wolontariackiej 
w róŜnych państwach. Inaczej mówiąc, ma to podstawowe znaczenie dla oceny 
tego, do jakiego stopnia krajowe systemy wymiany wolontariuszy między 
państwami członkowskimi są ze sobą zgodne, z uwzględnieniem róŜnorodności 
tradycji dotyczących wolontariatu, warunków i strategii politycznych w Europie. 
Przekrojowy charakter wolontariatu wymaga przyjęcia ujednoliconego 
i jednocześnie elastycznego podejścia11. 
 
Zgodność ram krajowych moŜna ocenić na podstawie poniŜszych kryteriów: 
 
1. KaŜdy mieszkaniec moŜe swobodnie wybrać inne państwo członkowskie 

UE, w którym chce prowadzić działalność wolontariacką. Wybór ten nie 
ma Ŝadnego powaŜnego wpływu na świadczenia, jakie dana osoba 
uzyskiwałaby w państwie wysyłającym. Podstawy udzielenia pozwolenia 
na pobyt w państwie przyjmującym obejmują wolontariat, który jest 
odróŜniany od zatrudnienia. 

2. W wybranym państwie wolontariusze przechodzą odpowiednie szkolenie 
(w tym kurs językowy), które umoŜliwia im integrację ze społeczeństwem 
państwa przyjmującego. Informacje dotyczące moŜliwości pracy 
wolontariackiej są wystarczające, dostępne i szczegółowe, a prawa, 
obowiązki i świadczenia wolontariuszy są jasno określone. 

3. Umiejętności i kompetencje zdobyte w ramach wolontariatu są uznawane 
w innych państwach członkowskich. 

4. Wolontariusze otrzymują w państwie przyjmującym odpowiednie 
świadczenia socjalne i posiadają wystarczające prawa. 

 
Dlatego teŜ cel niniejszego opracowania moŜna określić jako 
przeanalizowanie modeli i warunków transgranicznych programów 
wymiany młodych Europejczyków w wieku 18–30 lat, na terytorium Unii 
                                                      
10  Przyjęta definicja krajowego systemu wolontariatu (jako ogólnych warunków panujących w danym 

kraju, w którym prowadzona jest działalność wolontariacka) jest szersza niŜ definicja zastosowana 
przez KR w jego opinii. PoniewaŜ KR stwierdził, Ŝe „nie we wszystkich krajach Europy moŜna mówić 
o istnieniu na szczeblu krajowym systemu regulującego działalność wolontariacką”, zastosowany 
termin zdaje się implikować istnienie krajowego programu propagowania działalności wolontariackiej 
i organizowania staŜy. Opinia Komitetu Regionów z dnia 31 marca 2009 r. pt. „Wniosek dotyczący 
zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Europie”. 

11  Dokument roboczy słuŜb Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku 
Wolontariatu (2011 r.): ocena ex ante (COM(2009)254). 
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Europejskiej. Wynikiem tej analizy powinno być sformułowanie praktycznych 
sugestii dotyczących sposobów usprawniania i ułatwiania tych wymian. 
 

1.2. Zakres analizy: wymiary wolontariatu 
transgranicznego 
 
Po zdefiniowaniu najwaŜniejszych pojęć, tę część opracowania poświęcono na 
dokonanie przeglądu przedmiotu analizy, tj. róŜnorodności programów 
wolontariatu transgranicznego. Określenie cech charakterystycznych, według 
których moŜliwe jest ich uporządkowanie, pozwala takŜe zrozumieć zakres 
niniejszej analizy oraz jej implikacje. 
 
MoŜliwości w zakresie wolontariatu istnieją w róŜnych miejscach na całym 
świecie, a zatem geograficzny zasięg jest jednym z wymiarów określających 
działalność wolontariacką. Działalność wolontariacka moŜe mieć zasięg lokalny, 
tj. moŜe być prowadzona w państwie pochodzenia wolontariusza, lub moŜe być 
prowadzona w dowolnym innym państwie (wolontariat krajowy w porównaniu 
z wolontariatem transgranicznym). Pomimo Ŝe wolontariat lokalny jest uznawany 
za korzystny pod względem budowania wysokiego poziomu zaufania 
społecznego z uwagi na wkład, jaki wnosi w kapitał społeczny, ludzki 
i ekonomiczny12, i jest w związku z tym promowany, w niniejszym opracowaniu 
skoncentrowano się na transgranicznym wolontariacie w UE. 
 
Tradycja obozów wolontariackich sięga okresu międzywojennego13, 
a międzynarodowe długoterminowe programy wolontariackie na niewielką skalę 
były realizowane od początku lat 70. XX wieku14. Ze względu na swój 
ponadnarodowy wymiar wolontariat transgraniczny jest zazwyczaj bardziej 
ustrukturyzowany niŜ wolontariat lokalny. Lokalną działalnością wolontariacką 
                                                      
12  Inspiring Volunteering: A Volunteering Strategy for Edinburgh [Inspirowanie wolontariuszy: strategia 

wolontariatu dla Edynburga]. Edynburg: rada miejska Edynburga, 2006 r., s. 14. 
http://www.volunteeredinburgh.org.uk/strategy/documents/VolunteeringStrategy2006_000.pdf [dostęp: 
20.3.2010]. 

13  Tony Geudens (red.), International Voluntary Service. T-kit No. 5 [Wolontariat międzynarodowy. 
Pakiet szkoleniowy nr 5]. Strasburg: Rada Europy i Komisja Europejska, 2002 r., s. 11. Dostępne 
w internecie pod adresem: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/documents/Publications/T_kits/5/tkit5.pdf; Sonia Haapanen, Inclusion Work: Immigrant 
Youth in Voluntary Service - A Case Study on Organisations' Intercultural Competence [Praca 
integracyjna: młodzi imigranci jako wolontariusze – studium przypadku dotyczące kompetencji 
interkulturowych w organizacjach]. Bruksela: AVSO, 2007 r., s. 12. 
http://www.avso.org/activities/Research/AVSO_Research_Intercultural_Competence_VS.pdf [dostęp: 
16.6.2010].  

14  Regine Schröer, „Voluntary Service at European and International Level” [Wolontariat na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym] we współpracy ze Stowarzyszeniem Organizacji Wolontariackich 
(red.), Youth Civic Service in Europe. Policies and Programmes: France, Germany, Italy, the Czech 
Republic, Poland and at European level [SłuŜba obywatelska młodych w Europie. Strategie polityczne 
i programy: we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Czechach, w Polsce i na szczeblu europejskim]. 
Piza: Wydawnictwo uniwersyteckie Plus-Pisa, 2005, s. 319. 
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moŜna zajmować się w wolnym czasie i niekoniecznie o regularnych porach. 
Z kolei wolontariat zagraniczny wiąŜe się z zaangaŜowaniem w pełnym 
wymiarze czasu pracy, określonymi ramami czasowymi i z góry określonymi 
zadaniami. W związku z tym moŜliwości oferowane przez wolontariat 
transgraniczny są zazwyczaj traktowane jako słuŜba wolontariacka15. 
 
Ten przedmiot badań i tak jest dość zróŜnicowany, poniewaŜ projekty z zakresu 
wolontariatu międzynarodowego cechuje znaczna róŜnorodność (co wykazano 
w tabeli 1, zawierającej wykaz największych sieci wolontariatu 
międzynarodowego). Jeśli chodzi o czas trwania projektów, moŜe on wynosić 
od kilku dni do roku lub więcej. Praca oferowana w ramach danego projektu 
moŜe mieć charakter pracy zespołowej lub działań indywidualnych. 
W projektach prowadzonych w ramach wolontariatu europejskiego, które trwają 
od dwóch tygodni do 12 miesięcy, moŜe uczestniczyć grupa co najmniej 
10 wolontariuszy, a pojedyncze osoby lub mniejsze grupy młodych osób mogą 
brać udział wyłącznie w projektach trwających ponad dwa miesiące16. Przykłady 
pracy zespołowej obejmują sprzątanie plaŜ morskich, podstawowe prace 
budowlane lub prace związane z sadzeniem lasów, a pojedynczy wolontariusze 
mogą m.in. pracować z dziećmi lub nastolatkami, osobami starszymi lub 
niepełnosprawnymi albo pomagać w koordynowaniu wymiany wolontariuszy. 
 
Kolejnym wymiarem działalności wolontariackiej ludzi młodych jest wiek. 
Standardowym wymogiem jest to, aby uczestnicy mieli 18–30 lat. Przedział taki 
jest stosowany w ramach wolontariatu europejskiego. W ramach niektórych 
programów nie określa się jednak górnego limitu wieku. Dzieje się tak 
w przypadku sieci takich jak The Alliance, Action d’Urgence Internationale 
(AUI), Service Civil International (SCI) oraz Internationaler Versöhnungsbund 
(zob. wykaz organizacji w tabeli 1 poniŜej). Z kolei w niektórych programach 
dopuszcza się udział młodzieŜy, która ukończyła 16 rok Ŝycia. Przykładem są 
niemieckie krajowe programy FSJ i FÖJ (zob. załącznik 3) oraz projekty 
wolontariatu europejskiego dla młodzieŜy mającej mniejsze szanse. Jednak i tak 
wiek większości wolontariuszy mieści się we wspomnianym przedziale. 
 
Istnieją równieŜ programy ukierunkowane na inne grupy wiekowe. Na przykład 
organizacja Voluntary Service Overseas (VSO) angaŜuje osoby w wieku 30–35 

                                                      
15  „SłuŜba wolontariacka to część działań wolontariackich, którą charakteryzują następujące cechy: 

ustalony okres; jasne załoŜenia, treści, zadania, struktura i ramy; odpowiednie wsparcie oraz ochrona 
prawna i socjalna”. Komunikat Komisji do Rady z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie działań 
w konsekwencji białej księgi pt. „Nowe impulsy dla młodzieŜy europejskiej. Propozycja wspólnych 
celów w zakresie ochotniczej działalności młodzieŜy w odpowiedzi na rezolucję Rady z dnia 
27 czerwca 2002 r. dotyczącą ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieŜy”. 

16  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”. Bruksela, 2010, s. 55. 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_pl.pdf [dostęp: 30.1.2010]. 
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lat, a uczestnicy Programu Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV) 
muszą mieć od 30 do 40 lat. Ponadto finansowane przez UE Projekty 
Wolontariatu Seniorów w ramach programu Grundtvig, wspierające edukację 
osób starszych, są ukierunkowane na osoby w wieku 50 i więcej lat17. To 
wskazuje na jeszcze jeden aspekt: projekty moŜna równieŜ podzielić na 
podstawie profilu wolontariuszy , którzy są przyjmowani do udziału 
w programach wolontariackich. W ramach projektów organizowanych przez 
VSO i UNV wymaga się doświadczenia zawodowego, chociaŜ większość 
programów w zakresie wolontariatu transgranicznego, zwłaszcza projekty 
skierowane do młodzieŜy, jest otwarta na wolontariuszy bez doświadczenia 
i słuŜy nabyciu nowych umiejętności.  
 
Bardziej konkretnym przykładem jest to, Ŝe najpowszechniejsze 
krótkoterminowe (2–4 tygodnie) projekty wolontariackie są oferowane przez 
SCI jako międzynarodowe obozy wolontariackie. W takcie ich realizacji tworzy 
się grupy od 10 do 20 osób z róŜnych państw, które pracują nad lokalnym 
projektem o charakterze niezarobkowym, niewymagającym specjalnych 
umiejętności. Jednak średnio- (od 1 do 3 miesięcy) i długoterminowe (ponad 
3 miesiące) projekty są zazwyczaj przeznaczone dla indywidualnych 
uczestników (równieŜ bez wymogu posiadania szczególnych umiejętności)18. 
 
Podsumowując, programy wolontariatu transgranicznego róŜnią się pod 
względem zakresu geograficznego, czasu trwania i rodzaju oferowanej 
działalności wolontariackiej oraz przedziałów wiekowych ustalonych dla 
uczestników. W niniejszej analizie skoncentrowano się na programach 
realizowanych na terytorium UE z korzyścią dla młodych Europejczyków 
(w wieku 18–30 lat). Uwzględniono w niej jednak programy o dowolnym czasie 
trwania oraz projekty związane z wykonywaniem róŜnych rodzajów działań: 
zarówno obozy wolontariackie, jak i długoterminowe wymiany wolontariuszy 
związane z róŜnorodną działalnością: od pozaformalnego kształcenia dzieci po 
prace budowlane.  
 
W związku z tym niniejsze opracowanie wpisuje się w tendencję rosnącego 
zainteresowania potencjałem wolontariatu transgranicznego oraz 
zwiększającej się świadomości na jego temat wśród decydentów i badaczy, 
stanowiąc dogłębną analizę sytuacji panującej obecnie w Unii Europejskiej 
i sugerując wprowadzenie ulepszeń w celu osiągnięcia bliŜszej współpracy 

                                                      
17  Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Akcje programu Grundtvig – Mobilność: Projekty 

Wolontariatu Seniorów. Bruksela: Komisja Europejska, 2010 r., 
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc986_en.htm [dostęp: 26.5.2010]. 

18  Komitet Koordynacyjny ds. Wolontariatu Międzynarodowego, Members’ activities [Działania 
członków]. http://ccivs.org/New-SiteCCSVI/CcivsMembers/Documents/Members-fields.htm [dostęp: 
30.11.2009]. 
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między organizatorami wymian wolontariuszy w róŜnych państwach. 
Analiza ta przyczynia się równieŜ do zdobywania wiedzy w omawianej 
dziedzinie. W celu zapewnienia kompleksowej analizy kontekstowej wyŜej 
wspomnianych zagadnień zasadnicze znacznie ma jednak zrozumienie 
poprzednich badań i danych empirycznych, co samo w sobie jest wyzwaniem. 
Pomimo Ŝe przeprowadzono wiele badań dotyczących wolontariatu, motywacji 
wolontariuszy i korzyści z wolontariatu dla osób zaangaŜowanych i państw 
przyjmujących wolontariuszy, brakuje porównywalnych danych statystycznych 
dotyczących wolontariatu transgranicznego oraz analiz zgodności programów 
krajowych. W kolejnych częściach omówiono sposoby sprostania temu 
wyzwaniu i przedstawiono w nich zestawienie koncepcyjne uwag i metod, jakie 
wykorzystano do przeprowadzenia niniejszej analizy.  
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Tabela 1. Niektóre realizowane w Europie programy z zakresu transgranicznej działalności wolontariackiej młodych 
ludzi 
Nazwa 
 

Rodzaj 
organizacji 

Czas trwania 
projektu 
 

Geograficzny 
zasięg 
działalności 

NajwaŜniejsze 
tematy i obszary 
działalności 

Specjalne 
wymagania 
wobec 
wolontariuszy 

Przedział 
wiekowy 

Komitet 
Koordynacyjny ds. 
Wolontariatu 
Międzynarodowego 
(CCIVS) 

Organ 
koordynacyjny od 
1948 r. 144 
organizacje 
członkowskie 
w 100 państwach. 

Projekty krótko- 
i długoterminowe 

Ogólnoświatowy Pokój; 
zrównowaŜony 
rozwój; 
wymiany 
międzyregionalne. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

Bez ograniczeń 

Stowarzyszenie 
Organizacji 
Wolontariackich 
(AVSO) 
 

Organ 
koordynacyjny od 
1993 r. 
13 organizacji 
członkowskich. 

Projekty 
długoterminowe 

Europa Status prawny 
wolontariuszy; 
Europa Środkowa 
i Wschodnia; 
integracja 
wolontariuszy 
mających 
mniejsze szanse 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

Głównie poniŜej 
30 lat. 

Przymierze (The 
Alliance) 
 

Międzynarodowa 
sieć istniejąca od 
1982 r. 
21 pełnoprawnych 
organizacji 
członkowskich 
i 9 organizacji 
stowarzyszonych. 

Głównie projekty 
krótkoterminowe 
 

Europa Integracja 
wolontariuszy 
mających 
mniejsze szanse; 
szkolenie oraz 
wymiana kadry 
i wolontariuszy; 
opracowywanie 
średnio- i długo-
terminowych 
programów 
wolontariackich. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

Bez ograniczeń 
(średnio poniŜej 
30 lat) 
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International 
Cultural Youth 
Exchange (ICYE) 

Międzynarodowa 
organizacja 
istniejąca od 
1949 r. 
27 komitetów 
krajowych 
i 4 organy 
regionalne. 
NaleŜy do CCIVS 
i AVSO. 

Od 6 do 12 
miesięcy 

Ogólnoświatowy 
 

Szkolenia mające 
na celu 
poprawienie 
jakości 
długoterminowej 
działalności 
wolontariackiej; 
seminaria 
dotyczące takich 
zagadnień jak 
mobilność 
młodzieŜy. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

18–28 lat 

European 
Federation of 
Intercultural 
Learning (EFIL) 

Międzynarodowa 
organizacja 
istniejąca od 
1971 r. 
23 członków. 
NaleŜy do CCIVS 
i AVSO. 

Projekty 
długoterminowe 

Europa 
 

Wymiana 
młodzieŜy ze 
szkół średnich; 
wolontariat 
europejski; 
seminaria 
szkoleniowe. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

15 lat (dolny limit 
wieku dotyczący 
wymiany 
szkolnej) – 30 lat 
(górny limit wieku 
dotyczący 
wolontariatu 
europejskiego) 

Service Civil 
International 
(SCI) 

Międzynarodowa 
organizacja 
istniejąca od 
1920 r. 
33 oddziały 
i grupy. NaleŜy do 
CCIVS i AVSO. 

Projekty 
krótkoterminowe 
(a niektóre 
średnio- 
i długoterminowe) 

Europa, Azja 
i Ameryka 
Północna 

Pokój; 
zrozumienie 
między narodami; 
zrównowaŜony 
rozwój; 
poszanowanie 
środowiska. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

Nie określono 
górnego limitu 
wieku. Dolny 
limit wieku: 21 lat 
w przypadku 
projektów 
w regionach 
południowych; 
w pozostałych 
przypadkach: min. 
18 lat 
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Voluntariato 
Internazionale 
Donna 
Educazione 
Sviluppo (VIDES) 

Międzynarodowa 
organizacja 
istniejąca od 
1987 r. NaleŜy do 
CCIVS. 

Od 1 miesiąca do 
2 lat 

Ogólnoświatowy 
 

Pokój; umarzanie 
długów; 
promowanie 
kobiet; dzieci 
Ŝyjące na ulicy; 
globalizacja 
i solidarność. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

Minimalnie 21 lat 
w przypadku 
projektów 
długoterminowych; 
w pozostałych 
przypadkach 
minimalnie 17 lat 
Maksymalnie 35 lat 

Youth Action for 
Peace (YAP) 

Międzynarodowa 
organizacja 
istniejąca od 
1923 r. 
15 oddziałów 
i grup. NaleŜy do 
CCIVS i AVSO. 

Projekty krótko- 
i długoterminowe 

Europa 
(Wschodnia 
i Zachodnia), 
Ameryka 
Łacińska i region 
Morza 
Śródziemnego 

Pokój; zmiany 
społeczne; 
zrównowaŜony 
rozwój; 
środowisko. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji 

Dolny limit 
wieku: 18 lat 

Wolontariat 
europejski 
(European 
Voluntary Service 
– EVS) 
 

Część programu 
UE „MłodzieŜ 
w działaniu” 
realizowana przez 
agencje krajowe. 

Projekty długo- 
i krótkoterminowe 

Głównie Europa 
(z moŜliwością 
udziału 
w programach 
w regionie Morza 
Śródziemnego 
i w krajach WNP) 

Mobilność; 
edukacja 
międzykulturowa. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji  

18–30 lat 

Internationaler 
Versöhnungsbund 

Międzynarodowa 
sieć istniejąca od 
1914 r. 

Projekty krótko- 
i średnioterminowe 

Ogólnoświatowy Tematyka 
ekumeniczna; 
pokój. 

Wolontariusze bez 
fachowych 
kwalifikacji, 
wyznania 
chrześcijańskiego. 

Dolny limit 
wieku: 18 lat 

 

Źródło: wg. Tony Geudens (red.), International Voluntary Service. T-kit No. 5 [Wolontariat międzynarodowy. Pakiet szkoleniowy nr 5]. Strasburg: Rada Europy i Komisja 
Europejska, 2002, s. 92–94. 
 
Uwaga: Wiele z tych sieci jest wzajemnie powiązanych. Na przykład organizacje i inne sieci mogą korzystać z wolontariatu europejskiego w celu zdobywania informacji na 
temat zagranicznych programów wolontariackich. Wykaz ten nie zawiera jednak informacji o wszystkich programach z zakresu wolontariatu transgranicznego w Europie, 
poniewaŜ istnieją inne programy o niewielkim zasięgu; moŜliwe są takŜe indywidualne porozumienia w tym obszarze.
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1.3. Przedmiot analizy i uwagi wstępne 
 
W specyfikacji podano następującą wstępną listę zagadnień, które naleŜało 
przeanalizować w ramach niniejszego opracowania: 

1) istniejące systemy wolontariatu młodych ludzi (wraz z oceną ich 
pozytywnych i negatywnych cech); 

2) przepisy ustawowe i wykonawcze w państwach członkowskich; 
3) przeszkody napotykane przez wolontariuszy (takie jak nieuznawanie ich 

umiejętności, ramy prawne itp.); 
4) potrzeby i czynniki motywujące wolontariuszy; 
5) korzyści, jakie wolontariusze odnoszą z prowadzonej przez siebie 

działalności; 
6) korzyści dla regionu przyjmującego transgranicznych wolontariuszy. 

 
Nie ulega wątpliwości, Ŝe taki zakres analizy wiąŜe się z koniecznością 
uwzględnienia zarówno wymiaru krajowego, jak i regionalnego. Jednocześnie 
konieczne jest uwzględnienie szczebla UE, aby moŜliwe było dokonanie porównania 
istniejących programów wolontariatu, a takŜe przeanalizowanie przeszkód 
w osiągnięciu ich zgodności oraz moŜliwości, jakie taka zgodność stwarza. W części 
opisującej metodologię zaproponowano sposób połączenia tych aspektów. 
 
Analiza źródeł wtórnych pozwoliła na określenie najpowaŜniejszych problemów 
i na sformułowanie kilku uwag, które mają znaczenie dla niniejszego 
opracowania i które naleŜy wziąć pod uwagę. Wyszczególniono je 
w zestawieniu koncepcyjnym uwag (zob. tabela 2). Uwagi te podzielono 
według tematów dotyczących obecnych tendencji w zakresie wolontariatu, 
czynników motywujących wolontariuszy i róŜnorodnych uwarunkowań 
krajowych, panujących w państwach członkowskich UE. Uwagi dotyczące 
rozmaitych aspektów wolontariatu transgranicznego umieszczono w lewej 
kolumnie tabeli. Odzwierciedlają one złoŜoność zjawiska, jakim jest wolontariat 
transgraniczny, a takŜe wskazują na wyzwania stojące przed niniejszą analizą. 
W prawej kolumnie omówiono odnośne działania, jakie naleŜy podjąć, aby 
sprostać tym wyzwaniom. 
 
Zestawienie koncepcyjne uwag stanowiło narzędzie zwiększania świadomości, 
które pomogło zwrócić uwagę autorów analizy na róŜnorodne aspekty 
i wymiary (osobisty, regionalny, krajowy, europejski lub 
społeczny,polityczny,kulturowy itd.) wolontariatu transgranicznego w UE. 
Uwagi te stanowiły podstawę dla analizy krajowych (regionalnych) 
dokumentów prawnych oraz dla procesu przeprowadzania rozmów 
z zainteresowanymi stronami zaangaŜowanymi w wolontariat transgraniczny. Po 
przedstawieniu załoŜeń niniejszej analizy, w kolejnej części omówiona zostanie 
jej metodologia. 
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Tabela 2. Zestawienie uwag dotyczących analizy wolontariatu transgranicznego 
 

Uwagi Implikacje dla analizy 
Uwagi ogólne 

Rodzi się porozumienie w sprawie szerszej definicji 
wolontariatu. 

Definicja wolontariatu zastosowana do celów niniejszej analizy 
obejmuje: brak korzyści finansowych, swobodne 
i nieprzymusowe zaangaŜowanie, korzyści dla strony trzeciej, 
wykonywanie działań w ramach organizacji. 

Coraz powszechniejsze staje się traktowanie 
wolontariatu jako jednego z etapów kariery. 

Przeanalizowano istniejące ramy uznawania umiejętności 
wolontariuszy. Nie pominięto jednak równieŜ altruistycznego 
charakteru wolontariatu. 

Motywacja wolontariuszy 
Większość wolontariuszy oczekuje fascynującego 
doświadczenia. Chęć zmierzenia się z wyzwaniem, 
nawiązania nowych przyjaźni, zrobienia sobie przerwy 
w płatnym zatrudnieniu albo studiach lub poznania 
innego kraju to istotne aspekty wolontariatu 
transgranicznego, które dają moŜliwości zdobycia 
doświadczenia wielokulturowego. ZaangaŜowanie 
oparte na wartości wciąŜ jednak stanowi nieodłączną 
część wolontariatu i powinno zostać odpowiednio 
uznane. 

Wolontariatu nie naleŜy rozumieć wyłącznie jako działalności 
o charakterze altruistycznym, ani nie naleŜy go uwaŜać za 
egoistyczną próbę zwiększenia moŜliwości rozwoju kariery 
danej osoby. W związku z tym w niniejszym opracowaniu 
przeanalizowano wszystkie moŜliwe czynniki motywujące, bez 
oceniania ich wartości. 

Działalność wolontariacka to proces samorealizacji 
i uczenia się. Koncepcja „starego” wolontariatu, 
oznaczającego długoterminowe zaangaŜowanie oparte 
na wartości i przynaleŜności do społeczności religijnej, 

Zaleca się opracowanie mechanizmów umoŜliwiających pełne 
uznawanie umiejętności i kompetencji zdobywanych w ramach 
wolontariatu. Wykorzystywanie tych ram powinno być jednak 
opcjonalne, poniewaŜ niektórzy wolontariusze mogą nie chcieć 
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politycznej i innej, oraz koncepcja „nowego” 
wolontariatu, odnosząca się do krótkoterminowej 
działalności w ramach projektów, podejmowanej w celu 
zdobycia nowych umiejętności i zwiększenia 
moŜliwości rozwoju19, są często sobie przeciwstawiane. 

formalizować swojej działalności wolontariackiej. 
 

Pomimo Ŝe na rynku pracy wciąŜ istnieje problem 
nieuznawania działalności wolontariackiej20, nieprawdą 
jest to, Ŝe pracodawcy nigdy nie uznają znaczenia 
wolontariatu, skoro doświadczenia międzykulturowe 
i znajomość języków obcych są uznawane za atuty. 

Przeprowadzono wywiad z przedstawicielem pracodawców, aby 
dowiedzieć się, czy umiejętności i kompetencje byłych 
wolontariuszy są cenione w miejscu pracy. Zaleca się 
zwiększanie świadomości na temat tego, jakich umiejętności 
i kompetencji nabywają wolontariusze. 

Uwarunkowania krajowe 
Dostępne są dane dotyczące wolontariatu jako takiego, 
ale brakuje danych o mobilności wolontariuszy. Brakuje 
równieŜ „wiarygodnych i porównywalnych danych 
statystycznych dotyczących skali, znaczenia i społeczno-
ekonomicznej wartości działalności wolontariackiej”21. 

Dane statystyczne wolontariatu europejskiego dotyczące 
mobilności wolontariuszy uzyskane od Komisji Europejskiej 
zostały wykorzystane do przeprowadzenia porównawczego 
przeglądu studiów przypadków, zaś w ramach studiów 
przypadków starano się uzyskać jak najwięcej źródeł danych 
dotyczących wskaźnika wolontariatu transgranicznego. 

                                                      
19  Walter Rehberg, Altruistic Individualists: Motivations for International Volunteering Among Young Adults in Switzerland [Altruistyczni indywidualiści: czynniki 

motywujące młode osoby dorosłe w Szwajcarii do prowadzenia międzynarodowej działalności wolontariackiej]. Voluntas: International Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations, 2005, 16(2), s. 109–110 (109–122). 

20  World Volunteer Web, A legal status for volunteers: facilitating engagement and mobility (visas) [Status prawny wolontariuszy: ułatwianie prowadzenia działalności 
wolontariackiej i mobilności (wizy)]. Bonn, 2001, s. 2, 4–5. http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docs/old/pdf/2001/01_06_12_BELvisas_project.pdf 
[dostęp: 11.5.2009]. 

21  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 grudnia 2006 r. „Działalność wolontariacka: jej rola w społeczeństwie europejskim i jej 
oddziaływanie” (2006/C 352/13). Według Europejskiego Centrum Wolontariatu Eurostat – urząd statystyczny UE – „nie tylko nie gromadzi danych dotyczących 
tego sektora organizacji non-profit, lecz takŜe nie uwaŜa ich gromadzenia za istotne działanie”. Europejskie Centrum Wolontariatu, General Assembly Conference 
Putting volunteering on the economic map of Europe [Konferencja Zgromadzenia Ogólnego, „Umieszczenie wolontariatu na gospodarczej mapie Europy]. Lublana, 
18 kwietnia 2008 r., s. 19. http://www.cev.be/data/File/GA_Ljubljana_FINALReport.Complete.pdf [dostęp: 20.3.2010]. 
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ChociaŜ istnieje rozróŜnienie między UE-15 a UE-12, 
niektóre przypadki wyraźnie wyróŜniają się pod 
względem wskaźnika działalności wolontariackiej. 

Państwa będące przedmiotem studiów przypadków (zob. pkt 1.4 
dotyczący metodologii) zostały wybrane w głównej mierze na 
podstawie wskaźników i schematów działalności wolontariackiej 
– nie kierowano się rozróŜnieniem na państwa UE-15 i UE-12. 
Uwzględniono jednak państwa z obydwu grup, poniewaŜ 
w krajach UE-12 zazwyczaj występowały niŜsze wskaźniki 
działalności wolontariackiej. 

Państwa róŜnią się nie tylko pod względem ogólnego 
wskaźnika działalności wolontariackiej, lecz równieŜ 
pod względem tego, kto jest wolontariuszem, w jaki 
sposób prowadzi działalność wolontariacką i dlaczego to 
robi. 

Podczas wybierania przypadków uwzględniono róŜne schematy 
działalności wolontariackiej. 
W poszczególnych studiach przypadków starano się opisać 
społeczno-ekonomiczny profil typowego wolontariusza 
transgranicznego. 

Kontekst społeczno-ekonomiczny moŜe nie sprzyjać 
prowadzeniu działalności wolontariackiej, 
a przynajmniej tej prowadzonej w pełnym wymiarze 
czasu pracy. Wolontariusze zmagają się z przeszkodami 
o charakterze społeczno-ekonomicznym: niepełne 
objęcie opieką zdrowotną i moŜliwość utraty świadczeń 
dla bezrobotnych oraz innych świadczeń zabezpieczenia 
społecznego, takich jak wsparcie dla rodzin o niskich 
dochodach. Wolontariusze pracujący w pełnym 
wymiarze czasu pracy, w przeciwieństwie do innych 
grup o niskich dochodach, takich jak studenci lub 
emeryci, nie mają zniŜek na bilety transportu 
publicznego, wydarzenia kulturalne itp. Niekiedy 
dodatki dla wolontariuszy (w formie pienięŜnej lub 
w naturze) podlegają opodatkowaniu. 

W ramach studiów przypadku przeanalizowano przepisy prawne 
dotyczące zabezpieczenia społecznego wolontariuszy, ich 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz 
ubezpieczenia zdrowotnego; podkreślono równieŜ moŜliwe 
trudności związane z organami podatkowymi. 
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Młodzi ludzie mogą chcieć zostać wolontariuszami, 
jednak problemem moŜe być niewystarczająca ilość 
informacji o istniejących moŜliwościach, konkretne 
moŜliwości mogą nie zaspokajać odpowiednio ich 
potrzeb lub przeszkodą moŜe być społeczne nastawienie 
do wolontariatu. 

Poddano analizie przeszkody dla wolontariatu transgranicznego 
oraz powody niewystarczającego rozpowszechniania informacji 
na jego temat. 

Zarówno państwa wysyłające wolontariuszy, jak i kraje 
ich przyjmujące mogą być źródłem moŜliwości oraz 
utrudnień dla młodych transgranicznych wolontariuszy. 

W ramach studiów przypadków przeanalizowano przepisy 
odnoszące się zarówno do wolontariuszy przybywających do 
danego państwa (np. przepisy imigracyjne), jak i wolontariuszy 
wyjeŜdŜających z danego państwa (np. dostępne moŜliwości 
w zakresie wolontariatu zagranicznego).  
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1.4. Metodologia badania 
 
W tej części przedstawiono pokrótce cztery najwaŜniejsze decyzje dotyczące 
projektu badania oraz metodologię, która umoŜliwiła osiągnięcie celu niniejszej 
analizy. Aby osiągnąć cel badania, zastosowano kilka metod: 

• przegląd literatury; 
• przegląd danych statystycznych; 
• studia przypadków obejmujące wolontariat europejski i wybrane państwa 

członkowskie UE: 
o analiza przepisów ustawowych i wykonawczych oraz strategii 

politycznych dotyczących wolontariatu i mobilności młodzieŜy; 
o połowicznie ustrukturyzowane rozmowy z zainteresowanymi stronami 

zaangaŜowanymi w wolontariat transgraniczny. 
 
Przeglądu literatury dokonano w celu przeanalizowania ram polityki UE 
dotyczących wolontariatu, a w szczególności mobilności wolontariuszy: analizę 
dokumentów UE dotyczących polityki oraz najwaŜniejsze wydarzenia 
w obszarze unijnej polityki edukacyjnej i dotyczącej młodzieŜy podsumowano 
w rozdziale 2. Metodę tę wykorzystano takŜe w celu dokonania przeglądu 
odnośnych wcześniejszych badań dotyczących wolontariatu oraz w celu 
wyjaśnienia kwestii będących przedmiotem analizy (zob. rozdział 3). Ponadto 
przegląd literatury wykorzystano w ramach studiów przypadków w celu 
przeanalizowania i przedstawienia skutków konkretnych przypadków. 
 
Przegląd danych statystycznych został wykorzystany w celu wyjaśnienia 
schematów transgranicznej wymiany wolontariuszy w Europie. Jedynym 
dostępnym źródłem porównywalnych danych statystycznych dotyczących całej 
UE jest jednak baza danych wolontariatu europejskiego „Youthlink”, poniewaŜ 
w większości europejskich państw nie prowadzi się oficjalnych rejestrów 
dotyczących mobilności wolontariuszy, a w niektórych krajach brak jest nawet 
wiarygodnych danych dotyczących wskaźnika ogólnej działalności 
wolontariackiej. W państwach będących przedmiotem studiów przypadków 
(zob. niŜej) większość danych dotyczących mobilności wolontariuszy jest 
dostępna wyłącznie na szczeblu kilku pojedynczych organizacji zajmujących się 
wolontariatem transgranicznym. Dane nie są gromadzone centralnie i trudno jest 
uzyskać pełny obraz transgranicznej działalności22. Ilość danych nie pozwoliła 
na przeprowadzenie kompletnej analizy statystycznej, w związku z czym 
w większości przypadków przedstawiono wyłącznie tendencje dotyczące 
mobilności na podstawie danych wolontariatu europejskiego i dokonano 

                                                      
22  Pod tym względem wyjątkiem były Niemcy, gdzie dane statystyczne dotyczące transgranicznej 

mobilności wolontariuszy są tworzone na podstawie informacji pochodzących od róŜnych 
organizatorów (zob. załącznik 3). 
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przeglądu tych tendencji. W ramach studiów przypadków w miarę moŜliwości 
podjęto próbę uzupełnienia danych pochodzących z wolontariatu europejskiego 
i przedstawienia krajowych uwarunkowań dotyczących wolontariatu 
transgranicznego w ujęciu liczbowym. 
 
Uwzględniając ograniczenia opracowania i brak porównywalnych danych, 
przeprowadzenie porównawczej analizy transnarodowej mobilności 
wolontariuszy było niewykonalne. Dlatego teŜ analizę tę oparto na siedmiu 
studiach przypadków: przekrojowe studium przypadku dotyczące wolontariatu 
europejskiego oraz sześć krajowych studiów przypadków dotyczących Niemiec, 
Węgier, Włoch, Litwy, Szwecji i Wielkiej Brytanii (zob. załączniki 1–7). Studia 
przypadków stanowią przydatne narzędzie metodologiczne przeznaczone do 
poszerzania wiedzy i testowania hipotez, poniewaŜ opisują konkretne przypadki 
w kontekście i umoŜliwiają zaobserwowanie, jak strategie polityczne 
sprawdzają się w praktyce. Wykorzystanie danych statystycznych, przeglądu 
ram prawnych i wniosków z przeprowadzonych rozmów w ramach studiów 
przypadków stanowi optymalne połączenie metod ilościowych i jakościowych. 
 
Wskaźniki i schematy dotyczące działalności wolontariackiej w wybranych 
państwach wykazują zróŜnicowanie. Podczas analizy sytuacji w państwach 
federacyjnych lub zdecentralizowanych skoncentrowano się przede wszystkim 
na jednym regionie: na Dolnej Saksonii w Niemczech i na Szkocji w Wielkiej 
Brytanii. W pierwszej kolejności przeprowadzono pilotaŜowe studium 
przypadku dotyczące niemieckiego programu krajowego (załącznik 3) 
w zakresie wolontariatu transgranicznego. Potwierdziło ono waŜność 
podstawowych załoŜeń analizy oraz to, Ŝe określone analizowane kwestie są 
właściwie dobrane i odpowiednio sformułowane. 
 
W ramach krajowych studiów przypadków przeprowadzono analizę krajowego 
(a w stosowanych przypadkach regionalnego) ustawodawstwa i strategii 
politycznych dotyczących wolontariatu. W jej trakcie kierowano się kwestiami 
dotyczącymi statusu prawnego transgranicznych wolontariuszy w danym 
państwie, ich zabezpieczenia społecznego i korzyści, praw, obowiązków oraz 
prawnych i administracyjnych problemów, jakie mogą napotkać. Ponadto 
ogromną ilość informacji zebrano dzięki rozmowom i konsultacjom 
z zainteresowanymi stronami: z decydentami i organami administracyjnymi, 
badaczami zajmującymi się zagadnieniem wolontariatu, wolontariuszami, 
organizacjami pozarządowymi i ekspertami prawnymi itp. Sprawozdanie 
z kaŜdego studium przypadku opiera się na maksymalnie 24 wywiadach, 
dających solidną wiedzę na temat krajowych programów w zakresie wolontariatu. 
 
W rozdziale 3 przedstawiono najwaŜniejsze wnioski z analizy, uzyskane za 
pomocą metod opisanych powyŜej. W celu sprecyzowania uwarunkowań, 
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w jakich wolontariat transgraniczny jest realizowany w Europie, w następnym 
rozdziale dokonano przeglądu ram polityki UE dotyczących wolontariatu 
transgranicznego oraz wartości dodanej, jaką daje zaangaŜowanie UE we 
wspieranie transgranicznej wymiany wolontariuszy. 



25 
 

2. Europejski kontekst wolontariatu 
transgranicznego 
 

2.1. Przegląd europejskich ram polityki  
 
Inicjatywy UE w dziedzinie wolontariatu zaczęto podejmować w ramach 
polityki UE dotyczącej młodzieŜy. Jednocześnie uwaŜa się je równieŜ za 
instrumenty na rzecz propagowania kształcenia pozaformalnego. W niniejszym 
rozdziale podjęto próbę przedstawienia najwaŜniejszych wydarzeń wiąŜących 
się z wolontariatem w obszarze polityki UE dotyczącej zarówno młodzieŜy, jak 
i kształcenia. Pomimo Ŝe istnieje więcej obszarów polityki UE odnoszących się 
do wolontariatu23, w ramach niniejszej analizy uznano te dwa obszary za 
najbardziej znaczące w kontekście transgranicznej działalności wolontariackiej 
młodych ludzi w Europie. 
 
Zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe Ŝycie moŜliwości kształcenia 
pozaformalnego nie ograniczają się juŜ wyłącznie do ludzi młodych. Poza 
ukierunkowanym na młodzieŜ wolontariatem europejskim (EVS), 
finansowanym i koordynowanym przez Komisję Europejską, podobne 
moŜliwości oferuje się równieŜ osobom starszym w ramach programu 
„uczenia się przez całe Ŝycie”. Mówiąc konkretniej, program „Grundtvig” 
pozwala na wspieranie mobilności dorosłych osób uczących się za 
pośrednictwem projektów wolontariatu seniorów, ukierunkowanych na osoby 
powyŜej 50. roku Ŝycia24. Jednak z uwagi na to, Ŝe niniejsza analiza odnosi 
się przede wszystkim do działalności wolontariackiej młodych ludzi, 
skoncentrowano się na ramach europejskiej polityki dotyczącej wolontariatu 
ludzi młodych. 
 
2.1.1. Wolontariat w ramach polityki UE dotyczącej młodzieŜy 
 
W niniejszej części dokonano przeglądu odnośnego prawodawstwa 
i dokumentów UE dotyczących polityki odnoszących się do działalności 
wolontariackiej młodych ludzi, a w szczególności do wolontariatu 
transgranicznego. W celu zrozumienie sposobu, w jaki powstają i wdraŜane są 

                                                      
23  W przeprowadzonym niedawno badaniu jako powiązane z wolontariatem wymienia się następujące obszary 

polityki UE: aktywność obywatelska, młodzieŜ, kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i polityka społeczna, sport, 
stosunki zewnętrzne i rozwój międzynarodowy oraz środowisko. Zob. GHK, Volunteering in the European 
Union [Wolontariat w Unii Europejskiej]. Bruksela: Komisja Europejska, 2010 r., s. 28. 
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/Volunteering%20in%20the%20EU%20Final%20Report.pdf 
[dostęp: 1.6.2010]. 

24  Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Akcje programu Grundtvig – Mobilność: Projekty 
Wolontariatu Seniorów. 
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inicjatywy UE dotyczące wolontariatu, warto najpierw zapoznać się z ogólną 
strukturą polityki UE dotyczącej młodzieŜy. 
 
Struktura polityki UE dotycz ącej młodzieŜy 

W tej części przedstawiono sposób, w jaki struktura polityki UE dotyczącej 
młodzieŜy powstała i ewoluowała w kierunku swojego obecnego „kształtu”. 
Pomimo Ŝe początkowe inicjatywy UE ukierunkowane na młodzieŜ 
podejmowano stosunkowo późno, a ich początki były trudne, kształtowanie 
europejskiej polityki w obszarze młodzieŜy odbywa się obecnie w kontekście 
złoŜonych ram współpracy między państwami członkowskimi. Opiera się ona na 
trzech filarach – włączaniu w główny nurt polityki, otwartej metodzie 
koordynacji oraz strategii lizbońskiej – a uzupełniają ją programy UE 
ukierunkowane na zwiększanie roli młodzieŜy i edukację.  
 
Europejska polityka dotycząca młodzieŜy została stworzona w odpowiedzi na 
wysokie wskaźniki bezrobocia wśród młodych ludzi25 w połowie lat 70. XX 
wieku26. W związku z tym polityka UE dotycząca młodzieŜy była przede 
wszystkim próbą osiągnięcia integracji społecznej młodych ludzi. Pierwsze 
działania na szczeblu UE ukierunkowane na młodych ludzi były podejmowane 
w latach 80. XX wieku i miały formę wsparcia dla pilotaŜowych wymian 
studenckich. Kolejnym etapem było stworzenie w 1987 r. programu wymiany 
studentów Erasmus27.  
 
Rola UE w koordynowaniu strategii politycznych dotyczących młodzieŜy 
była przedmiotem dyskusji, poniewaŜ istniały zarówno kraje popierające 
podejmowanie inicjatyw na szczeblu UE, jak i kraje sprzeciwiające się 
takim działaniom. Wprowadzenie programu „Erasmus” zostało 
zakwestionowane przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Trybunał utrzymał krajową suwerenność w obszarach młodzieŜy i edukacji, 
ale dopuścił podejmowanie przez UE inicjatyw, które są uzgadniane przez 
państwa członkowskie w następstwie przeprowadzenia określonych 
procedur28. 
 

                                                      
25  Schröer, Voluntary Service at European and International Level [Wolontariat na szczeblu europejskim 

I międzynarodowym], s. 320. 
26  Ralf-René Weingärtner, Milestones in Council of Europe activities in the area of youth and sport 

[NajwaŜniejsze działania Rady Europy w obszarze młodzieŜy i sportu]. Strasburg, 2004 r., s. 2, 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No3/ N3_Council_of_Europe_en.pdf 
[dostęp: 25.5.2010]. 

27  Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, History of the Erasmus Programme [Historia programu 
Erasmus]. Bruksela: Komisja Europejska, 2010 r., 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1709_en.htm [dostęp: 26.5.2010]. 

28  Schröer, Voluntary Service at European and International Level [Wolontariat na szczeblu europejskim 
i międzynarodowym], s. 320. 
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Kilka lat późnej stworzono podstawę prawną dla podejmowania przez UE 
działań w obszarach młodzieŜy i edukacji. Traktat o Unii Europejskiej, 
podpisany w Maastricht w 1992 r., nadał UE określone kompetencje 
w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy. W art. 126 ust. 2 tego traktatu 
stwierdzono, Ŝe działanie Wspólnoty powinno równieŜ zmierzać do „sprzyjania 
rozwojowi wymiany młodzieŜy i wymiany instruktorów społeczno-
oświatowych”29. Wymiany określone w traktacie z Maastricht były 
organizowane w ramach konkretnych programów, takich jak Erasmus 
i „MłodzieŜ dla Europy”, który był realizowany w latach 1988–1999. Do końca 
XX wieku polityka UE dotycząca młodzieŜy ograniczała się do realizacji tego 
rodzaju programów30.  
 
W 2001 r. Komisja Europejska opublikowała białą księgę pt. „Nowe impulsy 
dla młodzieŜy europejskiej”. Dokument ten opracowano w oparciu o szeroko 
zakrojone konsultacje na szczeblu krajowym i unijnym. Omówiono w nim wiele 
zagadnień dotyczących młodych ludzi, a takŜe przedstawiono propozycje 
długoterminowych priorytetów w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy. 
Przede wszystkim Komisja zaproponowała dwie strategie rozwoju polityki UE 
dotyczącej młodzieŜy: stworzenie otwartej metody koordynacji (OMK) w celu 
sprzyjania współpracy i wzajemnemu uczeniu się między państwami oraz 
włączanie kwestii dotyczących młodzieŜy do głównego nurtu pozostałych 
sektorowych strategii politycznych31. 
 
OMK i włączanie do głównego nurtu miały stać się dwoma z trzech „filarów” 
polityki UE dotyczącej młodzieŜy (trzecim filarem była strategia lizbońska – 
zob. niŜej). W 2002 r. przyjęto rezolucję dotyczącą ram współpracy 
europejskiej w dziedzinie młodzieŜy. Opierając się na wspomnianej białej 
księdze, w rezolucji tej określono proces OMK w obszarze europejskiej 
polityki dotyczącej młodzieŜy, a takŜe wezwano do „uwzględniania wymiaru 
dotyczącego młodzieŜy w innych strategiach politycznych i programach, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim”32. Rezolucja to stworzyła 
ramy monitorowania postępów w zakresie obydwu aspektów współpracy, 
a ponadto określono w niej cztery priorytety polityki UE dotyczącej 
młodzieŜy, jakimi są: uczestnictwo młodych ludzi, informacje, działalność 

                                                      
29  Traktat o Unii Europejskiej, 1992 r.  
30  Finn Yrjar Denstad, Youth policy manual: How to develop a national youth strategy [Podręcznik 

polityki dotyczącej młodzieŜy: sposób rozwoju krajowej strategii na rzecz młodzieŜy]. Strasburg: 
Wydawnictwo Rady Europy, 2009 r., s. 26. Dostępne w internecie pod adresem: http://youth-
partnership.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Research/ 
Youth_policy_manual_pour-mep.pdf 

31  Biała księga Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2001 r. pt. „Nowe impulsy dla młodzieŜy 
europejskiej” (COM(2001)681 wersja ostateczna). 

32  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie z dnia 
27 czerwca 2002 r. dotycząca ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieŜy (2002/C 168/02). 
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wolontariacka młodych ludzi oraz większe zrozumienie i lepsza wiedza 
młodych ludzi33.  
 
Podobnie jak wdraŜanie OMK w innych obszarach polityki (np. polityka 
socjalna, polityka zatrudnienia), współpraca w zakresie polityki dotyczącej 
młodzieŜy wiąŜe się z przeprowadzaniem konsultacji z młodymi ludźmi (za 
pośrednictwem „zorganizowanego dialogu” – zob. niŜej), stosowanie ankiet 
Komisji Europejskiej przeznaczonych dla państw członkowskich i odnoszących 
się do środków krajowych w zakresie polityki dotyczącej młodzieŜy oraz 
składanie przez państwa członkowskie regularnych sprawozdań w sprawie 
realizacji tych czterech priorytetów. Sprawozdania te są oceniane przez 
Komisję, która następnie przedstawia swoje sprawozdanie podsumowujące 
Radzie do rozpatrzenia34. Ukończenie kaŜdego cyklu przygotowywania polityki 
dotyczącej młodzieŜy trwa od dwóch do trzech lat, a kaŜdy cykl obejmuje 
przygotowanie i złoŜenie sprawozdań krajowych, sporządzenie przez Komisję 
komunikatu w oparciu o ocenę tych sprawozdań oraz przyjęcie rezolucji przez 
Radę Ministrów ds. MłodzieŜy.  
 
Jednak wszystkie wydane od 2002 r. rezolucje zastąpiono pierwszym 
zaleceniem w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy (bezpośrednio 
odnoszącym się do wolontariatu – zob. niŜej), które zostało przyjęte w 2008 r.35. 
Z uwagi na to, Ŝe polityka dotycząca młodzieŜy wchodzi w zakres kompetencji 
państw członkowskich36, zalecenie nie ma charakteru wiąŜącego, ale i tak ma 
większe znaczenie polityczne, niŜ rezolucje37. 
 
Trzecim „filarem” polityki UE dotyczącej młodzieŜy jest strategia lizbońska. 
Pierwotnie w strategii lizbońskiej z 2000 r. wspomniano o młodzieŜy jedynie 
w związku z koniecznością dopilnowania, aby europejskie systemy kształcenia 
i szkolenia zostały dostosowane do potrzeb róŜnych grup ludzi, jako Ŝe 
społeczeństwo oparte na wiedzy wymaga ciągłego uczenia się38. W 2005 r. 
szefowie państw i rządów Francji, Niemiec, Hiszpanii i Szwecji zaproponowali 
zawarcie europejskiego paktu na rzecz młodzieŜy, który w ramach strategii 
lizbońskiej określałby priorytety dotyczące przede wszystkim młodych ludzi. 
Pakt został przyjęty w tym samym roku przez Radę Europejską na posiedzeniu 
                                                      
33  Ibid. 
34  Ibid. 
35  Rozmowa z urzędnikiem ds. polityki młodzieŜowej – wolontariat młodzieŜy, mobilność transgraniczna 

i kształtowanie polityki opartej na dowodach, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji 
i Kultury (dalej: KE, DG EAC), 7.5.2010. Stosowanie OMK w ramach polityki dotyczącej młodzieŜy 
bardziej szczegółowo opisał Denstad, s. 28–29. 

36  Komunikat Komisji do Rady z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie polityk europejskich dotyczących młodzieŜy – 
„Wychodzenie naprzeciw obawom młodych ludzi w Europie – wprowadzanie w Ŝycie Europejskiego paktu na 
rzecz młodzieŜy i wspieranie aktywnego obywatelstwa” (COM(2005)206 wersja ostateczna). 

37  Denstad, s. 27. 
38  Konkluzje prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie (24 marca 2000 r.), nr 100/1/00. 
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w Brukseli. Inicjatywa ta dotyczyła zagadnień wykraczających poza ramy 
współpracy na rzecz polityki dotyczącej młodzieŜy, tj. odnosiła się do 
społecznego wymiaru polityki dotyczącej młodzieŜy: zatrudnienia, integracji, 
postępu społecznego, kształcenia, szkolenia, mobilności oraz godzenia Ŝycia 
zawodowego z Ŝyciem osobistym i rodzinnym39.  
 
Europejski pakt na rzecz młodzieŜy został następnie włączony do odnowionej 
strategii lizbońskiej40, a obecnie znalazł odzwierciedlenie w przyjętej w czerwcu 
2010 r. nowej strategii „Europa 2020”. W nowym dokumencie omówiono te 
same obawy związane z młodymi Europejczykami, podkreślając znaczenie 
większego udziału młodych ludzi w rynku pracy jako sposobu zwiększenia 
ogólnego wskaźnika zatrudnienia oraz konieczność podniesienia poziomu 
wykształcenia poprzez zmniejszenie odsetka osób zbyt wcześnie kończących 
naukę41. Ponadto jedna z najwaŜniejszych inicjatyw, która ma pomóc 
w osiągnięciu ambitnych celów strategii „Europa 2020” – „Mobilna młodzieŜ” – 
jest ukierunkowana bezpośrednio na młodych ludzi. Zakłada się, Ŝe stanie się 
ona programem z zakresu mobilności młodzieŜy głównie na poziomie 
szkolnictwa wyŜszego i będzie projektem „na rzecz poprawy wyników 
systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieŜy wejścia na rynek pracy”42.  
 
PoniewaŜ biała księga z 2001 r. wygasła w 2009 r., po przeprowadzeniu 
dogłębnych konsultacji wielostronnych z zainteresowanymi stronami przyjęto 
nowy dokument dotyczący długookresowej polityki. W komunikacie Komisji pt. 
„Inwestowanie w młodzieŜ i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na 
rzecz młodzieŜy” określono priorytety polityki dotyczącej młodzieŜy do 2018 r. 
W strategii tej potwierdzono potrójną strukturę polityki UE dotyczącej 
młodzieŜy, składającą się z43: 
 

• „aktywności obywatelskiej”, która wykorzystuje OMK w celu dąŜenia do 
realizacji wyŜej wspomnianych czterech priorytetów (uczestnictwa, 
informacji, wolontariatu oraz większego zrozumienia i lepszej wiedzy 
młodych ludzi);  

• „integracji społecznej i zawodowej”, jak określono w europejskim pakcie na 
rzecz młodzieŜy i co wdroŜono za pośrednictwem strategii lizbońskiej, przy 

                                                      
39  Załącznik I do konkluzji prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22–23 

marca 2005 r. (7619/1/05 REV 1). 
40  Denstad, s. 26.  
41  Zob. konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 25–26 marca 2010 r. (EUCO 7/10).  
42  Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020). 
43  Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 27 kwietnia 2009 r. pt. „Inwestowanie w młodzieŜ i 
mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieŜy: Odnowiona otwarta metoda koordynacji 
na potrzeby wyzwań i moŜliwości stojących przed młodzieŜą” (COM(2009)200 wersja ostateczna). 
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uwzględnieniu trzech priorytetów (zatrudnienie i włączenie społeczne, 
kształcenie i szkolenie oraz godzenie pracy z Ŝyciem zawodowym); 

• włączania kwestii dotyczących młodzieŜy do głównego nurtu pozostałych 
strategii politycznych, takich jak: przeciwdziałanie dyskryminacji, 
działania na rzecz zdrowia, sport itd. 

 
Oprócz wykorzystywania wymienionych powyŜej instrumentów z zakresu 
europejskiej polityki dotyczącej młodzieŜy, przeprowadza się z młodymi ludźmi 
konsultacje, mające formę zorganizowanego dialogu. W rezolucji Rady 
z 2005 r. zwrócono się najpierw do państw członkowskich o rozwinięcie „na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zorganizowanego dialogu 
z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieŜowymi dotyczącego związanych 
z nimi działań podejmowanych w ramach poszczególnych polityk, z udziałem 
naukowców zajmujących się problematyką młodzieŜy” 44. W rezultacie od 
2006 r. władze państw członkowskich konsultują się z krajowymi radami 
ds. młodzieŜy. Na szczeblu UE odbywają się regularne spotkania instytucji UE 
i Europejskiego Forum MłodzieŜy, które jest główną instytucją patronacką, 
reprezentującą młodych ludzi w UE45.  
 
Rozwój wolontariatu europejskiego 
W poprzedniej części podkreślono, Ŝe polityka UE dotycząca młodzieŜy miała 
swoje początki w przyjęciu programów dotyczących młodzieŜy. Pomimo Ŝe od 
tamtej pory europejska polityka dotycząca młodzieŜy stała się bardziej złoŜona 
i wielowymiarowa, programy dotyczące młodzieŜy wciąŜ stanowią jeden 
z najwaŜniejszych instrumentów politycznych. Obecnie Komisja wdraŜa 
program „Młodzie Ŝ w działaniu” . Jednym z pięciu przewidzianych w nim 
działań jest wolontariat europejski (EVS), będący programem z zakresu 
wolontariatu transgranicznego dla młodych ludzi.  
 
EVS po raz pierwszy pojawił się w 1996 r. w charakterze programu 
pilotaŜowego. Dzięki osiągniętemu sukcesowi jego skala uległa zwiększeniu 
i został on później zintegrowany ze wspólnotowym programem działań 
„MłodzieŜ” (2002–2006) jako odrębne działanie. Aby w tym czasie wziąć udział 
w tym programie, uczestnicy musieli mieć od 18 do 25 lat. Stworzenie 
wspólnotowego programu działań „MłodzieŜ” miało na celu przyczynienie się 
do rozwoju transnarodowego wolontariatu i wymiany młodzieŜy46. W ramach 

                                                      
44  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie w sprawie 

wychodzenia naprzeciw obawom młodych ludzi w Europie — wprowadzanie w Ŝycie Europejskiego 
paktu na rzecz młodzieŜy i wspieranie aktywnego obywatelstwa (2005/C 292/03). 

45  Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, „Analiza. Zorganizowany dialog”. Bruksela: Komisja 
Europejska, 2008 r., http://ec.europa.eu/youth/focus/focus165_en.htm [dostęp: 2.12.2010]. 

46  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy 
program działań „MłodzieŜ” (1031/2000/WE). 
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tego programu wolontariat zdefiniowano jako kształcenie nieformalne 
umoŜliwiające zdobycie umiejętności niezbędnych do Ŝycia zawodowego, 
a państwa członkowskie były zachęcane do usunięcia przeszkód dla 
wolontariatu47. 
 
Program „MłodzieŜ” został zastąpiony programem „MłodzieŜ w działaniu” 
realizowanym w latach 2007–2013. Jak juŜ wspomniano, program ten równieŜ 
obejmuje EVS. W ramach nowego programu rozszerzono definicję młodych 
ludzi i zmieniono limit wiekowy uczestników z 18–25 na 18–30 lat.  
 
EVS stanowi zapewne największy wkład UE w rozwój wolontariatu 
międzynarodowego z uwagi na to, Ŝe kaŜdego roku umoŜliwia kilku tysiącom 
młodych osób poznanie innego kraju za pośrednictwem wolontariatu. 
W załączniku 1 (studium przypadku dotyczące EVS) opisano jego zakres 
i metody działania, a takŜe korzyści, jakie przynosi, oraz wyzwania, jakie 
stwarza. W kolejnej części przeanalizowano rozwój polityki UE dotyczącej 
młodzieŜy z perspektywy wolontariatu.  
 
Wolontariat w ramach polityki UE dotyczącej młodzieŜy 
Polityka UE dotycząca wolontariatu i mobilności transgranicznej wolontariuszy 
rozwinęła się głównie w ramach szerszego obszaru polityki dotyczącej 
młodzieŜy. Współpraca między państwami członkowskimi oparta na OMK 
okazała się pomocna w określaniu przeszkód dla mobilności wolontariuszy 
i podejmowaniu środków nawiązywania współpracy. Na poziomie polityki 
działalność wolontariacka była priorytetem polityki UE dotyczącej młodzieŜy 
od momentu opublikowania białej księgi pt. „Nowe impulsy dla młodzieŜy 
europejskiej” (w trakcie Międzynarodowego Roku Wolontariatu w 2001 r.). Na 
rysunku 1 poniŜej przedstawiono harmonogram najwaŜniejszych wydarzeń na 
szczeblu UE w obszarze wolontariatu. 
 
W białej księdze pt. „Nowe impulsy dla młodzieŜy europejskiej” (2001 r.) 
określono cztery priorytetowe obszary współpracy między państwami 
członkowskimi w zakresie polityki dotyczącej młodzieŜy. Jednym z nich była 
działalność wolontariacka młodych ludzi, definiowana jako „forma aktywno ści 
społecznej, doświadczenie edukacyjne i czynnik sprzyjający rozwojowi 
szans na rynku pracy oraz integracji”. W dokumencie tym stwierdzono, Ŝe 
wolontariat naleŜy uznać za doświadczenie edukacyjne, tj. formę kształcenia 
pozaformalnego. Zaapelowano do państw członkowskich o natychmiastowe 
usunięcie przeszkód dla młodych wolontariuszy, jakie istnieją na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym48.  
                                                      
47  Ibid. 
48  Biała księga Komisji pt. „Nowe impulsy dla młodzieŜy europejskiej”. 
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W przyjętej następnie rezolucji Rady dotyczącej ram współpracy europejskiej 
w dziedzinie młodzieŜy (2002 r.), w której zgodnie z zaleceniami określonymi 
w białej księdze stworzono proces OMK, równieŜ uwzględniono „działalność 
wolontariacką młodych ludzi” jako jeden z czterech obszarów priorytetowych. 
Podkreślono w niej przede wszystkim cele związane z ułatwianiem tworzenia 
moŜliwości prowadzenia wolontariatu, wspierania działalności wolontariackiej 
i zachęcania do jej uznawania i doceniania przez organy publiczne, 
przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe49.  
 
Pierwszy cykl w ramach OMK rozpoczęto w 2003 r., kiedy to Komisja rozesłała 
do państw członkowskich ankiety dotyczące działalności wolontariackiej 
młodych ludzi. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi Komisja zaproponowała 
przyjęcie wstępnych wspólnych załoŜeń i kierunków działań50. W rezultacie 
w ramach rezolucji Rady w sprawie wspólnych celów w zakresie działań 
młodzieŜy w ramach wolontariatu (2004 r.) przyjęto cztery załoŜenia (wraz ze 
środkami na rzecz ich osiągnięcia)51: 
 

1) zachęcanie do wypracowywania działań w ramach wolontariatu 
młodzieŜy w celu podnoszenia świadomości na temat istniejących 
moŜliwości, rozszerzania ich zakresu i poprawy ich jakości; 

2) ułatwianie młodzieŜy podejmowania działalności wolontariackiej przez 
usuwanie istniejących przeszkód; 

3) promowanie działalności wolontariackiej w celu wzmocnienia 
solidarności młodych ludzi i ich zaangaŜowania w charakterze 
odpowiedzialnych obywateli; 

4) uznawanie działalności wolontariackiej młodzieŜy w celu docenienia 
wartości nabytych w ten sposób personalnych umiejętności i jej 
zaangaŜowania na rzecz społeczeństwa oraz roli odgrywanej przez 
wolontariat w ułatwianiu przejścia od nauki do pracy i dorosłego Ŝycia. 

 
Krajowe sprawozdania w sprawie wdraŜania priorytetu dotyczącego działalności 
wolontariackiej zostały złoŜone w 2006 r. Po przeanalizowaniu tych sprawozdań 
Komisja doszła do wniosku, Ŝe wspólne załoŜenia wciąŜ są uŜyteczne i zaleciła 
podjęcie dodatkowych kroków poprzez przedstawienie konkretnych działań 
                                                      
49  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie dotycząca 

ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieŜy. 
50  Komunikat Komisji do Rady z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie działań w konsekwencji białej księgi 

pt. „Nowe impulsy dla młodzieŜy europejskiej. Propozycja wspólnych celów w zakresie ochotniczej 
działalności młodzieŜy w odpowiedzi na rezolucję Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą ram 
współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieŜy”. W dokumencie tym określono równieŜ definicje 
działalności wolontariackiej, słuŜby wolontariackiej, słuŜby obywatelskiej i słuŜby cywilnej, które 
przywoływano w późniejszych dokumentach UE (zob. przypis 16). 

51  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie z dnia 
15 listopada 2004 r., w sprawie wspólnych celów w zakresie działań młodzieŜy w ramach wolontariatu 
(13996/04).  
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w obszarze działalności wolontariackiej52. W przyjętej następnie rezolucji Rady 
w sprawie działań młodzieŜy w ramach wolontariatu (2007 r.) podkreślono 
konieczność wzmocnienia OMK oraz współpracy pomiędzy róŜnymi obszarami 
polityki z uwagi na rozległy charakter wolontariatu. Zwrócono się do państw 
członkowskich o przyjęcie krajowych strategii w zakresie wolontariatu oraz 
o poprawę jego wizerunku m.in. poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do jego 
wspierania. Środki wymienione w tej rezolucji odnosiły się równieŜ do 
znaczenia ograniczenia prawnych i administracyjnych przeszkód dla 
wolontariatu (zagranicznego) poprzez dokonanie przeglądu ram prawnych53. 
W dokumencie tym powtórzone zostało sformułowane rok wcześniej wezwanie 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego skierowane do państw 
członkowskich, dotyczące opracowania ram prawnych, w których prawo do 
wykonywania działalności wolontariackiej byłoby niezaleŜne od statusu 
prawnego lub społecznego danej osoby54. 
 
W 2008 r. wcześniejsze rezolucje zostały zastąpione jedynym jak do tej pory 
zaleceniem przyjętym w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy, tj. zaleceniem 
w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Unii Europejskiej. 
W rzeczywistości niniejszą analizę moŜna uwaŜać za przegląd sytuacji 
panującej w odniesieniu do wysiłków państw członkowskich na rzecz wdroŜenia 
tego zalecenia, realizowanych poprzez modyfikowanie istniejących i tworzenie 
nowych moŜliwości dla wolontariatu transgranicznego. W zaleceniu tym 
scharakteryzowano wolontariat transgraniczny jako „otwarty dla wszystkich 
młodych ludzi; podejmowany przez nich dobrowolnie, w ogólnym interesie, na 
określony czas, w jasno określonych ramach i w państwie innym niŜ państwo 
stałego pobytu; wykonywany bezpłatnie albo w zamian za symboliczną opłatę 
lub za pokrycie wydatków”55. Zaleca się, aby państwa członkowskie zarówno 
podejmowały działania ukierunkowane na wspieranie współpracy podmiotów 
organizujących wolontariat w róŜnych krajach, jak i działały na rzecz ułatwiania 
dostępu do informacji o moŜliwościach w zakresie wolontariatu 
transgranicznego, wspierały uznawanie efektów uczenia się wolontariuszy itp. 
Zaleca się równieŜ państwom członkowskim, aby zapewniły dostęp do 
transgranicznej działalności wolontariackiej dla młodzieŜy mającej mniejsze 
szanse56.  

                                                      
52  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 5 września 2007 r. pt. „Działania na rzecz pełnego udziału 
młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie” (COM(2007)498 wersja ostateczna). 

53  Rezolucja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie działań młodzieŜy w ramach wolontariatu 
(14427/07). 

54  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie: 
„Działalność wolontariacka: jej rola w społeczeństwie europejskim i jej oddziaływanie” (2006/C 325/13).  

55  Zalecenie Rady z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Unii 
Europejskiej (2008/C 319/03).  

56  Ibid. 
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W zaleceniu tym podkreślono takŜe korzyści, jakie wolontariat transgraniczny 
przynosi nie tylko dla samych wolontariuszy, lecz równieŜ społecznościom 
lokalnym57. Nowym centralnym punktem polityki UE dotyczącej wolontariatu 
stało się uznawanie wolontariatu za waŜny czynnik sprzyjający tworzeniu 
kapitału społecznego, rozwojowi lokalnemu i rozwojowi społeczności oraz 
wspieraniu spójności społecznej i gospodarczej. Początkowo wolontariat był 
postrzegany jako kształcenie pozaformalne, przynoszące korzyści przede 
wszystkim osobom w nim uczestniczącym. Z czasem zaczęto się koncentrować 
nie tylko na ustrukturyzowanym uczeniu się, lecz wolontariat i wynikające 
z niego korzyści gospodarcze i społeczne zaczęły być takŜe w coraz większym 
stopniu uznawane przez instytucje UE58. W 2008 r. potwierdzono to w opinii 
KR-u pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-gospodarczą”59 oraz 
w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie roli wolontariatu 
w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej. Warto zauwaŜyć, Ŝe 
w tym ostatnim dokumencie wezwano do włączenia wolontariatu jako kategorii 
specjalnej do statystyk Eurostatu60. 
 
Chęć podkreślenia i uczczenia korzyści wynikających z wolontariatu 
doprowadziła ostatecznie do podjęcia decyzji o tym, aby rok 2011 ogłosić 
rokiem wolontariatu. W ostatniej części tego rozdziału opisano sposób, w jaki 
podjęto tę decyzję, oraz oczekiwania jakie w związku z tym mają róŜne 
zainteresowane strony. Jednak przegląd podejścia UE do zagadnienia 
wolontariatu wyłącznie z perspektywy polityki dotyczącej młodzieŜy sprawiłby, 
Ŝe niniejsza analiza byłaby niekompletna. Dlatego teŜ w następnej części 
dokonano przeglądu najwaŜniejszych osiągnięć z innej perspektywy, tj. z punktu 
widzenia polityki edukacyjnej.  

                                                      
57  Ibid.  
58  Rozmowa z irlandzkim członkiem Komitetu Regionów, 27.5.2010; GHK, s. 26.  
59  Opinia Komitetu Regionów z dnia 7 lutego 2008 r. pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-

gospodarczą” (2008/C 105/03).  
60  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wkładu wolontariatu 

w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej (2007/2149 (INI)). 
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Wykres 1. NajwaŜniejsze wydarzenia w polityce UE dotyczącej wolontariatu (1992–2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Górna część harmonogramu przedstawia najwaŜniejsze wydarzenia związane z wolontariatem, jakie miały miejsce w ramach polityki UE dotyczącej młodzieŜy, 
a w dolnej części podsumowano osiągnięcia polityki edukacyjnej UE w odniesieniu do wolontariatu. W środkowej części dla zachowania orientacji oznaczono trzy programy 
ukierunkowane na młodzieŜ. 
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2.1.2. Wolontariat transgraniczny w ramach polityki UE 
dotyczącej edukacji 
 
Zagadnienie wolontariatu było równieŜ poruszane w ramach polityki UE 
dotyczącej edukacji. Co najwaŜniejsze dla wolontariuszy transgranicznych, 
koncentrowano się głównie na mobilności wolontariuszy, którą rozpatrywano 
w szerszym kontekście mobilności w celach edukacyjnych. Troska o to, aby 
wolontariat był sposobem zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, 
zdawała się iść w parze z rozwojem wolontariatu europejskiego samego w sobie.  
 
W 1996 r. (kiedy to uruchomiono równieŜ pilotaŜowy projekt w ramach EVS) 
Komisja opublikowała zieloną księgę pt. „Edukacja, szkolenia i badania 
naukowe: przeszkody na drodze mobilności transgranicznej”. Mobilność 
w celach edukacyjnych (wolontariuszy, a takŜe studentów, staŜystów i badaczy) 
została nazwana podstawową zasadą swobodnego przepływu. Osoby zajmujące 
się działalnością wolontariacką były postrzegane jako młodzi „pracownicy 
dobrowolni”. Pomijając tę nazwę, wolontariat był „odróŜniany od pracy płatnej 
i tradycyjnych systemów szkolenia zawodowego”, ale uwaŜano, Ŝe zapewnia on 
„moŜliwości uzyskania doświadczenia kształtującego osobowość” 61. Uznano, Ŝe 
przynosi on korzyści zarówno dla wolontariuszy, jak i dla społeczeństwa. JuŜ 
wtedy w tej zielonej księdze przedstawiono przeszkody dla wolontariatu 
transnarodowego, które wciąŜ moŜna napotkać obecnie. Jako największą 
przeszkodę, będącą przyczyną wszystkich pozostałych, uznano brak prawnego 
statusu wolontariusza, w związku z czym zaproponowano przyjęcie określonego 
statusu prawnego staŜystów i wolontariuszy. Wymieniono równieŜ problemy 
związane z ochroną socjalną, opodatkowaniem, utratą świadczeń w trakcie 
odbywania szkolenia w innym państwie członkowskim, uznawaniem nabytych 
umiejętności, a takŜe przeszkody językowe i kulturowe62. 
 
Kilka lat później Rada wspólnie z przedstawicielami państw członkowskich 
przyjęła rezolucję w sprawie planu działania na rzecz mobilności (2000 r.). 
W tym planie działania przedstawiono środki mające na celu zdefiniowanie 
i zdemokratyzowanie mobilności w Europie, wspieranie odpowiednich form 
finansowania, zwiększanie mobilności oraz poprawa jej warunków63. Poruszono 
w niej kwestie dotyczące grup udających się do innego państwa członkowskiego 
w celach edukacyjnych, w tym wolontariuszy.  
 

                                                      
61  Zielona księga Komisji Europejskiej z dnia 2 października 1996 r. pt. „Edukacja, szkolenia i badania 

naukowe: przeszkody na drodze mobilności transgranicznej” (COM(96)462).  
62  Ibid. 
63  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie z dnia 

14 grudnia 2000 r. w sprawie planu działania na rzecz mobilności (2000/C 371/03). 
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W kolejnym roku Parlament Europejski i Rada przyjęli zalecenie w sprawie 
mobilności studentów, osób szkolących się, wolontariuszy, nauczycieli 
i szkoleniowców w obrębie Wspólnoty (2001 r.). Ponownie zdefiniowano w nim 
mobilność transnarodową w celach edukacyjnych jako nieodłączną część 
swobody przemieszczania się. Oprócz wspólnych środków ukierunkowanych na 
usunięcie przeszkód dla mobilności, w zaleceniu tym uwzględniono konkretne 
środki maj ące na celu ułatwienie mobilności wolontariuszy. Obejmowały 
one krajowe działania prawne i administracyjne, odpowiadające szczególnemu 
charakterowi działalności wolontariackiej; certyfikowanie wolontariatu jako 
narzędzia uznawania umiejętności; niedyskryminowanie wolontariuszy 
w ramach strategii politycznych dotyczących opieki zdrowotnej, ochrony 
socjalnej i opieki społecznej, a takŜe odróŜnianie wolontariatu od zatrudnienia 
płatnego. Wolontariuszy zdefiniowano jako uczestników programów EVS lub 
podobnych programów, podejmujących „działalność, która w szczególnym 
stopniu obejmuje solidarność, jest nienastawiona na zysk i niepłatna oraz 
umoŜliwia im zdobycie umiejętności społecznych i osobistych”64. 
 
Nie ulega wątpliwości, Ŝe w ramach polityki UE wolontariat jest uznawany za 
kształcenie „pozaformalne”. W związku z tym rezolucja Rady dotycząca 
uznawania wartości kształcenia nieformalnego i incydentalnego wśród 
młodzieŜy europejskiej (2006 r.) odnosi się równieŜ do młodych wolontariuszy. 
W rezolucji tej nie ma bezpośredniego odniesienia do wolontariuszy, lecz do 
osób aktywnie uczestniczących w pracy młodzieŜy i organizacjach 
młodzieŜowych, jak i w programie Komisji „MłodzieŜ w działaniu”. 
W dokumencie tym zachęca się państwa członkowskie i Komisję „do 
opracowania (...) przejrzystego i umoŜliwiającego dokonywanie porównań 
komponentu w ramach portfolio »Europass«, przeznaczonego specjalnie dla 
potrzeb młodzieŜy, słuŜącego rozpoznawaniu i uznawaniu umiejętności oraz 
kompetencji nabytych przez młodych ludzi w trakcie kształcenia nieformalnego 
i incydentalnego, który mógłby być załączany do świadectw lub stanowić 
integralną część świadectw lub innych zaświadczeń potwierdzających uzyskanie 
wykształcenia”65. Stanowiłoby to połączenie kształcenia nieformalnego 
i formalnego, co jest szczególnie waŜne w przypadku młodzieŜy mającej 
mniejsze szanse66. 
 
Grupa ekspertów stworzona w celu skontrolowania realizacji zalecenia z 2001 r. 
podkreśliła konieczność skoncentrowania się na poprawie jakości mobilności 
                                                      
64  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie mobilności studentów, 

osób szkolących się, wolontariuszy, nauczycieli i szkoleniowców w obrębie Wspólnoty 
(2001/613/WE). 

65  Rezolucja Rady i zgromadzonych w Radzie przedstawicieli rządów państw członkowskich dotycząca 
uznawania wartości kształcenia nieformalnego i incydentalnego wśród młodzieŜy europejskiej (2006/C 
168/01). 

66  Ibid.  
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transgranicznej w celach edukacyjnych i szkoleniowych, a nie jedynie na jej 
intensywności. Kolejne zalecenie zostało przyjęte w 2006 r. i obejmowało 
Europejską kartę na rzecz jakości mobilności. Przedstawione działania miały na 
celu dopilnowanie, aby kształcenie lub szkolenie za granicą było zaplanowane, 
przygotowane i odpowiednio wspierane. Uwzględniono takie aspekty, jak 
szkolenia językowe, opieka, uznawanie kwalifikacji oraz reintegracja67, 
a obowiązek zapewnienia wysokiej jakości doświadczeń związanych 
z mobilnością nałoŜono zarówno na kraj pochodzenia, jak i na kraj przyjmujący. 
W części dotyczącej potrzeb wolontariuszy (3.2) przedstawiono kryteria 
dotyczące jakości oraz to, w jaki sposób są one powiązane z wolontariuszami. 
 
W opublikowanej niedawno zielonej księdze pt. „Promowanie mobilności 
edukacyjnej młodych ludzi” (2009 r.) ponownie podkreśla się znaczenie 
traktowania mobilności w celach edukacyjnych jako reguły, a nie wyjątku, 
a takŜe ustosunkowano się do ustaleń i wsparcia koniecznych do jej 
propagowania w odniesieniu do młodych ludzi udających się do innego państwa 
członkowskiego lub poza UE w celach edukacyjnych lub szkoleniowych. 
Praktyki wolontariuszy ponownie wymieniono jako jedną z moŜliwości 
w zakresie mobilności edukacyjnej68. 
 
 
2.1.3. Europejski Rok Wolontariatu a oczekiwania 
zainteresowanych stron 
 
Jednym z ostatnich najwaŜniejszych wydarzeń w zakresie wolontariatu w UE 
było podjęcie decyzji o ustanowieniu roku 2011 „Europejskim Rokiem 
Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską” (mniej formalnie 
zwanym „Europejskim Rokiem Wolontariatu”). Inicjatywa ta została podjęta 
przez organizacje pozarządowe69, a odnośny wniosek Komisji70 poprzedzały 
róŜne konsultacje dotyczące ewentualnego zwiększenia roli UE w tym obszarze. 
Wniosek ten, zanim został ostatecznie przyjęty przez Radę, otrzymał poparcie 
Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów71, Europejskiego Komitetu 
                                                      
67  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie mobilności 

transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i kształcenia zawodowego: Europejska karta na rzecz 
jakości mobilności (2006/961/WE). 

68  Zielona księga Komisji Europejskiej z dnia 8 lipca 2009 r. pt. „Promowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi” (COM(2009)329 wersja ostateczna).  

69  Urzędnik ds. polityki młodzieŜowej – działalność wolontariacka młodych ludzi, mobilność transgraniczna 
i kształtowanie polityki opartej na dowodach, 7.5.2010. Stowarzyszenie europejskich sieci opowiadało się za 
tym przez dwa i pół roku. Europejskie Centrum Wolontariatu. Komunikat prasowy. Bruksela, 19.2.2009., 
http://www.cev.be/data/File/EYV_Press_Release_02_09_Joint.pdf [dostęp: 1.6.2010]. 

70  Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji Rady z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie 
Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.) (COM(2009)254 wersja ostateczna).  

71  Opinia Komitetu Regionów z dnia 9 i 10 lutego 2010 r. pt. „Europejski Rok Wolontariatu (2011 r.)” 
(2010/C 175/10). 
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Ekonomiczno-Społecznego72 oraz róŜnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego73. 
 
Określono cztery cele Europejskiego Roku Wolontariatu: 

1) tworzenie sprzyjającego otoczenia dla wolontariatu w UE; 
2) wzmacnianie pozycji organizacji wolontariackich i poprawa jakości 

wolontariatu; 
3) nagradzanie i uznawanie działalności wolontariackiej; oraz 
4) podnoszenie świadomości w odniesieniu do wartości i znaczenia 

wolontariatu 
 
Rok ten jest traktowany jako „szansa na wywarcie większego wpływu” oraz jako 
narzędzie „zwiększania wpływu istniejących strategii politycznych”. A konkretniej, 
planuje się organizowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz 
konferencji i imprez, a taakŜe przeprowadzenie analiz i badań74. 
 
Rozmowy przeprowadzone z zainteresowanymi stronami w róŜnych państwach 
członkowskich ujawniły wielkie oczekiwania związane z Europejskim Rokiem 
Wolontariatu. W wielu z nich podkreślano, Ŝe oczekuje się, iŜ inicjatywa ta 
doprowadzi do rozwoju krajowych ram z zakresu wolontariatu oraz do 
zwiększenia świadomości obywateli, a w niektórych oczekiwano nawet jeszcze 
powaŜniejszych zmian.  
 
Europejski Rok Wolontariatu zbiega się w czasie z polską i węgierską 
prezydencją w UE. Na Węgrzech, gdzie organizacje wolontariackie 
i wolontariusze wciąŜ borykają się ze spuścizną czasów komunizmu 
(zob. załącznik 6), rok ten moŜe stanowić okazję do zapewnienia bardziej 
powszechnego uznawania wolontariatu w społeczeństwie. Mogłoby to stanowić 
okazję do zmiany węgierskiej ustawy o działalności wolontariackiej w interesie 
publicznym, która nadaje zagranicznym wolontariuszom niejednoznaczny status 
prawny75. Podobnie na Litwie podjęto kroki na rzecz omówienia moŜliwości 
przygotowania ustawy dotyczącej wolontariatu, który obecnie jest działalnością 
nieuregulowaną76. Z kolei z uwagi na fakt, Ŝe Włochy były jednym z kilku 

                                                      
72  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie 

Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.) (COM(2009) 254 wersja ostateczna (2009/0072 (CNS)). 
73  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego 

Aktywność Obywatelską (rok 2011) (2010/37/EC). 
74  Ibid.  
75  Rozmowa z doradcą odpowiedzialnym za stosunki międzynarodowe w Departamencie ds. Dzieci i 

MłodzieŜy, Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy, Budapeszt, 25.3.2010. 
76  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos, Savanoryst÷ Lietuvoje – nykstanti 

vizija ar savanoriška veikla su perspektyva. Wilno, 26.5.2010. 
http://www.jrd.lt/go.php/lit/Savanoryste_Lietuvoje__nykstanti_vizija_/751 [dostęp: 25.5.2010]. Uwaga: polskie 
tłumaczenia niepolskich tytułów moŜna znaleźć w bibliografii umieszczonej na końcu sprawozdania. 
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państw członkowskich uczestniczących w pilotaŜowym ogólnoeuropejskim 
projekcie z zakresu słuŜby cywilnej AMICUS (zob. załącznik 2), zdaniem 
urzędnika włoskiej słuŜby cywilnej za granicą rok 2011 będzie początkiem 
europejskiej słuŜby obywatelskiej77, będącej ogólnoeuropejskim programem 
z zakresu działalności wolontariackiej. 
 
Zdaniem irlandzkiego członka delegacji w KR-ze, który przewodniczył 
w Komitecie Regionów Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej zajmującej 
się opracowaniem dwóch opinii KR-u dotyczących wolontariatu, Europejski 
Rok Wolontariatu stanowi okazję do rozpoczęcia rozmów na temat o wiele 
bardziej złoŜonych kwestii utrudniających wolontariat transgraniczny w UE. 
Kwestie te miałyby obejmować moŜliwość wprowadzenia jednolitego statusu 
prawnego wolontariuszy we wszystkich państwach członkowskich, ramy 
ochrony socjalnej dla wolontariuszy, wspólne przepisy imigracyjne oraz 
procedury rozliczeniowe78.  
 
Z kolei koordynator Roku z ramienia KE zauwaŜył, Ŝe nie naleŜy spodziewać 
się wyjątkowych rezultatów79. Realizacja programu Europejskiego Roku 
Wolontariatu zaleŜy od państw członkowskich – ich krajowych organów 
koordynujących i innych zainteresowanych stron. W związku z tym wsparcie 
polityczne ze strony państw członkowskich ma podstawowe znaczenie dla 
powodzenia kampanii, co wykazano w ocenie ex ante Europejskiego Roku 
Wolontariatu (2011 r.)80. 
 
Wyniki Europejskiego Roku Wolontariatu poznamy w przyszłości. W następnej 
części przeanalizowano moŜliwości podjęcia działań wspierających 
i propagujących transgraniczną działalność młodych ludzi na róŜnych 
szczeblach, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania w UE. W rozdziale 3 
dokonano przeglądu obecnej sytuacji w zakresie transgranicznych wymian 
młodzieŜy w UE. 
 
 

2.2. Unijna wartość dodana w ułatwianiu funkcjonowania 
wolontariatu transgranicznego 
 
W czym przejawia się unijna wartość dodana w przyczynianiu się do 
ułatwiania funkcjonowania wolontariatu transgranicznego? Celem UE jest 
                                                      
77  Rozmowa z urzędnikiem Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), Rzym, 22.3.2010.  
78  Irlandzki członek Komitetu Regionów, 27.5.2010.  
79  Rozmowa z urzędnikiem ds. polityki dotyczącej obywatelstwa: Europa dla obywateli (koordynator 

Europejskiego Roku Wolontariatu (2011 r.)), KE, DG EAC (obecnie przeniesiony do DG ds. 
Komunikacji Społecznej), Bruksela, 20.1.2010. 

80  Ibid. 
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wspieranie zgodności programów krajowych oraz aktywne sprzyjanie 
stosowaniu zasady pomocniczości w odniesieniu do wolontariatu 
w otoczeniu formalnym, tj. w ramach organizacji. W związku z tym 
wszystkie szczeble polityczne – lokalny, regionalny, krajowy i europejski – 
mogą przyczynić się do stworzenia lepszych moŜliwości i usunięcia 
przeszkód dla wolontariuszy transgranicznych. W tej części dokonano 
przeglądu róŜnych działań, których podjęcie proponuje się, lub które juŜ 
podjęto na poszczególnych szczeblach. 
 
Za pomocą klasyfikacji stworzonej przez amerykańskich psychologów – 
Suzanne C. Thompson i Jennifer Pitts – w 1992 r. włoski psycholog i badacz 
zagadnienia wolontariatu Piero Paolicchi wyróŜnił następujące rodzaje 
wsparcia wolontariatu: emocjonalne, informacyjne i instrumentalne. Jego 
zdaniem wsparcie dla wolontariuszy ma zazwyczaj charakter instrumentalny, 
chociaŜ w niektórych sytuacjach inne rodzaje wsparcia mogą być tak samo lub 
bardziej istotne81. W odniesieniu do róŜnych szczebli kształtowania polityki 
naleŜy określić zrównowaŜone połączenie tych trzech rodzajów wsparcia, 
a koncentrując się na jednym z nich nie naleŜy zaniedbywać pozostałych. Na 
przykład na róŜnych szczeblach administracji moŜliwe jest wspieranie 
budowania potencjału organizacji wolontariackich, poniewaŜ często brakuje im 
umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu82. 
 
Większość podstawowych warunków prawnych i politycznych na rzecz 
stworzenia otoczenia przyjaznego dla działalności wolontariackiej młodych 
ludzi musi zostać stworzona na szczeblu krajowym. W zakresie kompetencji 
państw członkowskich leŜy propagowanie wolontariatu i zapewnianie równego 
dostępu do moŜliwości prowadzenia działalności wolontariackiej poprzez 
wspieranie wolontariatu wśród grup zmarginalizowanych lub grup, które 
zazwyczaj nie zajmują się wolontariatem. Państwa członkowskie mogą na 
przykład zdecydować o włączeniu wolontariatu w ramy istniejących programów 
w zakresie polityki dotyczącej młodzieŜy83, a takŜe uwzględniać go podczas 
przemówień o stanie państwa84, co byłoby przykładem waŜnego, symbolicznego 

                                                      
81  Piero Paolicchi, Narratives of volunteering [Wolontariat – opis przypadków] w Journal of Moral 

Education, 1995 r., 24(2), s. 159–173. 
82  Technisches Hilfswerk, The Promotion of Volunteer work in Civil Protection in the EU Member States 

and EEA countries on the basis of the recommendation of common standards [Propagowanie 
wolontariatu w ramach ochrony ludności w państwach członkowskich UE i krajach EOG na podstawie 
zalecenia dotyczącego wspólnych norm]. Raport z projektu. Bonn, 2006 r., s. 25. http://www.eu-
volunteers.net/004/final%20report.pdf [dostęp: 2.4.2010]. 

83  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w 
sprawie realizacji wspólnych celów dotyczących działań młodzieŜy w ramach wolontariatu (2008/C 241/01). 

84  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca, Unia 
Międzyparlamentarna i Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, Volunteerism and 
legislation: A guidance note [Wolontariat a ustawodawstwo: wytyczne], 2001 r., s. 24. Dostępne 
w internecie pod adresem: http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2003/Guidance_Note_en.pdf. 
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uznania. W niektórych państwach członkowskich istnieją juŜ strategie i budŜety 
przeznaczone na propagowanie wolontariatu. 
 
Opracowanie i wdraŜanie odpowiednich przepisów prawnych regulujących 
kwestie wypadków i chorób wolontariuszy (związanych z wykonywaniem przez 
nich działalności wolontariackiej), jak równieŜ kwestię ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, leŜy w zakresie kompetencji krajowych85. Z uwagi 
na to, Ŝe naleŜy podejmować wysiłki na rzecz ochrony praw wolontariuszy do 
bezpiecznego, pewnego i zdrowego środowiska pracy oraz do prawa do 
uzyskiwania podstawowego wsparcia umoŜliwiającego utrzymanie się, prawa 
i obowiązki wolontariuszy i organizacji ich przyjmujących mogłyby być 
określane w prawie krajowym86. Tworzenie ram umoŜliwiających łączenie Ŝycia 
rodzinnego, zawodowego i wolontariatu równieŜ jest kwestią, którą moŜna by 
omówić na szczeblu krajowym87. 
 
Twierdzi się, Ŝe krajowe programy z zakresu wolontariatu powinny obejmować 
więcej moŜliwości prowadzenia wolontariatu transgranicznego. Ułatwiłoby to 
propagowanie wolontariatu zagranicznego88. Na przykład odbycie słuŜby 
wolontariackiej za granicą jest juŜ moŜliwe w ramach niemieckich i włoskich 
programów krajowych (zob. studia przypadku w załącznikach 3 i 2). Ponadto 
w ramach niemieckich krajowych programów z zakresu słuŜby obywatelskiej 
dla młodzieŜy Freiwilliges Sociales Jahr (FSJ) i Freiwilliges Ökologisches Jahr 
(FÖJ) umoŜliwia się zagranicznym wolontariuszom przyjazd do Niemiec w celu 
prowadzenia działalności wolontariackiej. Podobną moŜliwość oferuje się 
w ramach nowego programu francuskiej słuŜby obywatelskiej89.  
 
Przedstawiono wiele sugestii dotyczących bodźców, jakie moŜna by 
wykorzystać w celu propagowania wolontariatu na szczeblu krajowym. 
W miarę moŜliwości moŜna by wprowadzić zwolnienia organizacji 
wolontariackich zarejestrowanych w UE z podatku VAT od zakupów 
przeznaczonych na realizację celów tych organizacji90. MoŜna by równieŜ 
rozwaŜyć wprowadzenie innych zwolnień podatkowych dla wolontariuszy 
i organizacji, jak i zniŜek dla wolontariuszy za przejazdy środkami transportu 
                                                      
85  Ibid. 
86  Ibid, s. 19. 
87  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu 

w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej.  
88  Wniosek Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. dotyczący zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych 

wolontariuszy w Europie (COM(2008)424).  
89  Amandine Hubert, Departament ds. MłodzieŜy, Organizacje ds. Edukacji „Pozaformalnej” 

i Wolontariatu, Presentation of the French framework: The Civic Service [Przedstawienie ram 
obowiązujących we Francji: słuŜba obywatelska]. Prezentacja z drugiego posiedzenia grupy ekspertów 
ds. wdraŜania zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych wolontariuszy. Bruksela, 9.3.2010. 

90  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu 
w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej.  
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publicznego oraz innych zachęt finansowych91. Wolontariusze i ich rodziny nie 
powinni być pozbawiani świadczeń socjalnych, które otrzymywaliby, gdyby 
nie zajmowali się działalnością wolontariacką92. W niektórych krajach, takich 
jak Wielka Brytania i Niemcy, istnieje moŜliwość uznania wolontariatu za 
osiągnięcie waŜne w ramach kształcenia formalnego (zob. studia przypadków 
w załącznikach 4 i 3).  
 
Władze regionalne i lokalne są najbliŜej organizacji zajmujących się 
wolontariatem, młodych wolontariuszy oraz potencjalnych wolontariuszy, 
w tym osób mających mniejsze szanse. W wielu państwach członkowskich 
władze te są bezpośrednio odpowiedzialne za kształtowanie polityki dotyczącej 
młodzieŜy oraz za organizowanie aktywności młodych ludzi. W związku z tym 
dysponują one ogromnym potencjałem w zakresie propagowania wolontariatu 
wśród młodych ludzi i zachęcania do prowadzenia wymian wolontariuszy93. KR 
zalecił zatem zbieranie bardziej dokładnych danych statystycznych na temat 
działalności wolontariackiej na tym szczeblu, aby wspierać rozwój 
infrastruktury wolontariackiej, oraz propagowanie wolontariatu przez agencje 
administracji publicznej, podkreślając jednocześnie znaczenie zachowania 
niezaleŜności sektora wolontariatu94. 
 
MoŜliwe byłoby uproszczenie procedur administracyjnych przy jednoczesnym 
zachowaniu kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych, a władze mogłyby 
wspomóc organizacje wolontariackie w dostępie do finansowania95. Władze 
regionalne mogłyby wprowadzić środki polityczne zapewniające ochronę prawa 
wolontariuszy do uzyskiwania niezbędnych informacji, szkolenia, nadzoru 
i wsparcia96. 
 
Z uwagi na to, Ŝe system prawny w UE nie przewiduje harmonizacji krajowych 
systemów w obszarze wolontariatu, naleŜy raczej wspierać współpracę między 
istniejącymi programami w państwach członkowskich, a nie ich ujednolicanie97. 
W wielu dokumentach UE dotyczących polityki podkreśla się, naleŜy 
utrzymywać i dalej rozwijać Ŝe róŜnorodność działalności wolontariackiej 
                                                      
91  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca, Unia 

Międzyparlamentarna i Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, s. 22. 
92  Ibid., s. 15. 
93  Opinia Komitetu Regionów z dnia 26 listopada 2008 r. pt. „Wniosek dotyczący zalecenia Rady 

w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Europie”. 
94  Opinia Komitetu Regionów z dnia 7 lutego 2008 r. pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-

gospodarczą”. 
95  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu 

w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej.  
96  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca, Unia 

Międzyparlamentarna i  Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, s. 19. 
97  Wniosek Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. dotyczący zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych 

wolontariuszy w Europie. 
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i systemów wolontariackich98. Instytucje UE, które nie dąŜą do zmniejszenia 
róŜnorodności systemów wolontariackich, aktywnie zachęcają państwa 
członkowskie do angaŜowania się we wspieranie wolontariatu transgranicznego 
z uwagi na to, Ŝe władze krajowe, regionalne i lokalne zazwyczaj zajmują się 
wolontariatem lokalnym. W związku z tym moŜna by zaproponować stworzenie 
platformy, która ułatwiłaby państwom członkowskim zawieranie dwustronnych 
i wielostronnych umów oraz nawiązywanie partnerstw99. 
 

Wartość dodana działań UE to zapewnianie moŜliwości „czerpania korzyści 
z wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi”100. Wymiana informacji i sprawdzonych rozwiązań oraz 
tworzenie norm są szczególnie przydatne w dąŜeniu do zagwarantowania 
sprawiedliwego traktowania wolontariuszy, zabezpieczenia ich praw socjalnych, 
zapewniania ram dla szkolenia wolontariuszy (w tym szkolenia językowego) 
oraz uznawania ich umiejętności. 
 

KR zaapelował do UE o zwrócenie uwagi na wolontariat nie tylko w ramach 
programów bezpośrednio ukierunkowanych na działalność wolontariacką 
(takich jak „MłodzieŜ w działaniu”, „Grundtvig” lub polityka dotycząca 
obywatelstwa), lecz równieŜ w ramach innych strategii politycznych UE101. Na 
przykład uznanie równowartości pienięŜnej wolontariatu jako swego rodzaju 
współfinansowania w ramach programów finansowych z funduszy UE mogłoby 
pomóc w rozpowszechnianiu uznawania gospodarczego znaczenia wolontariatu. 
Ponadto sugeruje się stworzenie europejskiego programu wolontariatu dla 
wszystkich grup wiekowych102. Włączenie wolontariatu do kategorii 
i kompetencji uwzględnionych w curriculum vitae Europass103 byłoby 
korzystne, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę edukacyjną. 
 

Jednocześnie Eurostat mógłby gromadzić dane dotyczące ogólnounijnej 
działalności wolontariackiej i propagować przeprowadzanie badań w sektorze 
wolontariatu104, poniewaŜ obecnie większość danych dotyczących wolontariatu 
                                                      
98  Ibid. 
99  Ibid. 
100  Dokument roboczy słuŜb Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku 

Wolontariatu (2011 r.): Ocena ex ante. 
101  Opinia Komitetu Regionów z dnia 7 lutego 2008 r. pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-gospodarczą”; 

opinia Komitetu Regionów z dnia 9 i 10 lutego 2010 r. pt. „Europejski Rok Wolontariatu (2011 r.)”. 
102  „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-gospodarczą”; rozmowa z urzędnikiem łącznikowym 

(byłym wolontariuszem EVS w Chorwacji) w CSVnet – włoskiej Krajowej Federacji Ośrodków 
Wsparcia Wolontariatu, Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV), Bruksela, 19.1.2010. 

103  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu 
w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej. 

104  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu 
w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej; opinia Komitetu Regionów z dnia 7 lutego 2008 r. 
pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-gospodarczą”; Europejskie Centrum Wolontariatu, 
General Assembly Conference „Putting volunteering on the economic map of Europe” [Konferencja 
Zgromadzenia Ogólnego, „Umieszczenie wolontariatu na gospodarczej mapie Europy], s. 19.  
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nie umoŜliwia dokonania analizy porównawczej między poszczególnymi 
państwami członkowskimi. Dzieje się tak z uwagi na róŜne definiowanie 
działalności wolontariackiej, a takŜe róŜne metody i techniki stosowane w celu 
zbierania informacji. Ogólnie rzecz biorąc wielokrotnie powtarzano potrzebę 
przeprowadzenia bardziej dogłębnych badań dotyczących wolontariatu. 
 
UE mogłaby stanowić waŜną platformę działań dotyczących zwiększania 
świadomości w zakresie wolontariatu. Europejskie Centrum Wolontariatu 
(CEV) proponowało, aby UE wprowadziła karty wolontariuszy, nagrody dla 
wolontariuszy oraz inne publiczne oceny105, przy czym Europejski Rok 
Wolontariatu (2011 r.) umoŜliwi podejmowanie takich działań. Ponadto nagroda 
dla najbardziej przyjaznego dla wolontariuszy miasta, organu władz lokalnych 
lub regionalnych ustanowiona na szczeblu Wspólnoty i poszczególnych państw 
członkowskich106 mogłaby łączyć wszystkie trzy róŜne szczeble z korzyścią dla 
widoczności wolontariatu w społeczeństwie. Proponowane wprowadzenie 
inicjatywy dotyczącej finansowania w ramach programu partnerstwa miast, 
współfinansowanego przez UE, w celu umoŜliwienia wymiany wolontariuszy 
między miastami partnerskimi równieŜ ułatwiłoby osiągnięcie synergii między 
działaniami podejmowanymi na szczeblu europejskim i lokalnym107. 
 
Jak jednak podkreślono juŜ w róŜnych kontekstach, najwaŜniejszą zasadą 
w propagowaniu wolontariatu jest to, Ŝe nie powinien on zastępować 
zatrudnienia lub być z nim mylony108. Wolontariat nie powinien równieŜ 
zastępować usług publicznych zapewnianych przez rządy109. W związku z tym, 
jak zaleca Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa 
i Czerwonego PółksięŜyca, Unia Międzyparlamentarna i Program 
Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, prawo pracy powinno jasno określać, 
Ŝe rekompensata za pracę w ramach wolontariatu nie wchodzi w zakres 
koncepcji pracy płatnej, oraz gwarantować, Ŝe wolontariat nie będzie 
wykorzystywany jako „zasłona” dla nielegalnej, nisko opłacanej pracy. Bardzo 
waŜne jest, aby przepisy wyłączały rekompensatę dla wolontariuszy z ogólnych 

                                                      
105  Europejskie Centrum Wolontariatu, konferencja MOVE – „Wzajemne uznawanie umiejętności 

i kompetencji zdobytych w ramach wolontariatu: Ku europejskiej debacie” – zorganizowana przez 
Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV) we współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym (EKES) i Komisją Europejską, s. 18.  

106  Opinia Komitetu Regionów z dnia 9 i 10 lutego 2010 r. pt. „Europejski Rok Wolontariatu (2011 r.)”. 
107  Opinia Komitetu Regionów z dnia 7 lutego 2008 r. pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-

gospodarczą”. 
108  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie z dnia 

15 listopada 2004 r. w sprawie wspólnych celów w zakresie działań młodzieŜy w ramach wolontariatu, 
rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 
2007 r. w sprawie realizacji wspólnych celów dotyczących działań młodzieŜy w ramach wolontariatu. 

109  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu 
w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej; zalecenie Rady z dnia 20 listopada 2008 r. 
w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Unii Europejskiej. 
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systemów podatkowych, poniewaŜ ich włączenie zmniejszałoby i tak niewielkie 
kwoty, jakie otrzymują wolontariusze. Stwierdzono takŜe, Ŝe wynagrodzenie 
minimalne nie powinno odnosić się do organizacji nienastawionych na zysk110, 
ale wdroŜenie takiej koncepcji byłoby trudne i mogłoby uniemoŜliwi ć 
rozróŜnianie między wolontariatem a zatrudnieniem w sektorze non-profit. 
 
MoŜna to zatem postrzegać w kategoriach zarówno wyzwań, jak i moŜliwości 
dla polityki dotyczącej wolontariatu na wszystkich szczeblach. UE, rządy 
krajowe i regionalne organy administracyjne muszą działać tak, aby umoŜliwi ć 
wszystkim obywatelom – bez względu na posiadane środki finansowe – 
zajmowanie się działalnością wolontariacką, jeśli sobie tego Ŝyczą111. Zalecenia 
dotyczące polityki zamieszczono na końcu niniejszego raportu, natomiast 
wyzwania te przeanalizowano bardziej szczegółowo w kolejnym rozdziale (3.4). 

                                                      
110  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca, Unia 

Międzyparlamentarna i Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, s. 12. 
111  Ibid, s. 19. 
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3. Ocena panującej w Europie sytuacji 
w zakresie wolontariatu transgranicznego 
 
W trzeciej części niniejszego sprawozdania przedstawiono najwaŜniejsze 
wnioski z przeprowadzonej analizy źródeł i rozmów, ustrukturyzowane zgodnie 
z tematami badawczymi. Zalecenia sporządzono w oparciu o ocenę panującej 
sytuacji. W niniejszym rozdziale przeanalizowano pięć obszernych tematów. 
W pierwszej części przedstawiono społeczno-ekonomiczny profil młodych 
wolontariuszy transgranicznych oraz omówiono czynniki motywujące ich do 
udziału w programach z zakresu wolontariatu międzynarodowego. W drugiej 
części omówiono potrzeby młodych (potencjalnych) wolontariuszy 
transgranicznych, jakie podczas rozmów wyrazili sami wolontariusze oraz 
osoby posiadające znaczne doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi 
wymianami. W trzeciej części podsumowano korzyści wolontariatu zarówno dla 
samych wolontariuszy, jak i dla społeczeństw wysyłających i przyjmujących. 
Czwarta część zawiera analizę róŜnych wyzwań stojących przed wolontariatem 
transgranicznym, które podzielono na kilka grup. Na koniec dokonano 
przeglądu róŜnych programów krajowych, w których przypadku brak zgodności 
powoduje pewne problemy dla wolontariatu transgranicznego.  
 
 

3.1. Charakterystyka i czynniki motywujące młodych 
wolontariuszy transgranicznych 
 
Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, co to znaczy być 
wolontariuszem i jakie czynniki motywują do prowadzenia działalności 
wolontariackiej za granicą. Odpowiedzi na te pytania szukano równieŜ podczas 
debat akademickich. PoniŜej przedstawiono krótki przegląd prowadzonych 
niedawno dyskusji na ten temat w celu odzwierciedlenia róŜnych 
i zmieniających się sposobów postrzegania wolontariatu transgranicznego. 
 
W ramach róŜnych badań koncentrowano się na typach osobowości, które są 
bardziej skłonne do podejmowania działalności wolontariackiej. RównieŜ 
w opracowaniach akademickich zajmowano się róŜnymi rodzajami 
wolontariatu, profili wolontariuszy i czynników motywujących112. Omri Gillath 
i in. dokonali analizy altruizmu wolontariuszy z perspektywy psychologicznej, 
                                                      
112  Np. Sara Dolnicar i Melanie Randle, What Motivates Which Volunteers? Psychographic Heterogeneity 

Among Volunteers in Australia [Co motywuje poszczególnych wolontariuszy? Psychograficzna 
róŜnorodność wolontariuszy w Australii]. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations, 2007 r., 18(2), 135–155; Lora D. Allison, Morris A. Okun i Kathy S. Dutridge, 
Assessing Volunteer Motives: A Comparison of an Open-ended Probe and Likert Rating Scales [Ocena 
czynników motywujących wolontariuszy: porównanie sondy otwartej i skali ocen Likerta]. Journal of 
Community & Applied Social Psychology, 2002 r., 12(4), 243–255. 
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odnosząc go do teorii przywiązania113. Z kolei Sara Dolnicar i Melanie Randle 
wyróŜniły „wolontariuszy klasycznych” (zmotywowanych najpierw przez 
„robienie czegoś wartościowego; później satysfakcję osobistą; a następnie 
pomoc innym”), „wolontariuszy oddanych” (motywowanych wszystkimi 
powyŜszymi czynnikami), „wolontariuszy zaangaŜowanych osobiście” (którzy 
dołączają do organizacji lub sprawy poprzez związki osobiste), „wolontariuszy 
kierujących się satysfakcją osobistą”, „altruistów” oraz „wolontariuszy 
niszowych” (których motywują czynniki specjalne, takie jak zdobycie 
doświadczenia zawodowego)114. 
 
Pomimo tej róŜnorodności niektórzy autorzy podkreślali, Ŝe wolontariat 
w coraz większym stopniu jest powiązany z czynnikami motywującymi 
odnoszącymi się do moŜliwości rozwoju kariery i rozwoju osobistego – zdaje 
się on stawać inwestycją115. Kilku autorów podkreślało, Ŝe wolontariat 
zagraniczny przestał być aktywnością popularną wśród osób chcących uciec od 
kultury „konsumpcjonizmu”, a stał się etapem kariery, który zwiększa 
przyszłe moŜliwości i rozwija umiejętności uznawane zarówno przez 
pracodawców, jak i całe społeczeństwo. Jakkolwiek niektórzy autorzy 
powaŜnie krytykują to, czym stał się wolontariat zagraniczny, naleŜy 
zaznaczyć, Ŝe ostatnie wydarzenia w dziedzinie wolontariatu 
międzynarodowego sprawiły, iŜ stał się on bardziej atrakcyjny dla wielu osób 
oraz doprowadziły do stworzenia dodatkowych moŜliwości dla kaŜdego, aby 
lepiej poznać samego siebie poprzez wolontariat. 
 
Na poświęconym tematyce wolontariatu międzynarodowego portalu Transitions 
abroad równieŜ podkreśla się, Ŝe wolontariat międzynarodowy – pomimo iŜ 
wcześniej był zdominowany przez pomoc humanitarną i projekty charytatywne 
– zmienia swoje oblicze. Po pierwsze coraz większa liczba osób jest 
zainteresowana wolontariatem krótkoterminowym (lub tzw. „wakacjami 
z wolontariatem”, które zaczęto określać mianem „wolonturystyki”)116. Zamiast 

                                                      
113  Omri Gillath i in., Attachment, caregiving, and volunteering: Placing volunteerism in an attachment-

theoretical framework [Przywiązanie, opieka i wolontariat: wolontariat w ramach teorii przywiązania]. 
Personal Relationships, 2008 r., 12(4), 425–446. 

114  Dolnicar, s. 135. 
115  Na przykład John Wilson i Marc Musick przytaczali fragmenty róŜnych ankiet, wskazujące na to, Ŝe 

mniej więcej jedna trzecia wolontariuszy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wiąŜe swoje 
oczekiwania dotyczące wolontariatu z moŜliwością zdobycia nowych przydatnych kontaktów, które 
pomogą im w karierze, oraz z moŜliwości zdobycia nowych umiejętności. John Wilson i Marc Musick, 
Doing well by doing good: Volunteering and occupational achievement among American women [Mieć 
się dobrze, czyniąc dobro: wolontariat a osiągnięcia zawodowe amerykańskich kobiet]. The 
Sociological Quarterly, 2003 r., 44(3), s. 434 (433–450). 

116  Volker Poelzl, The Changing Face of International Volunteering: Trends in Volunteer Opportunities 
Abroad [Zmieniające się oblicze wolontariatu międzynarodowego: tendencje w zakresie moŜliwości 
prowadzenia działalności wolontariackiej za granicą]. Transitions abroad, 2008 r., 
http://www.transitionsabroad.com/listings/work/volunteer/articles/trends_in_volunteering_abroad.shtml 
[dostęp: 11.5.2009]. 
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podejmować zobowiązania długoterminowe, osoby te chcą udzielać pomocy „na 
zamówienie”117. Z drugiej strony nawet długoterminowy wolontariat moŜe być 
atrakcyjny z uwagi na to, Ŝe – w odróŜnieniu do standardowych 
długoterminowych wakacji – oferuje bliŜszy kontakt z miejscową ludnością. Po 
drugie – z uwagi na to, Ŝe bezpieczeństwo staje się kwestią o największym 
znaczeniu – istnieje rynek działalności wolontariackiej, oferujący „stosunkowo 
przyjemne i łatwe” zajęcia. Po trzecie – z uwagi na to, Ŝe wolontariat staje się 
coraz bardziej powszechny, a zapotrzebowanie na moŜliwości z zakresu 
wolontariatu rośnie – od wolontariuszy wymaga się mniejszego zaangaŜowania 
i niŜszych kwalifikacji118. Działalność wolontariacka motywowana chęcią 
zdobycia nowego, ekscytującego doświadczenia róŜni się od jej pierwotnego 
celu, tj. pomagania innym. 
 
Twierdzi się, Ŝe granice między wolontariatem, turystyką i krótkoterminową 
pracą za granicą stają się coraz mniej wyraźne. Zdaje się to w większym 
stopniu dotyczyć wolontariatu na innych kontynentach, który jest bardziej 
kosztowny i postrzegany jako bardziej „egzotyczny”, niŜ wolontariat 
w Europie. Rozwój mobilności wolontariuszy w Europie wiąŜe się 
z mniejszym ryzykiem, poniewaŜ w mniejszym stopniu przyciąga 
„poszukiwaczy przygód” lub osoby mogące wywoływać konflikty 
i nieporozumienia w kraju przyjmującym z uwagi na ich naiwne pragnienie 
osiągnięcia szybkiej zmiany poprzez „reformowanie” lokalnych zwyczajów. 
W takich przypadkach uprzedzenie do wolontariuszy uniemoŜliwia im 
nawiązanie kontaktów z miejscową ludnością, a ich słuŜba jest postrzegana 
jako przynosząca więcej szkód niŜ poŜytku119. Wolontariat transgraniczny 
w Europie przyczynia się do budowania toŜsamości europejskiej i nie moŜe 
odtwarzać głębokich róŜnic istniejących między krajami tzw. „pierwszego” 
i „trzeciego świata”. WciąŜ jednak istnieje ryzyko, Ŝe młodzi wolontariusze 
z państw Europy Zachodniej, posiadających ponoć silne tradycje w zakresie 
wolontariatu i demokracji, mogą czuć się lepsi od swoich rówieśników 
z byłych krajów komunistycznych. 
 
W tym kontekście główne rozwaŜania dotyczą tego, czy wolontariusze 
transgraniczni są motywowani czynnikami o charakterze altruistycznym, czy 
egocentrycznym. Jednak nie naleŜy tworzyć rozróŜnienia między 
„egoistycznymi” a „altruistycznymi” czynnikami motywującymi. 
W rzeczywistości decyzja o zostaniu wolontariuszem opiera się na wielu 

                                                      
117  Lesley Hustinx, Weakening Organizational Ties? A Classification of Styles of Volunteering in the 

Flemish Red Cross [Słabnące więzy organizacyjne? Klasyfikacja rodzajów wolontariatu w ramach 
Flamandzkiego Czerwonego KrzyŜa]. Social Service Review, 2005, s. 625 (624–652). 

118  Poelzl. 
119  Bernardinai.lt, Jaunimo nedarbas: Kolpingo patirtis. 2010 r., http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010.5-18-

jaunimo-nedarbas-kolpingo-patirtis/44910 [dostęp: 3.6.2010]. 
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osobistych czynnikach motywujących, które zazwyczaj zawierają zarówno 
wartości altruistyczne, jak i chęci o charakterze bardziej egocentrycznym. 
 
 
3.1.1 Społeczno-ekonomiczny profil wolontariuszy 
transgranicznych w Europie 
 
Dane pochodzące z bazy wolontariatu europejskiego (EVS) oraz wnioski 
z przeprowadzonych rozmów wskazują na to, Ŝe typowy uczestnik programów 
z zakresu transgranicznej działalności wolontariackiej to młoda, dobrze 
wykształcona kobieta, pochodząca ze stosunkowo zamoŜnej rodziny. W tej 
części dokonano bardziej szczegółowej analizy społeczno-ekonomicznego 
profilu typowego młodego wolontariusza transgranicznego, aby następnie zająć 
się kwestią czynników motywujących do zajęcia się wolontariatem.  
 
Trudno jest ocenić średni wiek wolontariuszy transgranicznych w Europie 
z uwagi na niewielką ilość dostępnych informacji, ale dane EVS wskazują na to, 
Ŝe większość wolontariuszy EVS jest w wieku 22–26 lat120 (pomimo Ŝe 
formalny przedział wiekowy jest szerszy). Młodzi ludzie zazwyczaj decydują się 
na udział w programie wolontariackim w okresach „progowych”: w większości 
przypadków po ukończeniu szkoły średniej lub wyŜszej. 
 
Dominującą tendencją w Europie jest prowadzenie działalności wolontariackiej 
po ukończeniu studiów. W związku z tym kolejną cechą charakteryzującą 
wolontariuszy transgranicznych w UE jest wyŜsze wykształcenie. Jak 
wykazano w ocenie programu „MłodzieŜ”, 75% młodych ludzi, którzy 
uczestniczyli w programach EVS w latach 2000–2006, miało wyŜsze 
wykształcenie, a jedynie niewielka część ukończyła szkoły zawodowe121. 
W badaniach dotyczących wolontariatu, które przeprowadzono we Włoszech, 
w Niemczech, Francji, Czechach i Polsce, równieŜ wykazano, Ŝe większość 
wolontariuszy była dobrze wykształcona122. Potwierdzono to równieŜ we 
wszystkich wykonanych studiach przypadków (zob. załączniki 1–7). 

                                                      
120  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, Akcja 2 (EVS), Bruksela, 19.1.2010. 
121  Sacha Koppert i in., Final External Evaluation of the YOUTH Community Action Programme 2000–

2006 [Końcowa zewnętrzna ocena wspólnotowego programu działań „MŁODZIEś” 2000–2006]. 
Sprawozdanie końcowe. 2007 r., s. 90. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ evalreports/youth/2007/prog/report_en.pdf. 

122  Regine Schröer, Youth civic service in Europe: comparison of policies and programmes – France, Germany, 
Italy, Czech Republic, Poland and at European level [SłuŜba cywilna młodych w Europie. Strategie polityczne 
i programy: we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Czechach, w Polsce i na szczeblu europejskim], 
w: Howard Williamson, Bryony Hoskins i Philipp Boetzelen (red.), Charting the landscape of European youth 
voluntary Activities [Zarys działalności wolontariackiej europejskiej młodzieŜy]. Strasburg: Wydawnictwo 
Rady Europy, 2005 r., s. 90 (81–105). Dostępne w internecie pod adresem: http://youth-
partnership.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Voluntary/2005_charting_ 
landscape_voluntary_coepub.pdf 



51 
 

Jednak średni wiek wolontariuszy jest zróŜnicowany w poszczególnych 
państwach UE. MoŜna równieŜ zauwaŜyć róŜnicę między „starymi” a „nowymi” 
państwami członkowskimi UE. Młodzi ludzie z UE-15 dość często decydują się 
na udział w programach z zakresu działalności wolontariackiej równieŜ po 
ukończeniu szkoły średniej. Z drugiej strony grupa ta stanowi jedynie niewielki 
odsetek uczestników programów z zakresu transgranicznej działalności 
wolontariackiej pochodzących z Europy Wschodniej. Polacy, Węgrzy czy 
Litwini są bardziej skłonni do zajmowania się wolontariatem transgranicznym 
w trakcie trwania studiów lub po ich ukończeniu123.  
 
Jednym z moŜliwych powodów takiego stanu rzeczy moŜe być sytuacja 
panująca na rynku szkolnictwa wyŜszego. W takich krajach, jak Niemcy, gdzie 
liczba kandydatów na studia wyŜsze jest o wiele większa, niŜ liczba dostępnych 
miejsc, absolwenci szkół średnich muszą „zapełnić” okres między szkołą 
średnią a studiami jakimś innym tymczasowym zajęciem, w związku z czym 
wielu wolontariuszy transgranicznych ma tylko 19 lat (zob. załącznik 3). 
Niemniej jednak waŜne jest równieŜ nastawienie opinii publicznej. W Europie 
Zachodniej społecznie akceptowane jest zrobienie sobie „przerwy” w celu 
zastanowienia się nad przyszłością, nad wyborem kierunku studiów i ścieŜki 
kariery, a wolontariat moŜe być traktowany jako rozsądne rozwiązanie w tym 
okresie. Z kolei wiele osób z Europy Wschodniej zdaje się postrzegać okres 
poświęcony na wolontariat w pełnym wymiarze czasu pracy za nieproduktywny, 
który moŜna by lepiej wykorzystać poprzez zdobycie stopnia formalnego lub 
wejście na rynek pracy. Panuje równieŜ znaczna presja społeczna, aby od razu 
po ukończeniu szkoły średniej rozpocząć naukę na studiach wyŜszych.  
 
Młodzi ludzie, którzy decydują się na udział w programach z zakresu 
wolontariatu transgranicznego w większości pochodzą z wyŜszej klasy 
społecznej i w związku z tym są w stanie uiścić opłaty związane z programem 
lub pokryć wszelkie inne koszty, jak koszty utrzymania, podróŜy itp.124. WyŜsze 
wykształcenie i wyŜszy status społeczny często są ze sobą powiązane 
i wzmacniają się wzajemnie. Z kolei osobom pochodzącym ze środowisk 
znajdujących się w mniej korzystnym połoŜeniu często brakuje umiejętności 
i doświadczenia, które ułatwiłyby dłuŜszy pobyt za granicą, i mniej 
prawdopodobne jest, Ŝe zainteresują się one wolontariatem transgranicznym. 
Dlatego teŜ ich odsetek wśród wolontariuszy jest niewielki, nawet w ramach 

                                                      
123  Agnieszka Moskwiak, Learning and recognition of voluntary activities [Nauka i uznanie działalności 

wolontariackiej], w: Howard Williamson, Bryony Hoskins i Philipp Boetzelen, s. 148 (145–156). Zob. 
takŜe załączniki 5 i 6. 

124  Kate Stanley, More than a numbers game: a UK perspective on youth volunteering and active 
citizenship [Więcej niŜ gra liczb: wolontariat młodych ludzi i aktywna postawa obywatelska 
z perspektywy Wielkiej Brytanii], w: Howard Williamson, Bryony Hoskins i Philipp Boetzelen (red.), 
Charting the landscape of European youth voluntary activities [Zarys działalności wolontariackiej 
europejskiej młodzieŜy], 107–115.  
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EVS, pomimo wyraźnej polityki integracyjnej tego programu dotyczącej osób 
mających mniejsze szanse125.  
 
Jak wspomniano wcześniej, kolejnym waŜnym aspektem jest to, Ŝe większość 
wolontariuszy transgranicznych w UE stanowią kobiety. Dane EVS z 2005 r. 
dotyczące uczestników programu (osób uczestniczących w projektach objętych 
zasięgiem tego programu w Europie) pokazują, Ŝe 70% wolontariuszy stanowiły 
młode kobiety, a jedynie 30% młodzi męŜczyźni126. Odsetek ten róŜni się 
w poszczególnych państwach członkowskich, ale wspomnianą tendencję 
potwierdzono we wszystkich studiach przypadków, w których dostępne były 
dane dotyczące proporcji płci. Na przykład we Włoszech 75% wolontariuszy 
przyjeŜdŜających i 62% wolontariuszy wyjeŜdŜających w ramach EVS stanowią 
kobiety (zob. załącznik 2). W ramach niemieckich krajowych inicjatyw 
z zakresu wolontariatu transgranicznego (FSJ i FÖJ) nawet 80% uczestników 
mogą stanowić kobiety, jeśliby wykluczyć męŜczyzn, którzy wybierają udział 
w programach z zakresu wolontariatu w celu odbycia zastępczej słuŜby cywilnej 
(zob. załącznik 3). 
 
MoŜliwość odbycia słuŜby cywilnej zamiast słuŜby wojskowej zachęca do 
udziału w działalności zbliŜonej do wolontariackiej, pomimo tego, Ŝe nie jest 
ona dobrowolna w ścisłym znaczeniu tego słowa, jak wymaga tego prawo. 
Z drugiej strony młodzi męŜczyźni, którzy odbyli słuŜbę wojskową lub 
zastępczą słuŜbę cywilną, nie są skłonni do poświęcenia kolejnego roku na 
działalność wolontariacką. Jednak nie wyjaśnia to, dlaczego kobiety dominują 
w ogólnoeuropejskim wolontariacie zagranicznym, skoro wiele państw 
członkowskich UE zniosło juŜ wymóg odbycia obowiązkowej słuŜby 
wojskowej. W rzeczywistości moŜe to być w większym stopniu powiązane 
z tym, Ŝe kobiety na ogół dominują równieŜ w ramach wolontariatu krajowego. 
 
 
3.1.2. Czynniki motywujące młodych Europejczyków do 
wolontariatu zagranicznego 
 
To, Ŝe niektóre grupy są bardziej skłonne do prowadzenia działalności 
wolontariackiej, prowadzi nas do złoŜonej kwestii, jaką jest motywacja. Jak 
wspomniano wcześniej, prawie niemoŜliwe jest określenie jednego czynnika 

                                                      
125  Regine Schröer, Youth civic service in Europe: comparison of policies and programmes – France, 

Germany, Italy, Czech Republic, Poland and at European level [SłuŜba cywilna młodych w Europie. 
Strategie polityczne i programy: we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Czechach, w Polsce i na 
szczeblu europejskim], s. 96. 

126  Komisja Europejska, European Voluntary Service – fact sheet [Wolontariat europejski – broszura 
informacyjna]. Bruksela, 2006 r., s. 2. http://ec.europa.eu/youth/archive/evs2006/download/EVS_Fact_sheet.pdf 
[dostęp: 31.1.2010]. 
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motywującego – zazwyczaj jest to połączenie kilku takich czynników. Równie 
waŜna jest perspektywa czasowa, poniewaŜ czynniki motywujące ulegają 
zmianom: powody rozpoczęcia działalności wolontariackiej są dostosowywane 
do rzeczywistości kraju przyjmującego i organizacji przyjmującej. W końcu 
pytanie „dlaczego zacząłem/zaczęłam to robić?” staje się coraz mniej istotne, 
poniewaŜ wolontariusze muszą sobie uświadomić, co motywuje ich do 
kontynuowania działalności wolontariackiej. 
 
W większości przypadków wolontariat krajowy jest motywowany chęcią 
pomocy innym i wykonywania znaczącej pracy w niepełnym wymiarze 
godzin127. Z kolei wolontariat transgraniczny wymaga podjęcia trudniejszej 
decyzji, poniewaŜ wiąŜe się z wyjazdem z domu na dłuŜszy czas. Dlatego teŜ 
rozpoczęcie transgranicznej działalności wolontariackiej jest umotywowane 
innymi czynnikami, a w kaŜdym razie tych czynników jest więcej. Jak 
stwierdzono w badaniu dotyczącym czynników motywujących wolontariuszy 
międzynarodowych, mogą one mieć charakter altruistyczny bądź egocentryczny, 
ale w większości jest to połączenie obydwu rodzajów czynników128. Na 
przykład pomimo tego, Ŝe w badaniu dotyczącym szwajcarskich wolontariuszy 
77% ankietowanych stwierdziło, Ŝe ich motywacją jest chęć niesienia pomocy 
innym129, jedynie 11% przyznało, Ŝe było to „jedynym powodem ich 
zainteresowania wolontariatem międzynarodowym”130. 
 
Wolontariat zagraniczny jest przede wszystkim atrakcyjny dla ludzi młodych 
z uwagi na moŜliwość poznania innego państwa (w celu zdobycia 
doświadczeń międzykulturowych). Doświadczenia międzykulturowe obejmują 
poznanie nowej kultury i jej tradycji, a takŜe poznanie nowych osób, co sprawia, 
Ŝe pobyt za granicą staje się jeszcze bardziej interesujący131. Ten powód udziału 
w programach z zakresu wolontariatu transgranicznego był przytaczany w kilku 
badaniach. Poznanie nowej kultury i nowych ludzi było najczęściej 
wymienianym przez młodych Polaków powodem udziału w EVS132. W ankiecie 
dotyczącej niemieckich uczestników EVS, przeprowadzonej w 1999 r., równieŜ 
potwierdzono, Ŝe dla większości z nich waŜnym czynnikiem było poznanie innej 
kultury lub innego społeczeństwa133. Połowa ich rówieśników na Litwie oraz 
przewaŜająca większość przyjeŜdŜających i wyjeŜdŜających wolontariuszy EVS 

                                                      
127  Na przykład Monika K÷žait÷, Savanoriškos veiklos poveikis jaunam žmogui [w:] Lažauninkait÷, Bernadeta 

(red.), Apie savanorišką veiklą: straipsnių rinkinys. Kowno: Actio Catholica Patria, 2007 r., s. 98.  
128  Rehberg, s. 119–120.  
129  Ibid, s. 113. 
130  Ibid, s. 119. 
131  Rehberg, s. 113. 
132  Moskwiak, s. 150.  
133  Roland Becker i in., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND 

für Europa, 2000 r., s. 14. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-965/special1.pdf 
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(85%), wśród których przeprowadzono badanie ankietowe na Węgrzech, takŜe 
stwierdziła, Ŝe przystąpiła do EVS z uwagi na chęć zdobycia doświadczeń 
międzykulturowych134. 
 
Chęć poznania innej kultury uzupełniają dąŜenia do wprowadzenia zmiany, 
przeŜycia przygody i sprostania wyzwaniu. Wyjazd z kraju pochodzenia na 
dłuŜszy czas często wiąŜe się z oderwaniem się od normalnych zajęć 
i codzienności, a takŜe jest okazją do zrobienia czegoś zupełnie innego 
i ekscytującego. Z drugiej strony wolontariat zagraniczny moŜe być rozumiany 
po prostu jako sposób na przerwanie rutynowych zajęć lub studiów135. Niektórzy 
autorzy zauwaŜają, Ŝe ten czynnik motywujący staje się coraz bardziej 
popularny w ostatnim czasie. Według Kate Simpson roczna przerwa między 
zakończeniem nauki a podjęciem pracy (lub dalszej nauki) „kiedyś była 
buntem”, a teraz stała się „akceptowanym na szczeblu instytucjonalnym 
komercyjnym przemysłem, który ułatwia kształtowanie osobowości nowych 
obywateli w epoce globalizacji”136. 
 
Jak stwierdziła była wolontariuszka EVS w Niemczech, wolontariat zagraniczny 
moŜe stanowić prawdziwe wyzwanie, poniewaŜ nie moŜna szybko zmienić 
zdania i wrócić do domu137. Wolontariusze decydują się na wolontariat 
transgraniczny, poniewaŜ zdają sobie sprawę z tego, Ŝe stresujące 
i nieoczekiwane sytuacje pozwalają im na sprawdzenie swoich moŜliwości138. 
Niektórzy twierdzą nawet, Ŝe wolontariat zagraniczny – utrzymanie się na 
własną rękę w nieznanym środowisku i bez wsparcia rodziny i przyjaciół – 
stanowi pewnego rodzaju rytuał wej ścia w dorosłość139. 
 
Poświęcanie wolnego czasu na wolontariat zagraniczny moŜe równieŜ być 
postrzegane jako okazja do zastanowienia się, co robić dalej, jaki kierunek 
wybrać na przyszłość. Dlatego właśnie młodzi ludzie zazwyczaj angaŜują się 
w tego rodzaju działalność w określonych waŜnych momentach swojego Ŝycia – 
po ukończeniu szkoły średniej, ale przed rozpoczęciem studiów, lub po 
ukończeniu studiów, ale przed rozpoczęciem pracy. Na przykład jedna 
z niemieckich wolontariuszek EVS na Litwie potraktowała wolontariat jako 

                                                      
134  Monika K÷žait÷ i Vaida Špokevičiūt÷, Europos savanorių tarnybos poveikis jaunam žmogui ir 

organizacijai. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 2006 r. (tyrimo ataskaita), s. 6; 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes 
tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról. Budapeszt, 2007 r., s. 18. 

135  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 3.2.2010. 
136  Kate Simpson, Dropping Out or Signing Up? The Professionalisation of Youth Travel [Rezygnować, czy się 

angaŜować? Profesjonalizacja podróŜy młodych ludzi]. Antipode, 2005 r., 37(3), s. 447 (447–475). 
137  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
138  Niemiecki wolontariusz EVS na Litwie, 29.1.2010. 
139  Urzędnik ds. wolontariatu europejskiego, umów i projektów w British Council – brytyjskiej agencji 

krajowej ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, Londyn, 31.3.2010. 
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okazję do podjęcia decyzji dotyczącej kierunku studiów140. Inna wolontariuszka 
EVS – Litwinka, która ukończyła szkołę średnią – podjęła decyzję 
o studiowaniu filologii niemieckiej po odbyciu wolontariatu w Niemczech141. 
Wolontariat moŜe być jednocześnie tymczasowym rozwiązaniem z uwagi na 
sytuację panującą na rynku edukacyjnym i rynku pracy bądź rozwiązaniem 
innych problemów (np. w przypadku młodzieŜy mającej mniejsze szanse). Dla 
niektórych osób moŜe on być sposobem uniknięcia bezrobocia w kraju 
pochodzenia (zob. załączniki 3, 5 i 6). W kaŜdym przypadku wolontariat 
międzynarodowy pozwala łączyć róŜne etapy Ŝycia. 
 
Wolontariat transgraniczny jest postrzegany jako moŜliwość poszerzenia 
umiejętności i zdolności danej osoby. Najbardziej znaczącym aspektem w tym 
zakresie jest chęć nauczenia się języka obcego, co było czynnikiem 
motywującym 89% węgierskich wolontariuszy EVS w 2006 r.142 oraz ponad 
jednej trzeciej litewskich wolontariuszy EVS, którzy wzięli udział w badaniu 
ankietowym143. Pobyt za granicą w celach nieturystycznych oraz moŜliwość 
praktycznej nauki języka obcego są postrzegane jako wysoce wartościowe 
doświadczenia zarówno w odniesieniu do rozwoju osobistego, jak i pomyślnej 
przyszłości – pod względem orientacji zawodowej, doświadczenia zawodowego 
i umiejętności społeczno-komunikacyjnych niezbędnych w miejscu pracy144. 
Z uwagi na to, Ŝe jest on uwaŜany za element zwiększający szanse danej osoby 
na rynku pracy, moŜe to być czynnikiem motywującym dla osób, które wciąŜ 
formułują swoje plany na przyszłość. Praca w określonych obszarach pozwala 
na doskonalenie kompetencji zawodowych lub spróbowanie danej ścieŜki 
kariery. W takich przypadkach większą uwagę przykłada się do działań 
wykonywanych w ramach projektu, niŜ do kraju przyjmującego145. Dla byłego 
wolontariusza EVS z Wielkiej Brytanii, który studiował informatykę, 
jednoroczny wolontariat w ramach projektu dotyczącego Europejskiej Stolicy 
Kultury w Luksemburgu był okazją do przekwalifikowania się i do późniejszego 
znalezienia pracy w sektorze kultury146. Według wyników badania dotyczącego 
wolontariuszy EVS z Polski prawie jedna czwarta ankietowanych wskazała, Ŝe 
udział w EVS był szansą wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych 
w szkole średniej lub wyŜszej147. Wolontariat zagraniczny moŜe zatem stanowić 
swego rodzaju okres szkolenia lub staŜu w określonym sektorze. 
 
                                                      
140  Niemiecka wolontariuszka EVS na Litwie, 29.1.2010. 
141  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, 27.1.2010. 
142  Szociális és Munkaügyi Minisztérium, s. 18. 
143  K÷žait÷ and Špokevičiūt÷, s. 6. 
144  Na przykład Moskwiak, s. 150–151; Roland Becker i in., s. 14; europejski urzędnik łącznikowy (była 

włoska wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 19.1.2010. 
145  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
146  Rozmowa z byłym brytyjskim wolontariuszem EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
147  Moskwiak, s. 149. 
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Podobnie wybór przez daną osobę konkretnego projektu moŜe takŜe być 
powodowany chęcią prowadzenia działalności wolontariackiej w tej samej 
dziedzinie, w której osoba ta działała w kraju pochodzenia148. MoŜe to być 
związane z chęcią pomagania innym, poniewaŜ – jak wspomniano wcześniej – 
czynniki motywujące w przypadku wolontariatu krajowego głównie mają 
charakter altruistyczny. Jednak wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
na niemieckich i węgierskich wolontariuszach EVS pokazały, Ŝe równieŜ 
w przypadku wolontariatu transgranicznego chęć pomagania innym była wysoce 
motywującym czynnikiem (zob. załączniki 3 i 6). Osoby zmotywowane chęcią 
pomagania innym często podejmują zajęcia, które pozwalają na nawiązywanie 
bezpośrednich relacji z innymi ludźmi. 
 
Ponadto istnieje wiele osobistych powodów, takich jak chęć odcięcia się od 
rodziców, poczucia niezaleŜności (i ewentualnie przedefiniowania samego 
siebie) bądź odwiedzenia kraju pochodzenia przyjaciela149. Pomimo tego, Ŝe 
poszczególne osoby kierują się innymi zestawami czynników motywujących, 
moŜna zauwaŜyć, Ŝe najbardziej popularnymi czynnikami zachęcającymi do 
prowadzenia zagranicznej działalności wolontariackiej są: chęć poznania nowej 
kultury (w najszerszym sensie), chęć sprostania nowym wyzwaniom i przeŜycia 
ekscytującego doświadczenia, robiąc jednocześnie coś interesującego 
i znaczącego. 
 
 

3.2. Potrzeby młodych wolontariuszy transgranicznych 
 
Wolontariat zagraniczny moŜe być dla młodych ludzi doświadczeniem, które 
zmieni ich Ŝycie – i w większości przypadków tak jest, pomijając pewne 
problemy i niedogodności. Istnieją jednak przykłady sytuacji, kiedy oczekiwana 
przygoda związana z wolontariatem okazuje się rozczarowaniem, poniewaŜ 
zaangaŜowane podmioty nie stanęły na wysokości zadania. MoŜliwe jest takŜe, 
Ŝe wolontariusze opierali się na nieuzasadnionych wcześniejszych 
oczekiwaniach lub nie włoŜyli wystarczającego wysiłku w zdobycie 
szczegółowych informacji o danym programie wymiany bądź projekcie, kraju 
lub organizacji przyjmującej. 
 
RozbieŜność między oczekiwaniami związanymi z wolontariatem 
zagranicznym a rzeczywistością w ramach określonego projektu moŜe być 
w istocie główną przyczyną przerwania międzynarodowej działalności 
wolontariackiej, co zasugerowano w niemieckim badaniu dotyczącym osób 

                                                      
148  Europejski urzędnik łącznikowy (była włoska wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 

19.1.2010. 
149  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 3.2.2010. 



57 
 

kończących przedwcześnie udział w projektach EVS150. RozbieŜność ta moŜe 
być jednak rezultatem tego, Ŝe informacje uzyskiwane przez przyszłych 
wolontariuszy są nieodpowiednie lub niepełne, na co wskazywało wielu 
wolontariuszy EVS, z którymi przeprowadzono rozmowy. Ponadto wyłącznie 
zawiedzione oczekiwania rzadko prowadzą do podjęcia decyzji o przerwaniu 
działalności wolontariackiej i powrocie do domu – zazwyczaj istnieją równieŜ 
inne powody151. Wolontariusze EVS, którzy przerwali projekt związany 
z wolontariatem przed jego zakończeniem, równie często skarŜyli się na to, Ŝe 
ich praca nie była wystarczająco wymagająca lub była zbyt wymagająca 
oraz Ŝe nie mogli polegać na swoich opiekunach pod względem uzyskania 
pomocy w rozwiązywaniu problemów152. 
 
Za te ostatnie problemy z pewnością odpowiedzialność ponoszą organizacje 
przyjmujące. Zaistnienie powyŜszych problemów oznacza, Ŝe wykazują one 
brak uwagi w imieniu organizacji w zakresie organizowania 
i przygotowywania pobytu. Zaniedbywanie wolontariuszy międzynarodowych 
przez organizacje i władze sprawia, Ŝe stają się oni szczególnie wraŜliwi, biorąc 
pod uwagę to, Ŝe pochodzą z innego kraju, oraz to, Ŝe wiele państw 
członkowskich nie nadało wolontariatowi statusu prawnego.  
 
Z drugiej strony potencjał wolontariatu transgranicznego nie jest w pełni 
wykorzystywany. W ankiecie Eurobarometru z 2007 r. wykazano, Ŝe jedynie 
16% ankietowanych młodych Europejczyków uczestniczyło w jakimkolwiek 
programie wolontariackim. Jednak 74% respondentów stwierdziło, Ŝe byłoby 
zainteresowanych wolontariatem, gdyby istniało więcej programów 
zachęcających do takiej działalności153. KaŜdego roku w największym 
europejskim programie z zakresu wolontariatu transgranicznego – EVS – 
uczestniczy 5–6 tys. osób, ale Komisja Europejska szacuje, Ŝe nawet jeśli tylko 
0,1% spośród 96 milionów młodych ludzi w UE w wieku 15–29 lat chciałoby 
uczestniczyć w projektach z zakresu wolontariatu transgranicznego, to 
odpowiadałoby to 64 tys. młodych wolontariuszy za wyjeŜdŜających za granicę 
co roku154. Liczba 64 tys. wolontariuszy rocznie moŜe wydawać się bardzo 
ambitna, ale to wciąŜ byłby niecała jedna trzecia rocznej liczby uczestników 

                                                      
150  Gerd Mutz i Susanne Korfmacher, Grenzerfahrungen. Abbrecherinnen und Abbrecher im Europäischen 

Freiwilligendienst. Eine Studie. Bonn: JUGEND für Europa, 2003 r., s. 27. Dostępne w internecie pod 
adresem: http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-103/grenzpubl.pdf. 

151  Ibid., s. 13. 
152  Ibid., s. 24–26, 29. 
153  Badanie Flash Eurobarometr 202, Young Europeans: A survey among young people aged between 15-

30 in the European Union. Analytical Report [Młodzi Europejczycy: ankieta przeprowadzona wśród 
osób w wieku 15–30 lat w Unii Europejskiej. Raport analityczny]. Luksemburg, 2007 r., s. 12, 14. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf [dostęp: 19.5.2010]. 

154  Wniosek Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. dotyczący zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych 
wolontariuszy w Europie. 
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programu „Erasmus”155. Oczywiście biorąc pod uwagę obecny poziom 
finansowania stworzenie tylu moŜliwości z zakresu wolontariatu w ramach EVS 
i zarządzanie nimi byłoby niemoŜliwe. 
 
Rezultaty rozmów w wolontariuszami EVS i innymi zainteresowanymi stronami 
sugerują, Ŝe istnieją określone potrzeby, jakie podmioty organizujące 
wolontariat międzynarodowy i decydenci muszą uwzględnić, aby 
zagwarantować atrakcyjność wolontariatu zagranicznego dla młodych ludzi oraz 
aby ich działalność wolontariacka w innym kraju przebiegała pomyślnie. MoŜna 
się spodziewać, Ŝe zaspokojenie tych potrzeb pomoŜe zmniejszyć liczbę 
wolontariuszy, którzy przedwcześnie przerywają udział w projekcie w państwie 
przyjmującym.  
 
Jak stwierdził międzynarodowy staŜysta pomagający kierować wymianami 
studentów w oddziale Service Civil International w Wielkiej Brytanii, wszyscy 
wolontariusze potrzebują odpowiedniego wsparcia przed rozpoczęciem 
projektu wolontariackiego, w jego trakcie i po jego zakończeniu. Pragną oni, 
aby ich praca była widoczna, uznawana i doceniania słowami podziękowania 
i informacjami zwrotnymi, wreszcie potrzebują oni okazji do uczenia się 
w trakcie wolontariatu oraz dzielenia się doświadczeniami i wartościami 
między sobą i ze społecznością lokalną156. Gdy te warunki (omówione bardziej 
szczegółowo poniŜej) są spełnione, zastanowić się równieŜ moŜna nad osobistą 
odpowiedzialnością wolontariuszy, dotyczącą przestrzegania wymogów danego 
programu lub konkretnego projektu.  
 
Odpowiednie informacje 
Jak wskazano wcześniej, dostępność odpowiednich i kompletnych informacji 
przed faktycznym rozpoczęciem wolontariatu ma dla młodych wolontariuszy 
podstawowe znaczenie, aby mogli oni podjąć świadomą decyzję dotyczącą 
wyboru projektu transgranicznego i uniknąć rozczarowania. Zdaniem rozmówcy 
z niemieckiej agencji krajowej młodzi ludzie szukający moŜliwości z zakresu 
wolontariatu za granicą chcą wiedzieć wszystko – o kwestiach finansowych, 
o ich ubezpieczeniu w trakcie przebywania za granicą – oraz potrzebują wielu 
szczegółowych informacji dotyczących danego projektu transgranicznego157. 
 
Zdarzają się jednak powaŜne nieporozumienia spowodowane niewłaściwymi 
opisami projektów (rodzajów działalności). Na przykład jedna z litewskich 
                                                      
155  174 163 w roku akademickim 2007/08. Dodatkowe informacje zamieszczono w studium przypadku 

dotyczącym EVS. 
156  Rozmowa ze słoweńskim staŜystą w IVS WB (International Voluntary Service – Wielka Brytania), 

Edynburg, 29.3.2010. 
157  Rozmowa z pracownikiem ds. public relations, JUGEND für Europa – niemiecka agencja krajowa ds. 

programu „MłodzieŜ w działaniu”, Bonn, 5.2.2010. 
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wolontariuszek EVS, która szukała przede wszystkim moŜliwości pracy 
w dziedzinie związanej z kierunkiem jej studiów, tj. kinezyterapią, nie miała 
takiej moŜliwości, chociaŜ obiecała jej to wcześniej organizacja przyjmująca158. 
 
Przed rozpoczęciem wolontariatu dobrze jest spotkać się z przedstawicielami 
organizacji przyjmującej. Jest to okazja do uzyskania informacji dotyczących 
przyszłych zadań, środowiska pracy i współpracowników, co tym samym 
ogranicza szanse niepowodzenia danego projektu. Jednak wcześniejsze wizyty 
nie są raczej stosowane poza EVS, a w ramach EVS są one zazwyczaj 
organizowane dla osób mających mniejsze szanse, które wymagają większego 
wsparcia.  
 
Niemniej jednak – mimo Ŝe zazwyczaj odbycie wcześniejszej wizyty nie jest 
moŜliwe – skontaktowanie się z byłymi wolontariuszami, którzy działali 
w ramach tej samej organizacji, moŜe dać obraz tego, jak dana działalność 
wolontariacka będzie wyglądać, oraz umoŜliwia poczynienie odpowiednich 
przygotowań159. Dlatego teŜ zaleca się podmiotom zajmującym się 
organizowaniem wymian, aby ułatwiali uczestnikom projektów nawiązywanie 
kontaktu z byłymi wolontariuszami z tego samego państwa i organizacji 
przyjmującej. 
 
Wydatki 
Jak zauwaŜono, wolontariusze potrzebują przejrzystych informacji dotyczących 
kosztów związanych z udziałem w danym projekcie. Jeśli pokrywane są 
wszystkie koszty (jak w przypadku EVS), świadomość faktycznej sumy 
pieniędzy wydawanych na danego wolontariusza moŜe pomóc mu 
w uzmysłowieniu sobie skali inwestycji, jaka go dotyczy. Pomimo Ŝe programy, 
w ramach których pokrywa się wszystkie koszty, są atrakcyjne i dostępne, 
niektórzy twierdzą, Ŝe tak naprawdę to wpływają one negatywnie na 
uczestników. Argumentuje się to tym, Ŝe lepiej jest, gdy wolontariusz musi sam 
pokryć mniejszą część wymaganej kwoty, dzięki czemu czuje on większą 
odpowiedzialność za projekt i powaŜniej traktuje swój udział160. Jednak 
w sytuacjach, gdy młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, Ŝe wolontariat za 
granicą moŜe być inwestycją w ich przyszłość, pełne pokrycie kosztów moŜe tak 
naprawdę zwiększyć ich motywację do uczestnictwa. Jest to równieŜ jednym 
z powodów, dla których np. młodzi ludzie mający mniejsze szanse powinni być 
zwolnieni z opłat. 
 

                                                      
158  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
159  Niemiecka wolontariuszka EVS na Litwie, 29.1.2010.  
160  Rozmowa z koordynatorem projektu w Volunteer Centre Foundation, Budapeszt, 11.3.2010.; były 

węgierski wolontariusz EVS w Portugalii, Budapeszt, 2.4.2010. 
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Szkolenie językowe 
MoŜliwość nauczenia się lub doskonalenia znajomości języka obcego jest 
silnym czynnikiem motywującym do zaangaŜowania się w wolontariat 
międzynarodowy. Jednak programy z zakresu wolontariatu transgranicznego nie 
powinny być traktowane jako szkoły języków obcych, a w rzeczywistości 
niewiele z nich oferuje kursy językowe. Z uwagi na to, Ŝe do wykonania jest 
takŜe praca, podmioty organizujące pobyt muszą mieć pewność co do 
motywacji młodych ludzi do udziału w określonym projekcie wolontariackim161. 
Niemniej jednak aspekt językowy jest z pewnością istotny z uwagi na to, Ŝe 
w wielu przypadkach wolontariusze potrzebują przynajmniej pewnej 
podstawowej znajomości miejscowego języka, aby być w stanie wykonywać 
pracę oraz radzić sobie w codziennych sytuacjach. Ma to równieŜ podstawowe 
znaczenie dla integracji ze społeczeństwem przyjmującym. 
 
Jednak wielu rozmówców było nieusatysfakcjonowanych szkoleniem 
językowym w ramach EVS. Ich zdaniem szkolenie to powinno trwać dłuŜej162, 
a najlepiej by było, gdyby rozpoczynało się przed rozpoczęciem działalności 
wolontariusza w organizacji przyjmującej. Inne krytyczne uwagi dotyczyły tego, 
Ŝe kurs językowy powinien w większym stopniu wiązać się z wykonywaną 
przez nich pracą163. Mimo to fakt, Ŝe taki kurs jest oferowany, jest z pewnością 
zaletą EVS w porównaniu z wieloma innymi programami z zakresu wolontariatu 
transgranicznego, które nie organizują Ŝadnego szkolenia językowego. 
 
Szkolenie międzykulturowe 
Oprócz szkolenia językowego, zapewniającego umiejętności konwersacyjne 
potrzebne do przeŜycia, podstawowe znaczenie ma wprowadzenie do 
komunikacji międzykulturowej i kultury państwa przyjmującego, szczególnie 
w przypadku wolontariuszy, którzy wcześniej nie mieszkali za granicą. 
UwraŜliwianie wolontariuszy na międzykulturowe aspekty ich pracy pozwala 
unikać problemów powodowanych przez pewnych siebie uczestników, którzy 
sądzą, Ŝe wszystko robią najlepiej, i przybywają po to, aby „zbawić świat” 
i nauczać tubylców.  
 
Z tego powodu wolontariat międzynarodowy w Wielkiej Brytanii (IVS WB) 
zwraca szczególną uwagę na instruowanie wyjeŜdŜających wolontariuszy, aby 
byli obserwatorami i uczyli się od lokalnych społeczności, a nie nauczali, 
a takŜe zachęca ich do zgłębiania kultury kraju przeznaczenia. Ponadto 

                                                      
161  Europejski urzędnik łącznikowy (była włoska wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 

19.1.2010. 
162  Rozmowa z niemiecką wolontariuszką EVS na Litwie, 10.2.2010. 
163  Niemiecka wolontariuszka EVS na Litwie, 29.1.2010. 
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wolontariusze IVS są szkoleni w zakresie osiągania porozumienia 
i rozwiązywania konfliktów164.  
 
Jakkolwiek wolontariusze EVS mają zapewnione szkolenia przed wyjazdem i po 
przyjeździe, niektórzy z nich nie są tak naprawdę w stanie z nich korzystać lub nie 
spełniają one oczekiwań uczestników. Włoska wolontariuszka EVS 
poinformowała, Ŝe nie wzięła udziału w szkoleniu przed wyjazdem, poniewaŜ we 
Włoszech było ono organizowane tylko raz w roku165. Z osób, które w takim 
szkoleniu uczestniczyły, niektóre wyraŜają wątpliwości co do jego przydatności: na 
Litwie większą uwagę zdawano się przywiązywać do poznania innych 
wyjeŜdŜających wolontariuszy i przygotowania do przedstawienia własnego kraju 
w państwie przyjmującym, niŜ do kwestii praktycznych166. Po przybyciu na 
miejsce niektórzy wolontariusze chcieliby mieć więcej okazji do lepszego poznania 
państwa przyjmującego i jego kultury167, a inni często podróŜują na własną rękę168. 
 
Wsparcie i opieka 
Wsparcie ze strony podmiotu organizującego pobyt ma podstawowe znaczenie 
dla udanego i konstruktywnego doświadczenia w zakresie wolontariatu, 
a wolontariusze borykający się z problemami powinni w łatwy sposób uzyskać 
pomoc i wskazówki. Pomoc wolontariuszom powinna obejmować wsparcie 
w zakresie praktycznych kwestii związanych z pobytem za granicą (wypełnianie 
formularzy, rejestracja, zakwaterowanie, posiłki i inne sprawy), a takŜe opiekę 
w ramach organizacji, odnoszącą się do aspektów psychologicznych i oceny 
rezultatów uczenia się.  
 
Dlatego teŜ dla wolontariuszy waŜne jest posiadanie w ramach organizacji 
przyjmującej wyznaczonego i dobrze poinformowanego opiekuna lub 
koordynatora wolontariatu. Sama obecność opiekuna nie jest jednak 
wystarczająca: waŜne jest, aby osoba ta równieŜ była zmotywowana do 
wykonywania swojego zadania. Nie powinien to być przypadkowo wybrany 
pracownik, któremu kierownictwo programu wolontariackiego powierzyło po 
prostu kolejny obowiązek. Osoba nadzorująca i wspierająca wolontariuszy w ich 
pracy powinna być łącznikiem między wolontariuszem a personelem. Opiekun 
zaznajamia wolontariusza z kulturą danej organizacji, przydziela mu zadania, 
wyznacza cel działalności wolontariackiej i jest odpowiedzialny za ocenę całego 
projektu wspólnie z wolontariuszem. 
 

                                                      
164  Rozmowa z kierownikiem programu w IVS WB, Edynburg, 29.3.2010. 
165  Rozmowa z włoską wolontariuszką EVS w Wielkiej Brytanii, 2.4.2010. 
166  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
167  Rozmowa z byłym litewskim wolontariuszem EVS we Włoszech, 24.3.2010. 
168  Rozmowa z hiszpańskim wolontariuszem EVS na Litwie, Wilno, 19.3.2010. 
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Wolontariusze muszą mieć pewność, Ŝe poczyniono podstawowe ustalenia 
dotyczące zaspokojenia ich potrzeb, takie jak ustalenia dotyczące ich 
zakwaterowania, posiłków, odpowiednich zadań podczas pracy oraz 
przejrzystości169. Oprócz tego potrzebują oni takŜe codziennego wsparcia, okazji 
do porozmawiania o swoich postępach, a w razie potrzeby powinni pozwolić 
opiekunowi lub nawet organizacji wysyłającej podjęcie odpowiednich działań.  
 
Zakres wsparcia oferowanego przez instytucje wysyłające jest jednak bardzo 
zróŜnicowany: niektóre bezustannie pytają o to, jak wolontariusze sobie radzą, 
a inne stają się prawie całkowicie niewidoczne170. To samo dotyczy organizacji 
przyjmujących: spotyka się zarówno pozytywne, jak i negatywne przypadki. 
Były wolontariusz EVS z Wielkiej Brytanii zaznaczył, Ŝe jego opiekun nie 
pomógł mu w rozwiązaniu problemów związanych z zakwaterowaniem, co 
doprowadziło do utraty przez niego części z jego rzeczy171. Niektórzy 
z wolontariuszy EVS w Niemczech skarŜyli się na stresujące warunki pracy, 
którym nie towarzyszyło Ŝadne wsparcie psychologiczne172. 
 
Jakość pracy 
Organizacje zajmujące się wymianami studentów muszą działać profesjonalnie, 
poniewaŜ zarządzanie programami wolontariackimi wymaga dodatkowych 
kompetencji. WaŜne dla nich jest to, aby z wyprzedzeniem dokonać 
realistycznej oceny tego, czy są one faktycznie w stanie przyjąć lub wysłać 
wolontariuszy transgranicznych: nie tylko pod względem zdolności zarządzania 
wolontariuszami, lecz takŜe znajomości języków obcych przez członków 
personelu oraz chęci otwarcia się na wymiany międzynarodowe, aby obecność 
obcokrajowców nie stała się źródłem napięć173. Warunki te powinny być 
zagwarantowane poprzez proces akredytacji, ale nie zawsze jest on 
przeprowadzany. 
 
Organizacja przyjmująca musi mieć konkretną wizję tego, czego oczekuje od 
wolontariuszy, aby moŜliwe było sformułowanie jasnych zadań i uniknięcie u 
wolontariuszy poczucia bezuŜyteczności. Wolontariusze chcą czuć, Ŝe ich praca 
jest naprawdę potrzebna, „prawdziwa i solidna”174, jak ujął to jeden z byłych 
węgierskich wolontariuszy EVS. Dlatego teŜ wolontariuszom nie moŜna zlecać 
zadań, których nikt inny nie chce wykonać: powielanie dokumentów przez cały 

                                                      
169  Rozmowa z koordynatorem programów w ramach EVS, Neso-Mobilitás – krajowa agencja ds. 

programu „MłodzieŜ w działaniu”, 17.3.2010.  
170  Wolontariusz EVS w Wielkiej Brytanii, 2.4.2010.; hiszpański wolontariusz EVS na Litwie, Wilno, 

19.3.2010. 
171  Były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
172  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010.; Mutz i Korfmacher, s. 25. 
173  Rozmowa z dyrektorem wykonawczym Volunteer Centre Foundation, Budapeszt, 26.3.2010. 
174  Rozmowa z koordynatorem w ramach EVS w Cseresznye Youth Office, Budapeszt, 22.3.2010. 
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dzień raczej nie stanowi okazji do uczenia się175. Wykonywana praca powinna 
być wymagająca i powinna dawać satysfakcję, pozwalając na osiągnięcie 
namacalnych rezultatów przed zakończeniem projektu, aby wolontariusze mogli 
później udowodnić, Ŝe wolontariat zagraniczny pozwolił im zdobyć i rozwinąć 
określone umiejętności. Jednak obowiązki wolontariuszy takŜe powinny być 
zrównowaŜone, poniewaŜ zastępowanie pracowników płatnych wolontariuszami 
nie jest uczciwe. Wolontariusze mogą być chętni do podejmowania własnych 
inicjatyw, więc podmioty przyjmujące powinny pozostawić nieco przestrzeni na 
ich kreatywność.  
 
Konieczność zapewnienia, Ŝe rola wolontariusza będzie zrównowaŜona 
i dopasowana do poszczególnych osób, ponownie doprowadza nas do kwestii 
dotyczącej koordynatora opiekującego się wolontariuszami. Obecność opiekuna 
pozwala zapewnić ciągłość między pobytami róŜnych wolontariuszy. W ten 
sposób nowo przybyły wolontariusz nie musi zaczynać wszystkiego od 
początku176. Jednocześnie praca wolontariuszy daje wtedy bardziej namacalne 
rezultaty, a takŜe przynosi więcej korzyści organizacji przyjmującej. 
 
Nawiązywanie kontaktów lokalnych 
Pomimo Ŝe wolontariusze spędzają duŜo czasu wykonując zadania w organizacji 
przyjmującej, tyle samo wiedzy zdobywają poza tą organizacją. Jest to wymiar, 
którego brakuje krajowemu wolontariatowi w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Wolontariat transgraniczny sprawia, Ŝe uczestnicy są o wiele bardziej świadomi 
swojego środowiska społecznego: będąc z dala od domu, rodziny i przyjaciół, 
zagraniczni wolontariusze muszą budować nowe sieci społeczne 
w ograniczonych ramach czasowych. Jeśli uda im się zawiązać nowe przyjaźnie 
i lepiej poznać społeczność, w której Ŝyją, nauczą się wiele o nowej kulturze 
i przekaŜą wiele informacji o swojej kulturze. 
 
Niestety z uwagi na to, Ŝe wolontariusze kaŜdego dania nawiązują kontakty 
z personelem w organizacji przyjmującej i z innymi wolontariuszami, często 
brak im okazji i bodźców do poznawania ludzi spoza tego grona. W wielu 
przypadkach zagraniczni wolontariusze tworzą zŜytą grupę, która posługuje się 
językiem innym, niŜ język miejscowy (zazwyczaj angielskim), i trudno im 
zintegrować się ze społecznością lokalną. Wolontariusze EVS, z którymi 
przeprowadzono rozmowy, Ŝałowali tego, Ŝe prawie w ogóle nie mieli kontaktu 
z lokalnymi rówieśnikami, co uniemoŜliwiło im zdobycie większej ilości 
informacji o państwie przyjmującym i jego kulturze177. Dlatego teŜ dobrą 
                                                      
175  Rozmowa z urzędnikiem odpowiedzialnym za wolontariat europejski, umowy i projekty w British 

Council, Londyn, 31.3.2010. 
176  Rozmowa z byłym węgierskim wolontariuszem EVS w Portugalii, Budapeszt, 7.3.2010.  
177  Rozmowa z niemieckim wolontariuszem EVS na Litwie, 31.3.2010; francuskim wolontariuszem EVS 

na Litwie, 31.3.2010; byłym brytyjskim wolontariuszem EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
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praktyką jest posiadanie „zewnętrznego opiekuna” lub tzw. „miejscowego 
przyjaciela”. Mechanizm ten jest podobny do tego, stosowanego w przypadku, 
gdy zagraniczni studenci biorący udział w programie „Erasmus” są łączeni 
w pary z miejscowymi studentami na tym samym uniwersytecie. W przypadku 
młodych wolontariuszy transgranicznych moŜe to być młody miejscowy 
wolontariusz. 
 
Podsumowując, potrzeby wolontariuszy, określone na podstawie rozmów 
z zainteresowanymi stronami i przedstawione powyŜej, odzwierciedlają kryteria 
dotyczące jakości, które zdefiniowano w Europejskiej karcie na rzecz jakości 
mobilności. ChociaŜ rozporządzenie, do którego załączono tę kartę, odnosiło się 
do wszystkich rodzajów transnarodowej mobilności w celach edukacyjnych 
i szkoleniowych (studentów, nauczycieli, a takŜe staŜystów), w niniejszej 
analizie potwierdzono, Ŝe normy te mają zastosowanie równieŜ do 
transgranicznej mobilności młodych wolontariuszy. PoniŜej skrótowo 
omówiono poszczególne kryteria w kontekście transgranicznej działalności 
wolontariackiej młodych ludzi178: 
 

• informacje i wskazówki: jak określono w odnośnej części, kompletne 
i odpowiednie informacje o kosztach, dostępnych moŜliwościach 
i usługach dotyczących oferty mają podstawowe znaczenie dla 
wolontariuszy pod względem podjęcia przez nich świadomej decyzji 
i przygotowania się do działalności wolontariackiej, a takŜe uniknięcia 
niedopasowania wolontariuszy do organizacji przyjmujących;  

• plan uczenia się: prawie niemoŜliwe jest wcześniejsze zaplanowanie 
długoterminowej działalności wolontariackiej pod względem tego, jakie 
umiejętności naleŜy zdobyć i w jakim czasie naleŜy to uczynić, ale jasne 
jest, Ŝe organizacje przyjmujące muszą wcześniej przygotować 
zrównowaŜone stanowisko pracy dla wolontariusza; 

• personalizacja: obowiązki wolontariusza powinny uwzględniać jego 
zdolności oraz dawać nieco przestrzeni na podejmowanie przez niego 
inicjatyw i wykazania kreatywności; 

• przygotowanie ogólne: wolontariusze powinni zostać poddani szkoleniu 
przygotowującemu, w ramach którego podkreśla się międzykulturowe 
aspekty ich pracy oraz zapoznaje się ich z państwem przyjmującym; 

• aspekty językowe: z uwagi na to, Ŝe szkolenie językowe ma podstawowe 
znaczenie dla integracji zagranicznych wolontariuszy ze społeczeństwem 
przyjmującym, wolontariusze chcą, aby ich szkolenie językowe 
rozpoczynało się wcześnie, trwało wystarczająco długo i było 

                                                      
178  Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie mobilności 

transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i kształcenia zawodowego: Europejska karta na rzecz 
jakości mobilności. 
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dostosowane do ich potrzeb w pracy, chociaŜ w wielu przypadkach brak 
jest w ogóle szkolenia językowego; 

• wsparcie logistyczne: oczekuje się, Ŝe organizacje wysyłające 
i przyjmujące będą udzielać wolontariuszom wsparcia w zakresie 
załatwiania formalności niezbędnych do tego, aby zamieszkać w innym 
państwie, a takŜe w zakresie spraw związanych z podstawowymi 
potrzebami wolontariuszy, takimi jak zakwaterowanie, posiłki i inne 
kwestie praktyczne; 

• opieka: wolontariusze potrzebują opiekuna, który byłby w stanie udzielić 
im porad i wsparcia w czasie trwania ich wolontariatu, a takŜe który 
pomógłby im sprostać wszelkim napotykanym trudnościom; 

• uznawanie: wolontariusze zagraniczni chcą, aby ich praca coś zmieniała 
i aby w związku z tym była uznawana – przede wszystkim w danej 
organizacji; pomimo, Ŝe podczas wolontariatu nie zaleŜy im tak bardzo na 
formalnych certyfikatach, są one przydatne po zakończeniu tego rodzaju 
działalności; 

• reintegracja i ocena: opiekunowie powinni kierować refleksjami 
wolontariuszy dotyczącymi ich pracy oraz jej oceną pod względem 
rezultatów kształcenia pozaformalnego; wolontariusze rzadko wyraŜają 
w sposób zdecydowany chęć uzyskania wskazówek dotyczących 
konkretnie reintegracji, ale w rzeczywistości potrzebują porad 
dotyczących takich kwestii, jak ich zabezpieczenie społeczne 
i ewentualne problemy związane z opodatkowaniem po ich powrocie; 

• zobowiązania i obowiązki:  wszystkie podmioty zajmujące się 
transnarodową wymianą wolontariuszy – wolontariusz, organizacja 
wysyłająca i przyjmująca – powinny znać zobowiązania i przestrzegać 
ich; w ramach EVS gwarantuje to podpisanie umowy o działalności 
w ramach EVS i moŜe to być powodem tego, Ŝe wolontariusze EVS, 
z którymi przeprowadzono rozmowy, byli zdania, Ŝe nie jest to kwestia 
warta podkreślenia. 

 
 

3.3. Korzyści wolontariatu 
 
Korzyści, jakie wolontariat przynosi zarówno samym wolontariuszom, jak 
i osobom, na które ma on wpływ, są szerokim tematem, jednak brak jest 
reprezentatywnych badań wysokiej jakości dotyczących tego zagadnienia. 
W rzeczywistości wyniki badania długoterminowej działalności wolontariackiej 
w Europie, przeprowadzonego w 2007 r., pokazują, Ŝe w prawie wszystkich 
opublikowanych lub nieopublikowanych analizach wykorzystano model 
retrospektywny. Oznacza to, Ŝe wpływ wolontariatu (krajowego lub 
zagranicznego) jest zazwyczaj oceniany na podstawie ankiet przeprowadzanych 
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z byłymi wolontariuszami lub pracownikami organizacji pozarządowych, które 
organizują programy wolontariackie. Wadą tej metody jest to, Ŝe odpowiedzi 
mogą mieć charakter subiektywny, co sprawia, Ŝe rezultaty są „zbyt 
optymistyczne”. Bardziej wiarygodnym rozwiązaniem byłoby przeprowadzanie 
ankiet z wolontariuszami po zakończeniu przez nich wolontariatu i porównanie 
ich odpowiedzi z odpowiedziami uzyskanymi od grupy kontrolnej składającej 
się z osób nie będących wolontariuszami. Ewentualnie moŜna by porównać 
zmiany w nastawieniu wolontariuszy przed rozpoczęciem wolontariatu i po jego 
zakończeniu179. 
 
Bardziej wnikliwe metody są jednak wykorzystywane rzadko, poniewaŜ są one 
bardziej czasochłonne i wymagają większego nakładu finansowego. PoniŜej 
podsumowano wnioski z wcześniejszych badań dotyczących 
międzynarodowych wymian wolontariuszy oraz z rozmów przeprowadzonych 
przez autorów niniejszego opracowania. Wolontariusze zwracają uwagę na 
nowe umiejętności i wiedzę zdobyte w trakcie pracy wolontariackiej, silniejszy 
charakter oraz bardziej aktywną postawę obywatelską. Z kolei wszystkie 
zainteresowane strony odnoszą korzyści wynikające z kontaktów 
międzykulturowych oraz pracy wykonywanej przez wolontariuszy.  
 
 
3.3.1. Korzyści dla młodych wolontariuszy 
 
Wolontariat transgraniczny spełnia oczekiwania młodych ludzi, związane 
z rozwijaniem lub zdobywaniem umiejętności i wiedzy180. Osoby prowadzące 
działalność wolontariacką zdobywają duŜo nowej wiedzy zarówno w sposób 
incydentalny, jak i pozaformalny. Edukacja pozaformalna obejmuje 
przygotowanie do wolontariatu i szkolenie w miejscu pracy, a takŜe zdobywanie 
informacji organizacyjnych w ramach podmiotu przyjmującego. Ponadto wiedza 
jest zdobywana w sposób incydentalny z uwagi na nowe otoczenie, nowe 
znajomości i wymianę informacji o charakterze międzykulturowym. 
Wolontariusze doskonalą jeden lub nawet dwa języki obce: często językiem 

                                                      
179  Steve Powell i Esad Bratović, badanie społeczne sproMENTE, The impact of long-term youth voluntary 

service in Europe: a review of published and unpublished research studies [Skutki długoterminowej 
działalności wolontariackiej w Europie: przegląd opublikowanych i niepublikowanych badań 
naukowych]. Bruksela: Stowarzyszenie Organizacji Wolontariackich, 2007 r., s. 23–25. Dostępne 
w internecie pod adresem:  
http://www.promente.org/userfiles/proMENTE%20AVSO%20effects%20of%20youth%20volunteering.pdf 

180  Tę oraz inne korzyści potwierdzono w ramach samooceny uczestników, którą moŜna znaleźć w ocenie 
programu „MłodzieŜ w działaniu”. Niestety dane dotyczące odpowiedzi wolontariuszy EVS nie zostały 
przedstawione osobno: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Qualitative Impact of the ‘Youth In 
Action’ Programme: Report of the 2010 Survey [Jakościowy wpływ programu „MłodzieŜ w działaniu”: 
raport z ankiety przeprowadzonej w 2010 r.]. Bruksela, 2010 r. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://ec.europa.eu/youth/focus/doc/monitoring_survey/report_monitoring_survey.pdf [dostęp 
19.6.2010]. 
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roboczym w danej organizacji i wśród wolontariuszy jest język angielski, 
a w innych relacjach wykorzystywany jest język państwa przyjmującego. 
Wolontariusze EVS uczestniczą w sesjach szkoleniowych przed wyjazdem, po 
przyjeździe i w połowie okresu wolontariatu. Ponadto są oni uprawnieni do 
udziału w krótkim kursie językowym.  
 
Odnoszone korzyści dotyczą w szczególności przyszłego Ŝycia zawodowego. 
Praca w organizacji przyjmującej moŜe umoŜliwi ć zdobycie doświadczenia 
zawodowego w dziedzinie odpowiadającej kierunkowi studiów. Nawet jeśli jest 
inaczej, uczestnicy i tak zdobywają doświadczenie zawodowe, czasem po raz 
pierwszy w Ŝyciu. Zdobywają takŜe umiejętności ogólne, które moŜna 
wykorzystać w kaŜdym miejscu pracy. Niemieccy wolontariusze EVS 
stwierdzili, Ŝe rozwinęli swoje umiejętności w zakresie pracy zespołowej, 
rozwiązywania konfliktów, wyraŜania poglądów itp.181. Wnioski z badania 
dotyczącego litewskich wolontariuszy EVS są zbliŜone182. Według danych 
pochodzących z badań 62% byłych wolontariuszy jest zdania, Ŝe ich 
doświadczenia w ramach EVS zmieniły na lepsze ich moŜliwości rozwoju 
kariery183. W rzeczywistości wykazano, Ŝe ogólnie wolontariat, nie tylko 
zagraniczny, zmniejsza brak zdecydowania wśród młodych ludzi w odniesieniu 
do wyboru kariery zawodowej184. Dlatego właśnie zajęcie się działalnością 
wolontariacką po ukończeniu szkoły i przed dokonaniem wyboru przyszłej 
ścieŜki kariery zawodowej przynosi korzyści zarówno wolontariuszom, jak 
i instytucjom oświatowym (zob. załączniki 3 i 7). 
 
Ponadto wolontariat w znacznym stopniu wpływa równieŜ na rozwój osobisty. 
Kilku autorów dowiodło, Ŝe aktywna postawa obywatelska wpływa na 
zmniejszenie szans popadnięcia w depresję185 oraz pomaga w rozwiązywaniu 
problemów związanych z komunikacją interpersonalną186. Wolontariat uczy 
młodych ludzi tego, jak nawiązywać kontakty z obcymi osobami w róŜnych 
okolicznościach, a tym samym zwiększa ich pewność siebie, elastyczność 
i zdolność do radzenia sobie z niepewnością i nieoczekiwanymi sytuacjami. 
Rezultaty badania dotyczącego niemieckich wolontariuszy EVS wskazują na to, 
Ŝe rozwijana jest ich osobowość (osobista autonomia, dojrzałość, poszerzanie 
własnych perspektyw i otwartość) oraz umiejętności społeczne (umiejętności 

                                                      
181  Becker i in., s. 98. 
182  K÷žait÷, Špokevičiūt÷, s. 18. 
183  Wniosek Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. dotyczący zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych 

wolontariuszy w Europie. 
184  Powell i Bratović, s. 29. 
185  Ian Wilhelm, Volunteering Leads to Longer and Healthier Life, Report Finds [Wolontariat jako sposób 

na dłuŜsze i zdrowsze Ŝycie – wnioski z raportu]. Chronicle of Philanthropy, 2007 r., 19(15), 
http://philanthropy.com/article/Volunteering-Leads-to-Longer/55119/ [dostęp: 11.5.2009]. 

186  Gillath i in., s. 441.  
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komunikacyjne i empatia)187. Działalność wolontariacka prowadzona w innym 
kraju skutkuje równieŜ większym poczuciem solidarności i większą tolerancją 
wśród młodych wolontariuszy188.  
 
Wreszcie, wolontariat transgraniczny wzmacnia wartości obywatelskie 
wolontariuszy. W sprawozdaniu oceniającym program „MłodzieŜ” zauwaŜono, 
Ŝe miał on korzystny wpływ na poprawę kompetencji obywatelskich 
młodzieŜy189. Doświadczenia międzykulturowe i związane z wolontariatem 
zachęcają do udziału w Ŝyciu politycznym i społecznym, a byli wolontariusze 
stają się bardziej aktywni w kraju pochodzenia190. Nawet te osoby, które 
wcześniej nie zajmowały się działalnością wolontariacką, są po powrocie do 
kraju pochodzenia bardziej skłonne do rozpoczęcia wolontariatu w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Ponadto byli wolontariusze EVS podkreślają, Ŝe stali się 
bardziej świadomi swojej toŜsamości narodowej i wypracowali bardziej 
realistyczne nastawienie do własnego kraju, patrząc na swoje doświadczenia 
z perspektywy191.  
 
Przyjaźnie ponadnarodowe i swoboda przemieszczania się po całym 
kontynencie budują wśród młodych ludzi bardziej pozytywne nastawienie do 
UE i jej instytucji192. Postrzeganie przez nich Europy nabiera znaczenia, 
podobnie jak poczucie bycia Europejczykiem193. W rzeczywistości wśród 
byłych wolontariuszy EVS obserwuje się wyŜszą frekwencję podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego194. MoŜna zatem zauwaŜyć, Ŝe wolontariat 
wzmacnia poczucie przynaleŜności, odpowiedzialności i zaangaŜowania 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. 
 
Niemieccy psychologowie A. Thomas, C. Chang i H. Abt, którzy 
przeprowadzili kompleksowe i systematyczne badanie dotyczące 
długoterminowego wpływu międzynarodowych kontaktów młodzieŜowych 
(w tym wielonarodowych obozów wolontariackich), potwierdzają wnioski 
przedstawione w tej części. Twierdzą oni, Ŝe uczestnicy odnoszą korzyści pod 
względem samorozwoju (pewność siebie, niezaleŜność itd.), edukacji 
międzykulturowej, związków z krajem przyjmującym, umiejętności 

                                                      
187  Becker i in., s. III. 
188  Koppert i in., s. 106; K÷žait÷, Špokevičiūt÷, s. 15.  
189  Koppert i in., s. 21. 
190  Ibid., s. 102.  
191  K÷žait÷, Špokevičiūt÷, s. 18; były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
192  K÷žait÷, Špokevičiūt÷, s. 27; VšĮ Nacionalin÷s pl÷tros institutas, Tyrimo apžvalga: ES programa 

„Jaunimas” Lietuvoje 2000 – 2006 metais, 2007 r. Dostępne pod adresem: 
http://www.jtba.lt/UserFiles/File/Jaunimas%20tyrimas.pdf 

193  Becker i in., s. III. 
194  Rozmowa z kierownikiem działu ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, KE, DG EAC, Bruksela, 

19.1.2010. 
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posługiwania się językami obcymi, umiejętności społecznych, otwartości, 
elastyczności i opanowania, wiedzy o sobie, toŜsamości kulturowej, dalszych 
działań w związku z wolontariatem (uczestnictwo w inicjatywach 
międzykulturowych lub dobrowolne zaangaŜowanie) i rozwoju zawodowego195. 
 
Część dowodów wskazuje na to, Ŝe młodzi ludzie mający mniejsze szanse 
odnoszą jeszcze większe korzyści z wolontariatu, niŜ pozostali uczestnicy196. 
Podsumowując, korzyści, jakie uzyskują wolontariusze, najczęściej są związane 
z kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym, poniewaŜ zazwyczaj wracają oni 
z wolontariatu zagranicznego jako bardziej dojrzałe, niezaleŜne, zaradne 
i towarzyskie jednostki. Szkolenie „pozaformalne”, jakiemu są poddawani, 
wpływa na ich moŜliwą większą mobilność w przyszłym Ŝyciu, co daje im 
moŜliwość korzystania z jednolitego europejskiego rynku pracy. 
 
 
3.3.2. Korzyści dla społeczeństwa wysyłającego i przyjmującego 
 
Oprócz róŜnorodnych korzyści, jakie odnoszą wolontariusze, nie naleŜy zapominać 
takŜe o zaletach wolontariatu transgranicznego dla organizacji przyjmujących 
i wysyłających oraz dla społeczności lokalnych. Ponadto do standardowych 
korzyści wolontariatu dochodzi zwiększenie świadomości kulturowej, co jest cechą 
charakterystyczną wyłącznie dla wolontariatu transgranicznego. 
 
Najbardziej oczywistą korzyścią pracy wolontariackiej dla organizacji 
przyjmujących wolontariuszy jest ich zdolność do rozszerzenia zakresu 
działalności, co nie byłoby moŜliwe bez udziału wolontariuszy. Inaczej 
mówiąc, chociaŜ wolontariusze nie są zatrudnieni, a ich związek z organizacją 
przyjmującą nie ma charakteru ekonomicznego z uwagi na to, Ŝe za swoją pracę 
nie otrzymują oni wynagrodzenia, wolontariat (a tym bardziej wolontariat 
transgraniczny) wiąŜe się z kosztami i zyskami, które moŜna wyrazić 
w kategoriach finansowych. Ekonomiczny wymiar wolontariatu był jednak 
raczej niedoceniany przez dłuŜszy czas. Dopiero całkiem niedawno decydenci 
i badacze w większym stopniu zainteresowali się ekonomiczną wartością 
dodaną, jaką wytwarzają wolontariusze, a aspekt ten podkreślono w niedawno 
przyjętych dokumentach UE dotyczących polityki197. 

                                                      
195  Alexander Thomas, Celine Chang i Heike Abt, Erlebnisse, die verändern – Langzeitwirkungen der 

Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen. Getynga: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. 
KG, 2007 r., s. 115. 

196  Powell i Bratović, s. 35. 
197  Zob. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roli wolontariatu 

w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej. W opinii Komitetu Regionów z dnia 7 lutego 2008 r. 
pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-gospodarczą” zwraca się uwagę na wkład działalności 
wolontariackiej w gospodarkę poprzez zasoby ludzkie oraz tworzenie kapitału społecznego i wyŜszej jakości 
Ŝycia, która moŜe stanowić znaczący czynnik sprzyjający inwestowaniu i tworzeniu miejsc pracy. 
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Wartość ekonomiczna wolontariatu byłaby bardziej oczywista, gdyby wdroŜono 
zalecenie (przedstawione w części 2.2) dotyczące przyjęcia równowartości 
pienięŜnej wolontariatu jako swego rodzaju współfinansowania w ramach 
wniosków projektowych (niekoniecznie o finansowanie z UE). Rzadko 
przeprowadza się analizę ekonomiczną wolontariatu, ale w badaniu 
porównawczym przeprowadzonym przez Institute for Volunteering Research 
(Wielka Brytania) stwierdzono, Ŝe większość organizacji inwestujących 
w wolontariuszy uzyskuje zwrot, który od trzech do ośmiu razy przekracza 
wartość zainwestowanej sumy198. Wstępne szacunki wskazują równieŜ, Ŝe koszt 
działalności EVS prawdopodobnie przynajmniej zwraca się pod względem 
wartości pracy wolontariuszy EVS w porównaniu z finansowymi kosztami 
prowadzenia programu199. 
 
Wolontariusze pomagają w wykonywaniu regularnych czynności oraz są 
źródłem nowych pomysłów. Jak stwierdzili przedstawiciele organizacji 
przyjmujących wolontariuszy EVS w badaniu dotyczącym wpływu EVS na 
młodych ludzi i organizacje na Litwie, największy wpływ miała energia 
wolontariuszy, ich pomysły i nowe metody, wprowadzające urozmaicenie do 
codziennych zajęć. Personel organizacji przyjmujących stwierdził ponadto, Ŝe 
zdobył dzięki nim doświadczenie z zakresu zarządzania200, poniewaŜ praca 
wolontariuszy wymagała większej uwagi i większych przygotowań związanych 
z zakwaterowaniem, nadzorem, formalnościami itp. Zarządzanie 
wolontariuszami sprawia zatem, Ŝe organizacje stają się bardziej profesjonalne 
i w większym stopniu zdolne do przyjmowania bądź wysyłania wolontariuszy 
oraz do zapewniania dobrego zorganizowania oferowanego przez nie 
wolontariatu transgranicznego. 
 
Za pośrednictwem przyjmowanych lub wysyłanych wolontariuszy organizacje 
te zdobywają doświadczenia międzykulturowe. Włączenie zagranicznego 
wolontariusza w działania danej organizacji wymaga tolerancji i zrozumienia. 
Ponadto pracownicy organizacji przyjmującej są równieŜ zmuszeni do uczenia 
się lub doskonalenia znajomości języka obcego (zwykle angielskiego)201. 
Z kolei organizacje wysyłające, przyjaciele wolontariuszy i członkowie ich 
rodzin w sposób pośredni takŜe zdobywają wiedzę na temat kraju, w którym 
prowadzona jest działalność wolontariacka. 
 
                                                      
198  The Institute for Volunteering Research, Valuing volunteers in Europe: A comparative study of the 

Volunteer Investment and Value Audit [Określanie wartości wolontariuszy w Europie: porównawcze 
badanie inwestowania w wolontariuszy i analizy wartości]. Londyn, 1999 r., 
http://www.ivr.org.uk/researchbulletins/bulletins/Valuing+volunteers+in+Europe.htm [dostęp: 
18.6.2010]. 

199  Powell i Bratović, s. 36.  
200  K÷žait÷, Špokevičiūt÷, s. 28. 
201  Ibid., s. 18. 
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Społeczeństwa, z których pochodzą lub do których przybywają wolontariusze 
odczuwają następnie skumulowany wpływ wolontariatu transgranicznego. 
Badania wskazują, Ŝe korzyści, jakie odnosi społeczność, mają postać kapitału 
ekonomicznego i społecznego202. Na przykład w badaniu przeprowadzonym 
w Wielkiej Brytanii wykazano, Ŝe zagraniczni wolontariusze pomagali 
w łagodzeniu napięć między społecznościami w Irlandii Północnej (zob. 
załącznik 4). Na podstawie przedstawionych powyŜej uwag moŜna 
wywnioskować, Ŝe wolontariat zmniejsza liczbę zniechęconych młodych ludzi, 
dając im miejsce w społeczeństwie. ZaangaŜowanie młodych ludzi 
w określonym obszarze sprawia, Ŝe stają się oni zainteresowanymi podmiotami, 
zdającymi sobie sprawę z tego, Ŝe mogą inicjować wprowadzanie zmian 
w społeczeństwie. Zatem zarówno wolontariat krajowy, jak i transgraniczny 
sprzyja aktywności obywatelskiej, rozumianej jako bycie poinformowanym, 
bronienie swoich praw i praw innych osób oraz dbanie o wspólne dobra 
i wartości. W badaniu przeprowadzonym w 2008 r. przez wolontariuszy ONZ 
stwierdzono, Ŝe wolontariat, podobnie jak aktywność społeczna, sprzyja 
tworzeniu moŜliwości angaŜowania ludzi pochodzących z róŜnych środowisk. 
Ponadto moŜe on mieć na celu wprowadzanie zmian oraz moŜe być narzędziem 
na rzecz rozwoju203. 
 
Dając młodym ludziom moŜliwość wykazania aktywności w organizacji, tj. 
w zorganizowanym, ale demokratycznym otoczeniu, wolontariat przyczynia się 
do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poniewaŜ młodzi ludzie zdobywają 
w ten sposób doświadczenie niezbędne do uczestnictwa politycznego i rozwoju 
społeczeństwa. Podobnie jak kapitał społeczny będący jego rezultatem, 
wolontariat moŜe mieć charakter „wiąŜący” i „ł ączący”, w zaleŜności od tego, 
gdzie jest prowadzony204. Wolontariat transgraniczny wykazuje znaczny 
potencjał w zakresie łączenia róŜnych grup społecznych, a nawet w zakresie 
łączenia społeczeństw poprzez tworzenie wzajemnych więzi osobistych 
i partnerstw między organizacjami. 
 
Podsumowując, wszystkie zainteresowane strony mogą odnieść wiele korzyści 
z udanej wymiany wolontariuszy. Przede wszystkim ogromne korzyści są 
udziałem samych wolontariuszy, którzy doskonalą swoje umiejętności 
i poszerzają wiedzę, rozwijają osobowość, kompetencje społeczne i zwiększają 

                                                      
202  Ibid., s. 33–36. 
203  Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, Volunteering and Social Activism. Pathways for 

participation in human development [Wolontariat a aktywność społeczna. Sposoby uczestniczenia w 
rozwoju człowieka]. 2008, s. 6, 8, http://www.unv.org/fileadmin/img/wvw/Volunteerism-FINAL.pdf 
[dostęp: 14.12.2009]. 

204  Steve Powell, Volunteerism: helping one another through the transition [Wolontariat: pomaganie sobie 
nawzajem w okresie przejściowym]. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2007, 
http://www.developmentandtransition.net/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage 
&DocumentID=745 [dostęp: 10.12.2009]. 
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szanse na rynku pracy. Organizacje zarządzające wymianami transgranicznymi 
zdobywają doświadczenia z zakresu zarządzania, a całe społeczeństwa doznają 
wzmocnienia dzięki zwiększaniu kapitału społecznego i politycznemu 
zaangaŜowaniu byłych wolontariuszy pracujących w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Z kolei doświadczenia międzykulturowe mają pozytywny wpływ na 
otwieranie nowych moŜliwości na wszystkich trzech płaszczyznach: osobistej, 
organizacyjnej i społecznej. Niemniej jednak konieczne jest przeprowadzenie 
bardziej dogłębnych badań w celu określenia wpływu wolontariatu 
transgranicznego na róŜne grupy zainteresowanych stron. 
 
 

3.4. Wyzwania stojące przed wolontariatem 
transeuropejskim 
 
Czynniki zniechęcające do podjęcia przez daną osobę decyzji o rozpoczęciu 
wolontariatu za granicą mogą mieć charakter indywidualny lub strukturalny. 
MoŜna wymienić niezliczone powody niezdecydowania się na podjęcie tej 
działalności, poniewaŜ decyzja dotycząca udziału w wymianie wolontariuszy 
w pewnym stopniu jest trudniejsza, niŜ decyzja dotycząca rozpoczęcia wolontariatu 
krajowego, szczególnie prowadzonego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z kolei 
wolontariat transgraniczny oznacza zaangaŜowanie w pełnym wymiarze czasu 
pracy, chociaŜ przez ograniczony okres. WiąŜe się on z większymi kosztami 
społecznymi, poniewaŜ wymaga porzucenia dotychczasowego Ŝycia społecznego 
i stworzenia nowego w (w większości przypadków) nieznanym państwie. Ponadto 
w przypadku osób, które wcześniej miały zatrudnienie w swoim kraju 
pochodzenia, wolontariat zagraniczny moŜe oznaczać konieczność radzenia sobie 
z bardziej ograniczonym budŜetem, niŜ miało to miejsce wcześniej. 
 
Jak wskazano w dokumentach UE dotyczących polityki, większość przeszkód 
jest wynikiem niewystarczających lub niewłaściwych regulacji, a przede 
wszystkim dlatego, Ŝe wolontariat nie został zdefiniowany ani nie jest uznawany 
w prawie krajowym i międzynarodowym. Problemy i przeszkody mogą jednać 
pojawiać się równieŜ w innych obszarach. Wszystkie trudności moŜna podzielić 
na następujące grupy: 

• przeszkody prawno-administracyjne, obejmujące niejasny status 
wolontariuszy, akredytację organizacji i uznawanie umiejętności 
zdobywanych przez wolontariuszy; 

• przeszkody społeczno-ekonomiczne i finansowe;  
• brak informacji; 
• problemy społeczno-kulturowe; 
• przeszkody natury osobistej. 
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3.4.1. Przeszkody prawno-administracyjne 
 
To, jakie przepisy mają zastosowanie do wolontariatu transgranicznego 
w Europie i poza nią, zaleŜy od państwa, w którym prowadzona jest działalność 
wolontariacka, oraz od państwa pochodzenia wolontariusza, tj. kraju, którego 
dana osoba jest obywatelem lub w którym jest zameldowana na stałe. RóŜne 
moŜliwe sytuacje przedstawiono w tabeli 3. W niniejszym opracowaniu 
uwzględniono wolontariat w państwach członkowskich UE, w którym 
uczestniczą obywatele UE lub osoby mające prawo pobytu w UE. 
 
Tabela 3. Przepisy stosowane w odniesieniu do wolontariatu 
transgranicznego w Europie 

Wolontariusz 
pochodzi z… 

 
 
 
Państwo, 
w którym 
prowadzony 
jest IVS* 

państwa UE i jest 
obywatelem tego 
państwa 

państwa UE, nie 
ma obywatelstwa 
tego państwa, ale 
ma zezwolenie na 
stały pobyt w tym 
państwie 

europejskiego 
państwa spoza UE 
 

państwa 
pozaeuropej-
skiego 
 

państwo UE 
 

Zastosowanie ma 
prawo UE; w 
przypadku IVS 
dłuŜszego niŜ trzy 
miesiące, 
konieczne jest 
zgłoszenie się do 
władz w państwie 
przyjmującym 
(konieczność 
uzyskania 
zezwolenia na 
pobyt). 

Zastosowanie 
mogą mieć 
określone 
szczegółowe 
warunki; naleŜy 
sprawdzić te 
warunki u władz w 
państwie 
przyjmującym. 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące w 
państwie UE. 
Niektóre państwa 
UE zawarły 
między sobą 
określone 
porozumienia 
dotyczące 
mobilności. NaleŜy 
sprawdzić 
konkretne wymogi 
dotyczące 
krótkoterminowego 
(do 3 miesięcy) i 
długoterminowego 
(ponad 3 miesiące) 
pobytu na ich 
terytorium. 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące 
w państwie UE. 
Niektóre państwa 
UE zawarły 
dwustronne 
porozumienia z 
państwami 
pozaeuropejskimi 
dotyczące 
swobodnego 
przepływu osób. 
NaleŜy 
skontaktować się 
władzami państwa 
przyjmującego. 

europejskie 
państwo spoza 
UE 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące 
w danym 
państwie. 
Wymagane jest 
zaświadczenie 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące 
w danym 
państwie. 
MoŜliwy wymóg 
posiadania wizy, 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące 
w danym 
państwie. NaleŜy 
sprawdzić 
wszystkie 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące 
w danym 
państwie. NaleŜy 
sprawdzić 
wszystkie 



74 
 

lekarskie 
dotyczące chorób 
zakaźnych. 

zaświadczenia 
medycznego 
dotyczącego 
chorób 
zakaźnych. 

szczegółowe 
wymogi u władz 
w państwie 
przyjmującym.  

szczegółowe 
wymogi u władz 
w państwie 
przyjmującym. 

państwo 
pozaeuropejskie 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące w 
danym państwie. 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące w 
danym państwie. 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące w 
danym państwie. 

Zastosowanie ma 
prawo krajowe, 
obowiązujące w 
danym państwie. 

 

* IVS – wolontariat międzynarodowy – pobyt wolontariacki za granicą bez względu na podmiot organizujący. 
 

Źródło: Tony Geudens (red.), s. 83.  

 
 
Biorąc pod uwagę rosnące wskaźniki dotyczące wolontariatu transgranicznego, 
w ostatnim czasie coraz bardziej widoczna staje się potrzeba nadania 
wolontariuszom specjalnego statusu. Wprowadzenie takiego statusu 
pozwoliłoby rozwiązać kilka problemów związanych z uznawaniem, ochroną 
socjalną i opodatkowaniem205. Dlatego teŜ analizę przeszkód prawno-
administracyjnych rozpoczęto od omówienia kwestii związanych ze statusem 
prawnym wolontariuszy w państwie przyjmującym. W poniŜszych akapitach 
przedstawiono problemy związane z certyfikowaniem, a mianowicie dotyczące 
akredytacji organizacji i uznawania umiejętności wolontariuszy. 
 

Status prawny wolontariuszy 
Brak statusu prawnego wolontariuszy w prawie krajowym i międzynarodowym 
stanowi powaŜną przeszkodę dla młodych wolontariuszy i moŜe wpływać na 
powstawanie w państwach członkowskich róŜnych przeszkód natury prawnej. 
W UE brak jest jednolitego sposobu pojmowania wolontariatu z uwagi na 
istnienie wielu krajowych interpretacji, nie wspominając o porozumieniu 
dotyczącym statusu wolontariuszy. Kilka państw członkowskich (Niemcy, 
Francja i Litwa) rozwaŜa wprowadzenie specjalnych przepisów, które 
wyjaśniłyby i ujednoliciły tę kwestię206. Dopóki kwestia ta nie zostanie 
znormalizowana w ramach UE, problemy prawdopodobnie wciąŜ będą 
rozwiązywane osobno dla poszczególnych przypadków, co będzie utrudniało 
rozwój wolontariatu transgranicznego. 
 
Brak podstawy prawnej dla wolontariatu transgranicznego moŜe powodować 
problemy podczas ubiegania się o zezwolenie na pobyt. Problemy dotyczące 
uzyskania wizy i zezwolenia na pobyt zazwyczaj dotyczą wolontariuszy 
                                                      
205  Analiza odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów przystępujących udzielonych 

w ankiecie Komisji dotyczącej wolontariatu młodych ludzi, w: Williamson, Hoskins i Boetzelen (red.), 
s. 185 (175–193).  

206  Rozmowa z koordynatorem programu (EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010; kierownikiem 
programu „MłodzieŜ w działaniu”, Akcja 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010; Jaunimo reikalų 
departamentas prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos. 
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z państw trzecich, a przede wszystkim wolontariuszy tureckich207. Jednak 
obywatele UE pozostający w innym państwie członkowskim przez okres 
dłuŜszy niŜ trzy miesiące równieŜ muszą skontaktować się z władzami 
imigracyjnymi i uzyskać dokument potwierdzający ich prawo do pobytu 
w danym państwie. MoŜe to okazać się trudne, poniewaŜ w niektórych 
państwach wolontariat moŜe nie być uznawany za wystarczającą podstawę 
prawną, dającą prawo do pobytu w danym państwie. Na przykład w Belgii 
wolontariusz musi być zarejestrowany jako turysta, student lub pracownik, 
poniewaŜ Ŝaden inny status nie jest uznawany. W Holandii wolontariusze EVS 
objęci zostali wyjątkiem dzięki staraniom holenderskiej agencji krajowej, tak 
więc status wolontariusza EVS jest obecnie akceptowany przez holenderskie 
władze imigracyjne208. Podobne porozumienie zawarto na Litwie w odniesieniu 
do wolontariuszy uczestniczących w programach finansowanych przez UE lub 
jej państwa członkowskie (zob. załącznik 5). 
 
W najgorszym moŜliwym przypadku zezwolenie na pobyt moŜe nie zostać 
udzielone: często ma to miejsce gdy chodzi o wolontariuszy EVS z Turcji 
i państw partnerskich spoza UE, ale czasem równieŜ dotyczy obywateli UE209. 
W takim przypadku te osoby, które mają prowadzić działalność wolontariacką 
przez okres dłuŜszy niŜ maksymalny dopuszczalny czas pobytu turystycznego 
(trzy miesiące), muszą wyjechać z danego państwa i ponownie do niego wrócić. 
Jest to rozwiązanie tymczasowe, ale mimo to wiąŜe się z koniecznością np. 
dwukrotnego wyjazdu i powrotu w trakcie wolontariatu trwającego 9 miesięcy, co 
jest średnią długością programów w przypadku EVS. Jest to nie tylko kłopotliwe, 
lecz takŜe wiąŜe się z koniecznością pokrycia wszystkich kosztów podróŜy. 
 
Prowizoryczne rozwiązanie przewidujące rejestrowanie wolontariuszy jako 
pracowników (lub traktowanie ich w tym charakterze przez poszczególne 
instytucje) moŜe wiązać się z obowiązkiem spełnienia wymogów określonych 
w obowiązującym ustawodawstwie z zakresu zatrudnienia, a moŜliwe, Ŝe 
ostatecznie wolontariusz lub jego organizacja przyjmująca będzie musiała 
uregulować tę sprawę z organami podatkowymi lub pracowniczymi. 
W przypadku, gdy organy podatkowe nie są zaznajomione ze specyfiką pracy 
wolontariackiej, mogą one próbować opodatkować kwoty, jakie wolontariusze 
otrzymują w trakcie trwania wolontariatu210. Ponadto, jeśli wolontariusze są 
traktowani jako pracownicy, w rezultacie zastosowanie mogą mieć równieŜ 
                                                      
207  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, Akcja 2 (EVS), Bruksela, 19.1.2010. 
208  Ibid. 
209  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, Akcja 2 (EVS), Bruksela, 19.1.2010. 
210  Koordynator programów (EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. Na Węgrzech wolontariusze 

EVS (lub np. wolontariusze włoskiej krajowej słuŜby zagranicznej, którzy przybyli na Węgry w celu 
udziału w projekcie) zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegaliby opodatkowaniu, poniewaŜ 
uzyskują dodatki, których kwota przewyŜsza ustalony limit. Jednak w rzeczywistości wolontariusze 
EVS nie podlegają opodatkowaniu (zob. załącznik 6). 
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przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak rzadko są 
oni w stanie przekroczyć limit określony w prawie, nawet jeśli ekwiwalent 
pienięŜny ich dochodów w naturze, tj. darmowego zakwaterowania i posiłków, 
zsumuje się ze skromnymi kwotami kieszonkowego211. 
 
Przypadki, w których zagraniczni wolontariusze systematycznie nie uzyskują 
zezwolenia na pobyt, podlegają opodatkowaniu lub przyjmujące ich organizacje 
są zobowiązane do przestrzegania wymogów dotyczących minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, występują dość rzadko. W kaŜdym razie wolontariusze 
EVS są w lepszej sytuacji, poniewaŜ mogą liczyć na wsparcie agencji krajowej 
w państwie przyjmującym. Jednak nawet oni czasami borykają się z męczącymi 
i czasochłonnymi procedurami prawno-administracyjnymi w instytucjach 
państwa przyjmującego, których w większości moŜna by uniknąć poprzez 
zdecydowane określenie prawnego statusu wolontariuszy (który odnosiłby się 
takŜe do cudzoziemców) i wyraźne zwolnienie ich uzyskiwanych zgodnie 
z prawem dodatków z opodatkowania. 
 

Akredytacja organizacji 
Istnieją pewne przeszkody związane z akredytacją organizacji zajmujących się 
organizacją transgranicznych wymian wolontariuszy. Ta kwestia równieŜ leŜy 
w gestii państw członkowskich, w związku z czym zastosowanie mają róŜne 
wymogi. Jakkolwiek niektórzy krytycznie odnoszą się do wymogów 
dotyczących akredytacji organizacji EVS lub organizacji pozarządowych 
organizujących pobyty w ramach słuŜby cywilnej (jak ma to miejsce 
w Niemczech lub we Włoszech), inni podkreślają, Ŝe pozwala to zapewnić 
wysoką jakość doświadczeń związanych z wolontariatem. 
 
W Niemczech organizacje uczestniczące w programach wolontariackich muszą 
zostać akredytowane przez władze regionalne odnośnego kraju związkowego. We 
Francji wymóg dotyczący zatwierdzenia kaŜdego przyjeŜdŜającego zagranicznego 
wolontariusza przez władze regionalne skutkuje opóźnieniem całego procesu 
wolontariatu212. Zdaniem szwedzkiego rozmówcy akredytacja organizacji w ramach 
EVS moŜe stanowić przeszkodę dla nowych organizacji, które chcą zaangaŜować się 
w prowadzenie wymian transgranicznych wolontariuszy w Europie213. 
 
Ponadto wysłanie młodego człowieka do innego państwa członkowskiego 
w ramach wolontariatu jest długim procesem, obejmującym skomplikowane 
procedury. W ramach EVS rozpatrywanie wniosku trwa kilka miesięcy, a po 
zakończeniu całego procesu wciąŜ istnieje moŜliwość, Ŝe projekt nie uzyska 
                                                      
211  Koordynator programów (EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
212  Analiza odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów przystępujących udzielonych 

w ankiecie Komisji dotyczącej wolontariatu młodych ludzi, s. 185. 
213  Rozmowa z koordynatorem ds. róŜnorodności gminy Jönköping, 29.1.2010. 
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finansowania. Zniechęca to do udziału w projektach zarówno wolontariuszy, jak 
i organizacje wolontariackie214 – rozmówca z Niemiec stwierdził, Ŝe z tego 
powodu jego organizacja przestała organizować pobyty w ramach EVS215.  
 
Na jakość działalności wolontariackiej mogą wpływać róŜne standardy. 
W przypadkach, gdy wymogi dotyczące akredytacji są mało rygorystyczne, 
organizacjom moŜe brakować doświadczenia, a jakość ich działań moŜe być niska, 
co skutkuje brakiem odpowiedniego zakwaterowania lub właściwego szkolenia 
i kursów językowych dla wolontariuszy216. To z kolei moŜe mieć wpływ na 
gotowość wolontariuszy do pracy oraz ich późniejsze doświadczenia. Dlatego teŜ 
aby zagwarantować wysoką jakość wolontariatu, konieczna jest pewna forma 
akredytacji lub przynajmniej zawieranie partnerstw między organizacjami. 
 
Uznawanie wolontariatu 
Kolejnym szerokim zagadnieniem związanym z wolontariatem i odnoszącym się 
do kwestii społecznych, prawnych i administracyjnych (zarówno pod względem 
społecznego nastawienia do wolontariatu transgranicznego, jak i jego formalnej 
oceny) jest uznawanie umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie 
działalności wolontariackiej oraz znaczenie doświadczenia wolontariackiego dla 
rynku pracy. ChociaŜ stale podkreśla się konieczność stworzenia systemu 
uznawania umiejętności i doświadczenia wolontariuszy, wciąŜ wymagane jest 
wprowadzanie ulepszeń w celu zapewniania przejrzystości w odniesieniu do 
kwalifikacji wolontariuszy oraz zwiększania świadomości na ich temat wśród 
zainteresowanych stron. 
 
Doświadczenia wolontariackie mogą być uznawane za przydatne w sektorze 
organizacji pozarządowych217 oraz w obszarze, w jakim pracował dany 
wolontariusz, głównie w sektorze pracy społecznej lub opieki. Z kolei sektor 
biznesu od niedawna traktuje doświadczenia wolontariackie jako zaletę218. 
Pracodawcy sektora biznesu preferują osoby z praktycznym doświadczeniem 
zdobytym w prywatnych firmach, które cięŜko zdobyć w ramach wolontariatu 
transgranicznego, poniewaŜ praca jest zazwyczaj organizowana przez 
organizacje nienastawione na zysk. Zarówno staŜ, jak i wolontariat stanowią 

                                                      
214  Analiza odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów przystępujących udzielonych 

w ankiecie Komisji dotyczącej wolontariatu młodych ludzi, s. 185; rozmowa z kierownikiem 
regionalnym ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 

215  Kierownik regionalny ijgd, Hildesheim, 3.2.2010. 
216  „Analiza odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów przystępujących udzielonych 

w ankiecie Komisji dotyczącej wolontariatu młodych ludzi”, s. 185; rozmowa z byłym litewskim 
wolontariuszem EVS w Niemczech, Wilno, 3.2.2010. 

217  Europejski urzędnik łącznikowy (była włoska wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 
19.1.2010. 

218  Ibid., rozmowa z redaktorem www.youthreporter.eu, prywatnej agencji public relations (wynajętej 
przez JUGEND für Europa), Bonn, 5.2.2010. 
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rodzaj kształcenia „pozaformalnego”, ale mimo to mają inny status, co moŜe 
mieć wpływ na wybór dokonywany przez młodych ludzi. 
 
Niemniej jednak obserwuje się równieŜ nowe pozytywne tendencje, które 
pokazują, Ŝe opłaca się inwestować w wolontariat. W Wielkiej Brytanii, gdzie 
wolontariat w ostatnim czasie zdobył rozgłos i wsparcie rządu, firmy są 
w większym stopniu świadome korzyści wynikających z wolontariatu oraz 
umiejętności, jakie zdobywają wolontariusze w ramach tego procesu. W efekcie 
działalność wolontariacka jest obecnie o wiele częściej wymieniana 
w Ŝyciorysach, a takŜe doceniana przez prywatnych pracodawców (zob. 
załącznik 4). W Niemczech zainteresowane strony wciąŜ są zdania, Ŝe sytuację 
mogłyby poprawić największe firmy, propagując wolontariat. Mogłyby one to 
uczynić poprzez publiczne stwierdzenie, Ŝe wolontariat jest wartościowym 
doświadczeniem – niemniej wartościowym od kursu języka obcego219. 
 
Jednocześnie chodzi teŜ o uznawanie innych elementów, a nie tylko docenianie 
udziału w wolontariacie. Wolontariusze muszą być w stanie wykazać, Ŝe 
w rzeczywistości zdobyli nowe lub rozwinęli wcześniej posiadane kompetencje. 
Podobnie jak w przypadku kształcenia formalnego, wiąŜe się to z zagadnieniem 
dotyczącym certyfikowania umiejętności wolontariuszy. Dopóki kwestia ta nie 
zostanie w pełni rozwiązana, moŜe ona równie dobrze stanowić przeszkodę lub 
czynnik zniechęcający. Wprowadzenie odpowiedniego systemu certyfikacji 
zagwarantowałoby bardziej powszechne akceptowanie doświadczeń 
wolontariackich. Krajowe strategie dotyczące tej kwestii mogą się znacznie 
róŜnić od siebie. W kaŜdym przypadku certyfikowanie powinno jednak pozostać 
nieobowiązkowe, aby nie zniechęcać osób, które nie są zainteresowane 
wolontariatem opartym na rozwoju umiejętności, ale które zostały 
wolontariuszami, aby przeŜyć przyjemne doświadczenie lub aby pomagać innym. 
 
Certyfikat Youthpass, wystawiany w ramach EVS na wniosek danego 
wolontariusza po zakończeniu przez niego pracy, miał spełniać rolę 
ogólnounijnego systemu certyfikacji. Wprowadzono go w 2007 r. i jest on 
narzędziem umoŜliwiającym przedstawienie i przeanalizowanie kompetencji 
zdobytych w ramach wolontariatu transgranicznego. Wolontariusz wspólnie ze 
swoim opiekunem dokonują zgodnie z jednolitym wzorcem oceny ośmiu 
kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe Ŝycie, określonych 
w ramach unijnej polityki edukacyjnej220: 

• porozumiewanie się w języku ojczystym,  
• porozumiewanie się w językach obcych, 

                                                      
219  Redaktor www.youthreporter.eu, Bonn, 5.2.2010. 
220  Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy SALTO-YOUTH, Youthpass Guide [Przewodnik po 

certyfikacie Youthpass], s. 66–73, http://www.youthpass.eu/downloads/13-62-
3/Youthpass%20Guide%202009-06-09.pdf [dostęp: 5.2.2010]. 



79 
 

• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne,  

• kompetencje informatyczne,  
• umiejętność uczenia się, 
• kompetencje społeczne i obywatelskie,  
• inicjatywność i przedsiębiorczość,  
• świadomość i ekspresja kulturalna.  

 
WciąŜ trudno ocenić jest postrzeganie certyfikatu Youthpass wśród 
pracodawców lub instytucji edukacyjnych, chociaŜ pierwsze sygnały są 
pozytywne221. WciąŜ jednak istnieją pewne problemy związane z jego 
wdroŜeniem, które w większości zaleŜą od organizacji przyjmujących. 
W niektórych przypadkach wolontariusze nie mogą uzyskać certyfikatu 
w wybranym przez siebie języku tylko dlatego, Ŝe w danej organizacji nie ma 
nikogo, kto byłby w stanie go w tym języku napisać. W związku z tym 
wolontariusze nie mogą od razu zacząć wykorzystywać otrzymanego certyfikatu 
Youthpass jako potwierdzenia swoich umiejętności w celu zwiększenia swoich 
szans na rynku pracy z uwagi na opóźnienia związane z koniecznością 
przetłumaczenia certyfikatu222. 
 
Obecnie certyfikat Youthpass jest stosowany jedynie w ramach działań 
programu „MłodzieŜ w działaniu”. Stanowi on jednak dobry przykład, który 
mógłby zostać zastosowany w innych sferach wolontariatu. W rzeczywistości 
podobne techniki są juŜ stosowane w ramach instrumentów certyfikowania 
kształcenia pozaformalnego, opracowanych w kilku państwach członkowskich 
(zob. załączniki 4 i 7 dotyczące przykładów brytyjskich i szwedzkich). 
Indywidualny charakter wolontariatu sprawia, Ŝe stworzenie jakiegokolwiek 
jednolitego systemu testowania jest niewykonalne, w związku z czym jedynym 
rozwiązaniem wydają się być metody opierające się na wnioskach 
wyciągniętych przez bezpośredniego przełoŜonego danego wolontariusza. 
W procesie tym naleŜy jednak koncentrować się na umiejętnościach 
i kompetencjach, które będą zrozumiałe dla ewentualnych przyszłych 
pracodawców i instytucji kształcenia formalnego (równieŜ w innych 
państwach), aby zagwarantować przejrzystość w zakresie wartości dodanej 
wolontariatu. 
 
Aby moŜliwe było uznawanie wolontariatu w ramach systemu kształcenia 
formalnego, konieczne jest zajęcie oficjalnego stanowiska przez odnośne państwa 
członkowskie. Istnieją przykłady takiej integracji. W Wielkiej Brytanii 

                                                      
221  Rozmowa z koordynatorem przedsięwzięć ds. Youthpass, Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy 

SALTO-YOUTH, Bonn, 4.2.2010. 
222  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, 27.1.2010. 
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doświadczenia wolontariackie mogą zostać uznane, jeśli były zdobywane 
w ramach ustrukturyzowanego procesu uczenia się o określonych celach, 
i przyznane mogą zostać kwalifikacje zawodowe odpowiadające tym, zdobytym 
w ramach kształcenia formalnego (zob. załącznik 4). Jeśli działalność 
wolontariacka odpowiada określonym wymogom, uniwersytety w kilku państwach 
członkowskich traktują ją jako staŜ uzupełniający fakultet w odnośnym obszarze, 
takim jak pedagogika społeczna. Jest to na przykład moŜliwe w Niemczech223, 
Hiszpanii224 i w pewnym stopniu we Włoszech (zob. załącznik 2).  
 
W odniesieniu do zatrudniania byłych wolontariuszy, kwestia uznawania 
kompetencji zdobytych w trakcie kształcenia pozaformalnego wymaga ścisłej 
współpracy i porozumienia między sektorami non-profit i biznesu oraz 
państwem225. Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, Ŝe tworzenie sieci, 
partnerstw i zwiększanie świadomości moŜe uwraŜliwiać potencjalnych 
pracodawców i zwiększać ich wiedzę na temat istniejących metod 
certyfikowania umiejętności wolontariuszy, prowadząc do uwzględniania tych 
certyfikatów w procesie rekrutacji. 
 
Zaświadczenie o niekaralności 
W jednej z opinii KR-u w sprawie wolontariatu podkreślono, Ŝe „brak 
koordynacji w skali UE procedur wydawania zaświadczeń o niekaralności przez 
państwa członkowskie” stanowi przeszkodę dla imigrantów, udających się 
w celu prowadzenia działalności wolontariackiej, obejmującej opiekę nad 
dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi opieki226. Problemy, będące 
rezultatem obowiązku uzyskania zaświadczenia o niekaralności, co jest 
warunkiem wstępnym rozpoczęcia wolontariatu obejmującego wiele działań 
związanych z opieką, zostały przeanalizowane w studium przypadku 
dotyczącym Wielkiej Brytanii (zob. załącznik 4). Wiadomo, Ŝe wolontariusze są 
zobowiązani spełnić podobny wymóg prawny w Irlandii.  
 
ChociaŜ nie we wszystkich państwach członkowskich wymaga się od 
wolontariuszy przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, aby mogli oni 
rozpocząć pracę w określonym obszarze, ten szczególny wymóg prawny 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii stanowi wyzwanie dla wielu młodych 
transgranicznych wolontariuszy europejskich, biorąc pod uwagę popularność 
                                                      
223  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Für mich und für andere: Freiwilliges 

Soziales Jahr/ Freiwilliges Ökologisches Jahr. Berlin: BMSJ, 2008 r., s. 40. Dostępne w internecie pod 
adresem: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Fuer-mich-und-
fuer-andere-FSJ-FOEJ-GFD,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 

224  Hiszpański wolontariusz EVS na Litwie, Wilno, 19.3.2010. 
225  Europejski urzędnik łącznikowy (była włoska wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 

19.1.2010. 
226  Opinia Komitetu Regionów z dnia 7 lutego 2008 r. pt. „Wkład wolontariatu w spójność społeczno-

gospodarczą”. 
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państw anglosaskich jako celów wolontariatu. Oprócz atrakcyjnej moŜliwości 
doskonalenia znajomości języka angielskiego, jaką oferują te państwa 
członkowskie, są one równieŜ znane z wysokiego standardu Ŝycia i dobrze 
rozwiniętej kultury zarządzania wolontariuszami. Jednak skoro tamtejsze 
organizacje podejmują takie same zobowiązania w odniesieniu do swoich 
wolontariuszy, jakie podejmują w odniesieniu do swoich pracowników, są one 
odpowiedzialne przed swoimi klientami, bez względu na to, czy klienci ci są 
obsługiwani przez opłacany personel, czy wolontariuszy.  
 
W Wielkiej Brytanii prawodawstwo chroniące dzieci i osoby starsze znajdujące 
się w niekorzystnym połoŜeniu wymaga, by osoby – pracownicy lub 
wolontariusze – pracujące z dziećmi oraz dorosłymi znajdującymi się 
w niekorzystnym połoŜeniu – takimi jak pacjenci, więźniowie, ludzie starsi 
wymagający opieki czy inni wymagający pomocy w codziennych sprawach – 
lub osoby mające dostęp do ich danych227 uzyskały zezwolenie na taką 
działalność (bez względu na to, czy dotyczy ona edukacji, zdrowia, opieki 
społecznej czy teŜ innej dziedziny). W Irlandii przedstawienie zaświadczenia 
o niekaralności, będącego stwierdzeniem tego, Ŝe nie ma podstaw do zakazania 
danej osobie wykonywania określonej działalności, takŜe jest warunkiem 
wstępnym dla prowadzenia działalności wolontariackiej w sektorach opieki nad 
dziećmi i pracy z młodzieŜą oraz w niektórych organizacjach sportowych228.  
 
Instytucje brytyjskie i irlandzkie są przygotowane do realizacji wniosków ze 
strony własnych obywateli, pragnących prowadzić działalność wolontariacką 
w wyŜej wspomnianych obszarach. Obywatele brytyjscy bezpłatnie otrzymują 
zaświadczenie o niekaralności w ciągu kilku tygodni (zob. załącznik 4). 
W Irlandii to organizacje muszą składać wnioski w imieniu swojego personelu 
lub wolontariuszy. RównieŜ w tym przypadku nie pobiera się Ŝadnej opłaty229. 
PrzyjeŜdŜający wolontariusze zagraniczni muszą jednak przedstawić 
równowaŜny dowód uzyskany na własny koszt od policji w ich państwie 
pochodzenia. MoŜe to stanowić przeszkodę, poniewaŜ koszty i procedury 
znacznie róŜnią się nawet w UE, a w niektórych krajach moŜe być trudne 
ustalenie ich ekwiwalentów. Poza tym koszt przetłumaczenia zaświadczenia 
o niekaralności równieŜ muszą zostać pokryte przez wolontariuszy 
(zob. załącznik 4). W rezultacie organizacje charytatywne realizujące projekty 
dla dzieci i młodzieŜy mogą mieć trudności z zaangaŜowaniem wolontariuszy 

                                                      
227  Art. 59 brytyjskiej ustawy o ochronie grup znajdujących się w niekorzystnym połoŜeniu z 2006 r. (rozdz. 47). 
228  Informacje dla obywateli, Garda clearance for employees [Policyjne zaświadczenie o niekaralności dla 

pracowników]. Dublin: Rada ds. informacji dla obywateli, 2010 r., 
http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-and-
conditions/monitoring-and-surveillance-at-work/garda_clearance_for_employees [dostęp: 23.6.2010]. 

229  An Garda Síochána/Irlandzkie SłuŜby Policji, Frequently Asked Questions: Garda Vetting/Data 
Protection [Najczęściej zadawane pytania: kontrole policyjne/ochrona danych]. Dublin, 2010 r., 
http://www.garda.ie/FAQ/Default.aspx?FAQCategory=36 [dostęp: 23.6.2010]. 
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transgranicznych. Uwzględniając fakt, Ŝe opieka jest bardzo powszechnym 
celem działalności wolontariackiej, moŜe to mieć wpływ na ofertę projektów, 
w których przyjeŜdŜający wolontariusze mogą uczestniczyć. 
 
 

3.4.2. Przeszkody społeczno-ekonomiczne i finansowe 
 
Oprócz podstawowych problemów natury prawnej, równieŜ przeszkody 
społeczno-ekonomiczne i finansowe mogą silnie zniechęcać do prowadzenia 
działalności wolontariackiej. NajwaŜniejszymi przeszkodami natury społeczno-
ekonomicznej jest utrata świadczeń socjalnych oraz kwestie związane 
z ubezpieczeniem w trakcie wolontariatu zagranicznego. Przeszkody finansowe 
obejmują wydatki związane z ubezpieczeniem oraz dodatkowe koszty podróŜy 
i utrzymania, a takŜe utratę zniŜek. 
 
Aspekty społeczno-ekonomiczne mogą stanowić powaŜny problem. 
NajwaŜniejsze jest to, Ŝe wolontariat transgraniczny moŜe nawet nie być brany 
pod uwagę przez grupy młodych ludzi, które otrzymują świadczenia z tytułu 
zabezpieczenia społecznego230. Utrata świadczeń socjalnych stanowi powaŜny 
problem w sektorze wolontariatu transgranicznego i ogranicza moŜliwości 
zaangaŜowania osób mających mniejsze szanse.  
 
Wypłacanie zasiłku dla bezrobotnych jest uwarunkowane spełnieniem 
określonych wymogów, co moŜe utrudniać udział w wymianie wolontariuszy. 
Osoby bezrobotne są zobowiązane do zarejestrowania się w urzędzie pracy i do 
regularnego informowania o podejmowanych przez siebie wysiłkach 
w poszukiwaniu pracy. W niektórych państwach członkowskich zachęca się 
nawet do tego, aby podczas szukania pracy uczestniczyć w wolontariacie 
lokalnym. Na przykład w Wielkiej Brytanii zniesiono ograniczenia dotyczące 
liczby godzin w tygodniu, jaką moŜna poświęcać na działalność wolontariacką 
(zob. załącznik 4). Mimo to w przypadku, gdy dana osoba wyjedzie za granicę 
na dłuŜszy czas, traci ona zasiłek dla bezrobotnych, poniewaŜ nie jest obecna 
podczas obowiązkowych spotkań231, ani nie moŜe podjąć pracy w przypadku 
pojawienia się odpowiedniej oferty232.  
 
                                                      
230  Na przykład rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 

społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie i przepisy 
powiązane obejmują jedynie tych wolontariuszy, którzy są ubezpieczeni na mocy krajowego 
ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego. W związku z tym trudności związane z ochroną 
socjalną mogą w niektórych przypadkach stanowić czynnik zniechęcający do angaŜowania się 
w działalność wolontariacką w innym państwie członkowskim. Wniosek Komisji z dnia 3 lipca 2008 r. 
dotyczący zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Europie. 

231  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów szwedzkiej komisji krajowej ds. młodzieŜy – szwedzka 
krajowa agencja ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, 29.1.2010.  

232  Rozmowa z doradcą ds. polityki i praktyki w Volunteer Development Scotland, Stirling, 30.3.2010. 
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Zarejestrowane osoby poszukujące pracy mogą oficjalnie nie móc wyjechać 
z kraju na określony czas z uwagi na moŜliwość odebrania im ich zasiłku dla 
bezrobotnych (który moŜe równieŜ obejmować dodatki na zakwaterowanie dla 
rodziny osoby poszukującej pracy)233. Co więcej, miesiące spędzone za granicą 
nie są następnie wliczane do staŜu pracy, na podstawie którego oblicza się 
wysokość ich emerytury234. Biorąc pod uwagę te okoliczności, wolontariat 
transgraniczny w ogólne nie wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem – chyba Ŝe 
dany program jest w pełni finansowany – mimo Ŝe w rzeczywistości mógłby on 
doprowadzić do zdobycia przez daną osobę nowych umiejętności, 
zwiększających jej szanse na rynku pracy. Pomocne mogłoby być traktowanie 
programów z zakresu wolontariatu transgranicznego jako środków na rzecz 
szkolenia osób poszukujących pracy, którym to środkom towarzyszyłyby 
ewentualnie określone bodźce finansowe. 
 
Kolejna ewentualna przeszkoda jest związana z ubezpieczeniem wolontariuszy. 
W przypadku, gdy status wolontariuszy jako ubezpieczonych nie jest uznawany 
za równowaŜny statusowi pracowników lub studentów w państwie, w którym 
wolontariat nie jest uznawany za właściwą podstawę prawną umoŜliwiającą 
pobyt, wolontariusze mogą zostać poproszeni o wykupienie prywatnego 
ubezpieczenia zdrowotnego na czas trwania ich wolontariatu. Na przykład 
w Holandii moŜe to mieć miejsce w przypadku wolontariuszy EVS, pomimo Ŝe 
są oni juŜ ubezpieczeni przez agencję krajową235. Jednak nawet kwota 
ubezpieczenia zdrowotnego w ramach EVS jest ograniczona i moŜe nie 
zapewniać pełnej ochrony236. Wolontariusze mogą być zobowiązywani do 
częściowego pokrywania składek. Na Litwie ostatnio przyjęta zmiana 
w ustawodawstwie wprowadza w odniesieniu do wyjeŜdŜających wolontariuszy 
obowiązek informowania o tym, Ŝe będą przebywać za granicą, w celu 
zwolnienia ich z wymogu opłacania obowiązkowych składek na krajowe 
ubezpieczenie zdrowotne za kaŜdy miesiąc, przez który nie będą ubezpieczeni 
na Litwie (zob. załącznik 5). 
 
Nie wszystkie programy wolontariackie zapewniają pokrycie wszystkich 
kosztów utrzymania i podróŜy. W ramach EVS Komisja Europejska pokrywa 
90% kosztów podróŜy237. Jednak w ramach wielu innych programów moŜliwość 
udziału w wolontariacie zagranicznym wiąŜe się z koniecznością znalezienia 
przez młodych ludzi dodatkowego źródła finansowania ze strony ich krewnych 
lub specjalnych funduszy, aby dysponowali oni wystarczającymi środkami 
pienięŜnymi, umoŜliwiającymi Ŝycie za granicą (przykładem moŜe być klika 
                                                      
233  Koordynator programów (EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
234  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, Akcja 2 (EVS), Bruksela, 19.1.2010. 
235  Ibid.  
236  Rozmowa z byłą litewską wolontariuszką EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
237  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 63. 
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niemieckich programów krajowych – zob. załącznik 3). W ramach moŜliwości 
oferowanych przez sieć SCI nie pobiera się wysokich opłat za zakwaterowanie, 
ubezpieczenie i posiłki, ale wolontariusze muszą samodzielnie pokryć koszty 
podróŜy. Międzynarodowy Wolontariat w Ekologicznych Gospodarstwach 
Rolnych (WWOOF) równieŜ zapewnia posiłki i zakwaterowanie, ale 
wolontariusze muszą dostać się do miejsca docelowego na własną rękę. Oznacza 
to, Ŝe przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu wolontariatu transgranicznego 
dana osoba musi oszacować, czy jest w stanie sprostać temu wyzwaniu pod 
względem finansowym238. Z tego powodu młodzi wolontariusze transgraniczni 
w większości pochodzą z zamoŜnych rodzin. 
 
Ponadto wysokość kwot ryczałtowych obliczanych w celu finansowania 
wolontariatu w róŜnych państwach nie zawsze jest wystarczająca, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę róŜne poziomy cen i poziomy Ŝycia w miastach i na wsi. 
Dlatego teŜ jakość dostępnego zakwaterowania, jak i rzeczywista wartość 
kieszonkowego wypłacanego wolontariuszom mogą być bardzo 
zróŜnicowane239. Z drugiej strony wysokość miesięcznych dodatków 
wypłacanych w ramach włoskiej Krajowej SłuŜby Cywilnej jest stała i nie 
zmienia się w zaleŜności od państwa (zob. załącznik 2), pomimo Ŝe słuŜba ta 
moŜe być wykonywana na róŜnych kontynentach. 
 
Z kolei wolontariusze pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, 
w przeciwieństwie do innych grup o niskich dochodach, takich jak studenci lub 
emeryci, nie mają zniŜek na bilety transportu publicznego, wydarzenia 
kulturalne itp. W Niemczech, gdzie zagraniczni wolontariusze największych 
programów krajowych, jak i wolontariatu europejskiego, mają taki sam status, 
jak niemieccy wolontariusze krajowi pracujący w pełnym wymiarze czasu 
pracy, zasadniczo cieszą się oni takimi samymi przywilejami, jak studenci240. 
Jednak w wielu innych państwach borykają się oni z mniej korzystnymi 
uwarunkowaniami. Z kolei – jak zauwaŜają wolontariusze – karta „EURO 26” 
na rzecz mobilności, potwierdzająca prawo do otrzymywania określonych 
zniŜek, nie jest powszechnie akceptowana w UE241. 
 
Przeszkody społeczno-ekonomiczne i finansowe są szczególnie uciąŜliwe 
w przypadku młodych ludzi o mniejszych szansach. Wykluczenie określonych 
grup młodych ludzi jest oczywiste z uwagi na społeczno-ekonomiczną 

                                                      
238  Brian Gran, Public-private obstacles to voluntary service and citizenship [Publiczno-prywatne 

przeszkody dla wolontariatu i obywatelstwa], w: Williamson, Hoskins i Boetzelen, s. 129 (121–134).  
239  Europejski urzędnik łącznikowy (była włoska wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 

19.1.2010. 
240  Rozmowa z pracownikiem ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), 3.2.2010. 
241  Rozmowa z niemiecką wolontariuszką EVS na Litwie, 4.2.2010; urzędnikiem odpowiedzialnym za 

wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 31.3.2010. 
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charakterystykę wolontariuszy transgranicznych (zob. część 3.3). Takie kwestie, 
jak trudna sytuacja finansowa, trudna sytuacja rodzinna lub 
niepełnosprawność często uniemoŜliwiają młodym ludziom zaangaŜowanie 
w transgraniczną działalność wolontariacką. 
 
Ponadto w wielu państwach wolontariat rzadko jest traktowany priorytetowo 
w ramach polityki dotyczącej młodzieŜy, nie poświęca mu się znacznej uwagi 
w debacie publicznej, ani nie uzyskuje on od rządu wsparcia finansowego, które 
umoŜliwiłoby rozwój infrastruktury  organizacji wolontariackich. 
Organizacjom wolontariackim często brakuje środków finansowych na 
prowadzenie działalności wolontariackiej, szczególnie jeśli chodzi o wsparcie 
dla osób o mniejszych szansach242. Z kolei skala wsparcia udzielanego 
podmiotom zajmującym się działalnością wolontariacką znacznie róŜni się 
w poszczególnych państwach członkowskich243. 
 
O ile potencjalni wolontariusze mogą nie być świadomi wszystkich 
wymienionych społeczno-ekonomicznych i finansowych aspektów podjętej 
przez nich decyzji dotyczącej prowadzenia działalności wolontariackiej za 
granicą, o tyle zawsze chcą oni znać koszt wolontariatu. Dlatego teŜ 
zainteresowane strony powinny dopilnować, aby w obszarze wolontariatu 
międzynarodowego dostępny był szeroki wybór (pod względem okresu trwania 
i państw przyjmujących) oraz aby wielu młodych ludzi mogło uwaŜać go za 
atrakcyjny i przydatny sposób spędzania czasu. 
 
 
3.4.3. Brak informacji 
 
Teoretycznie brak informacji moŜe być spowodowany brakiem otwartości grupy 
lub nierównym dostępem do informacji. Innymi słowy, sytuacja ta moŜe być 
wynikiem tego, Ŝe określona grupa młodych ludzi odcina się od informacji 
pochodzących z zewnątrz lub Ŝe niektóre grupy nie są w stanie uzyskać 
informacji dotyczących moŜliwości w zakresie wolontariatu244. 
 
Ta pierwsza przyczyna moŜe odnosić się do młodzieŜy mającej mniejsze szanse, 
która zazwyczaj uwaŜa, Ŝe nigdy nie byłaby w stanie uczestniczyć w projekcie 
z zakresu wolontariatu transgranicznego, w związku z czym nie jest 
zainteresowana dostępnymi moŜliwościami. Przykładem występowania tej 

                                                      
242  Analiza odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów przystępujących udzielonych 

w ankiecie Komisji dotyczącej wolontariatu młodych ludzi; europejski urzędnik łącznikowy (była 
wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 19.1.2010. 

243  Analiza odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów przystępujących udzielonych 
w ankiecie Komisji dotyczącej wolontariatu młodych ludzi, s. 188. 

244  Gran, s. 127. 
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drugiej przyczyny jest to, Ŝe niektóre grupy mogą nie mieć dostępu do 
informacji prezentowanych w określonych mediach: gazetach, telewizji, 
internecie, sieciach społecznych itp. Ilustruje to fakt, Ŝe np. wskaźnik 
wykorzystania internetu znacznie róŜni się w poszczególnych państwach UE: od 
33,4% społeczeństwa w Rumunii do 89,2% w Szwecji245. Znaczące róŜnice 
moŜna równieŜ znaleźć między poszczególnymi grupami społecznymi 
w państwach członkowskich. 
 
Dostęp do informacji moŜe być równieŜ utrudniony z uwagi na barierę 
językową. Pomimo Ŝe udział w programach wolontariackich nie zawsze wiąŜe 
się z koniecznością znajomości języka obcego, opisy projektów mogą nie być 
dostępne w języku ojczystym danej osoby. To uniemoŜliwia potencjalnym 
wolontariuszom odpowiednie zapoznanie się z oferowanymi projektami246. 
 
Ponadto opisy projektów są czasami niewłaściwe. Brak informacji 
dotyczących rzeczywistych warunków Ŝycia i pracy lub charakterystyki pracy 
moŜe być powodem rozczarowania po przybyciu do organizacji przyjmującej247. 
RozbieŜność między oczekiwaniami opierającymi się na ograniczonych 
informacjach a rzeczywistością jest często powodem przerwania udziału 
w programie wolontariackim (zob. załącznik 2, w którym określono przyczyny 
rezygnacji z wolontariatu europejskiego przez wolontariuszy niemieckich). 
ChociaŜ wolontariusze mają moŜliwość przerwania udziału w projekcie, 
podjęcie takiej decyzji np. przez wolontariuszy EVS oznacza, Ŝe ich organizacje 
będą musiały zwrócić środki finansowe otrzymane na realizację danego 
projektu248. 
 
Inne słowa krytyki, często wypowiadane przez obecnych i byłych wolontariuszy 
EVS, dotyczyły tego, Ŝe informacje w bazach danych, z których korzystali 
w celu znalezienia organizacji przyjmującej, były nieaktualne. W tych bazach 
danych nie ma moŜliwości sprawdzenia, w ramach których projektów przyjęto 
juŜ wolontariuszy i kolejni nie są juŜ potrzebni. Niektóre z ofert nie są juŜ 
dostępne w formie, w jakiej zostały opisane249. W przypadku programów 
wymiany wolontariuszy prowadzonych na mniejszą skalę przeanalizowanie 
wszystkich moŜliwości moŜe nie być aŜ tak trudne, ale znalezienie organizacji 
przyjmującej w ramach EVS moŜe stanowić wyzwanie. Z uwagi na nieaktualne 
informacje wiele wniosków jest składanych na próŜno, a potencjalni 

                                                      
245  Internet World Stats, Internet Users in the European Union [UŜytkownicy internetu w Unii 

Europejskiej]. Bogota, 2009 r., http://www.internetworldstats.com/stats9.htm#eu [dostęp: 12.2.2010]. 
246  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
247  Ibid. 
248  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, Akcja 2 (EVS), 19.1.2010. 
249  Niemiecka wolontariuszka EVS na Litwie, 4.2.2010. 
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wolontariusze mogą zostać zmuszeni do kilkumiesięcznego oczekiwania, zanim 
będą mogli zarezerwować miejsce250. 
 
WaŜny jest równieŜ sposób, w jaki informacje są przekazywane. Zbyt wiele 
skomplikowanych informacji podawanych w sposób formalny moŜe sprawić, Ŝe 
dana oferta będzie wydawać się nieatrakcyjna. Prosty, przystępny styl 
i gotowość udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania ma podstawowe 
znaczenie w przypadku pracy z młodzieŜą mającą mniejsze szanse (np. niskie 
wykształcenie lub niewielkie umiejętności językowe), która łatwo moŜe stracić 
zainteresowanie programem wymiany.  
 
Informacje przekazywane przez rówieśników i w rozmowie osobistej mają 
ogromny wpływ na młodzieŜ. Byli wolontariusze z tej samej organizacji 
wysyłającej lub przyjmującej stanowią dla przyszłych wolontariuszy 
szczególnie waŜne źródło informacji, poniewaŜ mogą oni udzielić im 
najlepszych porad. Dlatego teŜ oprócz przygotowywania ulotek i stron 
internetowych niemiecka agencja krajowa zajmuje się koordynacją „Europeers” 
– grupy młodych ludzi, będących byłymi wolontariuszami EVS, którzy 
propagują EVS w szkołach i innych miejscach, w których gromadzi się 
młodzieŜ251. Imprezy promocyjne ukierunkowane na młodych ludzi, w których 
uczestniczą byli wolontariusze, są takŜe organizowane w innych państwach. 
Informacje dotyczące wolontariatu europejskiego są ponadto dostępne w całej 
UE w punktach informacyjnych Eurodesk (zob. załącznik 1). 
 
Wymiana informacji dotyczących moŜliwości w zakresie wolontariatu, 
organizacji wolontariackich i najlepszych praktyk stanowi część działań 
propagujących wolontariat. Skala wymiany informacji zaleŜy zarówno od 
organizacji, jak i od państw członkowskich, chociaŜ niektóre z państw 
członkowskich UE przydzieliły to zadanie wyłącznie organizacjom 
wolontariackim252. Jeśli nie wykazują one aktywności, dysponują 
niewystarczającymi zasobami, a wysoki standard pracy w tym obszarze nie jest 
zagwarantowany, przepływ informacji moŜe być ograniczony, a wiele młodych 
osób moŜe pozostawać nieświadomych istniejących moŜliwości. Ponadto 
moŜliwe jest udoskonalanie zarządzania wolontariatem zagranicznym poprzez 
wykorzystanie w stosownych przypadkach nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, umoŜliwiających łatwe sygnalizowanie 
dostępności i aktualizowanie informacji. 
 
 
                                                      
250  Były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
251  Pracownik ds. public relations, JUGEND für Europa, Bonn, 5.2.2010. 
252  Analiza odpowiedzi państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów przystępujących udzielonych 

w ankiecie Komisji dotyczącej wolontariatu młodych ludzi, s. 188. 
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3.4.4. Problemy społeczno-kulturowe 
 
Przeszkody natury społecznej i kulturowej nie mają decydującego znaczenia, ale 
mogą sprawić, Ŝe dana osoba rozpoczynająca wolontariat będzie czuła się 
niekomfortowo, a takŜe mogą utrudniać pomyślny przebieg wolontariatu. Przez 
problemy społeczne rozumie się postawy nieprzychylne wolontariatowi 
transgranicznemu, a problemy kulturowe są powodowane trudnościami 
w dostosowaniu się do innego otoczenia kulturowego w państwie przyjmującym. 
 
Podejście społeczeństwa do wolontariatu ma wpływ na decyzje podejmowane 
przez młodych ludzi. Na przykład wolontariat wciąŜ ma pewne negatywne 
konotacje w niektórych państwach postkomunistycznych, takich jak Polska, 
Węgry i Litwa. Kojarzy się on ludziom z przymusowymi akcjami 
„wolontariackimi” organizowanymi przez komunistów, co zniechęca do 
angaŜowania się w działalność wolontariacką253. Z pewnością trudniej jest 
zmotywować młodzieŜ do zaangaŜowania się w działania, które nie cieszą się 
popularnością.  
 
Jeśli chodzi w szczególności o wolontariat transgraniczny, moŜliwe jest 
określenie dwukierunkowego sceptycznego podejścia do wolontariatu. 
Wolontariat w innym kraju moŜe być postrzegany negatywnie i uwaŜany za 
stratę czasu przez rodzinę i znajomych wolontariuszy254, poniewaŜ praca za 
wynagrodzeniem moŜe wydawać się bardziej rozsądnym rozwiązaniem. 
Z drugiej strony osoby z innych państw mogą być traktowane w państwie 
przyjmującym lub w społeczności przyjmującej jako osoby obce. Organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego mogą ponadto nie być zbyt otwarte na 
zagranicznych wolontariuszy, głównie z powodu bariery językowej255 oraz 
trudności związanych z zajmowaniem się osobą pochodzącą z innego 
środowiska organizacyjnego i kulturowego. Dlatego teŜ włączenie 
wolontariuszy w strukturę danej organizacji i lokalną społeczność moŜe być 
utrudnione. 
 
RównieŜ róŜnice kulturowe mogą stanowić przeszkodę dla młodych ludzi 
rozwaŜających udział w wolontariacie transgranicznym256. NajwaŜniejszym 
aspektem jest znajomość języka obcego. ChociaŜ moŜliwość nauki języka 
obcego moŜe stanowić bodziec zachęcający do wyjazdu, brak moŜliwości 

                                                      
253  Moskwiak, s. 153. Zob. takŜe załączniki 5 i 6. 
254  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
255  Europejski urzędnik łącznikowy (była włoska wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet, Bruksela, 

19.1.2010. 
256  Europejska konferencja na temat młodzieŜy w Pradze, 12–13 marca 2009 r., s. 25., 

http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-1480/European_Conference_on_Youth_Report_final.pdf, 
[dostęp: 10.12.2009]. 
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skutecznego komunikowania się moŜe z czasem stać się powaŜnym czynnikiem 
zniechęcającym, na co zwrócił uwagę holenderski wolontariusz EVS 
w Szwecji257. Jest to najtrudniejsze w państwach, w których niewiele osób 
posługuje się językiem innym, niŜ język ojczysty. Osoby, które stawiły czoła 
temu wyzwaniu, później przyznają, Ŝe było to wartościowe doświadczenie, 
pozwalające im opanować dany język. Jednak niektórzy mogą poczuć się 
w końcu przytłoczeni taką sytuacją, w szczególności, gdy dojdą do tego jeszcze 
inne czynniki. 
 
Ponadto niektóre społeczeństwa lub hermetyczne społeczności lokalne mogą nie 
być otwarte na obcokrajowców, ani dla nich gościnne (lub teŜ instytucje 
przyjmujące są niekiedy zlokalizowane w oddalonych miejscach), przez co 
wolontariusze mogą nie mieć okazji do nawiązania kontaktów z miejscową 
ludnością i przyczynienia się do nawiązania wzajemnych relacji kulturowych. 
W takiej sytuacji trudno jest oczekiwać właściwej integracji wolontariuszy 
i zgłębienia przez nich kultury państwa przyjmującego258. Tak samo osoby 
z organizacji przyjmującej i z jej otoczenia równieŜ nie uzyskują informacji 
o kulturze kraju pochodzenia danego wolontariusza.  
 
Bez jakiejkolwiek pomocy ze strony miejscowej ludności róŜnice kulturowe 
i geograficzne mogą znacznie utrudnić dostosowanie się do nowego otoczenia. 
W przypadku większości programów przewiduje się, Ŝe wolontariusze 
transgraniczni będą w organizacji przyjmującej mieli swojego opiekuna lub 
przynajmniej lokalny punkt kontaktowy. Czasem jednak opieka jest 
niewystarczająca lub w ogóle nie jest zapewniana, poniewaŜ wyznaczone do 
tego zadania osoby nie są szkolone do pracy z wolontariuszami. Wolontariusze 
często skarŜą się na brak wsparcia w swojej pracy i to moŜe być jedną 
z głównych przyczyn przerywania udziału w określonym projekcie przed 
wyznaczonym terminem (zob. załącznik 3). Co więcej, opiekunowie 
z organizacji przyjmującej nie są rozwiązaniem wystarczającym, poniewaŜ są 
oni głównie odpowiedzialni za pomoc w kwestiach technicznych 
i organizacyjnych. Dlatego właśnie w niektórych państwach wolontariuszom 
EVS przydziela się takŜe „miejscowego przyjaciela” (miejscowego 
wolontariusza). Niestety praktyka ta nie jest jeszcze szeroko 
rozpowszechniona259.  
 
Trudności natury społecznej i kulturowej mogą sprawiać, Ŝe wolontariat 
zagraniczny stanie się dla młodych ludzi mniej atrakcyjny. Niestety nie mogą 
one zostać wyeliminowane przy pomocy Ŝadnych środków prawnych. W celu 
                                                      
257  Albert Meijer, The last weeks [Ostatnie tygodnie]. Wpis na blogu z 13.7.2007, http://albert.myevs.net/ 

[dostęp: 3-4.2010].  
258  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
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rozpowszechniania bardziej przychylnego nastawienia do wolontariatu w ogóle, 
a szczególnie do wolontariatu transgranicznego, zaleca się dokonywanie 
inwestycji i przeprowadzanie kampanii na rzecz zwiększania świadomości. 
Z kolei stres spowodowany róŜnicami kulturowymi i geograficznymi moŜna 
złagodzić przy pomocy profesjonalnej opieki nad wolontariuszami i dobrze 
zaplanowanych wysiłków na rzecz ułatwienia wolontariuszom integracji ze 
społeczeństwem przyjmującym.  
 
 
3.4.5. Przeszkody natury osobistej 
 
Oprócz wszystkich zewnętrznych aspektów istnieje szereg osobistych kwestii, 
które mogą mieć znaczenie dla młodych wolontariuszy. MoŜna tutaj wymienić 
obowiązki, które wpływają na niechęć poszczególnych osób do opuszczenia 
kraju, jak równieŜ obawy tych osób związane z wyjazdem za granicę, 
szczególnie na dłuŜszy czas.  
 
Aspekty osobiste mogą być przede wszystkim związane z obowiązkami 
rodzinnymi : zobowiązaniami młodych ludzi względem ich rodziców, 
rodzeństwa, własnych dzieci lub innych członków rodziny. Ewentualnie mogą 
oni postrzegać swoje studia, pracę lub związek jako przeszkodę lub ewentualne 
koszty mogą wydawać się im zbyt wysokie.  
 
Po drugie istnieją powody, które mogą zniechęcać do wyjazdu do określonego 
państwa. Osoby religijne mogą nie chcieć pozostawać w innym państwie, jeśli 
uznają, Ŝe nie będą w nim w stanie bez ograniczeń praktykować swojej religii260. 
Na przykład młodzi muzułmanie mogą niechętnie udawać się państw, w których 
dominuje religia chrześcijańska. Inne obawy równieŜ mogą stanowić 
przeszkodę: np. osoby pochodzące z mniejszości seksualnych będą oczywiście 
miały opory przed wyjazdem do państw, które wydają im się niebezpieczne 
z uwagi na niski poziom tolerancji261.  
 
Inny aspektem, który moŜe powstrzymywać daną osobę przed wyjazdem, jest 
brak przekonania o przygotowaniu do udziału w programie wolontariackim. 
Obejmuje to sposób postrzegania przez wolontariuszy ich wykształcenia, 
doświadczeń i umiejętności językowych, które są niezbędne w przypadku 
wolontariatu zagranicznego262. Potencjalny wolontariusz musi takŜe ocenić 
koszty związane z daną moŜliwością, takie jak utrata dochodu, brak moŜliwości 

                                                      
260  Gran, s. 124. 
261  Rozmowa z kierownikiem Wydziału ds. Trzeciego Sektora w Dyrekcji ds. Reformy Sektora 

Publicznego rządu szkockiego, Edynburg, 29.3.2010. 
262 

 Gran, s. 130.  
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kontynuowania kształcenia formalnego i szanse rozwoju kariery, a czasem mogą 
one przewyŜszać korzyści związane z wolontariatem263. 
 
Podsumowując, istnieje wiele przeszkód dla prowadzenia działalności 
wolontariackiej w innym państwie w samej UE, nie wspominając 
o trudnościach związanych z prowadzeniem wymian wolontariuszy 
z państwami trzecimi. Wiele z tych przeszkód moŜna by usunąć, a powstania 
wielu moŜna by uniknąć poprzez przyjęcie wspólnej definicji wolontariatu 
i określenie prawnego statusu wolontariatu w państwach członkowskich. Warto 
zaznaczyć, Ŝe większość z tych przeszkód została juŜ określona w pierwszym 
dokumencie UE dotyczącym mobilności i wolontariatu (zob. część 1.1). 
Wyniki analizy pokazują jednak, Ŝe wciąŜ konieczne jest osiągnięcie 
znacznych postępów we wdraŜaniu zalecenia w sprawie mobilności młodych 
wolontariuszy w Europie (2008 r.). 
 
 

3.5. Krajowe programy wymiany wolontariuszy 
 
Jakkolwiek istnieją znaczne podobieństwa między transgranicznymi 
wolontariuszami na całym świecie, a wolontariat sam w sobie jest 
w znacznym stopniu doświadczeniem o charakterze międzynarodowym, 
waŜną rolę w kształtowaniu czynników motywujących wolontariuszy 
i tworzeniu moŜliwości z zakresu wolontariatu odgrywają krajowe ramy 
i wartości dominujące. RóŜnice te naleŜy wziąć pod uwagę podczas 
prowadzenia koordynacji w zakresie mobilności wolontariuszy w UE. 
Dlatego teŜ poniŜej zestawiono dostępne dane dotyczące popularności 
wolontariatu w państwach europejskich oraz przedstawiono kilka unijnych 
przykładów krajowych ram dla wolontariatu transgranicznego, które 
przeanalizowano w ramach studiów przypadków dotyczących 
poszczególnych państw (zob. załączniki 2–7). 
 
Wskaźniki wolontariatu 
Dostępnych jest bardzo mało danych dotyczących wolontariatu 
transgranicznego w Europie i praktycznie nie nadają się one do 
przeprowadzenia analizy porównawczej między poszczególnymi państwami 
członkowskimi. Jak wspomniano w rozdziale 1, jedynym dostępnym źródłem 
porównywalnych danych statystycznych dotyczących mobilności 
europejskich wolontariuszy jest baza danych wolontariatu europejskiego 
(EVS). W załączniku 1 przedstawiono strukturę wolontariuszy EVS pod 
względem kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia. Pomimo Ŝe liczba 
wysłanych i przyjętych wolontariuszy EVS odpowiada liczbie ludności 
                                                      
263  Ibid. 
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danego państwa członkowskiego, wielkość danego państwa nie jest jedynym 
czynnikiem, który ma na to wpływ. 
 
Wykres 2. Odsetek ludności prowadzącej działalność wolontariacką 
w państwach członkowskich UE i w państwach kandydujących 

 
 
Źródło: Franz Hackl, Martin Halla i Gerald J. Pruckner, Volunteering and Income – The Fallacy of the Good 
Samaritan? [Wolontariat a dochód – Błędne rozumowanie dobrego Samarytanina?], KYKLOS, 2007 r., 60(1), 
s. 78 (77–104), w oparciu o wyniki Europejskiego Badania Wartości (European Values Survey – EVS) w 1999 r. 
(wyłącznie osoby zatrudnione). 

 
 
Ponadto wykorzystano tutaj pewne orientacyjne wskaźniki w celu oceny 
względnego znaczenia i skali działalności wolontariackiej w róŜnych państwach. 
Na powyŜszym wykresie (wykres 2) porównano wskaźniki wolontariatu 
w poszczególnych państwach członkowskich i w państwach aktualnie 
kandydujących: Chorwacji i Turcji. Dane te nie są jednak pełne, poniewaŜ 
uwzględniają jedynie osoby zatrudnione. Nie zostali uwzględnieni studenci, 
bezrobotni zajmujący się wolontariatem czy wolontariusze pracujący w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 
 
Ogólnie odsetek osób zajmujących się wolontariatem jest niŜszy w państwach 
kandydujących, niŜ w większości państw członkowskich. Widoczne są jednak 
róŜnice między poszczególnymi państwami członkowskimi. Wskaźniki 
wolontariatu są bardzo wysokie w państwach Europy Północnej (Szwecja, Dania 
i Finlandia) i anglosaskich (Wielka Brytania, Irlandia) z wyjątkiem Irlandii 
Północnej, która została poddana osobnej ocenie w przedmiotowym badaniu. 
NajniŜszy poziom mają one w postkomunistycznych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej (Węgry, Polska, Litwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia 
i Łotwa). Wyjątkiem godnym uwagi jest jedynie Słowacja. W państwach 
Europy Południowej (Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia) i Środkowej 
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(Austria, Niemcy, Francja, Węgry) nie obserwuje się jednolitego poziomu. 
MoŜna zauwaŜyć, Ŝe aktywne społeczeństwo obywatelskie w większym stopniu 
sprzyja wolontariatowi. 
 
W ankiecie Eurobarometru z 2007 r. wykazano, Ŝe pomaganie innym lub praca 
wolontariacka są uwaŜane za istotne przez 79% respondentów w UE-27. Z kolei 
19% respondentów uznało je za mało istotne. Podejście, zgodnie z którym 
pomaganie innym i działalność wolontariacka są waŜne, jest w nieco mniejszym 
stopniu rozpowszechnione na Łotwie (65%), w Irlandii, Rumunii (w obydwu 
przypadkach 63%) i Bułgarii (62%)264. Na poniŜszym wykresie (wykres 3) 
przedstawiono znaczenie, jakie pomaganie innym i działalność wolontariacka 
ma w porównaniu z pracą zawodową i wypoczynkiem. 
 
Wykres 3. Znacznie pracy, wypoczynku i pomagania innym/działalności 
wolontariackiej w Ŝyciu Europejczyków 

 
 
Źródło: Badanie specjalne Eurobarometru nr 273, fala 66.3, luty 2007 r., „European Social Reality” [Europejska 
rzeczywistość społeczna], s. 15, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf [dostęp: 
3.1.2010]. 

 
W większości państw (z wyjątkiem Francji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, 
Bułgarii i Rumunii) wypoczynek jest waŜniejszy, niŜ praca i działalność 
wolontariacka. W Grecji, na Cyprze, w Holandii i w Wielkiej Brytanii większa 
liczba osób uwaŜa, Ŝe działalność wolontariacka jest waŜniejsza, niŜ kariera 
zawodowa. Działalność wolontariacka jest najbardziej ceniona w Grecji, we 
Włoszech, na Cyprze, w Luksemburgu, na Malcie, w Holandii i Słowenii, 
a najmniej ceniona w Irlandii, na Łotwie, w Bułgarii i Rumunii. 
 
                                                      
264  Badanie specjalne Eurobarometru nr 273, fala 66.3, luty 2007 r., „European Social Reality” [Europejska 

rzeczywistość społeczna], s. 14, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf 
[dostęp: 3.1.2010]. 

Praca Wypoczynek Pomaganie innym/wolontariat 
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Krajowe programy z zakresu transgranicznej działalności 
wolontariackiej młodych ludzi w państwach będących 
przedmiotem studiów przypadków 
Schematy wolontariatu lokalnego i międzynarodowego, jak i sposoby jego 
definiowania, regulowania i zarządzania nim mogą znacznie się róŜnić. Wnioski 
wyciągnięte z wykonanych studiów przypadków dotyczących państw 
członkowskich o róŜnych tradycjach w zakresie wolontariatu pozwalają 
zrozumieć tę róŜnorodność. Krajowe programy z zakresu transgranicznej 
działalności wolontariackiej młodych ludzi w sześciu wybranych państwach 
członkowskich – Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Litwie, Węgrzech 
i Szwecji – zostały przeanalizowane w ramach studiów przypadków 
dotyczących poszczególnych państw (zob. załączniki 2–7)265. PoniŜej 
przedstawiono skrótowe podsumowanie najwaŜniejszych cech 
charakterystycznych transnarodowych wymian wolontariuszy w wybranych 
państwach. Przytoczone dane liczbowe dotyczące wolontariuszy EVS dotyczą 
2009 r. 
 
Włochy zajmują trzecie miejsce wśród państw członkowskich najbardziej 
aktywnych pod względem wymian wolontariuszy w ramach EVS (ponad 300 
wyjeŜdŜających wolontariuszy EVS i ponad 200 przyjeŜdŜających 
wolontariuszy rocznie w ramach UE). Głównym partnerami Włoch 
w wymianach wolontariuszy EVS są: Hiszpania, Niemcy, Francja i Polska. 
Ponadto funkcjonuje finansowana przez państwo Krajowa SłuŜba Cywilna, 
wykorzystywana wcześniej dla celów słuŜby cywilnej, a obecnie otwarta na 
wszystkich młodych Włochów w wieku 18–28 lat. W ramach słuŜby cywilnej za 
granicą rocznie prawie 600 młodych Włochów jest wysyłanych do innych 
państw. Jednak jedynie 30% z nich pozostaje w Europie z uwagi na to, Ŝe 
większość projektów międzynarodowych jest realizowana w krajach 
rozwijających się. Średnia wieku młodych wolontariuszy transgranicznych 
z Włoch zdaje się być wyŜsza, niŜ średnia europejska. Brak spójnego krajowego 
systemu walidacji i uznawania kompetencji zdobytych w ramach kształcenia 
pozaformalnego, a takŜe specyficzny charakter włoskiego rynku pracy, na 
którym duŜe znaczenie mają kontakty osobiste, moŜe stanowić czynnik 
zniechęcający do angaŜowania się w działalność wolontariacką za granicą. 
Definicja prawna wolontariusza wyklucza wolontariuszy zagranicznych, 
poniewaŜ odnosi się wyłącznie do członków określonych rodzajów organizacji, 
którzy pracują bez wynagrodzenia i nie uzyskują Ŝadnych dodatków (a jedynie 
zwrot wydatków bieŜących).  

                                                      
265  Osoby zainteresowane wolontariatem w państwach członkowskich w ujęciu ogólnym powinny 

zapoznać się ze sprawozdaniami krajowymi zamieszczonymi w badaniu GHK: Volunteering in the 
European Union [Wolontariat w Unii Europejskiej]. Bruksela: Komisja Europejska, 2010 r., 
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm [dostęp: 7.6.2010]. 
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W Niemczech zarówno wolontariat krajowy, jak i międzynarodowy, ma postać 
rocznego wolontariatu w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzonego po 
ukończeniu szkoły średniej lub wyŜszej. W ostatnim czasie liczba Niemców 
biorących w nim udział, a takŜe kończących wolontariat zagraniczny rośnie. 
Niemiecka młodzieŜ jest równieŜ najbardziej chętna do udziału w EVS w UE: 
kraj ten wysyła ponad 700 wolontariuszy do innych państw członkowskich, ale 
przyjmuje mniej niŜ połowę tej liczby (300). W ramach EVS największa liczba 
wolontariuszy z UE przyjeŜdŜających do Niemiec pochodzi z Francji, natomiast 
wolontariusze wyjeŜdŜający wybierają głównie Wielką Brytanię, mając nadzieję 
na udoskonalenie swojej znajomości języka angielskiego. Jednak programy 
z zakresu działalności wolontariackiej w państwach trzecich (zazwyczaj 
rozwijających się) są lepiej finansowane i zdają się być bardziej atrakcyjne dla 
młodych Niemców. Zarówno wolontariusze miejscowi, jak i zagraniczni 
dysponują gwarancjami prawnymi podobnymi do tych, które mają pracownicy, 
a jednocześnie są uprawnieni do zniŜek podobnych do tych, jakie uzyskują 
studenci. Obecnie omawiana jest moŜliwość stworzenia nowego prawa 
krajowego, które wzmocniłoby status wolontariuszy. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
Niemcy były jedynym krajem wśród państw będących przedmiotem studiów 
przypadków, dla którego dostępne były ogólne dane liczbowe dotyczące 
wolontariuszy międzynarodowych: dane z 2008 r. wskazują, Ŝe ponad 8 tys. 
Niemców uczestniczyło w róŜnych programach z zakresu wolontariatu 
zagranicznego266. 
 
Z kolei w Wielkiej Brytanii  transgraniczna działalność wolontariacka młodych 
ludzi uzyskuje niewielkie wsparcie ze strony władz. Pomimo, Ŝe w ostatnim 
czasie dokonano znaczących inwestycji w lokalną działalność wolontariacką 
młodych ludzi, mających na celu wspieranie budowania więzi społecznych, 
integrację i wzmacnianie pozycji, udział w wolontariacie zagranicznym jest 
traktowany jako kwestia związana z indywidualnym wyborem. Niemniej jednak 
wolontariat zagraniczny jest popularny wśród osób korzystających z rocznej 
przerwy w nauce. Większość z nich udaje się do krajów rozwijających się, 
korzystając z programów finansowanych ze środków własnych; nieliczne 
inicjatywy rządowe, prowadzone w celu ich wsparcia, równieŜ są powiązane 
z wolontariatem na rzecz rozwoju. Nawet w przypadku EVS brytyjscy 
wolontariusze chętnie udają się do państw spoza UE. Jednak Wielka Brytania 
sama w sobie jest popularnym krajem przeznaczenia dla europejskich 
wolontariuszy (rocznie ponad 300 przyjmowanych wolontariuszy EVS z UE – 
jedynie Hiszpania przyjmuje nieco większą liczbę), natomiast Włochy i Niemcy 
                                                      
266  Jednak ponad 1000 z nich (trudno określić dokładną liczbę) nie moŜna właściwie nazwać 

wolontariuszami, poniewaŜ to osoby odmawiające odbycia słuŜby wojskowej, korzystające z programów 
wolontariackich w celu odbycia cywilnej słuŜby zastępczej. W rzeczywistości finansowanie przez 
państwo słuŜby cywilnej sprawia, Ŝe osoby odmawiające odbycia słuŜby wojskowej są bardziej skłonne 
do odbycia swojej słuŜby w pełnym wymiarze czasu pracy za granicą, niŜ inni uczestnicy tych samych 
programów, którzy borykają się z trudnościami finansowymi (zob. załącznik 3). 
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są o wiele bardziej aktywne jako państwa wysyłające. DuŜe brytyjskie 
organizacje charytatywne równieŜ prowadzą własne programy wolontariackie, 
w ramach których przyjmowani są takŜe wolontariusze zagraniczni. Działalność 
wolontariacka jest sama w sobie uregulowana w niewielkim stopniu, ale 
podkreśla się obowiązki organizacji wobec ich wolontariuszy, a takŜe 
stosowanie sprawdzonych najlepszych praktyk w zarządzaniu wolontariuszami. 
Zagraniczni wolontariusze i przyjmujące ich organizacje mogą jednak mieć 
trudności w związku z obowiązkiem przedstawienia zaświadczenia 
o niekaralności przed rozpoczęciem pracy na róŜnych stanowiskach związanych 
z opieką (dotyczącą grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji), poniewaŜ 
procedury uzyskania takiego zaświadczenia i jego koszt znacznie róŜnią się 
w poszczególnych państwach.  
 
Na Litwie  aktualnie rozwaŜa się, czy konieczne jest prawne uregulowanie 
kwestii wolontariatu. Obecnie wolontariat nie jest uregulowany, w związku 
z czym moŜliwe jest powstawanie przeszkód natury prawno-administracyjnej. 
Powoli zwiększa się świadomość w zakresie korzyści wynikających 
z wolontariatu, jak i popularność działalności wolontariackiej, chociaŜ starsze 
pokolenie wciąŜ odnosi się do niej raczej podejrzliwie z uwagi na negatywne 
doświadczenia związane z „przymusowym wolontariatem” w epoce 
komunizmu. Istnieje niewiele moŜliwości z zakresu wolontariatu 
transgranicznego, w związku z czym Litwini są stosunkowo aktywnymi 
uczestnikami EVS (biorąc pod uwagę liczbę ludności): rocznie przyjmowanych 
jest 80 wolontariuszy z UE, a ponad 60 jest wysyłanych do innych państw 
członkowskich. Brak innego źródła finansowania oznacza, Ŝe organizacje często 
wnioskują o akredytację w ramach EVS w celu zdobycia środków na wymianę 
wolontariuszy. Prawdopodobnie największą przeszkodą dla mobilności 
wolontariuszy jest mało rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, poniewaŜ poza 
miastami działa niewiele organizacji pozarządowych, które mogłyby wysyłać 
lub przyjmować wolontariuszy.  
 
Na Węgrzech wolontariat równieŜ nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniony, 
chociaŜ od Międzynarodowego Roku Wolontariatu w 2001 r. wprowadzono 
wiele pozytywnych zmian. EVS jest największym programem z zakresu 
mobilności wolontariuszy, przez co wiele zainteresowanych stron nie stara się 
organizować wymian wolontariuszy w ramach innych programów. Niemniej 
jednak istnieje kilka innych moŜliwości, w tym nowa inicjatywa ukierunkowana 
na młodych Romów. W ramach EVS Węgry są o wiele bardziej aktywne jako 
państwo wysyłające, niŜ przyjmujące: rocznie do innych państw członkowskich 
wysyłanych jest ponad 190 wolontariuszy, a przyjmowanych jest ponad 70 
wolontariuszy z UE. Podobnie jak na Litwie, głównym partnerem w zakresie 
wymian wolontariuszy są Niemcy. Na Węgrzech obowiązuje ustawa 
o działalności wolontariackiej, ale – podobnie jak we Włoszech – odnosi się ona 
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wyłącznie do wolontariuszy określonych organizacji, tj. organizacji poŜytku 
publicznego. Jednak inaczej niŜ we Włoszech, organizacje muszą wnioskować 
o nadanie takiego statusu i podlegają dodatkowym kontrolom finansowym, 
których celem jest dopilnowanie, aby zwolnienia podatkowe udzielane na 
wydatki wolontariuszy nie były stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. 
W ustawie tej określono górny pułap dodatków dla wolontariuszy, co 
w rezultacie powinno skutkować opodatkowaniem kieszonkowego wypłacanego 
wolontariuszom EVS, jednak w praktyce nie ma to miejsca. 
 
Z kolei Szwecja nie ingeruje w sektor wolontariatu. Nie istnieje tam równieŜ 
Ŝadna oficjalna definicja wolontariatu. Wolontariat transgraniczny w pełnym 
wymiarze czasu pracy jest powiązany z działalnością humanitarną lub 
działalnością na rzecz rozwoju. Dlatego teŜ – podobnie jak w Wielkiej Brytanii 
– EVS nie jest tak popularny. Mimo Ŝe liczba ludności jest trzykrotnie większa, 
niŜ na Litwie, wskaźnik udziału Szwedów w ramach EVS jest niŜszy (rocznie 
mniej więcej 50 przyjeŜdŜających i wyjeŜdŜających wolontariuszy z UE). 
Wśród przyjeŜdŜających wolontariuszy EVS najwięcej osób pochodzi 
z Niemiec, natomiast liczba wolontariuszy wyjeŜdŜających rozkłada się równo 
na wszystkie państwa członkowskie. Młodzi Szwedzie mają dostęp do wielu 
moŜliwości z zakresu wolontariatu zagranicznego, z których znaczna część jest 
finansowana ze środków własnych. Szwedzkie organizacje mają doświadczenie 
w zarządzaniu wymianami wolontariuszy, a system uznawania umiejętności 
zdobytych w trakcie kształcenia pozaformalnego jest zaawansowany. 
 
Dowody zgromadzone do tej pory pozwalają wnioskować, Ŝe pomimo iŜ status 
wolontariuszy zagranicznych jest z pewnością inny, niŜ status wolontariuszy 
krajowych (z uwagi na to, Ŝe wolontariusze ci nie są obywatelami państwa 
przyjmującego), w państwach, w których wolontariat lokalny jest lepiej 
rozwinięty, równieŜ ogólne warunki dla wolontariatu transgranicznego będą 
najprawdopodobniej bardziej korzystne. W celu zagwarantowania korzystnych 
warunków dla wolontariatu moŜliwe jest jednak stosowanie róŜnorodnych 
strategii: w niektórych państwach prawa wolontariuszy są zagwarantowane 
ustawowo, natomiast inne zainteresowane strony koncentrują się na jakości 
zarządzania wolontariuszami i rozwiązywaniu problemów poprzez bliską 
współpracę między sektorem wolontariatu a sektorem publicznym. Jednak tam, 
gdzie ogólne nastawienie do wolontariatu jest raczej negatywne, wolontariusze 
transgraniczni równieŜ napotykają więcej przeszkód. Kolejnym podobieństwem 
jest to, Ŝe grupy społeczne mające mniejsze szanse prawdopodobnie będą 
w mniejszym stopniu reprezentowane zarówno w ramach wolontariatu 
krajowego, jak i transgranicznego (zob. następna część).  
 
Analiza kontekstów krajowych pozwala zatem nakreślić ogólny obraz tego, 
w jakim stopniu poszczególne państwa członkowskie zapewniają moŜliwości 



98 
 

lub tworzą przeszkody dla wolontariuszy międzynarodowych zarówno w roli 
państwa wysyłającego, jak i przyjmującego. Nie ma wątpliwości co do tego, Ŝe 
róŜne ustawodawstwa i tradycje dotyczące wolontariatu, jak i dominujące 
nastawienia, wpływają na moŜliwości w zakresie wolontariatu oraz na 
preferencje, a takŜe Ŝe je kształtują. Coraz większa internacjonalizacja 
wolontariatu zwiększa jednak mobilność między róŜnymi systemami. To z kolei 
wymaga szerszego podejścia politycznego do kwestii wolontariatu 
międzynarodowego. W części zawierającej zalecenia przedstawiono sugestie 
dotyczące tego, jakie kroki moŜna podjąć na róŜnych szczeblach kształtowania 
polityki (UE, państw członkowskich, regionalnym i lokalnym). 
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Wnioski 
 
Niniejsze opracowanie stanowi wkład w coraz większy obszar badań nad 
wolontariatem– tematem, który do niedawna stosunkowo rzadko był 
przedmiotem analiz. RóŜne instytucje i organizacje w UE wielokrotnie 
podkreślały brak badań i wiarygodnych danych statystycznych dotyczących 
wolontariatu. Biorąc pod uwagę wzrost świadomości w zakresie znaczenia 
wolontariatu, brak informacji utrudnia tworzenie i wdraŜanie strategii 
politycznych ukierunkowanych na propagowanie działalności wolontariackiej.  
 
Jeszcze mniej badań przeprowadzono w zakresie wolontariatu międzynarodowego. 
Niniejsza analiza jest w związku z tym próbą wyjaśnienia schematów istniejących 
w obszarze transgranicznej działalności wolontariackiej młodych ludzi w Europie. 
Oparto się w niej na siedmiu studiach przypadków (sześciu krajowych i jednym 
przekrojowym, dotyczącym programu wolontariatu europejskiego). Nie 
wyczerpuje ona oczywiście tematu mobilności wolontariuszy. Jednak z uwagi na 
to, Ŝe w większości badań koncentrowano się na wolontariacie krajowym lub 
wolontariacie międzynarodowym w jednym państwie lub w ramach jednego 
programu, opracowanie to ta jest jedną z niewielu prób przeanalizowania 
mobilności transgranicznej młodych wolontariuszy w UE. W ramach studiów 
przypadków przeanalizowano róŜnorodne zagadnienia, tj. koncepcje krajowe, 
przepisy, strategie polityczne, poziomy wolontariatu transgranicznego młodych 
ludzi, profile i czynniki motywujące wolontariuszy, korzyści wolontariatu dla 
wolontariuszy, społeczeństw wysyłających i przyjmujących oraz istniejące 
instrumenty uznawania umiejętności wolontariuszy.  
 
Dla celów niniejszego opracowania wolontariat zdefiniowano jako pracę, której 
celem nie jest uzyskanie korzyści finansowych i która jest podejmowana 
z własnej woli, przynosi korzyści stronie trzeciej i jest wykonywana w ramach 
organizacji. Wolontariat mi ędzynarodowy, wolontariat transgraniczny 
i transnarodowe wymiany wolontariuszy (wszystkie pojęcia są stosowane 
zamiennie) są rozumiane jako działalność wolontariacka prowadzona poza 
krajem pochodzenia wolontariusza. Z uwagi na to, Ŝe wolontariat zagraniczny 
jest zazwyczaj bardziej ustrukturyzowany (określone ramy czasowe, 
zaangaŜowanie w pełnym wymiarze czasu pracy), niŜ większość krajowych 
programów wolontariackich (zaangaŜowanie w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, wolontariat doraźny), zazwyczaj moŜe on równieŜ być określany mianem 
działalności wolontariackiej. Wolontariat międzynarodowy jest często 
prowadzony przez organizacje pozarządowe, jednak programy słuŜby 
obywatelskiej, tj. finansowanej przez państwo dobrowolnej słuŜby, równieŜ 
wchodzą w zakres niniejszego opracowania, poniewaŜ oferują pracę za granicą. 
Cywilna słuŜba zastępcza wykonywana zamiast obowiązkowej słuŜby 
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wojskowej nie jest jednak uwaŜana za działalność wolontariacką z uwagi na 
brak aspektu dobrowolnego działania. 
 
W ramach niniejszej analizy skoncentrowano się na wymianach wolontariuszy 
transgranicznych, odbywających się w UE, w których uczestniczą osoby 
w wieku 18–30 lat. Nie wykluczono Ŝadnej konkretnej formy zagranicznej 
działalności wolontariackiej, takiej jak: obozy wolontariackie lub 
krótkoterminowa działalność wolontariacka (do 1 miesiąca), średnio- (od 1 do 3 
miesięcy) oraz długoterminowa działalność wolontariacka (ponad 3 miesiące). 
Jednak pomimo tego, Ŝe motywy zostania wolontariuszem, korzyści oraz profile 
uczestników programów wolontariackich są w głównej mierze zbliŜone we 
wszystkich trzech typach tej działalności, większość utrudnień związanych 
z mobilnością wolontariuszy, jakie udało się określić w niniejszym 
opracowaniu, odnosi się do długoterminowej działalności wolontariackiej, 
poniewaŜ wymaga ona większych przygotowań, planowania i większej ilości 
formalności niŜ inne typy. MoŜna równieŜ załoŜyć, Ŝe ma ona większy wpływ 
na wolontariusza i społeczeństwo przyjmujące. Ponadto większość 
wolontariuszy, z którymi przeprowadzono rozmowy, było w trakcie lub 
uczestniczyło wcześniej w długoterminowym projekcie organizowanym 
w ramach wolontariatu europejskiego (EVS). Łatwiej moŜna było z nimi 
nawiązać kontakt, poniewaŜ EVS jest najpopularniejszym programem z zakresu 
wolontariatu transgranicznego w Europie. 
 
Zaobserwowane niedawno zwiększenie świadomości w zakresie wolontariatu 
nastąpiło pod wpływem wysiłków podejmowanych przez organizacje 
międzynarodowe, takie jak UE i ONZ, a takŜe przez rządy krajowe i organizacje 
pozarządowe. Historia unijnych inicjatyw  dotyczących mobilności młodych 
wolontariuszy sięga dokładnie połowy lat 90. XX wieku. Pod tym względem 
najwaŜniejsze były dwa obszary polityki, a mianowicie młodzieŜ i edukacja. 
W obydwu działalność wolontariacka w innym państwie członkowskim jest 
uwaŜana za wykorzystanie swobody przemieszczania się – mobilność w celach 
edukacyjnych. Wolontariat jest postrzegany jako podobna do staŜu forma 
intensywnego uczenia się pozaformalnego. Szczególnie w kontekście strategii 
„Europa 2020” zachęca się do rozwijania transnarodowej mobilności 
wolontariuszy w UE jako jednego ze sposobów przeszkolenia mobilnej siły 
roboczej dla szybko zmieniającej się gospodarki opartej na wiedzy. Wymiany 
transnarodowe są jednak o wiele bardziej rozpowszechnione w sektorze 
(wyŜszego) kształcenia formalnego i szkoda byłoby, gdyby sztandarowa 
inicjatywa strategii „Europa 2020” – „Mobilna młodzieŜ”267, miała odnosić się 
wyłącznie do studentów szkół wyŜszych. 
 
                                                      
267  Ma zostać przedstawiona do końca 2010 r. Zob. konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniu 17 

czerwca 2000 r., EUCO 13/10. 
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Proces OMK w ramach polityki dotyczącej młodzieŜy i polityka edukacyjna UE 
dotycząca wolontariatu wzajemnie się uzupełniają, poniewaŜ w ramach obydwu 
tych elementów podkreśla się konieczność ograniczenia przeszkód dla 
mobilności młodych wolontariuszy i uznawania rezultatów ich uczenia się. 
W szczególności w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy podkreślano 
potrzebę rozwoju moŜliwości z zakresu wolontariatu transgranicznego, 
propagowanie ich oraz udostępnianie ich wszystkim młodym ludziom (w tym 
osobom o mniejszych szansach, które mogą odnieść dzięki nim większe 
korzyści). Bardzo znaczącym wkładem polityki UE dotyczącej młodzieŜy 
w transgraniczną działalność wolontariacką młodych ludzi był EVS (obecnie 
będący częścią programu Komisji Europejskiej „MłodzieŜ w działaniu”), który 
obecnie umoŜliwia ok. 5 tys. młodych ludzi rocznie wzięcie udziału 
w wolontariacie zagranicznym. 
 
W obszarze polityki dotyczącej edukacji odniesiono się do zagadnienia jakości 
mobilności. W Europejskiej karcie na rzecz jakości mobilności (2006 r.) jasno 
stwierdzono, Ŝe działaniami prowadzącymi do jak najlepszego wykorzystania 
wolontariatu zagranicznego (lub innych form mobilności w celach 
edukacyjnych) są planowanie takiej działalności, jej przygotowanie, 
ustrukturyzowanie, ocena oraz określenie jej celów. Normy jakości mają 
podstawowe znaczenie dla uznawania kompetencji nabytych w trakcie tego 
doświadczenie z zakresu kształcenia pozaformalnego. Tak długo, jak długo 
zagwarantowana będzie ich przejrzystość, rezultaty uczenia się będą rozumiane 
i doceniane przez potencjalnych pracodawców i będą w stanie uzupełniać 
osiągnięcia z zakresu kształcenia formalnego. Uznawanie umiejętności 
zdobytych w trakcie wolontariatu ma szczególne znaczenie dla młodzieŜy 
mającej mniejsze szanse, która nie moŜe poszczycić się osiągnięciami na rynku 
pracy lub w obszarze kształcenia formalnego. W rzeczywistości uznawanie 
moŜe być czynnikiem zwiększającym jej szanse na rynku pracy lub 
umoŜliwiającym jej udział w systemie kształcenia formalnego. 
 
Kompetencje UE w obszarze edukacji i młodzieŜy są ograniczone i dlatego 
stosowana jest tzw. otwarta metoda koordynacji (OMK) w celu zachęcania do 
skoordynowania polityki między państwami członkowskimi oraz do wymiany 
doświadczeń. Na przykład zachęcanie młodych ludzi do prowadzenia 
działalności wolontariackiej jest jednym z czterech priorytetów OMK w ramach 
polityki dotyczącej młodzieŜy. Jak na razie dokumentami dotyczącymi polityki 
(przyjętymi przez Radę), które mają największe znaczenie, są zalecenia: 
w obszarze polityki dotyczącej kształcenia – zalecenie w sprawie mobilności 
studentów, osób szkolących się, wolontariuszy, nauczycieli i szkoleniowców 
w obrębie Wspólnoty (2001 r.); w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy – 
zalecenie w sprawie mobilności młodych wolontariuszy w Europie (2008 r.). 
RównieŜ Komitet Regionów opublikował kilka waŜnych opinii dotyczących 
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wolontariatu, w szczególności opinię pt. „Wkład wolontariatu w spójność 
społeczno-gospodarczą” (2008 r.). 
 
Łączny odsetek młodych Europejczyków uczestniczących w wolontariacie 
zagranicznym wciąŜ pozostaje bardzo niewielki, szczególnie w porównaniu 
z wymianami studentów: z szacowanych 96 milionów młodych osób (15–29 lat) 
w UE w 2009 r. jedynie 3 418 brało udział w projektach realizowanych 
w ramach wolontariatu europejskiego (na terytorium UE), podczas gdy 170 951 
uczestniczyło w programie wymiany studentów Erasmus (na terytorium UE). 
Wiadomo, Ŝe w 2008 r. spośród 14,53 mln młodych osób w Niemczech (dane 
Eurostatu z 2007 r.) jedynie 8 210 uczestniczyło w zagranicznych programach 
wolontariackich. Przynajmniej 1 230 uczestników nie moŜna jednak traktować 
jako wolontariuszy z uwagi na to, Ŝe odbywali słuŜbę cywilną.  
 
Ponadto tylko niewielka część młodzieŜy mającej mniejsze szanse ma dostęp do 
moŜliwości z zakresu wolontariatu transgranicznego lub taŜ brak jej motywacji, 
aby z nich skorzystać. Typowy transgraniczny wolontariusz z Europy najczęściej 
wywodzi się z wyŜszej klasy społecznej i jest absolwentem uniwersytetu. 
W związku z tym większość wolontariuszy EVS jest w wieku 22–26 lat i ma juŜ 
tytuł licencjata lub magistra. Ponadto liczba młodych kobiet uczestniczących 
w transnarodowych wymianach wolontariuszy jest znacznie wyŜsza, niŜ liczba 
męŜczyzn. Najczęściej wymienianymi czynnikami motywującymi do udziału 
w wolontariacie zagranicznym są: chęć poznania nowego kraju, chęć nauki 
i doskonalenia języka obcego, oderwanie się od normalnego Ŝycia i chęć 
zastanowienia się nad kolejnymi krokami, podjęcie wyzwania, zdobycie 
umiejętności lub spróbowanie pracy w określonej branŜy oraz pomoc innym 
ludziom. Jeśli koszty wolontariatu zagranicznego są pokrywane, moŜe on 
równieŜ stanowić tymczasowe rozwiązanie dla młodych osób pozostających bez 
pracy. Oczywiście czynniki motywujące do udziału w wolontariacie 
zagranicznym są bardzie złoŜone, niŜ te, motywujące do udziału 
w wolontariacie lokalnym. 
 
Aby wolontariat okazał się przydatnym doświadczeniem, młodzi wolontariusze 
potrzebują odpowiednich informacji (dotyczących dostępnych moŜliwości, 
wybranej przez nich lokalizacji, związanych z tym kosztów, ubezpieczenia, 
zobowiązań itd.), szkolenia językowego i międzykulturowego, wsparcia ze 
strony organizacji wysyłającej i przyjmującej oraz opieki. Potrzebują pomocy 
w przezwycięŜaniu trudności finansowych (np. w ramach niektórych 
programów pokrywane są koszty podróŜy lub zakwaterowania). Podmioty 
organizujące wolontariat muszą działać profesjonalnie, poniewaŜ jakość pracy 
wolontariackiej jest równieŜ waŜna: wolontariusze nie mogą być 
wykorzystywani jako zastępstwo dla pracowników opłacanych, lecz muszą 
wykonywać pracę, która ma wartość i stanowi okazję do uczenia się. Ponadto 
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poŜądane jest, aby istniały moŜliwości nawiązywania kontaktów z miejscową 
młodzieŜą i lepszej integracji ze społeczeństwem przyjmującym.  
 
W rozmowach z zainteresowanymi stronami potwierdzono, Ŝe wolontariat 
transgraniczny przynosi korzyści zarówno samym wolontariuszom, jak 
i zaangaŜowanym organizacjom, wspólnotom i społeczeństwom. Wolontariat 
międzynarodowy ma ogromny potencjał w zakresie integracji, poznawania 
kultury i wzmacniania pozycji (m.in. w odniesieniu do aktywności 
obywatelskiej), a jeśli odbywa się na terytorium UE, pomaga w tworzeniu 
europejskiej toŜsamości (umoŜliwiając jednocześnie zastanowienie się nad 
toŜsamością narodową danej osoby lub zwiększenie świadomości na jej temat). 
Wolontariusze zdobywają kompetencje umoŜliwiające mobilność (w celach 
edukacyjnych lub związanych z pracą) i wracają do domu jako dojrzalsi, 
bardziej pewni siebie i potencjalnie bardziej aktywni obywatele. Z kolei 
podmioty ich przyjmujące nie tylko czerpią bezpośrednie korzyści z pracy 
wolontariuszy, lecz równieŜ rozwijają się dzięki międzykulturowemu dialogowi 
i wymianie doświadczeń, co w niektórych przypadkach prowadzi do 
zakwestionowania utrwalonych prawd i stereotypów. Pracodawcy zatrudniający 
byłych wolontariuszy odnoszą korzyści z pracy bardziej doświadczonej siły 
roboczej. 
 
Przed wolontariatem transgranicznym w UE wciąŜ jednak stoi wiele wyzwań, 
takich jak: przeszkody o charakterze prawnym, administracyjno-
organizacyjnym, społeczno-ekonomicznym i finansowym oraz przeszkody 
związane z dostępnością informacji i przeszkody społeczno-kulturowe. Były one 
wielokrotnie podkreślane w róŜnorodnych dokumentach UE dotyczących 
polityki, ale mimo to muszą wciąŜ zostać rozwiązane na szczeblu tworzenia 
polityki w wielu państwach członkowskich. W kaŜdym razie większość 
przeszkód wymaga przyjęcia rozwiązań na szczeblu krajowym. Najbardziej 
znaczącą wartością dodaną zaangaŜowania UE jest zachęcanie do współpracy 
między państwami członkowskimi, mające na celu propagowanie i ułatwianie 
wolontariatu transgranicznego (pomoc w osiągnięciu sytuacji, w której krajowe 
ramy wolontariatu będą się wzajemnie uzupełniać). Szczególnie potrzebne jest 
forum na szczeblu UE, aby móc omawiać sposoby rozwiązywania problemów 
związanych z rozbieŜnościami w statusie wolontariuszy, problemów 
dotyczących zabezpieczenia społecznego (ubezpieczenia zdrowotnego, 
społecznego i od odpowiedzialności cywilnej), procedur uzyskiwania 
zaświadczeń o niekaralności i uznawania umiejętności i kompetencji 
wolontariuszy.  
 
Państwa członkowskie mają róŜne podejścia do wolontariatu, a w większości 
przypadków wolontariat transgraniczny spotyka się z o wiele mniejszym 
zainteresowaniem niŜ działania o charakterze krajowym. Niemniej jednak 
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większość utrudnień dla wolontariatu transgranicznego moŜna by zlikwidować 
poprzez ogólne poprawienie warunków działalności wolontariackiej 
prowadzonej w pełnym wymiarze czasu pracy. Przede wszystkim 
sprecyzowanie statusu prawnego wolontariuszy (w tym tych, którzy przybywają 
z innych państw w celu prowadzenia działalności wolontariackiej w pełnym 
wymiarze czasu pracy) ułatwiłoby rozwiązanie kilku najwaŜniejszych 
problemów, takich jak: imigracja i pobyt w państwie przyjmującym, status 
wolontariuszy pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy pod względem 
zabezpieczenia społecznego, ich prawa i obowiązki oraz związek między 
bezrobociem a działalnością wolontariacką. 
 
W innych obszarach równieŜ moŜna wprowadzić wiele usprawnień. Jedno 
z nich odnosi się do włączenia wolontariatu w ramy uznawania kwalifikacji, 
będących rezultatem kształcenia pozaformalnego. Ogólne zwiększenie 
świadomości na temat korzyści wolontariatu i związanych z nim efektów 
uczenia się mogłoby przyczynić się do publicznej akceptacji wolontariatu, 
natomiast partnerstwa z prywatnymi pracodawcami i pracodawcami 
z organizacji pozarządowych zachęcałyby ich do nadawania większej wartości 
umiejętnościom i kompetencjom wolontariuszy w trakcie procesu rekrutacji. 
Innymi waŜnymi działaniami są: wzmocnienie sieci organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, które mogą uczestniczyć w wymianach wolontariuszy 
transgranicznych, wspieranie rozwoju ich zdolności z zakresu zarządzania oraz 
międzynarodowych partnerstw z innymi podmiotami organizującymi 
działalność wolontariacką, a takŜe opracowanie bodźców finansowych, które 
sprawiłyby, Ŝe wolontariat transgraniczny stałby się bardziej przystępny 
i atrakcyjny. 
 
Władze regionalne i lokalne odgrywają waŜną rolę w propagowaniu wymian 
młodych wolontariuszy. Zazwyczaj są one jednak pochłonięte lokalną 
działalnością wolontariacką (jeśli w ogóle). W rzeczywistości pozytywny 
wpływ wolontariatu transgranicznego moŜna najlepiej zaobserwować w małych 
społecznościach, które w sposób naturalny są mniej urozmaicone, ale są chętne 
do przyjęcia przedstawicieli innych narodowości. Niektóre z nich Ŝyją blisko 
granic państwa, co mogłoby wskazywać na moŜliwe kierunki wymiany młodych 
wolontariuszy. Inną moŜliwością mogłoby być uzupełnianie standardowych 
programów partnerskich z gminami w innych państwach (miasta partnerskie) 
programem z zakresu transgranicznej działalności wolontariackiej młodych 
ludzi, co sprawiłoby, Ŝe partnerstwa te byłyby bardziej namacalne i w większym 
stopniu ukierunkowane na młodzieŜ (tego rodzaju projekt – chociaŜ na 
niewielką skalę – wdroŜono w litewskim miasteczku Telsze). Niektóre 
szwedzkie gminy są organizacjami akredytowanymi w ramach EVS i aktywnie 
uczestniczą w wymianach wolontariuszy transgranicznych, przez co angaŜują 
się one w przedmiotowe kwestie i potrafią lepiej je zrozumieć. W rezultacie 
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pojawiające się problemy są skutecznie rozwiązywane we współpracy z innymi 
organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi. Inne ewentualne obszary działań 
dla władz regionalnych i lokalnych obejmują budowanie zdolności organizacji 
pozarządowych, tworzenie bodźców finansowych, rozpowszechnianie 
informacji wśród potencjalnych wolontariuszy oraz zwiększanie świadomości 
wśród zainteresowanych stron. 
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Zalecenia 
 

Szczeble działań NajwaŜniejsze 
obszary 

wymagające 
poprawy 

Kwestie 
szczegółowe 

Zalecane działania 

UE PC Szczebel 
regionalny
/ lokalny 

Sugestie i przykłady działań na róŜnych 
szczeblach (określone w oparciu o raport 

główny i studia przypadków) 

1. Określenie statusu prawnego 
wolontariuszy, w tym 
wolontariuszy transgranicznych, tj.:  
o w celu uniknięcia sytuacji, 

w której wolontariusze muszą 
płacić za własne ubezpieczenie 
zdrowotne lub ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej – 
doprecyzowanie systemu 
ubezpieczeń dla wolontariuszy 
pracujących w niepełnym 
i w pełnym wymiarze czasu 
pracy i jednoczesne określenie 
obowiązków organizacji 
wysyłającej i przyjmującej, 
wolontariuszy oraz państwa;  

  
 
 

X 

  
 
 
Szczebel państw członkowskich: specjalna 
niemiecka ustawa reguluje kwestie związane 
z krajowymi programami FSJ i FÖJ 
dotyczącymi wolontariatu w pełnym wymiarze 
czasu pracy (zarówno krajowymi, jak 
i zagranicznymi); wymieniono w niej równieŜ 
wszystkie zasady prawne określające sytuację 
ubezpieczeniową wolontariuszy. 

Ramy 
prawne 

Status prawny 

o uznanie wolontariatu za 
podstawę prawną pobytu 
w danym państwie; 

 X  Szczebel państw członkowskich:  
• na Litwie uczestnicy programów 

wolontariackich finansowanych przez UE lub 
jej państwa członkowskie są wyraźnie 
zwolnieni z obowiązku uzyskania 
pozwolenia na pracę (jeśli przybywają spoza 
UE). 

• we Włoszech wprowadzono specjalną wizę 
missione/V, dzięki czemu wolontariat jest 
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uznawany za wystarczającą podstawę prawną 
do tego, aby wolontariusze EVS (Działanie 2 
programu KE „MłodzieŜ w działaniu”) 
z państw spoza UE mogli przyjeŜdŜać do 
Włoch i przebywać na ich terytorium.  

o określenie związku między 
bezrobociem a wolontariatem, 
a najlepiej uznanie okresów 
wolontariatu zagranicznego za 
okresy szkolenia; 

 X  Szczebel państw członkowskich:  
• w Wielkiej Brytanii zniesiono wcześniejsze 

ograniczenia czasowe (maks. 16 godzin 
tygodniowo) dotyczące podejmowania przez 
osoby bezrobotne działalności 
wolontariackiej. Pomaga to jednak tylko 
wspierać działalność wolontariacką w pełnym 
wymiarze czasu pracy na szczeblu krajowym, 

• na Węgrzech fundacja Volunteer Centre 
Foundation wdroŜyła program „ÖTLET”, 
umoŜliwiający osobom szukającym pracy 
zajmowanie się działalnością wolontariacką 
przez 10 miesięcy w celu utrzymania ich 
motywacji, ułatwienia im zdobycia 
doświadczenia zawodowego i zachowania 
kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 
TakŜe ten program dotyczy wyłącznie 
krajowej działalności wolontariackiej, 

• w Szwecji wolontariat europejski został 
uznany za okres uczenia się. 

o sprecyzowanie poziomu zwrotu 
wydatków bieŜących 
wolontariuszy, który nie 
powinien być uznawany za 
wynagrodzenie 
(z uwzględnieniem dodatków 
dla wolontariuszy pracujących 

 X  Szczebel państw członkowskich:  
• w Wielkiej Brytanii dopuszcza się 

uzasadnione dokonywanie zwrotu wydatków 
bieŜących poniesionych przez wolontariuszy 
w czasie wykonywania ich pracy, podobnie 
jak i wypłacanie im dodatków na wyŜywienie 
i zakwaterowanie.  
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w pełnym wymiarze czasu 
pracy, takich jak dodatki na 
wyŜywienie i zakwaterowanie). 

• w Niemczech w ustawie regulującej 
programy wolontariackie FSJ i FÖJ 
określono, Ŝe wolontariusze pracujący 
w pełnym wymiarze czasu pracy mogą 
otrzymywać zakwaterowanie, wyŜywienie 
i ubrania robocze (lub ekwiwalent 
gotówkowy). Ich kieszonkowe w gotówce 
nie moŜe przekraczać 6% maksymalnych 
zarobków w ramach ubezpieczenia 
emerytalno-rentowego. 

2. Zastosowanie ram współpracy 
opartych na OMK w celu 
omówienia i rozwiązania 
problemów będących rezultatem 
róŜnego z punktu widzenia prawa 
traktowania zagranicznych 
wolontariuszy w róŜnych 
państwach członkowskich.  

X X  Szczebel UE: Rada przyjęła zalecenie 
w sprawie mobilności młodych wolontariuszy 
w Europie na podstawie konsultacji oraz 
sprawozdań i kwestionariuszy przygotowanych 
przez państwa członkowskie. 

3. UmoŜliwienie opcjonalnego 
uznawania (w ramach formalnego 
systemu kształcenia i szkolenia) 
„pozaformalnych” kwalifikacji 
zdobytych w ramach wolontariatu.  

 X  Szczebel państw członkowskich: w Wielkiej 
Brytanii istnieją jednolite ramy kwalifikacji 
dotyczące uznawania kształcenia formalnego 
i pozaformalnego.  

Uznawanie 
umiejętności i 
kompetencji 
zdobytych w 
ramach 
wolontariatu (za 
granicą) 

4. Zastosowanie europejskich ram 
kwalifikacji (EQF) w celu 
zapewnienia komplementarności 
systemów istniejących w róŜnych 
państwach członkowskich. Jeśli 
krajowe ramy kwalifikacji juŜ 
istnieją – powiązanie ich z EQF.  

X X  Szczebel UE: koncepcja certyfikatu Youthpass 
wystawianego wolontariuszom EVS opiera się 
na ośmiu kluczowych kompetencjach w procesie 
uczenia się przez całe Ŝycie, powiązanych z 
EQF. 
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5. Stworzenie przejrzystych 
instrumentów (opartych na 
samoocenie nadzorowanej przez 
mentora) oceny umiejętności 
i kompetencji zdobytych w ramach 
wolontariatu oraz zwiększenie 
świadomości na ich temat wśród 
zainteresowanych stron.  

 X X Szczebel państw członkowskich: szwedzka 
organizacja pozarządowa Szwedzkie Centrum 
Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy 
opracowała narzędzie uznawania kształcenia 
pozaformalnego ELD [Experience, Learning, 
Description (Doświadczenie, Uczenie się, 
Opis)], stosowane w ramach projektów 
z zakresu wolontariatu transgranicznego. 
Szczebel regionalny/lokalny: 
rozpowszechnianie informacji na temat narzędzi 
uznawania kształcenia pozaformalnego za 
pośrednictwem partnerstw 
regionalnych/lokalnych. Na przykład 
wykorzystanie certyfikatów Youthpass 
przyznawanych wolontariuszom EVS 
i zwiększenie świadomości na ich temat wśród 
zainteresowanych stron. 

6. Omówienie uznawania rezultatów 
kształcenia pozaformalnego 
z organizacjami pozarządowymi 
i organizacjami zrzeszającymi 
pracodawców w celu zachęcania do 
uwzględniania w procesie rekrutacji 
umiejętności i kompetencji nabytych 
w ramach wolontariatu. 

X X X Szczebel regionalny/lokalny: uwzględnianie 
doświadczenia kandydata zdobytego w ramach 
wolontariatu (międzynarodowego) podczas 
zatrudniania pracowników na stanowiskach 
w instytucjach władz lokalnych/regionalnych. 

7. Zachęcanie do tworzenia 
organizacji zdolnych do udziału 
w transnarodowych wymianach 
wolontariuszy. 

 X X  Organizacje Budowanie 
potencjału 
organizacji 
koordynujących, 
wysyłających 
i przyjmujących 

8. Wspieranie istniejących organizacji 
w rozwijaniu programów z zakresu 
transgranicznej wymiany 

 X X Szczebel regionalny/lokalny: postrzeganie 
przyjmowania zagranicznych wolontariuszy do 
pracy w instytucjach publicznych jako czynnika 
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wolontariuszy oraz ich 
infrastruktury. 

przyczyniającego się do świadczenia usług. Na 
przykład szwedzkie i włoskie gminy aktywnie 
działają w charakterze organizacji akredytowanych 
w ramach wolontariatu europejskiego. Jednak 
w Ŝadnym przypadku wolontariusze nie mogą być 
wykorzystywani w celu zastępowania opłacanych 
pracowników, a ich obowiązki powinny dawać 
moŜliwość uczenia się. 

9. Wspieranie szkoleń i wymiany 
dobrych praktyk w zarządzaniu 
wolontariuszami transgranicznymi 
między organizacjami 
pozarządowymi.  

 X X Szczebel regionalny/lokalny: inicjowanie 
organizowania seminariów dla regionalnych / 
lokalnych organizacji pozarządowych.  
• Volunteering England czy teŜ Volunteer 

Development Scotland (VDS) są przykładami 
organizacji rozpowszechniających dobre 
praktyki z zakresu zarządzania wolontariuszami 
w Wielkiej Brytanii.  

• Na Litwie organizacje koordynujące 
wolontariat europejski, takie jak Actio 
Catholica Patria i Youth Exchange Agency, 
zorganizowały sesje szkoleniowe w celu 
wzmocnienia pozycji organizacji 
pozarządowych na obszarach wiejskich. 

Sieci  10. Zachęcanie do tworzenia 
międzynarodowych sieci 
i partnerstw między 
organizacjami korzystającymi z 
pomocy wolontariuszy. 

X X X Szczebel UE: program KE „MłodzieŜ 
w działaniu” daje moŜliwości tworzenia 
partnerstw i sieci w obszarze pracy młodzieŜy.  
Szczebel regionalny/lokalny: zachęcanie do 
tworzenia partnerstw między lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi w celu udziału 
w programach transgranicznej wymiany 
wolontariuszy, np. poprzez organizowanie 
wydarzeń sprzyjających nawiązywaniu kontaktów.  
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11. RozwaŜenie wprowadzenia 
aspektu wymiany wolontariuszy 
do istniejących systemów 
transnarodowej współpracy na 
róŜnych szczeblach.  

 X X Szczebel państw członkowskich: niemiecko-
francuskie i niemiecko-czeskie dwustronne 
partnerstwa obejmują systemy wymiany 
wolontariuszy na niewielką skalę. 
Szczebel regionalny/lokalny: rozpoczęcie 
wymiany wolontariuszy przez miasta 
partnerskie. Na przykład władze litewskiego 
miasta Telsze i jego partnerskiego miasta 
Steinfurt w Niemczech pomyślnie zrealizowały 
projekt wymiany wolontariuszy mający na celu 
zacieśnienie ich współpracy. 

12. Ułatwienie dostępu do 
kompletnych i właściwych 
informacji dotyczących 
zagranicznej działalności 
wolontariackiej młodych ludzi 
(w tym kosztów i warunków, 
statusu w zakresie zabezpieczenia 
społecznego, praw 
i obowiązków).  

 X X Szczebel państw członkowskich: w Niemczech 
sieć EuroPeers, zrzeszająca byłych uczestników 
działań podejmowanych w ramach programu 
„MłodzieŜ w działaniu”, propaguje ten program 
UE (w tym wolontariat europejski) oraz inne 
formy mobilności wśród młodzieŜy niemieckiej 
w szkołach i klubach. 
Szczebel regionalny/lokalny: rozwaŜenie 
przeprowadzania prezentacji w szkołach 
i centrach młodzieŜowych przez osoby 
pracujące z młodzieŜą. ZaangaŜowanie (byłych) 
transgranicznych wolontariuszy, aby mogli oni 
przedstawić swoje doświadczenia, jak dzieje się 
to na Litwie, gdzie wolontariusze EVS 
prezentowali moŜliwości stwarzane przez 
wolontariat europejski podczas spotkań 
organizowanych w szkołach, na uniwersytetach 
i w bibliotekach publicznych. 

Informacje Informowanie 
potencjalnych 
wolontariuszy 

13. RozwaŜenie uruchomienia 
centralnego młodzieŜowego 
portalu dotyczącego wolontariatu, 

 X  Szczebel państw członkowskich: Eurodesk 
w Niemczech prowadzi stronę internetową 
dotyczącą transgranicznych moŜliwości dla 
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zawierającego dział dotyczący 
wolontariatu zagranicznego (lub 
stworzenie oddzielnego portalu), 
na którym znajdowałby się wykaz 
wszystkich dostępnych sieci 
i systemów, wraz z jasnym 
opisem kosztów i warunków. 

młodzieŜy (www.rausvonzuhaus.de), na której 
wolontariat zagraniczny jest oddzielną 
kategorią. Przedstawiono na niej takŜe główne 
moŜliwości programowe. 

14. Zwrócenie uwagi, podczas 
popularyzowania wśród 
młodzieŜy moŜliwości 
oferowanych przez wolontariat, 
na umiejętności i kompetencje, 
jakie wolontariusze nabywają 
podczas swojej pracy, w tym na 
umiejętności interkulturowe 
i umiejętności z zakresu 
komunikacji interpersonalnej. 

X X X Szczebel UE: aspekt edukacyjny 
wolontariatu transgranicznego jest 
podkreślany w ramach wolontariatu 
europejskiego: dla uczestników organizowane 
są szkolenia przed wyjazdem, w momencie 
przyjazdu oraz szkolenia językowe. Program 
ten jest równieŜ odpowiednio promowany 
pod tym względem. 
Szczebel państw członkowskich: w Niemczech 
krajowe programy wolontariatu w pełnym 
wymiarze czasu pracy FSJ i FÖJ zostały 
stworzone jako moŜliwości uczenia się i jako 
takie są promowane. 
Szczebel regionalny/lokalny: podkreślenie 
aspektu zdobywania umiejętności w reklamach 
dotyczących transgranicznych wyjazdów 
wolontariackich. 

Informowanie 
ogółu 
społeczeństwa 

15. Włączenie ogólnych działań 
promujących działalność 
wolontariacką, a w szczególności 
wolontariat transgraniczny, do 
krajowych, regionalnych 
i lokalnych strategii rozwojowych 
i dokumentów dotyczących 
strategii politycznych w róŜnych 

 X X Szczebel państw członkowskich: w ramach 
litewskiej strategii na rzecz młodzieŜy na lata 
2010–2018 planuje się włączenie 
ustawodawstwa dotyczącego wolontariatu do 
zakresu jej środków wykonawczych. 
Szczebel regionalny/lokalny: stosowanie 
wolontariatu międzynarodowego jako 
regionalnego lub lokalnego instrumentu polityki 
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sektorach (np. edukacja, 
młodzieŜ). 

dotyczącej młodzieŜy (włączenie właściwych 
projektów lub działań do strategii). Na przykład 
w ramach szkockiej strategii na rzecz pracy 
młodzieŜy przyznaje się, Ŝe udział młodych 
osób w zagranicznych projektach 
wolontariackich zwiększa ich motywację, 
pewność siebie oraz sprawia, Ŝe nabywają one 
nowe umiejętności Ŝyciowe. 

16. Stosowanie krajowych / 
regionalnych / lokalnych strategii 
dotyczących wolontariatu w celu 
propagowania transgranicznej 
działalności wolontariackiej 
młodych ludzi. 

 X X Szczebel regionalny/lokalny: działy dotyczące 
wolontariatu międzynarodowego 
w regionalnych i lokalnych strategiach 
dotyczących wolontariatu. 

17. Uwzględnienie aspektu 
transgranicznego w kampaniach 
informacyjnych (np. w tych, które 
mają zostać przeprowadzone 
w czasie Europejskiego Roku 
Wolontariatu w 2011 r.) 
ukierunkowanych na propagowanie 
wolontariatu. Podkreślenie korzyści 
działalności wolontariackiej dla 
społeczeństw i społeczności 
przyjmujących. 

X X X Szczebel państw członkowskich: brytyjska 
krajowa agencja ds. programu „MłodzieŜ 
w działaniu” – British Council – planuje 
zorganizowanie imprezy, podczas której 
świętowane będą osiągnięcia wolontariuszy 
EVS w 2011 r. 
Szczebel regionalny/lokalny: rozwaŜenie 
organizowania na skalę regionalną lub lokalną 
imprez promujących wolontariat 
międzynarodowy. 

18. RozwaŜenie przeznaczenia 
środków finansowych na 
programy wymiany wolontariuszy 
EVS w celu zwiększenia liczby 
staŜy wolontariackich.  

 X   Kwestie 
finansowe 

Wspieranie 
wolontariuszy 

19. RozwaŜenie stworzenia krajowego 
lub regionalnego systemu 

X X X Szczebel UE: AMICUS – pilotaŜowy projekt 
słuŜby obywatelskiej UE – dopuszczał wymianę 
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wolontariatu zagranicznego, 
określającego procedury 
wysyłania i przyjmowania 
wolontariuszy, bądź 
wprowadzenia stypendiów dla 
osób zajmujących się 
działalnością wolontariacką 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 

młodych wolontariuszy w ramach krajowych 
programów słuŜby obywatelskiej. 
Szczebel państw członkowskich: w niektórych 
z programach cywilnej słuŜby zastępczej 
zezwala się na wolontariat zagraniczny, np.:  
• niemieckie krajowe programy FSJ i FÖJ 

umoŜliwiają młodzieŜy niemieckiej wyjazd 
do innych państw, a młodym 
obcokrajowcom przyjazd do Niemiec w celu 
prowadzenia działalności wolontariackiej 
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 
6–18 miesięcy; 

• włoska Krajowa SłuŜba Cywilna prowadzi 
kilka projektów zagranicznych, 
umoŜliwiając młodzieŜy włoskiej 
prowadzenie działalności wolontariackiej 
w pełnym wymiarze czasu pracy w innych 
państwach. 

Szczebel regionalny/lokalny: rozwaŜenie 
wprowadzenia systemu stypendiów dla 
wolontariuszy, finansowanego przez władze 
regionalne i lokalne. 

Wspieranie 
organizacji 

20. Przyznanie zwolnień 
podatkowych w odniesieniu do 
dodatków dla wolontariuszy i do 
zwrotu wydatków bieŜących oraz 
dopilnowanie ich powszechnego 
stosowania. 

 X  Szczebel państw członkowskich: zwolnienia 
podatkowe w odniesieniu do bieŜących 
wydatków wolontariuszy są powszechną 
praktyką w państwach, w których uznaje się 
szczególny charakter działalności 
wolontariackiej (np. w Niemczech, na Węgrzech 
i w Wielkiej Brytanii). Jednak nie zawsze 
właściwie zapewnia się ich egzekwowanie, 
a wolontariusze mogą napotykać pewne 
problemy z organami podatkowymi. 
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21. RozwaŜenie wdroŜenia 
programów dotacji 
ukierunkowanych na organizacje 
rozwijające międzynarodową 
działalność wolontariacką 
młodych ludzi.  

 X X Szczebel regionalny/lokalny: ukierunkowane 
wsparcie władz regionalnych i lokalnych dla 
organizacji zajmujących się transgranicznymi 
wymianami wolontariuszy. 

MłodzieŜ  
mająca 
mniejsze 
szanse 

Zagadnienie 
przekrojowe 

22. Zainicjowanie badań dotyczących udziału młodzieŜy mającej mniejsze szanse w 
transgranicznej działalności wolontariackiej. 

23. Opracowanie sposobów informowania młodzieŜy mającej mniejsze szanse o 
moŜliwościach zajęcia się transgraniczną działalnością wolontariacką (np. poprzez 
pracowników socjalnych, osoby pracujące z młodzieŜą, grupy rówieśników). 

24. Stworzenie narzędzi wsparcia pedagogicznego dla młodzieŜy mającej mniejsze szanse, 
która uczestniczy w programach wolontariackich.  

25. Wspieranie organizacji wysyłających i przyjmujących wolontariuszy, ukierunkowanych na 
młodzieŜ mającą mniejsze szanse. 

26. RozwaŜenie wprowadzenia w ramach wolontariatu transgranicznego stypendiów dla 
młodzieŜy mającej mniejsze szanse. 

Wszystkie 
szczeble 

Badania Zagadnienie 
przekrojowe 

27. Zachęcanie do gromadzenia porównywalnych danych dotyczących liczby młodych 
transgranicznych wolontariuszy w państwach członkowskich. 

28. Inicjowanie badań dotyczących krótko- i długookresowego wpływu wolontariatu 
transgranicznego na samych wolontariuszy, jak i na społeczności zaangaŜowane w ich wymianę.  

29. Inicjowanie badań dotyczących umiejętności i kompetencji zdobywanych w ramach 
wolontariatu w róŜnych sektorach w celu ułatwienia stworzenia ram uznawania kształcenia 
pozaformalnego. 

30. Inicjowanie tworzenia analiz porównawczych dotyczących transgranicznych wymian 
wolontariuszy w UE i z państwami spoza UE. 

31. Zlecenie przeprowadzenia kompleksowego badania dotyczącego potrzeb młodzieŜy 
mającej mniejsze szanse w odniesieniu do transgranicznych wymian wolontariuszy oraz 
wpływu, jaki ma na nią udział w takich wymianach. 

Wszystkie 
szczeble 
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Wykaz źródeł 
 
Uwaga: poniŜszy wykaz nie obejmuje wszystkich źródeł wykorzystanych 
podczas przeprowadzania niniejszej analizy, a jedynie te, które przytoczono we 
zasadniczej części raportu. Dodatkowe wykazy przeprowadzonych rozmów, 
dokumentów, aktów prawnych i stron internetowych moŜna znaleźć w raportach 
dotyczących studiów przypadków (załączniki 1–7). 
 
Wykaz przeprowadzonych rozmów 
 
Nr Imi ę  Nazwisko Stanowisko Instytucja Forma 

rozmowy 
Data 
rozmowy 

1. Karoline Becker Redaktor 
www.youth 
reporter.eu 

Prywatna 
agencja public 
relations 
(wynajęta przez 
JUGEND für 
Europa), Bonn, 
Niemcy 

osobista 5.2.2010 

2. Ulrich Beckers Koordynator 
programów 
(wolontariat 
europejski 
(EVS)) 

JUGEND für 
Europa – 
niemiecka 
agencja krajowa 
ds. programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Bonn, Niemcy 

osobista 4.2.2010 

3. Rita  Bergstein Koordynator 
projektów 
Youthpass  

Ośrodek 
Rozwoju 
Szkoleń i 
Współpracy 
SALTO-
YOUTH, Bonn, 
Niemcy 

osobista 4.2.2010 

4. Julia Bömer Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- Skype 29.1.2010 

5. Raffaele De Cicco Pracownik  UNSC – 
Krajowe Biuro 
ds. SłuŜby 
Cywilnej, Rzym, 
Włochy 

osobista 22.3.2010 

6. Vaida Dieninyt÷ Była litewska 
wolontariuszka 
EVS 
w Niemczech 

- osobista 3.2.2010 
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7. Pontus Ekstam Pracownik ds. 
projektów 

Szwedzka 
Krajowa Komisja 
ds. MłodzieŜy – 
Szwedzka 
Krajowa Agencja 
ds. Programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Sztokholm, 
Szwecja 

Skype 29.1.2010 

8. Simona  Fisichella Włoski 
wolontariusz 
EVS w Wielkiej 
Brytanii 

- e-mail 2.4.2010 

9. Peggy Geneve Kierownik 
programu  
„MłodzieŜ w 
działaniu”, Akcja 
2 (EVS) 

Komisja 
Europejska, 
Dyrekcja 
Generalna 
ds. Edukacji 
i Kultury (zwane 
dalej „KE”, 
„DG EAC”), 
Bruksela, Belgia 

osobista 19.1.2010 

10. Bernd  Göddertz Kierownik 
regionalny (Nord) 

ijgd – 
Internationale 
Jugendgemein-
schaftsdienste 
(Nord), 
Hildesheim, 
Niemcy 

osobista 3.2.2010 

11. Gergely  Granyák Doradca 
odpowiedzialny 
za sprawy 
międzynarodowe 

Departament 
ds. Dzieci 
i MłodzieŜy, 
Ministerstwo 
Spraw 
Społecznych 
i Pracy, 
Budapeszt, 
Węgry 

osobista 25.3.2010 

12. Jana Gruden Słoweński 
staŜysta 

IVS WB 
(International 
Voluntary 
Service – Wielka 
Brytania), 
Edynburg, 
Wielka Brytania 

osobista 29.3.2010 

13. Constance  Hanniffy Członek 
delegowany przez 
Irlandię 

Komitet 
Regionów, 
Bruksela, Belgia 

telefo-
niczna 

27.5.2010 
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14. Sophie Janin Francuska 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- e-mail 31.3.2010 

15. Conor Keenan Były brytyjski 
wolontariusz 
EVS w 
Luksemburgu  

- e-mail 2.4.2010 

16. Jutta  Koenig- 
Georgiades 

Urzędnik ds. 
polityki 
dotyczącej 
obywatelstwa: 
Europa dla 
obywateli 
(koordynator 
Europejskiego 
Roku 
Wolontariatu 
(2011 r.) 

KE, DG EAC 
(obecnie 
przeniesiony do 
DG 
ds. Komunikacji 
Społecznej), 
Bruksela, Belgia. 

osobista 20.1.2010 

17. Vanda Kovács Koordynator 
projektów w 
ramach 
wolontariatu 
europejskiego 

Ośrodek 
MłodzieŜowy 
Cseresznye, 
Budapeszt, 
Węgry 

osobista 22.3.2010 

18. John Lee Doradca ds. 
polityki i praktyki 

Volunteer 
Development 
Scotland, 
Stirling, Wielka 
Brytania 

osobista 30.3.2010 

19. Pascal Lejeune „MłodzieŜ w 
działaniu” 
kierownik działu 

KE, DG EAC, 
Bruksela, Belgia 

osobista 19.1.2010 

20. Karin Lopatta-
Loibl 

Urzędnik ds. 
polityki 
młodzieŜowej – 
wolontariat 
młodzieŜy, 
mobilność 
transgraniczna 
i kształtowanie 
polityki opartej 
na dowodach 

KE, DG EAC, 
Bruksela, Belgia 

telefo-
niczna 

7.5.2010 

21. Attila Lovászi Koordynator 
programów 
(wolontariat 
europejski 
(EVS)) 

Neso-Mobilitás – 
agencja krajowa 
ds. programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Budapeszt, 
Węgry 

osobista 17.3.2010 
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22. Stefania  Macchioni Europejski 
urzędnik 
łącznikowy 

CSVnet – 
włoska Krajowa 
Federacja 
Ośrodków 
Wsparcia 
Wolontariatu, 
Europejskie 
Centrum 
Wolontariatu 
(CEV), Bruksela, 
Belgia 

osobista 19.1.2010 

23. Virág Major Były węgierski 
wolontariusz 
EVS w Portugalii 

- osobista 07.4.2010 

24. Liz Modin Koordynator ds. 
róŜnorodności 

Jönköping 
municipality, 
Jönköping, 
Szwecja 

Skype 29.1.2010 

25. Frederike  Müller Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- e-mail 31.3.2010 

26. Geoff Pearson Kierownik 
Wydziału ds. 
Trzeciego 
Sektora 

Dyrekcja ds. 
Reformy Sektora 
Publicznego, 
rząd szkocki, 
Edynburg, 
Wielka Brytania 

osobista 29.3.2010 

27. Frank  Peil Pracownik ds. 
public relations 

JUGEND für 
Europa – 
niemiecka 
agencja krajowa 
ds. programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Bonn, Niemcy 

osobista 5.2.2010 

28. Jackie Purves Kierownik 
programu 

International 
Voluntary 
Service – Wielka 
Brytania, 
Edynburg, 
Wielka Brytania 

osobista 29.3.2010 

29. Rytis Rakauskas Były litewski 
wolontariusz 
EVS we 
Włoszech 

- e-mail 24.3.2010 

30. Simona  Ruškyt÷ Była litewska 
wolontariuszka 
EVS w 
Niemczech 

- e-mail 27.1.2010 
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31. Andrea  Salmann Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- e-mail 4.2.2010 

32. Kerstin Thürnau Pracownik ds. 
szkolenia i 
Freiwilliges 
Soziales Jahr  

ijgd – 
Internationale 
Jugendgemeinsc
haftsdienste 
(Nord), 
Hildesheim, 
Niemcy 

osobista 3.2.2010 

33. Zsófia Tornóczi koordynator 
programów 

Fundacja 
Ośrodka 
Wolontariatu 
(Önkéntes 
Központ 
Alapítvány), 
Budapeszt, 
Węgry 

osobista 11.3.2010 

34. András F. Tóth Dyrektor 
wykonawczy 

Fundacja 
Ośrodka 
Wolontariatu 
(Önkéntes 
Központ 
Alapítvány), 
Budapeszt, 
Węgry 

osobista 26.3.2010 

35. Daniel  Uceda Hiszpańska 
wolontariuszka 
EVS na Litwie  

- osobista 19.3.2010 

36. Tessza Udvarhelyi Były węgierski 
wolontariusz 
EVS w Portugalii 

- osobista 2.3.2010 

37. Vaida Urbonavičiūt÷ Była litewska 
wolontariuszka 
EVS w 
Niemczech 

- osobista, 
Wilno 

4.2.2010 

38. Katja Vossenberg Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- e-mail  10.2.2010 

39. Amy White Urzędnik ds. 
wolontariatu 
europejskiego, 
umów i 
projektów 

British Council – 
brytyjska 
agencja krajowa 
ds. programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Londyn, Wielka 
Brytania 

osobista 31.3.2010 
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Wykaz publikacji 
 
1. Allison, Lora D., Morris A. Okun i Kathy S. Dutridge, Assessing 

Volunteer Motives: A Comparison of an Open-ended Probe and Likert 
Rating Scales [Ocena czynników motywujących wolontariuszy: 
porównanie sondy otwartej i skali ocen Likerta]. Journal of Community & 
Applied Social Psychology, 2002, 12(4), 243–255. 

2. Becker, Roland i in., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen 
Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND für Europa, 2000. Dostępne w 
internecie pod adresem: http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-
20-965/special1.pdf 

3. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Für mich 
und für andere: Freiwilliges Soziales Jahr/ Freiwilliges Ökologisches 
Jahr. Berlin: BMSJ, 2008. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-
Anlagen/Fuer-mich-und-fuer-andere-FSJ-FOEJ-
GFD,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf [Federalne 
Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i MłodzieŜy, For me 
and for others [Dla mnie i dla innych]: Freiwilliges Soziales Jahr/ 
Freiwilliges Ökologisches Jahr] 

4. Denstad, Finn Yrjar, Youth policy manual: How to develop a national 
youth strategy [Podręcznik polityki dotyczącej młodzieŜy: sposób 
rozwoju krajowej strategii na rzecz młodzieŜy]. Strasburg: Wydawnictwo 
Rady Europy, 2009. Dostępne w internecie pod adresem: http://youth-
partnership.coe.int/youth-
partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Resear
ch/Youth_policy_manual_pour-mep.pdf 

5. Dingle, Alan i in. (red.), Measuring volunteering: A practical toolkit 
[Ocena wolontariatu. Przewodnik praktyczny]. Waszyngton i Bonn: 
Independent Sector i Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, 
2001. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.unv.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin
/kp/RandD/GLOBAL_Tool_Measuring_Volunteerism.pdf&t=127859801
2&hash=be9c6d11b8ef14fa2fbf589ca0599bdb 

6. Dolnicar, Sara i Melanie Randle, What Motivates Which Volunteers? 
Psychographic Heterogeneity Among Volunteers in Australia [Co 
motywuje poszczególnych wolontariuszy? Psychograficzna róŜnorodność 
wolontariuszy w Australii]. Voluntas: International Journal of Voluntary 
and Nonprofit Organizations, 2007., 18(2), s. 135–155.  

7. Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, 
Bruksela, 2010, http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_en.pdf 
[dostęp: 30.1.2010]. 
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8. Europejska konferencja na temat młodzieŜy w Pradze, 12–13 marca 2009 r., 
http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-
1480/European_Conference_on_Youth_Report_final.pdf [dostęp: 
10.12.2009]. 

9. Europejskie Centrum Wolontariatu, General Assembly Conference 
Putting volunteering on the economic map of Europe [Konferencja 
Zgromadzenia Ogólnego „Umieszczenie wolontariatu na gospodarczej 
mapie Europy”], 2008. Lublana, 18 kwietnia 2008 r., 
http://www.cev.be/data/File/GA_Ljubljana_FINALReport.Complete.pdf 
[dostęp: 20.3.2010]. 

10. Europejskie Centrum Wolontariatu, konferencja MOVE – „Wzajemne 
uznawanie umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach wolontariatu: 
Ku europejskiej debacie” – zorganizowana przez Europejskie Centrum 
Wolontariatu (CEV) we współpracy z Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym (EKES) i Komisją Europejską. Sprawozdanie 
końcowe. Bruksela, 2007 r. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.cev.be/data/ File/CEV-MOVEconferenceReport.pdf. 

11. Europejskie Forum MłodzieŜy, Dokument dotyczący strategii w zakresie 
wolontariatu (przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne, 11–13 listopada 
2004 r., Madryt, Hiszpania). Bruksela: YFJ, 2004, 
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/strategic_priorities/
en/0416-04.pdf [dostęp: 18.1.2010]. 

12. Badanie Flash Eurobarometr 202, Young Europeans: A survey among young 
people aged between 15–30 in the European Union. Analytical Report 
[Młodzi Europejczycy: ankieta przeprowadzona wśród osób w wieku 15–30 
lat w Unii Europejskiej. Raport analityczny]. Luksemburg, 2007 r., 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_sum_en.pdf [dostęp: 
19.5.2010]. 

13. Geudens, Tony (red.), International Voluntary Service. T-kit No. 5 
[Wolontariat międzynarodowy. Pakiet szkoleniowy nr 5]. 5. Strasburg: 
Rada Europy i Komisja Europejska, 2002. Dostępne w internecie pod 
adresem: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/documents/Publications/T_kits/5/tkit5.pdf 

14. GHK, Volunteering in the European Union [Wolontariat w Unii 
Europejskiej]. Bruksela: Komisja Europejska, 2010, 
http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/Volunteering%20in%20the%
20EU%20Final%20Report.pdf [dostęp: 1.6.2010]. Zob. równieŜ 
sprawozdania krajowe pod adresem: 
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm. 

15. Gillath, Omri i in., Attachment, caregiving, and volunteering: Placing 
volunteerism in an attachment-theoretical framework [Przywiązanie, 
opieka i wolontariat: wolontariat w ramach teorii przywiązania]. Personal 
Relationships, 2008, 12(4), 425–446. 
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16. Haapanen, Sonia, Inclusion Work: Immigrant Youth in Voluntary Service – 
A Case Study on Organisations' Intercultural Competence [Praca integracyjna: 
młodzi imigranci jako wolontariusze – studium przypadku dotyczące 
kompetencji interkulturowych w organizacjach]. Bruksela: AVSO, 2007, 
http://www.avso.org/activities/Research/AVSO_Research_Intercultural_
Competence_VS.pdf [dostęp: 16.6.2010]. 

17. Hackl, Franz, Martin Halla i Gerald J. Pruckner, Volunteering and Income 
– The Fallacy of the Good Samaritan? [Wolontariat a dochód – Błędne 
rozumowanie dobrego Samarytanina?]. KYKLOS, 2007 r., 60(1), s. 77–
104. 

18. Handy, Femida i in., Public Perception of »Who is a Volunteer«: An 
Examination of the Net-Cost Approach from a Cross-Cultural Perspective 
[Postrzeganie przez społeczeństwo tego, „kto jest wolontariuszem”: 
analiza podejścia opartego na kosztach netto z perspektywy 
międzykulturowej]. Voluntas: International Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations. 2000, 11(1), 45–65. 

19. Hubert, Amandine, Departament ds. MłodzieŜy, Organizacje ds. Edukacji 
„Pozaformalnej” i Wolontariatu, Presentation of the French framework: 
The Civic Service [Przedstawienie ram obowiązujących we Francji: słuŜba 
obywatelska]. Prezentacja z drugiego posiedzenia grupy ekspertów ds. 
wdraŜania zalecenia Rady w sprawie mobilności młodych wolontariuszy. 
Bruksela, 9.3.2010. 

20. Hustinx, Lesley, Weakening Organizational Ties? A Classification of 
Styles of Volunteering in the Flemish Red Cross [Słabnące więzy 
organizacyjne? Klasyfikacja rodzajów wolontariatu w ramach 
Flamandzkiego Czerwonego KrzyŜa]. Social Service Review, 2005, 624–
652. 

21. Inspiring Volunteering: A Volunteering Strategy for Edinburgh 
[Inspirowanie wolontariuszy: strategia wolontariatu dla Edynburga]. 
Edynburg: Rada miejska Edynburga, 2006, 
http://www.volunteeredinburgh.org.uk/strategy/documents/VolunteeringS
trategy2006_000.pdf [dostęp: 20.3.2010]. 

22. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego KrzyŜa 
i Czerwonego PółksięŜyca, Unia Międzyparlamentarna i Program 
Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, Volunteerism and legislation: 
A guidance note [Wolontariat a ustawodawstwo: wytyczne], 2001. 
Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2003/Guidance_Note_en.pdf 

23. K÷žait÷, Monika i Vaida Špokevičiūt÷, Europos savanorių tarnybos 
poveikis jaunam žmogui ir organizacijai. Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra, 2006. (tyrimo ataskaita). [Sprawozdanie 
z badania Agencji ds. Międzynarodowej Współpracy MłodzieŜowej 
„Wpływ EVS na młode osoby i organizacje”]. 
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ZAŁ ĄCZNIK 1 
 
Wolontariat europejski 
 
Wolontariat europejski (European Voluntary Service – EVS) to działanie 2 
w ramach programu UE „MłodzieŜ w działaniu”. EVS wprowadzono w 1996 r. 
jako działanie pilotaŜowe268, które przekształciło się w program wymiany 
wolontariuszy o nieporównywalnym zasięgu i rozmiarze. W odróŜnieniu od 
wielu pozaeuropejskich programów popularnych wśród zachodnich 
absolwentów, którzy chcą wyjechać na jakiś czas za granicę, EVS to 
nieodpłatny program wolontariatu, którego niemal wszystkie koszty pokrywa 
Komisja Europejska. To jedyny prawdziwie „europejski” program wymiany 
wolontariuszy, wykraczający poza dwustronne lub regionalne inicjatywy państw 
członkowskich, zapewniający ich młodym obywatelom szerszy wybór 
i wysokiej jakości ofertę. Choć działalność programu skupia się głównie 
w Europie, jest on równieŜ otwarty na pozostałe części świata. 
 
Cele 
Ogólne cele programu „MłodzieŜ w działaniu” brzmią następująco269: 
1) promowanie aktywnych postaw obywatelskich młodzieŜy ogólnie, a jej 

europejskich postaw obywatelskich w szczególności; 
2) rozwój solidarności i propagowanie tolerancji wśród młodzieŜy; 
3) promowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi 

w róŜnych krajach; 
4) przyczynianie się do ulepszania systemów wspierających działania 

młodzieŜy oraz do rozwijania przez organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego moŜliwości działania na rzecz młodzieŜy; 

5) wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieŜy.  
 
Jako Ŝe EVS to przede wszystkim program kształcenia pozaformalnego, ww. 
ogólne cele stanowią uzupełnienie celów uczenia się przez całe Ŝycie 
i przyczyniają się do uznania róŜnorodności kulturowej, wielokulturowej 
i językowej w Europie oraz wspierania spójności społecznej i zwalczania 
dyskryminacji270. 
 
                                                      
268  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, EVS History – How it all began 

[Historia EVS – Jak to się wszystko zaczęło?], s. 1, 
http://ec.europa.eu/youth/archive/evs2006/download/EVS_History.pdf [dostęp: 30.1.2010]. 

269  Art. 2 decyzji nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. 
ustanawiającej program „MłodzieŜ w działaniu” na okres 2007–2013. 

270  Ibid. 
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Zasięg geograficzny i uczestnicy 
EVS osiąga swoje cele poprzez zarządzanie indywidualną i grupową wymianą 
wolontariuszy głównie w obrębie Europy. Wykaz krajów uczestniczących 
w programie obejmuje271: 

• państwa członkowskie UE; 
• państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA), które naleŜą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię; 

• Turcję jako kraj kandydujący do UE; 
• sąsiednie kraje partnerskie, do których zaliczają się kraje bałkańskie, 

Europa Wschodnia i Kaukaz oraz kraje śródziemnomorskie; 
• inne państwa, które podpisały porozumienia z Unią Europejską mające 

związek z młodzieŜą. Uczestników projektów obowiązuje jednak 
standardowa polityka wizowa (która często stanowi źródło problemów 
z przyczyn, o których mowa w rozdziale „Przeszkody w mobilności”). 

 
EVS uprawnia osoby w wieku 18–30 lat, które przebywają zgodnie z prawem na 
terytorium kraju kwalifikującego się do programu272, do udziału w projekcie 
realizowanym w innym kraju. Jako Ŝe w całym programie istotne miejsce 
zajmuje włączenie społeczne, szczególną wagę przywiązuje się do angaŜowania 
młodzieŜy mającej mniejsze szanse, która w programie uczestniczyć moŜe od 
16. roku Ŝycia273 (pierwszeństwo nadaje się równieŜ projektom 
ukierunkowanym na włączenie społeczne). 
 
Zgodnie z wynikami internetowej konsultacji społecznej dotyczącej młodzieŜy 
EVS wydaje się być najbardziej znanym wśród młodych osób programem UE 
dla młodzieŜy274. W 2008 r. w ramach EVS za granicę wyjechało 5900 
wolontariuszy275. PoniŜej znajduje się porównanie EVS z kilkoma innymi 
waŜnymi programami mobilności transnarodowej. Porównanie to uwzględnia 

                                                      
271  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”. Bruksela, 2010 r., s. 17–18, 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/ 
guide_en.pdf [dostęp: 30.1.2010]. 

272  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 54. 
273  Ibid., s. 54.  
274  51% młodych osób uczestniczących w internetowej konsultacji społecznej przeprowadzonej przez Komisję 

Europejską w 2008 r. znało EVS, ale badanie nie było reprezentatywne. Ecotec Research & Consulting Ltd. 
i Ecorys Nederland BV, Results of the online public consultation in the youth field: A Report to DG EAC under 
the Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and Related Services [Wyniki internetowej 
konsultacji społecznej dotyczącej młodzieŜy: sprawozdanie dla Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury 
zgodnie z umową ramową w sprawie ewaluacji, oceny skutków i usług pokrewnych], 15.2.2009, s. 32, 
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_consultation_report_client_version_27029_-_final.pdf 
[dostęp: 30.1.2010]. 

275  Rozmowa z kierownikiem programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), Komisja 
Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury (zwane dalej „KE”, „DG EAC”), Bruksela, 
19.1.2010. 
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unijną inicjatywę Erasmus, która dotyczy wymiany nie tyle wolontariuszy co 
studentów i która dynamicznie rozwija się od początku swojego istnienia. 
 
Tabela 4. Liczba wolontariuszy w programach mobilności 
międzynarodowej 

Program mobilności Liczba wolontariuszy na rok 
EVS 5900 (2008 r.)276 
Erasmus 174 163 (rok akademicki 2007/08)277 
Peace Corps 7671 (2009 r.)278 
Program Wolontariuszy Narodów 
Zjednoczonych 

7753 (2008 r.)279 

 
W latach 2007–2009 średni wiek wolontariuszy EVS wynosił 22 lata. Wśród 
wolontariuszy EVS przewaŜają kobiety: 65% uczestników programu w Europie 
to młode kobiety, a jedynie 35% – młodzi męŜczyźni, przy czym odsetek ten 
róŜni się w zaleŜności od państwa członkowskiego280. 
 
Projekty i zarządzanie 
Projekty w ramach EVS trwają do 24 miesięcy, zaś długość pobytu na 
wolontariacie pojedynczej osoby moŜe wynosić od 2 tygodni do 12 miesięcy. 
W ramach EVS moŜliwe są zarówno indywidualne, jak i grupowe wyjazdy na 
wolontariat, przy czym te ostatnie obejmują od 2 do 100 wolontariuszy281. 
W odróŜnieniu od programu Erasmus, który dotyczy mobilności studentów 
w wysoce sformalizowanym środowisku uczelnianym, program EVS 
skierowany jest do wszystkich młodych osób bez względu na to, czym się 
zajmują, a zwłaszcza do młodych osób z mniejszymi szansami mających 
niewielką moŜliwość dostępu do innych inicjatyw ułatwiających mobilność 
młodych osób. EVS to zatem program ogólnodostępny i dostatecznie 
elastyczny, aby sprostać potrzebom wszystkich młodych osób282. 

                                                      
276  Ibid. 
277  Komisja Europejska, Table: Erasmus student mobility 2007–08 (studies and placements combined): 

Total number of students by home and host country [Tabela: mobilność studentów w ramach programu 
Erasmus w latach 2007–08 (studia i praktyki łącznie): liczba studentów ogółem według kraju 
pochodzenia i kraju przyjmującego], http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/table108.pdf 
[dostęp: 1.2.2010]. 

278  Peace Corps, Factsheet (2009) [Broszura informacyjna Peace Corps (2009 r.)], 
http://multimedia.peacecorps.gov/multimedia/ 
pdf/about/pc_facts.pdf [dostęp: 1.2.2010]. 

279  Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, Annual Report 2008: Forging Paths for Peace 
[Sprawozdanie roczne za 2008 r.: wytyczanie dróg do pokoju]. 
http://www.unv.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/docdb/pdf/2009/ 
ENG_web.pdf&t=1265970074&hash=9ba099224007a5a088cc3e8257884fbc [dostęp: 1.2.2010]. 

280  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
281  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 54. 
282  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
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Niemniej jest to równieŜ program złoŜony pod względem zarządzania. Zespół 
zajmujący się całym programem „MłodzieŜ w działaniu” w Komisji 
Europejskiej liczy 25 osób283. Ponadto w kaŜdym kraju uczestniczącym 
wyznaczono agencję krajową, która na szczeblu krajowym koordynuje 
działalność programu, w tym EVS, i zarządza krajową częścią jego budŜetu. 
W przypadku scentralizowanych projektów na większą skalę (np. wolontariat 
w związku z Europejską Stolicą Kultury lub europejskimi mistrzostwami 
sportowymi) lub projektów organizowanych przez podmioty spoza UE lub 
z krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa wnioski składa się do Agencji 
Wykonawczej KE ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwanej 
dalej w skrócie „agencją wykonawczą”). Odnośnie do innych projektów decyzje 
finansowe podejmowane są przez agencje krajowe284. Dane statystyczne 
wykorzystane w niniejszym sprawozdaniu dotyczą wyłącznie projektów 
finansowanych przez agencje krajowe. 
 
Projekty realizowane są przez organizatorów w kaŜdym z zaangaŜowanych krajów. 
Musi być co najmniej jedna organizacja wysyłająca i jedna organizacja 
przyjmuj ąca. W przypadku niewielkich projektów obejmujących tylko jednego 
wolontariusza jedna z tych organizacji partnerskich pełni funkcję organizacji 
koordynującej odpowiedzialnej za budŜet projektu. Organizatorami projektów są 
zwykle organizacje typu non-profit, organizacje pozarządowe lub lokalne/regionalne 
podmioty publiczne. Wnioski mogą być równieŜ składane przez podmioty 
prowadzące działalność dotyczącą młodzieŜy na szczeblu europejskim, 
międzynarodowe organizacje rządowe lub organizacje komercyjne (jedynie 
w przypadku organizacji wydarzenia dotyczącego młodzieŜy, sportu lub kultury), ale 
ich wnioskami – jak juŜ wspomniano – zarządza agencja wykonawcza. KaŜdy 
wnioskodawca musi pochodzić z kraju uczestniczącego w programie285. 
 
Działalność EVS wspierają inne elementy polityki młodzieŜowej UE, przede 
wszystkim ośrodki rozwoju młodzieŜy SALTO  i sieć Eurodesk. Sieć ośmiu 
ośrodków rozwoju młodzieŜy SALTO (Support for Advanced Learning and 
Training Opportunities) w róŜnych częściach Europy ułatwia realizację 
programu „MłodzieŜ w działaniu” poprzez szkolenie organizatorów 
transgranicznych projektów dotyczących młodzieŜy (obejmujących wymianę 
wolontariuszy) i tworzenie sieci kontaktów w celu zwiększenia moŜliwości 
współpracy286. Z kolei sieć biur Eurodesk w 31 krajach europejskich wspiera 
                                                      
283  Rozmowa z kierownikiem działu ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, KE, DG EAC, Bruksela, 

19.1.2010. 
284  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 55. 
285  Ibid., s. 53. Opis funkcji organizacji wysyłającej, przyjmującej i koordynującej: ibid., s. 56–57. 
286  Ośrodki rozwoju SALTO-YOUTH, SALTO-YOUTH: Support, Advanced Learning and Training 

Opportunities within the Youth in Action Programme [SALTO-YOUTH: wspieranie moŜliwości 
kształcenia i szkolenia na zaawansowanym poziomie w ramach programu „MłodzieŜ w działaniu”]. 
2009 r., s. 2, http://www.salto-youth.net/download/1801/SALTO_Leaflet_2009.pdf [dostęp: 1.2.2010]. 
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realizację programu poprzez udzielanie informacji i porad dotyczących Europy 
młodym osobom i osobom pracującym z młodzieŜą. Jednocześnie moŜe pomóc 
młodym osobom w znalezieniu informacji na temat moŜliwości wolontariatu 
w Europie287. 
 
Realizacja projektów 
Organizacje, które mogą pełnić funkcję podmiotu wysyłającego, przyjmującego 
lub koordynującego, muszą uzyskać odpowiednią akredytację. W zaleŜności od 
charakteru organizacji dokonuje tego agencja krajowa (zazwyczaj), agencja 
wykonawcza lub ośrodek rozwoju SALTO dla Europy Południowo-Wschodniej 
(w przypadku organizatorów projektów z Europy Południowo-Wschodniej)288. 
Akredytowane organizacje przyjmujące i proponowane działania umieszcza się 
w bazach danych, które mogą być przeszukiwane przez potencjalnych 
wolontariuszy przy wsparciu organizacji wysyłających udzielających im 
informacji na temat dostępnych ofert. 
 
Wykazy akredytowanych organizacji moŜna znaleźć na oficjalnej stronie 
internetowej Komisji (http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm) i stronie 
internetowej organizacji pozarządowej www.youthnetworks.eu, a ponadto 
organizacja wysyłająca moŜe zaproponować swoje organizacje partnerskie. 
Niestety informacje o projektach zamieszczone w bazach danych nie zawsze są 
aktualne i potencjalni wnioskodawcy nie mogą sprawdzić, czy ktoś został juŜ 
przyjęty i czy potrzeba jeszcze jakichkolwiek innych wolontariuszy289. 
 
Projekt rozpoczyna się z chwilą znalezienia odpowiedniej oferty i zatwierdzenia 
przez organizację przyjmującą danego wolontariusza. Projekt w ramach EVS 
obejmuje trzy etapy: 1) planowanie i przygotowanie do wyjazdu na wolontariat; 
2) realizację projektu (wyjazdu na wolontariat); i 3) ocenę (w tym refleksję nad 
ewentualnymi działaniami następczymi)290. Rysunek 4 jest graficznym 
przedstawieniem wszystkich etapów projektu. 
 
Po znalezieniu organizacji przyjmującej i wyraŜeniu przez nią zgody na udział 
w projekcie następuje opracowanie wniosku we współpracy z wszystkimi 
partnerami projektu, w tym wolontariuszem lub wolontariuszami, i złoŜenie 
wniosku do agencji krajowej (lub agencji wykonawczej stosownie do 
przypadku). JeŜeli projekt objęty jest dofinansowaniem, istnieje moŜliwość 
zorganizowania wizyty przygotowawczej w przypadku projektów dotyczących 
                                                      
287  Eurodesk.org, Organisation & Members [Organizacja i członkowie]. Bruksela, 2009 r. 

http://www.eurodesk.org/edesk/ 
EurodeskNetwork.do?go=2 [dostęp: 1.2.2010] 

288  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 59. 
289  Rozmowa z niemiecką wolontariuszką EVS na Litwie, 20.2.2010. 
290  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 52. 
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włączenia społecznego. W innych przypadkach od razu następuje podpisanie 
umowy przez organizatorów projektu i wolontariusza lub wolontariuszy. 
Następnie wolontariusze zostają objęci ubezpieczeniem zarządzanym przez 
European Benefits Administrators, obejmującym nieodpłatne ubezpieczenie 
zdrowotne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wolontariuszy EVS na 
całym świecie w okresie od rozpoczęcia wolontariatu do dwóch miesięcy po 
jego zakończeniu. Składki ubezpieczeniowe opłaca agencja wykonawcza291. 
JednakŜe zwrot kosztów opieki zdrowotnej następuje po uregulowaniu 
naleŜności i moŜe minąć trochę czasu, zanim pieniądze zostaną przekazane. 
 
W ramach przygotowania do wolontariatu oferowane są szkolenia przed 
wyjazdem i po przyjeździe. Szkolenie przed wyjazdem ma na celu 
przygotowanie wolontariuszy do pobytu w środowisku międzykulturowym np. 
poprzez umoŜliwienie im poznania byłych wolontariuszy EVS. Natomiast celem 
szkolenia po przyjeździe jest zapoznanie wolontariuszy z krajem przyjmującym 
i środowiskiem, w którym będą pracować, jak równieŜ umoŜliwienie im 
poznania innych wolontariuszy292. Na początku pobytu na wolontariacie 
wolontariusze rozpoczynają ponadto kurs językowy. 

                                                      
291  Komisja Europejska, European Voluntary Service Insurance Plan – Volunteer’s Guide [Plan 

ubezpieczeniowy w ramach wolontariatu europejskiego – przewodnik wolontariusza], s. 3. 
http://www.europeanbenefits.com/images/doc/eba-gi-23.pdf [dostęp: 1.2.2010]. 

292  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 54. 
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Wykres 4. Udział w EVS 
 

 
 
Źródło: PPMI, na podstawie Przewodnika po programie „MłodzieŜ w działaniu”. 

 
Po rozpoczęciu działalności w ramach projektu, w przypadku wolontariatu 
trwającego ponad cztery miesiące, organizuje się ocenę śródokresową 

Znalezienie ORGANIZACJI PRZYJMUJ ĄCEJ  

Znalezienie ORGANIZACJI WYSYŁAJ ĄCEJ 
(wypełnienie formularza wolontariusza) 

ORGANIZACJA KOORDYNUJ ĄCA  
(zwykle organizacja wysyłająca lub przyjmująca)  

składa wniosek 

przedsięwzięcie jest 
dofinansowane 

przedsięwzięcie nie jest 
dofinansowane 

ocena śródokresowa 

ocena działalności 

wolontariat 

wizyta przygotowawcza 
(tylko w przypadku działalności w ramach EVS obejmującej młode osoby mające mniejsze szanse) 

podpisanie umowy o realizacji działań w ramach EVS 
(przez wolontariusza oraz przedstawicieli organizacji koordynującej, wysyłającej i przyjmującej) 

szkolenie przed wyjazdem 

szkolenie po przyjeździe 

objęcie wolontariuszy EVS programem ubezpieczeń grupowych 
(za objęcie ubezpieczeniem wolontariusza odpowiada organizacja koordynująca we współpracy 

z organizacją wysyłającą i przyjmującą) 

agencja krajowa 
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dotychczas zebranych doświadczeń, która stanowi równieŜ okazję do poznania 
innych wolontariuszy uczestniczących w róŜnych projektach w kraju 
przyjmującym. Na zakończenie wolontariatu przeprowadza się końcową ocenę 
wyników działalności w ramach EVS: celów ogólnych i szczegółowych, 
motywacji, oczekiwań i zadań wykonanych podczas wolontariatu. Ocena ta 
stanowi podstawę certyfikatu Youthpass (zob. poniŜej) wydawanego przez 
organizację przyjmującą, który słuŜy uznaniu umiejętności zdobytych podczas 
wolontariatu. 
 
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna uczestników 
Jak juŜ zauwaŜono, wśród uczestników EVS przewaŜają młode kobiety. 
Odnośnie do charakterystyki społecznej wolontariuszy EVS często kojarzy się 
z młodymi i wykształconymi osobami z zamoŜnych rodzin. Wielu 
studentów/absolwentów szkół wyŜszych uczestniczy w EVS, gdy chce wyjechać 
na jakiś czas za granicę, podczas wakacji lub pomiędzy ukończeniem studiów 
a rozpoczęciem pracy. Dzieje się tak dlatego, Ŝe osoby te wiedzą o takiej 
moŜliwości, podczas gdy osoby z uboŜszych rodzin mogą nie mieć dostępu do 
informacji na temat EVS. Studenci szkół wyŜszych mają ponadto środki na 
uczestnictwo w programie i częściej znają juŜ język, którego będą potrzebowali 
w kraju przyjmującym293. 
  
Wśród wolontariuszy EVS moŜna jednak równieŜ wyróŜnić inne kategorie osób, 
m.in. osoby, które w danej chwili są bezrobotne i poszukują zajęcia294. Choć 
EVS nie zapewnia wynagrodzenia za pracę, stanowi zorganizowaną działalność 
wolontariacką w pełnym wymiarze godzin, która pomaga uczestnikom zdobyć 
nowe umiejętności i moŜe ich wspomóc w wyborze drogi zawodowej. 
 
Ponadto istnieją projekty na rzecz włączenia społecznego, obejmujące osoby 
mające mniejsze szanse. Na ogół są to krótkotrwałe projekty, w większym 
stopniu dostosowane do potrzeb tej grupy docelowej. Niektóre organizacje 
przyjmujące mogą jednak niechętnie przyjmować wolontariuszy z rodzin 
znajdujących się w bardzo trudnym połoŜeniu295. 
 
Strategia programu „MłodzieŜ w działaniu” na rzecz włączenia społecznego 
(2007–2013) dostarcza obszernej definicji pojęcia „młodzieŜ mająca mniejsze 

                                                      
293  Rozmowa z urzędnikiem ds. polityki młodzieŜowej – wolontariat młodzieŜy, mobilność transgraniczna 

i kształtowanie polityki opartej na dowodach, KE, DG EAC; kierownik programu „MłodzieŜ w 
działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 

294  Rozmowa z kierownikiem programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, 
Bruksela, 19.1.2010; urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia 
Wolontariatu), Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 

295  Rozmowa z urzędnikiem ds. wolontariatu europejskiego, umów i projektów w British Council – 
brytyjskiej agencji krajowej ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, Londyn, 31.3.2010. 
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szanse”. Młode osoby mogą zostać uznane za znajdujące się w trudnym 
połoŜeniu z wielu powodów296: 

• względy społeczne: dyskryminacja na róŜnym tle, ograniczone 
umiejętności społeczne, zachowania aspołeczne lub ryzykowne 
zachowania seksualne, niestabilna sytuacja w związku z sytuacją rodzinną 
(rozbite rodziny, młodzi lub samotnie wychowujący dzieci rodzice, 
sieroty) lub karalnością, zaŜywanie narkotyków lub naduŜywanie 
alkoholu itp.; 

• względy materialne: niski standard Ŝycia, niski dochód, zaleŜność od 
systemu opieki społecznej, długotrwałe bezrobocie, bezdomność, 
ubóstwo, zadłuŜenie lub problemy finansowe itp.; 

• niepełnosprawność: niepełnosprawność umysłowa (intelektualna lub 
poznawcza, niezdolność uczenia się), fizyczna, sensoryczna lub inna; 

• względy edukacyjne: trudności w nauce, wczesne zakończenie edukacji, 
niŜsze kwalifikacje, słabe wyniki w nauce itp.; 

• względy kulturowe:  związek z imigracją lub uchodźstwem pod 
względem pochodzenia, przynaleŜność do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, problemy z asymilacją językową i integracją kulturową itp.; 

• zdrowie: przewlekłe problemy ze zdrowiem, cięŜkie choroby lub 
zaburzenia psychiczne, problemy ze zdrowiem psychicznym itp.; 

• względy geograficzne: zamieszkiwanie obszarów oddalonych lub 
wiejskich, małych wysp lub regionów peryferyjnych, problematycznych 
stref miejskich, zaniedbanych obszarów (ograniczona komunikacja 
publiczna, uboga infrastruktura, opustoszałe miejscowości) itp. 

 

Dane włoskiej agencji krajowej pokazują jako przykład, Ŝe 20% włoskich 
wolontariuszy wyjeŜdŜających w ramach EVS (2007–2009) borykało się 
z wykluczeniem ekonomicznym, 17,5% zmagało się z przeszkodami 
społecznymi, 13,7% miało trudności w nauce i tyle samo zmagało się 
z przeszkodami geograficznymi, 12,7% pochodziło z innego środowiska 
kulturowego, zaś 6,8% zmagało się z niepełnosprawnością, a 5,7% cierpiało na 
problemy ze zdrowiem297. Według kierownika programu EVS od 17 do 20% 
wszystkich uczestników EVS moŜna uznać za pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnym połoŜeniu298. Niemniej definicja stosowana jest 
według uznania agencji krajowych, poniewaŜ interpretacja ww. przeszkód 

                                                      
296  Komisja Europejska, Inclusion Strategy of the 'Youth in Action’ programme (2007-2013) [Strategia 

programu „MłodzieŜ w działaniu” na rzecz włączenia społecznego (2007–2013)]. Bruksela, 
12 lipca 2007 r., s. 3. http://www.salto-youth.net/download/1294/InclusionStrategyYiA.pdf 
[dostęp: 8.1.2010]. 

297  Dane przekazane przez Krajową Agencję ds. MłodzieŜy – włoską agencję krajową ds. programu 
„MłodzieŜ w działaniu”. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu ze studium 
przypadku dotyczącym Włoch. 

298  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 



142 
 

zaleŜy od kontekstu299. Przykładowo młodzi migranci lub dzieci migrantów 
mogą pochodzić z zamoŜnych rodzin i być dobrze zintegrowani ze 
społeczeństwem przyjmującym pod względem edukacji i kwalifikacji300. 
 
Ponadto niektóre młode osoby sprzeciwiają się stosowaniu takiego określenia, 
poniewaŜ nie uwaŜają, aby znajdowały się w trudnym połoŜeniu, choć mogłyby 
zostać zaliczone do tej kategorii, lub uznają to określenie za obraźliwe301. 
Rozmówca z niemieckiej organizacji koordynującej wymianę wolontariuszy 
stwierdził nawet, Ŝe cel pozyskiwania uczestników znajdujących się w trudnym 
połoŜeniu jest zbyt daleki od rzeczywistości: trudno znaleźć projekty, które byłyby 
dostatecznie atrakcyjne dla osób z naprawdę ubogich warstw społecznych, 
i sprawić, Ŝe osoby te byłyby oddane tym projektom302. Niemniej zdaniem 
zwolenników tacy uczestnicy mogą potencjalnie zyskać najwięcej na wolontariacie 
za granicą bez względu na przeszkody, jakie mogą być zmuszeni pokonać (nie 
tylko uczestnicy, ale równieŜ opiekujące się nimi organizacje)303. Rozmówca 
z niemieckiej agencji krajowej zasugerował, Ŝe jedynym rozwiązaniem problemu 
byłoby dąŜenie do „róŜnorodności” wśród wolontariuszy EVS, nie zaś 
uprzywilejowywanie „młodych osób mających mniejsze szanse”, poniewaŜ 
koncepcja ta z całą pewnością wywoła nieporozumienie i gorącą debatę304. 
 
BudŜet 
BudŜet programu „MłodzieŜ w działaniu” na okres finansowy 2007–2013 
wynosi 885 milionów euro305, z czego 23% przeznaczone jest na EVS306: 
oznacza to 203,55 mln euro na siedem lat lub 29 078 571 euro rocznie. Kwota ta 
nie jest w istocie zbyt wysoka, zwaŜywszy Ŝe sfinansowanie indywidualnego 
pobytu na wolontariacie w innym kraju przez dziesięć miesięcy kosztuje około 
7000 euro. Oczywiście EVS nie moŜe sprostać wszystkim potrzebom młodych 
Europejczyków w zakresie mobilności – lub przynajmniej nie przy obecnym 
wskaźniku finansowania307. 
                                                      
299  Komisja Europejska, Inclusion Strategy of the ‘Youth in Action’ programme (2007–2013) [Strategia 

programu „MłodzieŜ w działaniu” na rzecz włączenia społecznego (2007–2013)], s. 3. 
300  Rozmowa z kierownikiem regionalnym ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (Nord), 

Hildesheim, 3.2.2010. 
301  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
302  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
303  Urzędnik ds. polityki młodzieŜowej – wolontariat młodzieŜy, mobilność transgraniczna i kształtowanie 

polityki opartej na dowodach, KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
304  Urzędnik ds. public relations w JUGEND für Europa – niemieckiej agencji krajowej ds. programu 

„MłodzieŜ w działaniu”, Bonn, 5.2.2010. 
305  Art. 13 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającej program 

„MłodzieŜ w działaniu” na okres 2007–2013 (1719/2006/WE). 
306  Komisja Europejska, European Voluntary Service – fact sheet [Wolontariat europejski – broszura 

informacyjna], s. 2. 
307  Rozmowa z kierownikiem działu ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, KE, DG EAC, Bruksela, 

19.1.2010. 
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Koszty projektu transgranicznego pokrywane ze środków programu 
„MłodzieŜ w działaniu”308: 
 

a) wiza (w razie potrzeby) i związane z nią koszty, opłaty w związku 
z zezwoleniem na pobyt, koszty szczepienia (w razie potrzeby); 

b) 90% kosztów podróŜy (podróŜ w obie strony pomiędzy miejscem 
zamieszkania a miejscem realizacji projektu); 

c) koszty wysłania wolontariusza obejmujące nabór, przygotowanie 
wolontariusza, utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem, ocenę, 
zarządzanie projektem i informowanie o projekcie; 

d) koszty goszczenia wolontariusza obejmujące szkolenie językowe, 
wsparcie wolontariusza, zakwaterowanie, wyŜywienie, miejscowy 
transport, zarządzanie projektem i informowanie o projekcie; 

e) kieszonkowe wolontariusza – środki na wydatki osobiste wolontariusza 
(w UE wysokość kieszonkowego waha się od 60 euro miesięcznie 
w Rumunii do 150 euro miesięcznie w Wielkiej Brytanii309); 

f) „koszty koordynacji” (w przypadku udziału więcej niŜ jednej 
organizacji wysyłającej i przyjmującej): koordynowanie, 
monitorowanie, tworzenie sieci kontaktów, informowanie, 
zarządzanie, załatwianie ubezpieczenia, pomaganie w uzyskaniu wizy, 
urządzanie spotkań organizatorów projektu; 

g) dodatkowe rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektu, 
jeŜeli tak zaplanowano we wniosku (do 500 euro dla kaŜdego 
organizatora projektu). 

 
W celu sprostania potrzebom uczestników mających mniejsze szanse moŜna 
zastosować szczególne rozwiązania w zakresie finansowania, o ile 
przewidziano je w formularzu wniosku dotyczącego projektu310: 
 

• wolontariusze znajdujący się w trudnym połoŜeniu mogą nieodpłatnie 
odbyć maksymalnie dwudniową wizytę przygotowawczą w miejscu 
realizacji projektu; 

• pokrywa się koszty bezpośrednio dotyczące dodatkowego wsparcia 
osobistego dla wolontariuszy mających mniejsze szanse na etapie 
przygotowawczym lub za granicą podczas działalności 
wolontariackiej w ramach EVS; 

• pokrywa się nadzwyczajne koszty bezpośrednio dotyczące 
wolontariuszy mających mniejsze szanse lub szczególne potrzeby. 

 

                                                      
308  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 63. 
309  Ibid., s. 72. 
310  Ibid., s. 64. 
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Niektóre zainteresowane strony w państwach członkowskich wskazują, Ŝe 
rozwiązania te są nadal niewystarczające zwaŜywszy na szczególne potrzeby 
młodzieŜy znajdującej się w bardzo trudnym połoŜeniu, która rzadziej zna 
języki obce lub jest doświadczona w wyjazdach za granicę. Co najwaŜniejsze, 
narzędzi tych nie moŜna uŜyć do sfinansowania dodatkowego personelu 
dydaktycznego, który odgrywa zasadniczą rolę w przypadku realizacji 
projektów obejmujących młode osoby, które potrzebują o wiele więcej porad 
i wskazówek. W związku z tym nie tylko potrzeba większego finansowania, ale 
równieŜ ono samo powinno być bardziej elastyczne311. 
 
Kwoty kieszonkowego (ryczałtowe) obliczane są osobno dla kaŜdego z krajów 
i ustalane na cały okres finansowy przez KE. W niektórych przypadkach stawki 
nie odpowiadają jednak miejscowym standardom Ŝycia, zwłaszcza z uwagi na 
róŜnicę w kosztach Ŝycia w mieście i na wsi312. 
 
Pomimo krytyki zainteresowane strony zgodnie twierdzą, Ŝe EVS to wysokiej 
jakości program transgranicznej wymiany wolontariuszy, któremu inne 
programy rzadko dorównują pod względem zaspokajania potrzeb kaŜdego 
z wolontariuszy. MoŜe on słuŜyć za wzór dla innych programów, jak to juŜ 
w istocie miało miejsce w przypadku kilku niemieckich programów 
krajowych lub belgijskich inicjatyw międzywspólnotowych dotyczących 
wymiany wolontariuszy, mających na celu zacieśnienie więzi społecznych 
(pomiędzy społecznością flamandzkojęzyczną, francuskojęzyczną 
i niemieckojęzyczną). Przy obecnie ograniczonym budŜecie rozwój moŜliwy 
jest jedynie pod warunkiem, Ŝe państwa członkowskie lub regiony UE zaczną 
wnosić istotny wkład przy uŜyciu własnych środków313, tj. jeŜeli zmaleje 
wkład KE w przeliczeniu na jednego wolontariusza. Pozwoliłoby to wysyłać 
za granicę większą liczbę Europejczyków bez konieczności zawęŜania oferty 
programu. 
 
Charakterystyka mobilności 
Niniejszy rozdział zawiera przegląd danych statystycznych dotyczących 
mobilności wolontariuszy EVS w obrębie granic UE i omówienie głównych 
tendencji charakteryzujących ten rodzaj wymiany wolontariuszy. 
SpostrzeŜenia opierają się na danych z 2009 r. Na wykresie 5 przedstawiona 
jest liczba wolontariuszy wysłanych i goszczonych przez kaŜde państwo 
członkowskie. 
 
                                                      
311  Urzędnik ds. public relations w JUGEND für Europa, Bonn, 5.2.2010. 
312  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
313  Kierownik działu ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”; kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, 

działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
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Choć łączna liczba uczestników EVS przekraczała 5000 w ostatnich latach, 
liczba wszystkich wolontariuszy EVS wysłanych do państw członkowskich 
UE w 2009 r. wynosiła 3418. Państwa członkowskie UE, które wysyłają 
i przyjmują najwięcej wolontariuszy EVS w obrębie UE, pokrywają się 
w pewnym stopniu. Największą aktywność w wymianie wolontariuszy 
w ramach EVS wykazują Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska 
i Wielka Brytania , co nie dziwi, zwaŜywszy na rozmiar tych krajów. 
Niemniej przykłady Węgier, które wysyłają więcej wolontariuszy niŜ Wielka 
Brytania, lub Grecji, która gości więcej wolontariuszy niŜ Rumunia (dwa razy 
większa liczba ludności w porównaniu z Grecją), wskazują, Ŝe kraje o małej 
liczbie ludności równieŜ mogą gościć i wysyłać stosunkowo duŜą liczbę 
wolontariuszy. 
 
Ponadto kraje wykazują zwykle większą aktywność albo w wysyłaniu, albo 
w przyjmowaniu wolontariuszy. W wysyłaniu wolontariuszy w obrębie UE 
przewodzą Niemcy, gdzie młode osoby odczuwają duŜą chęć zdobycia 
doświadczenia międzykulturowego i opanowania języków obcych (szczegółowe 
informacje znajdują się w załączniku 3), a liczba wolontariuszy wysyłanych 
z Niemiec jest ponad dwukrotnie większa od liczby wolontariuszy goszczonych 
w tym kraju. Francja, Włochy, Węgry, Łotwa i Austria równieŜ wysyłają 
znacznie więcej uczestników EVS w stosunku do liczby wolontariuszy 
goszczonych w tych krajach.  
 
Pod względem liczby goszczonych wolontariuszy Niemcom prawie dorównuje 
Francja, ale pokonuje je Hiszpania i Wielka Brytania. Młodzi Brytyjczycy 
chętniej wyjeŜdŜają na wolontariat do krajów rozwijających się (bardziej 
szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 4), w związku z czym Wielka 
Brytania nie wysyła aŜ tylu uczestników EVS do UE (zwaŜywszy na rozmiar 
tego kraju). Kraj ten gości jednak dwukrotnie więcej wolontariuszy EVS, niŜ 
wysyła. To samo dotyczy Grecji, Portugalii, Rumunii, Holandii, Bułgarii, 
Irlandii i Malty. 
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Wykres 5. Liczba wolontariuszy EVS wysłanych i przyjętych przez państwa 
członkowskie UE w 2009 r. (tylko w obrębie UE) 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 
Uwaga: Dane pochodzą z bazy danych Youthlink Komisji Europejskiej i odzwierciedlają stan projektów 
przyznanych w 2009 r. na dzień 4.5.2010 (w tym projektów, które później uniewaŜniono). Nie uwzględniono 
niepełnych danych statystycznych i projektów finansowanych centralnie przez Agencję Wykonawczą 
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. 

 

Wysłani Przyjęci 
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To, Ŝe Rumunia i Łotwa naleŜą do krajów przyjmujących dość duŜo 
wolontariuszy, wskazuje na niedawną zmianę w strukturze mobilności 
wolontariuszy EVS. Przed 2004 r. wyjazdy wolontariuszy ograniczały się na 
ogół do 15 państw członkowskich UE, choć nawet wtedy moŜna było kierować 
się na wschód. Od rozszerzenia na wschód coraz więcej osób chciało poznać 
nowe państwa członkowskie314. 
 
To, dlaczego wolontariusze EVS wybierają taki, a nie inny kraj, zwaŜywszy na 
tak duŜy wybór, moŜna wyjaśnić na róŜne sposoby. Istotnym czynnikiem jest 
język – dana osoba chce nauczyć się określonego języka lub uŜywać języka, 
który juŜ zna315. To częściowo tłumaczy, dlaczego kraje takie jak Wielka 
Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy przyjmują wielu wolontariuszy – języki 
urzędowe tych krajów to najczęściej uŜywane języki obce w Europie. 
 
Osoby, które nie są Ŝądne przygód (a większość rzeczywiście nie chce 
dokonywać ryzykownych wyborów) i które w ramach EVS nie poszukują 
„moŜliwie najbardziej egzotycznych wraŜeń” , najczęściej decydują się na 
wyjazd do sąsiednich krajów. Ponadto wiele innych powodów moŜe leŜeć 
u podstaw zainteresowania danym krajem u określonej osoby: pochodzenie 
rodziny wolontariusza, znajomi z danego kraju, warunki klimatyczne itp.316. 
Niemniej organizacje wysyłające powinny dopilnować, aby uczestnicy zwrócili 
uwagę na treść projektów i znaleźli odpowiednią dla siebie ofertę, tj. projekt, 
którym byliby zainteresowani i przy którym chcieliby pracować317. 
 
Indywidualny wybór mogą w pewnym stopniu ograniczać obiektywne warunki 
w krajach przyjmujących. W niektórych krajach wolontariat jest dobrze 
rozwinięty, podczas gdy w innych wciąŜ jest na etapie rozwoju. Kraje, które 
później przystąpiły do programu, niewątpliwie mają mniej akredytowanych 
i dobrze finansowanych organizacji mogących udzielić pełnego wsparcia, mniej 
organizacji przyjmujących lub uboŜszą ofertę zakwaterowania w stosunku do 
wymogów masowego wolontariatu318. Tym samym doświadczenia w ramach 
EVS teŜ są niewątpliwie róŜnorodne pomimo jednolitych ram, których stanowią 
część. Sami wolontariusze zauwaŜają, Ŝe wolontariat w ramach EVS we 

                                                      
314  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
315  Ibid.; kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS); urzędnik ds. polityki 

młodzieŜowej – wolontariat młodzieŜy, mobilność transgraniczna i kształtowanie polityki opartej na 
dowodach, 19.1.2010. 

316  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
317  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
318  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu; kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), 
KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
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Włoszech, na Litwie lub w Mołdawii nie jest aŜ tak dobrze zorganizowany jak 
w Niemczech319. 
 
Motywacja 
Choć EVS wiąŜe się z brakiem wynagrodzenia za pracę, często przy projektach 
o charakterze społecznym, wolontariat transgraniczny znacznie róŜni się od 
wolontariatu krajowego, który wolontariusze mogą odbywać jako uzupełnienie 
studiów lub pracy zarobkowej. Wolontariusze przebywający w innym 
środowisku językowym i kulturowym oraz podlegający innym zasadom Ŝycia 
społecznego stoją w obliczu innych wyzwań, nawet jeŜeli wykonują takie same 
zadania320. 
 
Niestety brak kompleksowych i dokładnych badań na temat motywacji 
wolontariuszy EVS – dostępne badania nierzadko opierają się na niewielkiej 
próbie, choć poszczególne doświadczenia są sobie podobne. O ile w przypadku 
wolontariatu krajowego siłą napędową jest chęć pomagania innym321, o tyle 
najczęstsze powody udziału w projektach w ramach EVS to chęć zdobycia 
doświadczenia międzykulturowego, poznania nowego języka lub wniesienia 
zmian i wyzwań do swojego Ŝycia322. 
 
Chęć podjęcia nowego wyzwania często wiąŜe się z potrzebą odpoczynku od 
dotychczasowych zajęć, kiedy to moŜna zastanowić się nad swoją dalszą drogą. 
Odpoczynek ten moŜna postrzegać jako przerwę słuŜącą temu, aby sprawdzić 
swoje umiejętności i spróbować zrozumieć, co chciałoby się robić w Ŝyciu. Jako 
przykład podać moŜna litewską absolwentkę, która nie wiedziała, jakie studia 
wybrać, i postanowiła m.in. wyjechać na wolontariat w ramach EVS do 
Niemiec, co z kolei zachęciło ją do studiowania języka niemieckiego323. 

                                                      
319  Rozmowa z niemiecką wolontariuszką EVS na Litwie, 29.1.2010. 
320  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
321  Np. Monika K÷žait÷, „Savanoriškos veiklos poveikis jaunam žmogui”, w: Bernadeta Lažauninkait÷ 

(red.), Apie savanorišką veiklą: straipsnių rinkinys. Kowno: Actio Catholica Patria, 2007 r., s. 98. 
Uwaga: tłumaczenia obcojęzycznych tytułów na polski znajdują się w wykazie bibliografii na końcu 
niniejszego sprawozdania ze studiów przypadku. 

322 Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 
Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010; Monika K÷žait÷ i Vaida Špokevičiūt÷, 
Europos savanorių tarnybos poveikis jaunam žmogui ir organizacijai, s. 6. Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra, 2006 r. (tyrimo ataskaita). Poznanie nowej kultury, nowych osób i języka 
to równieŜ wysoce motywujące aspekty wolontariatu zagranicznego dla młodych Polaków. Agnieszka 
Moskwiak, Learning and recognition of voluntary activities [Nauka i uznanie działalności 
wolontariackiej], w: Howard Williamson, Bryony Hoskins i Philipp Boetzelen (red.), Charting the 
landscape of European youth voluntary activities [Zarys działalności wolontariackiej europejskiej 
młodzieŜy]. Strasburg, 2005 r., 145–156, s. 150. http://youth-partnership.coe.int/youth-
partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Voluntary/2005_charting_landscape 
_voluntary_coepub.pdf [dostęp: 1.2.2010]. 

323  Rozmowa z byłą litewską wolontariuszką EVS w Niemczech, 27.1.2010. 
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O ile dla wielu osób to pierwszy w Ŝyciu wolontariat, o tyle dla niektórych to po 
prostu zmiana otoczenia (która sama w sobie jest juŜ istotna), poniewaŜ chcą 
oni odbywać wolontariat w tej samej dziedzinie, w jakiej odbywają juŜ 
wolontariat w swoim kraju324. W tym przypadku, w wyborze miejsca wyjazdu 
na wolontariat, o wiele większą uwagę zwraca się na sam projekt i związane 
z nim działania. 
 
Większość uczestników za cenne uwaŜa swoje pierwsze doświadczenie 
w samodzielnym Ŝyciu za granicą325. Ponadto to czas poŜytecznie spędzony na 
pomaganiu innym. W rzeczywistości nawet ci uczestnicy, których motywuje 
radość z wyjazdu za granicę, czerpią korzyści z pozostałych atutów EVS: i tak 
odkrywają wymiar europejski poprzez bliŜsze poznawanie innych osób, i tak 
zdobywają nowe umiejętności i kompetencje, i tak wnoszą wkład na rzecz 
społeczeństwa przyjmującego326. 
 
Korzyści dla wolontariuszy 
Kierownik działu ds. programu „MłodzieŜ w działaniu” umiejętnie podsumował 
korzyści z udziału w programie EVS dla młodych wolontariuszy w czterech 
następujących punktach327. Po pierwsze program EVS to doświadczenie 
międzykulturowe w nieformalnym środowisku. Uzmysławia wolontariuszom 
róŜnorodność kulturową Europy i pozwala im zapoznać inne osoby ze swoją 
kulturą, a wszystko to w innym środowisku, którego zasady muszą oni 
opanować328. Wzbogaca to wolontariuszy i przynosi dalsze skutki, gdy wracają 
oni do swoich krajów i społeczności, gdzie opowiadają o swoich 
doświadczeniach, lub gdy poznają inne osoby podczas swojej działalności 
wolontariackiej329. 
 
Po drugie wiąŜe się to ze zdobyciem umiejętności, dzięki którym 
wolontariusze stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy . Doświadczenie 
w pobycie za granicą i znajomość języków obcych mogą stanowić atut 
w późniejszym Ŝyciu zawodowym. Wolontariusze zdobywają wiele 
umiejętności „miękkich”, obejmujących pracę zespołową i komunikację, oraz 
stają się bardziej mobilnymi osobami mogącymi czerpać korzyści z rynku 
                                                      
324  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
325  Ibid. 
326  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie nr 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 

19.1.2010. 
327  Rozmowa z kierownikiem działu ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, KE, DG EAC, Bruksela, 

19.1.2010. 
328  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
329  Urzędnik ds. polityki młodzieŜowej – wolontariat młodzieŜy, mobilność transgraniczna i kształtowanie 

polityki opartej na dowodach, KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
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wewnętrznego330. Zapoznają się ze sposobem, w jaki (zwykle) funkcjonuje 
organizacja pozarządowa, i uczestniczą w jej działalności w danej dziedzinie – 
mogą pracować z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi lub osobami w starszym 
wieku, dbać o środowisko lub koordynować kampanie informacyjne. Powinni 
mieć moŜliwość proponowania działań ze swojej własnej inicjatywy, poniewaŜ 
to równieŜ poprzez zmierzenie się z nowymi wyzwaniami wolontariusze mogą 
zdobyć nowe umiejętności331. 
 
Po trzecie wzmacnia to poczucie bycia obywatelem europejskim i pojęcie 
solidarności. Badania opinii publicznej wskazują, Ŝe młodzi Europejczycy są 
dość sceptyczni wobec przedsięwzięcia, jakim jest UE. Obecne młode pokolenie 
nie doświadczyło Ŝycia w czasach wojny, w związku z czym na ogół nie docenia 
wkładu UE na rzecz utrzymania i budowania pokoju w powojennej Europie. 
Według jednego z urzędników KE młode osoby najczęściej głosowały przeciw 
w referendach w sprawie traktatu lizbońskiego np. we Francji i w Irlandii, 
w związku z czym naleŜy przybliŜyć im UE i umoŜliwi ć zdobycie bardzo 
praktycznego i pozytywnego doświadczenia332. Ponadto odkrywanie innych 
krajów, podobieństw i róŜnic pomiędzy nimi oraz uświadamianie sobie, Ŝe 
mimo wszystko moŜna zaprzyjaźnić się i współpracować z innymi młodymi 
Europejczykami, to czynniki bardzo waŜne dla budowania wspólnej toŜsamości 
europejskiej i poczucia przynaleŜności do Europy333. 
 
Po czwarte ośmiela to wolontariuszy do nawiązywania znajomości i Ŝycia 
w innym kraju – takie Ŝyciowe doświadczenie uświadamia młodym osobom ich 
umiejętności, rozwija ich zainteresowania, uczy ich, jak stawiać czoła 
wyzwaniom i trudnościom w relacjach z innymi osobami i w Ŝyciu codziennym. 
Stwierdzenie to jest szczególnie trafne, zwaŜywszy Ŝe dla większości 
uczestników program EVS to pierwsze doświadczenie w samodzielnym Ŝyciu za 
granicą, a personel organizacji przyjmującej niewątpliwie nie zastępuje im 
rodziców. Według jednego z byłych wolontariuszy EVS, który teraz zajmuje się 
informowaniem o moŜliwościach wyjazdu na wolontariat, wolontariat 
transgraniczny jako przerwa na refleksję i praca bez wynagrodzenia zwykle 
o charakterze społecznym pozwala wolontariuszom lepiej zrozumieć siebie 
samych i pomaga im odnaleźć się w społeczeństwie334. 

                                                      
330  Rozmowa z kierownikiem działu ds. polityki młodzieŜowej, KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
331  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
332  Urzędnik ds. polityki młodzieŜowej – wolontariat młodzieŜy, mobilność transgraniczna i kształtowanie 

polityki opartej na dowodach, KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. Wyniki badania przeprowadzonego 
na małą skalę wśród litewskich wolontariuszy EVS wskazywałyby, Ŝe program EVS w istocie pomaga 
młodym osobom poznać w praktyce cele i problemy UE. Zob. K÷žait÷ i Špokevičiūt÷, s. 3. 

333  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
334  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
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Wpływ na społeczeństwo 
Korzyści dla społeczeństwa wysyłającego płyną z dalszych skutków 
wolontariatu, o których mowa powyŜej. Wysłanie kogoś do innego kraju, za 
granicę, zwłaszcza z mniejszej i bardziej oddalonej miejscowości, otwiera dany 
region / daną miejscowość na Europę, zapewnia okno na świat, poniewaŜ 
pomaga zrozumieć, Ŝe gdzieś tam są inne kultury, osoby i języki. JeŜeli dane 
doświadczenie było pozytywne (a na ogół tak właśnie jest), dowodzi, Ŝe gdzieś 
tam jest coś interesującego i wzbogacającego, co moŜe dalej zachęcić inne 
osoby do wyjazdu. Ułatwia to więc równieŜ budowanie obywatelstwa 
europejskiego i zrozumienie, Ŝe róŜnice niekoniecznie przeszkadzają we 
wspólnej pracy i we wspólnym Ŝyciu.  
 
Odnośnie do strony przyjmującej wpływ programu EVS zaleŜy od stopnia 
zaangaŜowania wolontariusza w miejscowe działania. Dostateczna integracja 
wolontariusza ze społecznością przyjmującą to jedno z kryteriów 
warunkujących jakość programu EVS335. Podobnie jak wolontariusze, 
środowisko przyjmujące równieŜ doświadcza efektu edukacji 
międzykulturowej  w tym znaczeniu, Ŝe społeczeństwo przyjmujące uczy się o 
kraju wolontariusza. Goszczenie zagranicznego wolontariusza sprawia, Ŝe 
personel organizacji ma bardziej otwarty umysł i bardziej otwarte poglądy. 
Uświadamia sobie powierzchowność istniejących róŜnic, widząc, Ŝe faktycznie 
moŜna Ŝyć w innej kulturze i komunikować się z nią nawet pomimo braku 
odpowiednich umiejętności językowych. Okazuje się, Ŝe to samo moŜna robić 
na róŜne sposoby i Ŝe ludzi nie naleŜy wykluczać ze względu na inny sposób 
działania. Większości osób przychodzi to z większą łatwością, niŜ zwykle się 
uwaŜa, oraz pomaga przezwycięŜać przeszkody i przełamywać stereotypy. Po 
tym kroku o wiele łatwiej jest poczynić dalsze kroki naprzód, a sam proces 
przynosi satysfakcję336. 
 
Ponadto korzyści z rozwoju kompetencji młodych wolontariuszy 
międzynarodowych czerpią ich (przyszli) pracodawcy. Byli wolontariusze EVS 
uczestniczą w działalności organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw 
i instytucji sektora publicznego, wnosząc pewność siebie, kompetencje 
społeczne i międzykulturowe, znajomość języków obcych i umiejętności 
w zakresie zarządzania projektami. Niektórym uczestnikom program EVS 
słuŜy za praktyk ę, podczas gdy inni mają szansę zmienić zajęcie dzięki 
odbyciu wolontariatu w danej dziedzinie337. 
                                                      
335  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
336  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 

Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 
337  Rozmowa z byłym brytyjskim wolontariuszem EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. Bardziej szczegółowe 

informacje na temat stosunku pracodawców do wolontariatu znajdują się w studiach przypadków 
dotyczących Wielkiej Brytanii i Niemiec. 
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Uznawanie umiejętności 
Uznanie umiejętności zdobytych przez wolontariuszy EVS zaleŜy tak naprawdę 
od ich przyszłych pracodawców. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczenie 
w wolontariacie w organizacji pozarządowej lub inicjatywy na rzecz młodzieŜy 
są zwykle cenione przez organizacje typu non-profit, ale niemal w ogóle nie 
przez przedsiębiorstwa prywatne, wśród których programy UE, w tym 
zwłaszcza „MłodzieŜ w działaniu” lub EVS, nie są aŜ tak dobrze znane. 
Niemniej moŜna stwierdzić, Ŝe takie doświadczenie zapewnia solidne podstawy 
dla tych, którzy później zawodowo zajmują się programami europejskimi lub 
polityką młodzieŜową / programami wymiany338. 
 
Bardzo pomocne w tym zakresie byłoby oficjalne uznanie wolontariuszy EVS 
w państwach członkowskich, które stanowiłoby przejaw ogólnego docenienia 
pracy tych osób339. Jak juŜ wspomniano w opisie funkcjonowania projektów 
EVS, pobyt na wolontariacie przemyślany przez wolontariusza 
i przeanalizowany wspólnie z jego przełoŜonym/ opiekunem w organizacji 
przyjmującej stanowi solidną podstawę dokumentu o nazwie Youthpass, który 
przysługuje kaŜdemu wolontariuszowi EVS340. O wydanie certyfikatu 
Youthpass zwraca się większość wolontariuszy EVS, a pierwsze relacje (brak 
jeszcze jakiejkolwiek oceny) wskazywałyby, Ŝe cieszy się on uznaniem wśród 
pracodawców. Pomocny jest równieŜ „znaczek UE”341. Niemniej to wciąŜ nowy 
dokument (wprowadzony w 2007 r.), który musi stać się bardziej znany na 
rynku pracy342. 
 
Certyfikat ten zawiera imię i nazwisko osoby oraz nazwę i czas trwania 
projektu, przy którym pracowała, wraz z krótkim opisem programu EVS. 
W trzeciej części znajduje się opis funkcji i zadań wolontariusza oraz 
przebytych szkoleń, jak równieŜ wykaz umiejętności zdobytych na 
wolontariacie343. Tym samym Youthpass motywuje młodych wolontariuszy i ich 
opiekunów do wyznaczenia celów lub przynajmniej rozpoznania zainteresowań 

                                                      
338  Ibid. 
339  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
340  Certyfikat Youthpass nie powstał jednak na potrzeby EVS, ale programu „MłodzieŜ w działaniu”. 

Zgodnie ze stanem na luty 2010 r. certyfikaty Youthpass były dostępne dla uczestników wymiany 
młodzieŜy, programu EVS i szkoleń (działania 1, 2, 4, 3.1). Certyfikat ten jest jednak najczęściej 
uznawany w przypadku programu EVS, poniewaŜ opiera się na długotrwałych projektach, w których 
wyraźny jest element kształcenia pozaformalnego. Rozmowa z koordynatorem przedsięwzięć ds. 
Youthpass, Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy SALTO-YOUTH, Bonn, 4.2.2010. 

341  Koordynator przedsięwzięć ds. Youthpass, Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy SALTO-YOUTH, 
Bonn, 4.2.2010. 

342  Urzędnik łącznikowy ds. CSVnet (włoska Krajowa Federacja Ośrodków Wsparcia Wolontariatu), 
Europejskie Centrum Wolontariatu, Bruksela, 19.1.2010. 

343  Zob. przykłady z Ośrodka Rozwoju Szkoleń i Współpracy SALTO-YOUTH, Youthpass Guide 
[Przewodnik po certyfikacie Youthpass], s. 56–60, http://www.youthpass.eu/downloads/13-62-
3/Youthpass%20Guide%202009-06-09.pdf [dostęp: 5.2.2010]. 
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edukacyjnych przed rozpoczęciem wolontariatu oraz zachęca do regularnych 
spotkań mających na celu śledzenie postępu danej osoby344. 
 
W refleksji nad ścieŜką kształcenia pozaformalnego w programie EVS 
wolontariusze i ich opiekunowie mogą wspomagać się ramowym wykazem 
ośmiu kompetencji kluczowych określonych w polityce edukacyjnej UE345: 

• porozumiewanie się w języku ojczystym,  
• porozumiewanie się w językach obcych, 
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne,  
• kompetencje informatyczne,  
• umiejętność uczenia się, 
• kompetencje społeczne i obywatelskie,  
• inicjatywność i przedsiębiorczość,  
• świadomość i ekspresja kulturalna.  

 
To kompetencje, które kaŜdy Europejczyk powinien rozwijać w swoim Ŝyciu. 
Co zaskakujące, wolontariusze na ogół odnoszą się w mniej lub bardziej 
równym stopniu do kaŜdej z nich, gdy zastanawiają się nad swoim 
doświadczeniem edukacyjnym346. 
 
W badaniu przeprowadzonym wśród niemieckich wolontariuszy EVS 
stwierdzono jednak wcześniej, Ŝe najbardziej widoczne zmiany zachodzą 
w dziedzinie rozwoju osobistego: wolontariusze wskazują, Ŝe nauczyli się sobie 
ufać, zwłaszcza w nowych sytuacjach, i radzić sobie z poczuciem niepewności 
oraz Ŝe wykształcili u siebie silniejsze poczucie odpowiedzialności, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów i problemów oraz inne umiejętności przydatne 
w codziennym Ŝyciu społecznym. Znaczny postęp odnotowano w dziedzinie 
edukacji międzykulturowej, w tle pozostały zaś kwalifikacje zawodowe takie, 
jak znajomość języka obcego, umiejętność pracy zespołowej lub elastyczność347. 
Wskazuje to, Ŝe wolontariat rzeczywiście umoŜliwia osobom zdobycie 
kluczowych umiejętności, które przydadzą im się zarówno w dalszej edukacji, 
jak i w pracy. 
 

                                                      
344  Koordynator przedsięwzięć ds. Youthpass, Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy SALTO-YOUTH, 

Bonn, 4.2.2010. 
345  Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy SALTO-YOUTH, Youthpass Guide [Przewodnik po 

certyfikacie Youthpass], s. 66–73. 
346  Koordynator przedsięwzięć ds. Youthpass, Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy SALTO-YOUTH, 

Bonn, 4.2.2010. 
347  Roland Becker i in., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND 

für Europa, 2000 r., s. 91, 98. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-965/special1.pdf. 
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Przeszkody w mobilności 
Liczne są przeszkody utrudniające mobilność młodych wolontariuszy EVS 
w Europie, a większość ma charakter administracyjny lub prawny. Usunięcie 
tych przeszkód leŜy zatem w gestii państw członkowskich, a UE moŜe jedynie 
powtarzać, jak bardzo jest to waŜne, w swoich dokumentach. 
 
Przede wszystkim w większości państw członkowskich wolontariusze nie mają 
oficjalnego statusu (nie mają teŜ go w prawie międzynarodowym), który 
ułatwiałby pokonanie biurokratycznych procedur w kraju przyjmującym. 
Przykładowo w Belgii jedynie w trzech przypadkach pobyt w kraju jest prawnie 
dozwolony: turystyka, edukacja lub praca. Wolontariuszowi moŜe być więc 
trudno udowodnić, Ŝe przebywa zgodnie z prawem w kraju przyjmującym, 
i uzyskać zezwolenie na pobyt. Z kolei wolontariuszom EVS spoza UE jest 
jeszcze trudniej uzyskać wizę na czas wolontariatu348. 
 
W niektórych krajach (np. w Holandii) kwestia statusu i biurokratyczne wymogi 
oznaczają, Ŝe wolontariusze EVS mają obowiązek wykupić prywatne 
ubezpieczenie, choć objęci są juŜ ubezpieczeniem opłaconym przez agencję 
wykonawczą349. Czasem środki przeznaczone dla wolontariuszy EVS (na 
wyŜywienie, zakwaterowanie i kieszonkowe) wydają się podejrzane organom 
podatkowym państw członkowskich350. 
 
Choć EVS to kompleksowy program zapewniający środki na sprostanie 
głównym potrzebom wolontariuszy, wysokość kieszonkowego ustalona dla 
kaŜdego kraju moŜe sprawiać wraŜenie niewystarczającej i potencjalnie być 
zniechęcająca. Jak juŜ wspomniano, kwoty ryczałtowe nie zawsze wystarczają, 
Ŝeby odpowiednio sfinansować pobyt na wolontariacie. Przelewy zagraniczne 
dokonywane w ramach wspólnego budŜetu projektu pomiędzy organizacjami 
wysyłającymi i przyjmującymi (odpowiada za to organizacja koordynująca) 
równieŜ wiąŜą się z wysokimi kosztami351, w wyniku czego dostępne środki są 
jeszcze mniejsze. Z tych powodów organizacje mogą nie chcieć uczestniczyć 
w wymianie wolontariuszy skierowanej do osób młodych znajdujących się 
w trudnym połoŜeniu, poniewaŜ wymaga ona jeszcze większych nakładów 
finansowych. 
 
Powszechnym problemem wydaje się być utrata świadczeń socjalnych 
w związku z wolontariatem transgranicznym. We Francji, w Niemczech, na 

                                                      
348  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
349  Ibid. 
350  Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniach ze studiów przypadków dotyczących 

Niemiec i Węgier. 
351  Ibid. 
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Węgrzech, na Litwie, w Szwecji i w Wielkiej Brytanii (a takŜe w innych 
państwach członkowskich) osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które 
decydują się na wolontariat w ramach EVS, tracą zasiłek dla bezrobotnych. Co 
więcej, miesiące spędzone za granicą nie są następnie wliczane do staŜu pracy, 
na podstawie którego oblicza się wysokość emerytury352. 
 
Brak uznania zdobytych umiejętności lub negatywny stosunek do wolontariatu 
w społeczeństwie równieŜ mogą zniechęcać młode osoby do wyjazdu na 
wolontariat w ramach EVS. Ponadto organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
mogą nie być zbyt otwarte na zagranicznych wolontariuszy z powodu bariery 
językowej. MoŜe to prowadzić do tego, Ŝe organizacje te nie rozwijają sieci 
organizacji przyjmujących ani wymaganej infrastruktury  potrzebnej do 
przyjmowania wolontariuszy. W rzeczywistości sieć organizacji wysyłających 
i przyjmujących w ramach EVS nie jest równomiernie rozmieszczona w obrębie 
UE i poszczególnych państw członkowskich. Przykładowo brak 
akredytowanych organizacji wysyłających w ramach EVS na obszarach 
wiejskich na Litwie (z powodu ogólnie niewielkiej liczby organizacji 
pozarządowych) stanowi powaŜną przeszkodę w mobilności młodych Litwinów 
mieszkających poza największymi miastami (bardziej szczegółowe informacje 
znajdują się w załączniku 5). 
 
Ponadto jako przeszkody nie naleŜy równieŜ wykluczyć braku informacji  na 
temat moŜliwości wyjazdu na wolontariat. Problem ten szczególnie dotyczy 
osób mających mniejsze szanse, które mogą nie mieć dostępu do takich samych 
kanałów informacyjnych, jak inne młode osoby. Poza tym moŜe być trudno 
znaleźć odpowiednie miejsce wyjazdu na wolontariat w ramach EVS, poniewaŜ 
w bazach danych wciąŜ widnieją oferty, które w rzeczywistości nie są juŜ 
dostępne. Jeden z byłych wolontariuszy EVS skarŜył się, Ŝe poszukiwania zajęły 
mu 10 miesięcy, poniewaŜ w przypadku 90% projektów jego zapytania 
pozostały bez odpowiedzi353. 
 
Brak odpowiednich informacji o projkecie wybranym przez wolontariuszy moŜe 
być równieŜ dla nich problemem podczas samego wolontariatu. Opis zadań 
(zamieszczony w bazie danych), jakie wolontariusz ma wykonywać, moŜe być 
nieaktualny lub niedokładny (czasem poniewaŜ organizacja przyjmująca chce 
dopasować swój projekt do tych, które mają zostać objęte dofinansowaniem). 
W rezultacie niektórzy wolontariusze EVS są rozczarowani, poniewaŜ 
przydzielona im praca jest inna od tej, której się spodziewali. Według jednego 
z badań taka niezgodność oczekiwań z rzeczywistością jest głównym źródłem 

                                                      
352  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, działanie 2 (EVS), KE, DG EAC, Bruksela, 19.1.2010. 
353  Były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2-4.2010. 
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frustracji, w wyniku której wolontariusze ostatecznie kończą swój pobyt na 
wolontariacie wcześniej, niŜ było to zaplanowane354. 
 
Brak informacji to kolejny czynnik leŜący u podstaw róŜnic w zadowoleniu 
z pobytu na wolontariacie w ramach EVS: wolontariusze często nie mają 
pełnych informacji na temat projektu, w którym mają uczestniczyć. MoŜna by 
tego uniknąć dzięki ściślejszej współpracy organizacji wysyłających 
i przyjmujących, jak równieŜ poprzez zachęcanie wolontariuszy do 
kontaktowania się z organizacją przyjmującą na długo przed wyjazdem i pełne 
wykorzystywanie roli opiekuna wolontariusza w organizacji przyjmującej355. 
 
Wnioski 
Program EVS kaŜdego roku zapewnia kilku tysiącom młodych Europejczyków 
starannie przygotowaną i wysokiej jakości ofertę wolontariatu zagranicznego. 
Uczestniczą oni w kompleksowym programie o charakterze transnarodowym, 
obejmującym róŜne mechanizmy zapewniające wysoką jakość, mające na celu 
zaoferowanie pozytywnych doświadczeń międzykulturowych i społecznych (ze 
szczególnym uwzględnieniem szkoleń), które zbliŜają młode osoby – w tym te, 
które nie mogą skorzystać z innych moŜliwości w zakresie mobilności 
młodzieŜy – do Europy i rówieśników z innych krajów europejskich oraz 
kształtują toŜsamość europejską i aktywność obywatelską tych osób.  
 
To program złoŜony pod względem zróŜnicowania oferty, róŜnorodności 
odbiorców, których potrzeby zaspokaja, i struktury zarządzania, a to sprawia, Ŝe 
z trudem opiera się krytyce, której przedmiotem jest mało efektywna działalność 
programu. Bazy danych dotyczące poszczególnych projektów nie są na bieŜąco 
uaktualniane ani nie zawierają informacji o tym, gdzie wolontariusze nie są juŜ 
potrzebni, wskutek czego liczne wysiłki mające na celu nawiązanie kontaktu 
z organizacją przyjmującą i uzyskanie miejsca na wolontariacie podejmowane 
są na próŜno, a ponadto brak gwarancji uzyskania dofinansowania. Oferta 
ubezpieczeniowa uwaŜana jest za atrakcyjną, ale zwrot kosztów leczenia moŜe 
być długotrwałym procesem. 
 
Niemniej to wciąŜ prawdziwie europejski program wolontariatu 
transgranicznego o największym zakresie finansowania i tym samym 
największej dostępności, który moŜe być powielany w innych warunkach 
(krajowych, międzywspólnotowych itp.). Rozmiar programu sprawia, Ŝe słuŜy 
on za papierek lakmusowy istniejących przeszkód w mobilności młodzieŜy 
                                                      
354  Gerd Mutz and Susanne Korfmacher, Grenzerfahrungen. Abbrecherinnen und Abbrecher im 

Europäischen Freiwilligendienst. Eine Studie. Bonn: JUGEND für Europa, 2003 r., s. 27. Dostępne 
w internecie pod adresem: http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-103/grenzpubl.pdf 

355  Konsultacja drogą elektroniczną z byłą litewską wolontariuszką EVS, autorką fenomenologicznego 
badania doświadczeń międzykulturowych litewskich wolontariuszy EVS, 17.11.2009.  
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w Europie, a zwłaszcza w mobilności wolontariuszy, którym nie nadano jeszcze 
statusu prawnego w systemach prawnych państw członkowskich ani w prawie 
międzynarodowym. W rzeczywistości napotkać moŜna liczne przeszkody 
prawne i administracyjne, obejmujące problemy z uzyskaniem zezwolenia na 
pobyt, opodatkowaniem kieszonkowego, koniecznością wykupienia 
dodatkowego prywatnego ubezpieczenia i rezygnacją ze świadczeń socjalnych 
na czas wolontariatu. 
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ZAŁ ĄCZNIK 2 
 
Studium przypadku: Włochy 
 
We Włoszech działa wielu wolontariuszy, lecz według najnowszych dostępnych 
danych Krajowego Instytutu Statystycznego większość włoskich wolontariuszy 
to zatrudnione osoby (52,2%) dorosłe w wieku od 30 do 54 lat (41,1%), 
posiadające wykształcenie średnie lub wyŜsze (57,2%)356. Tymczasem młodzi 
Włosi są przedstawiani jako coraz mniej zaangaŜowani zarówno politycznie, jak 
i społecznie357. W ciągu ostatnich dziesięciu lat sytuacja ta spowodowała, Ŝe 
znaczną uwagę zwraca się na propagowanie wolontariatu i aktywności 
obywatelskiej wśród młodzieŜy358. Polityki dotyczące wolontariatu nie są jednak 
bezpośrednio instytucjonalnie powiązane z politykami dotyczącymi młodzieŜy. 
 
Z drugiej strony aspekt transgraniczny nie jest jeszcze całkowicie włączony 
w działalność wolontariacką, nie mówiąc o działalności młodzieŜy. 
Zdecydowane działanie w tej dziedzinie utrudnia rozproszenie kompetencji 
instytucjonalnych między wiele podmiotów (Gabinet SłuŜby Cywilnej, 
Ministerstwo MłodzieŜy, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej oraz regiony). Nie jest zatem zaskakujący fakt, Ŝe przez ostatnie 
dwadzieścia lat wolontariat krajowy i transgraniczne wymiany młodzieŜy 
w ramach wolontariatu rozwijały się we Włoszech oddzielnie i było między 
nimi niewiele wzajemnych związków do czasu, gdy w 2007 r. ośrodki wsparcia 
wolontariatu359 zaczęły uwzględniać perspektywę europejską w polityce 
organizacji wolontariackich i w ich sieciach krajowych 
 
Postrzeganie wolontariatu 
Wolontariat jako wyraz solidarności i odpowiedź na potrzeby społeczności jest 
powszechnie uznawany i wysoko ceniony we Włoszech, zwłaszcza z tego 
                                                      
356  Istituto Nazionale di Statistica, Le organizzazioni di volontariato in Italia – anno 2003. Rzym, 2005 r., s. 7. 

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051014_00/statbreve_volontariato2003definitiv
o.pdf [dostęp: 6.5.2010]. Uwaga: tłumaczenia tytułów źródeł włoskich na język polski znajdują się 
w bibliografii na końcu sprawozdania dotyczącego studium przypadku. 

357  Riccardo Guidi (ed.), Rischiare politiche giovanili. Supplemento di Animazione Sociale, n. 2/2010. 
Turyn: Fondazione Volontariato e Partecipazione, 2010 r., s. 41. 

358  IV Krajowa Konferencja nt. Wolontariatu, 11–13 października 2002 r., Arezzo; V Krajowa Konferencja 
nt. Wolontariatu 13–15 kwietnia 2008 r., Neapol; program „Szkoła i wolontariat” Ministerstwa 
Edukacji, projekty warsztatowe dotyczące aktywności obywatelskiej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, lokalne inicjatywy ośrodków wsparcia wolontariatu. 

359  Ośrodki wsparcia wolontariatu utworzone na podstawie art. 15 ustawy ramowej o wolontariacie 
nr 266/191 świadczą usługi i zapewniają doradztwo organizacjom wolontariackim i są przez nie 
zarządzane. We Włoszech obecnie istnieje 77 lokalnych i regionalnych ośrodków wsparcia 
wolontariatu. 
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powodu, Ŝe jego korzenie sięgają społecznej organizacji społeczności 
średniowiecznych, a jego rozwój jest silnie powiązany z działalnością społeczną 
i opieką Kościoła katolickiego. Krajowa ustawa ramowa o wolontariacie 
nr 266/1991 uznaje wolontariat za wyraz uczestnictwa, solidarności 
i pluralizmu360.  
 
Zgodnie z definicją zawartą we wspomnianej powyŜej ustawie, wolontariat jest 
działalnością wykonywaną z własnej wolnej woli danej osoby, za 
pośrednictwem organizacji, której członkiem jest wolontariusz, bez 
bezpośredniego lub pośredniego zysku, wyłącznie z powodów solidarności361. 
Działalność wolontariacka nie moŜe być opłacana w Ŝaden sposób, zwłaszcza 
przez beneficjenta. Wolontariusz moŜe jedynie otrzymać zwrot kosztów 
poniesionych na wydatki bieŜące362. Działalność wolontariacka nie moŜe łączyć 
się z Ŝadną formą płatnej pracy w tej samej organizacji. Ustawa nr 266/91 ściśle 
określa zasadnicze cechy organizacji wolontariackiej: prowadzi ona działalność 
non-profit, jest pozarządowa, demokratyczna; jej działalność jest prowadzona na 
rzecz innych (nie członków organizacji) lub na rzecz wspólnego dobra, dochody 
z działalności komercyjnej muszą być marginalne363. 
 
W innych rodzajach organizacji z trzeciego sektora równieŜ pracują 
wolontariusze, lecz nie są to organizacje wolontariackie, a zatem podlegają innym 
przepisom państwowym. W szczególności wiele organizacji młodzieŜowych, 
sportowych, rekreacyjnych i organizacji zajmujących się ochroną środowiska, 
działających na zasadzie non-profit, jest organizacjami „wsparcia społecznego” 
podlegającymi ustawie nr 383364. Podstawowe róŜnice między tymi 
organizacjami a organizacjami wolontariackimi zdefiniowanymi powyŜej to 
moŜliwość wytwarzania dochodu z działalności i świadczenia usług, moŜliwość 
wynagradzania własnych członków oraz moŜliwość organizacji dla nich działań 
(zarówno płatnych, jak i nieodpłatnych). ChociaŜ ogólne postrzeganie 
wolontariatu, próby tworzenia polityki w tym zakresie i gromadzenie danych 
dotyczących wolontariatu zasadniczo koncentruje się na działalności 
wolontariackiej podlegającej ustawie ramowej o wolontariacie 266/1991, 
w analizie transgranicznej działalności wolontariackiej młodzieŜy naleŜy równieŜ 
uwzględniać organizacje wsparcia społecznego, poniewaŜ pracuje w nich wielu 
młodych wolontariuszy, mają one silne federacje krajowe365 działające na rzecz 

                                                      
360  Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato – art. 1. 
361  Ibid., art. 2.  
362  Ibid. 
363  Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato – art. 3. 
364  Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale. 
365  Przykładami takich federacji są ARCI (edukacja, promocja i solidarność kulturowa), ACLI (pracownicy 

chrześcijańscy), FISH (niepełnosprawność), CSI i UISP (sport), CTS (podróŜe studentów) oraz 
SCS/CNOS (salezjańskie zaangaŜowanie społeczne). 
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tworzenia sieci europejskich i organizujące wymiany wolontariuszy oraz są 
widoczne w społeczeństwie. 
 
Innym rodzajem organizacji, w których pracują młodzi wolontariusze i które są 
znane ogółowi społeczeństwa, są organizacje pozarządowe zajmujące się 
współpracą na rzecz rozwoju366. Są one całkowicie odmienne od organizacji 
wolontariackich, które działają głównie na szczeblu lokalnym. Ich wartości są 
jednak podobne, a ich przedstawiciele krajowi tradycyjnie współpracują 
w dziedzinie polityki europejskiej i przy inicjatywach popularyzacyjnych367. 
 
MoŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego dla 
młodzieŜy 
Najlepiej znanym i największym programem dotyczącym transgranicznego 
wolontariatu młodzieŜy we Włoszech jest wolontariat europejski (European 
Voluntary Service – EVS). Innym istotnym programem instytucjonalnym jest 
włoska Krajowa SłuŜba Cywilna, która równieŜ koordynuje niektóre projekty 
międzynarodowe. Tym ostatnim zarządza Krajowe Biuro ds. SłuŜby Cywilnej 
(Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – UNSC), które równieŜ koordynowało 
unijny projekt pilotaŜowy AMICUS, znajdujący się obecnie w drugiej fazie. 
Inne moŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego dają organizacje 
z trzeciego sektora, które organizują krótko- i długoterminowe pobyty oraz 
obozy wolontariackie zarówno w UE, jak i poza nią. 
 
Projekty w ramach wolontariatu europejskiego prowadzone są przez 
organizacje akredytowane wcześniej przez agencję krajową jako organizacje 
przyjmujące, wysyłające i/lub organizacje koordynujące wolontariat europejski. 
We Włoszech obserwuje się tendencję zwyŜkową, jeśli chodzi o liczbę 
wniosków złoŜonych i zatwierdzonych w ostatnich trzech latach, co wskazuje na 
coraz większe zainteresowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
wolontariatem międzynarodowym i coraz większą wiedzę na temat programu368.  
 
Krajowa SłuŜba Cywilna została wprowadzona ustawą nr 64/2001, gdy słuŜba 
wojskowa była wciąŜ obowiązkowa we Włoszech. Pozwoliła ona osobom 
odmawiającym słuŜby wojskowej ze względu na przekonania na zastąpienie jej 
słuŜbą cywilną w społeczeństwie. W 2004 r. słuŜba wojskowa przestała być 
obowiązkowa i tym samym słuŜba cywilna (Servizio Civile) stała się 

                                                      
366  Podlegające: Legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i paesi 

in Via di sviluppo. 
367  Takich jak grupa robocza „Europa a wolontariat międzynarodowy” Krajowego Obserwatorium 

Wolontariatu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; grupa robocza „Europa” Krajowej 
Konferencji nt. Wolontariatu, Neapol 2008 r. 

368  Na podstawie danych przekazanych przez Krajową Agencję ds. MłodzieŜy – włoską agencję krajową 
ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”. 
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moŜliwością dla wszystkich młodych obywateli włoskich w wieku od 18 do 28 
lat. UmoŜliwia ona młodym ludziom spędzenie jednego roku na wzbogacaniu 
swoich umiejętności społecznych i zawodowych poprzez działalność 
wykonywaną dla organizacji wolontariackich działających na zasadzie non-
profit lub w administracji publicznej. Podobnie jak w przypadku wolontariatu 
europejskiego organizacje uczestniczące muszą zostać oficjalnie 
akredytowane369. MoŜliwe jest uczestnictwo w projekcie w innym kraju, tj. 
pełnienie słuŜby cywilnej za granicą (Servizio Civile all’estero), lecz 
w projektach międzynarodowych udział bierze jedynie 1% wszystkich 
młodych ludzi podejmujących Krajową SłuŜbę Cywilną (zob. „Liczba 
wolontariuszy transgranicznych i ich wybory”).  
 
Uczestnicy tego programu są zwyczajowo nazywani „wolontariuszami w słuŜbie 
cywilnej” (volontari in Servizio Civile), poniewaŜ decydują się na uczestnictwo 
w programie z własnej woli. W rzeczywistości nie wpasowują się oni jednak we 
włoską definicję „wolontariusza”, poniewaŜ otrzymują miesięczny dodatek 
(obecnie 433,80 EUR za około 30 godzin pracy tygodniowo), a składki na ich 
ubezpieczenie państwowe odprowadza UNSC. Osoby pełniące słuŜbę cywilną 
za granicą otrzymują 15 EUR dziennie oprócz standardowej miesięcznej diety 
oraz dodatkowe 20 EUR dziennie na poczet kosztów wyŜywienia 
i zakwaterowania (jeŜeli nie są one pokrywane przez organizację wysyłającą), 
niezaleŜnie od kraju docelowego370. Są one równieŜ objęte ubezpieczeniem od 
wszelkich wypadków, chorób i odpowiedzialności osób trzecich przez 
UNSC.371.  
 
AMICUS  (stowarzyszenie państw członkowskich wprowadzających 
powszechną słuŜbę na rzecz Wspólnoty) jest projektem sprawdzającym 
moŜliwość funkcjonowania europejskiej słuŜby cywilnej, wspieranym 
finansowo przez UE. Celem tego projektu pilotaŜowego jest 
umiędzynarodowienie krajowej słuŜby cywilnej, która istnieje juŜ w niektórych 
państwach członkowskich, poprzez wymianę wolontariuszy. Dyrekcja 
Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej ogłosiła zaproszenie do 
składania wniosków. W przypadku pierwszego zaproszenia wygrało włoskie 
UNSC. Projekt przewidywał sześciomiesięczny pobyt za granicą poprzedzony 
dziesięciodniowym szkoleniem we Włoszech. Od maja do listopada 2009 r. 21 
wolontariuszy w ramach AMICUS zostało umieszczonych w sześciu krajach 
uczestniczących: na Cyprze, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Polsce 

                                                      
369  Legge 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del servizio civile nazionale. 
370  Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Il Servizio civile all’estero. Rzym, 2010 r., 

http://www.serviziocivile.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=42 [dostęp: 6.5.2010]. 
371  Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Trattamento previdenziale ed assicurativo. Rzym, 2009 r., 

http://www.serviziocivile.it/FAQ/Default.aspx?section=65&Argomento=149&ArgomentoText=12+-
+TRATTAMENTO+PREVIDENZIALE+ED+ASSICURATIVO#domanda2 [dostęp: 6.5.2010]. 
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i w Hiszpanii372. Drugie zaproszenie do składania wniosków zostało wydane pod 
koniec 2009 r. – wybrane zostały inne organizacje włoskie oraz region Liguria. 
 
RóŜne moŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego zapewniają 
organizacje z trzeciego sektora, takie jak włoskie Stowarzyszenie Katolickich 
Skautów i Harcerzy oraz włoska Federacja Kościołów Ewangelickich jako 
inicjatywy samofinansujące się, często w ramach działalności edukacyjnej. 
Międzynarodowe obozy wolontariackie organizowane są w Europie lub 
w krajach rozwijających się i zazwyczaj trwają krótko (zazwyczaj od dwóch do 
czterech tygodni), w szczególności podczas wakacji letnich. Wolontariusze nie 
muszą posiadać szczególnych umiejętności zawodowych, chociaŜ często muszą 
znać podstawy języka obcego. Oprócz kosztów podróŜy wolontariusze 
pracujący w obozach wolontariackich muszą wpłacić organizatorom niewielką 
składkę członkowską oraz uiścić inną opłatę, która pokrywa koszty wyŜywienia, 
zakwaterowania i ubezpieczenia373.  
 
Włoskie władze lokalne374 nie prowadzą znaczących programów dotyczących 
transgranicznego wolontariatu młodzieŜy, lecz niektóre zaczynają wykazywać 
zainteresowanie i wspierać istniejące europejskie programy mobilności 
wolontariuszy dla młodzieŜy. Gmina Ferrara ma specjalne biuro przeznaczone 
na ten cel375, a region Kampania wydał zaproszenie do składania wniosków 
dotyczących projektów transgranicznej mobilności młodzieŜy dla studentów, 
pracowników i wolontariuszy376. Niektóre władze lokalne są akredytowanymi 
organizacjami zajmującymi się wolontariatem europejskim. 
 

                                                      
372  Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Progetto pilota europeo “Amicus”. Rzym, 2008 r., 

http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=235 [dostęp: 6.5.2010]. 
373  Opłaty za obóz wolontariacki róŜnią się w zaleŜności od organizacji wysyłającej: organizacja 

pozarządowa Lunaria pobiera 95 EUR – zob. Lunaria, Come partecipare. 
http://www.lunaria.org/come_partecipare.pdf [dostęp: 6.5.2010]; „IBO Italia” Ŝąda 150 EUR – zob. 
IBO Italia, Come partecipare. Ferrara. http://www.iboitalia.org/it/campi-di-lavoro/iscrizione [dostęp: 
6.5.2010], zaś Federacja Kościołów Ewangelickich zapewnia nieodpłatne wyŜywienie 
i zakwaterowanie – zob. Agape centro ecumenico, Il campolavoro. 
http://www.agapecentroecumenico.org/sito/index.php?name=EZCMS&menu=200&page_id=2 [dostęp: 
6.5.2010]. 

374  Konstytucja włoska określa trzy szczeble rządu lokalnego: regiony (odpowiedzialne za opiekę 
zdrowotną, ochronę ludności, środowisko itd.), prowincje (drogi, szkoły itd.) oraz gminy (dbające 
o zaspokojenie potrzeb pojedynczego miasta). Wszystkie te trzy szczeble zajmują się wolontariatem 
w ramach swoich kompetencji, co dotyczy zwłaszcza regionów, które przygotowują konkretne przepisy 
regionalne regulujące działalność organizacji wolontariackich. Wszystkie trzy szczeble posiadają 
departamenty ds. młodzieŜy i departamenty ds. usług socjalnych i to te ostatnie tradycyjnie mają 
największe kontakty z wolontariatem. 

375  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów międzynarodowej wymiany młodzieŜy w Departamencie 
ds. Polityki dotyczącej Pokoju i Solidarności Międzynarodowej – gmina Ferrara, 15.4.2010. 

376  Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, 
Immigrazione, Sport, Contributi per la realizzazione di progetti di scambio culturali di giovani. Neapol, 
2010 r., http://www.politichesociali.regione.campania.it/index.cfm?id=1332 [dostęp: 5.5.2010]. 
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Status prawny i gwarancje dla wolontariuszy 
Ogólnie rzecz biorąc, wolontariusze krajowi nie mają specjalnego statusu 
prawnego, lecz muszą być członkami organizacji, aby móc prowadzić dla niej 
działalność wolontariacką. W tym przypadku organizacja ma obowiązek 
ubezpieczenia ich, zwłaszcza jeśli wolontariusze zajmują się świadczeniem 
usług dla sektora publicznego.  
 
Wolontariat mi ędzynarodowy w krajach rozwijających się podlega ustawie 
nr 49/1987. Ustawa stanowi, Ŝe jeŜeli wolontariusz bierze udział w projekcie 
realizowanym przez organizację pozarządową zajmującą się współpracą na 
rzecz rozwoju i uznaną przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
będzie miał dwuletnią umowę jako wolontariusz międzynarodowy i będzie miał 
prawo do ubezpieczenia społecznego. Wypłacany jest równieŜ miesięczny 
dodatek z tytułu kosztów utrzymania; jego faktyczna wysokość zaleŜy od 
kosztów utrzymania w kraju docelowym. Ponadto zapewniane jest 
zakwaterowanie lub dodatek z tytułu kosztów zakwaterowania377.  
 
Z drugiej strony, wolontariuszom transgranicznym przemieszczającym się 
w Europie nie jest przypisany szczególny status prawny. Procedury 
stosowane wobec obywateli UE i obywateli państw trzecich w przypadku 
przyjazdu do Włoch w celu prowadzenia działalności wolontariackiej są róŜne. 
W przypadku obywateli państw trzecich rozporządzenie z mocą ustawy 
nr 154/2007 stanowi, Ŝe obywatel państwa trzeciego w wieku od 20 do 30 lat 
moŜe wjechać do Włoch i legalnie zamieszkać w tym kraju w celu uczestnictwa 
w programie wolontariackim wspieranym przez prawnie uznawany kościół lub 
organ religijny, prawnie uznawaną organizację pozarządową lub organizację 
wsparcia społecznego wpisaną do rejestru krajowego. Wolontariusz musi 
wystąpić o pozwolenie, którego wydanie podlega długotrwałej procedurze, 
a wiza jest wydawana na okres nieprzekraczający 18 miesięcy. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem co roku do kraju moŜe wjechać tylko określona liczba 
wolontariuszy, którą trzeba ustalić do dnia 30 czerwca poprzedniego roku378.  
 
Rozporządzenie to jest ulepszeniem w porównaniu z poprzednim prawem 
(rozporządzenie z mocą ustawy nr 286/1998 znane jako Prawo o imigracji), 
które nie uwzględniało wolontariatu jako podstawy do wystąpienia o prawo 
wjazdu do kraju379. Nowe przepisy są jednak nadal stosunkowo restrykcyjne 

                                                      
377  Legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'italia con i paesi in Via di 

sviluppo. 
378  Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle 

condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio 
non retribuito o volontariato. 

379  Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
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i w szczególności uniemoŜliwiałyby obywatelom państw trzecich przyjazd 
do Włoch w ramach wolontariatu europejskiego (na przykład wymóg 
dotyczący wieku nie uwzględnia wolontariuszy w wieku poniŜej 20 lat). 
Dzięki zaangaŜowaniu włoskiej agencji krajowej w 2008 r. wprowadzona 
została specjalna wiza zwana missione/V dla osób przyjeŜdŜających do kraju 
w celu udziału w projekcie w ramach wolontariatu europejskiego380. 
Tymczasem procedura nie jest dostępna dla innych grup przyjeŜdŜających 
wolontariuszy (spoza wolontariatu europejskiego), którzy nie posiadają 
obywatelstwa UE.  
 
Obywatele UE mogą swobodnie wjechać do kraju w celu podjęcia działalności 
wolontariackiej i zamieszkać w nim na okres do trzech miesięcy bez Ŝadnych 
formalności, zgodnie z dyrektywą Rady 2004/38/WE381. Do 2009 r. wolontariat 
nie stanowił prawnej podstawy pobytu w kraju przez okres dłuŜszy niŜ trzy 
miesiące, poniewaŜ osoby niezatrudnione (lub nieprowadzące działalności na 
własny rachunek) mogły przebywać w kraju, o ile posiadały wystarczające 
środki finansowe i ubezpieczenie zdrowotne, tak aby nie obciąŜały systemu 
zabezpieczenia społecznego382. W 2009 r. w związku z komunikatem Komisji 
Europejskiej383przepisy zostały zmienione w taki sposób, Ŝe wprowadzono 
moŜliwość zapewniania środków finansowych przez osobę trzecią, a brak tych 
środków nie stanowi automatycznie podstawy do odmowy pozwolenia na 
pobyt384. PrzyjeŜdŜający wolontariusze otrzymują zatem tymczasowe 
pozwolenie na pobyt i numer identyfikacji podatkowej.  
 
PrzyjeŜdŜający wolontariusz musi być objęty ochroną ubezpieczeniową przez 
organizację wysyłającą na wypadek uszkodzenia ciała i choroby w związku 
z działalnością wolontariacką oraz ubezpieczeniem w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Obywatele europejscy 
przemieszczający się na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) równieŜ 
kwalifikują się do otrzymania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, 
która umoŜliwia im otrzymanie opieki medycznej podczas tymczasowego 

                                                      
380  Rozmowa z kierownikiem programu „MłodzieŜ w działaniu”, Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy, Rzym, 

7.4.2010.  
381  Dyrektywa Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw 

trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieŜy szkolnej, szkoleniu bez 
wynagrodzenia lub wolontariacie (2004/114/WE). 

382  Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri. 

383  Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 lipca 2009 r. dotyczący wytycznych 
w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli 
Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich (COM (2009) 313 wersja ostateczna). 

384  Ministero dell’Interno, Circolare n. 18. Rzym: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2009 r., s. 3, 
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1244/circ_18_2009%20Demografici.pdf [dostęp: 22.4.2010]. 
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pobytu w innym państwie członkowskim385. PoniewaŜ wszyscy obywatele 
włoscy są uprawnieni do korzystania z włoskich usług opieki zdrowotnej 
i europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (niezaleŜnie od statusu 
ubezpieczeniowego), wolontariusze w ramach słuŜby cywilnej i projektu 
AMICUS są ubezpieczeni w ten sposób i wszyscy mówią o sprawnym działaniu 
i szybkim zwrocie kosztów386. 
 
Liczba wolontariuszy transgranicznych i ich wybory 
W niniejszej części przedstawiono liczbę wolontariuszy uczestniczących 
w projektach wysyłania i przyjmowania wolontariuszy w ramach wolontariatu 
europejskiego we Włoszech oraz liczbę młodych Włochów pełniących słuŜbę 
cywilną za granicą. W przypadku tych projektów dostępne są zagregowane 
dane, inaczej niŜ w przypadku róŜnorodnych inicjatyw realizowanych przez 
sektor trzeci. Ponadto przedstawiono miejsca, do których wyjeŜdŜają 
wolontariusze włoscy, oraz kraje pochodzenia wolontariuszy przyjeŜdŜających 
do Włoch. W przypadku uczestników pełniących słuŜbę cywilną za granicą 
dostępne są równieŜ pewne dane dotyczące dziedzin ich działalności 
wolontariackiej. 
 
Tabela 5. Liczba wolontariuszy w ramach wolontariatu europejskiego 
(EVS) we Włoszech w latach 2007–2009 

Rok 
Liczba wysłanych 

wolontariuszy EVS 
Liczba przyj ętych 

wolontariuszy EVS 
2007 224 153 
2008 332 254 
2009 339 229 

 
Źródło: Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy – włoska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”.  

 
Liczbę młodych ludzi, którzy uczestniczyli w programie wolontariatu 
europejskiego w ciągu ostatnich trzech lat, przedstawiono powyŜej (tabela 5). 
W latach 2007–2008 znacznie wzrosła liczba wysyłanych wolontariuszy 
(o ponad 48%), lecz duŜa róŜnica między tymi liczbami mogła powstać 
częściowo z tego powodu, Ŝe kwestiami związanymi z pierwszym terminem 
(1 lutego) nie zajmowała się włoska agencja wykonawcza ze względu na 

                                                      
385  Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest wydawana: obywatelom UE, obywatelom 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obywatelom Szwajcarii, członkom rodzin wyŜej 
wymienionych obywateli, niezaleŜnie od ich obywatelstwa, obywatelom innych państw, którzy są objęci 
systemem zabezpieczenia społecznego w jednym z państw członkowskich UE, EOG lub w Szwajcarii. 
EURES, Living and working conditions – Italy. http://ec.europa.eu/eures/ 
main.jsp?catId=9166&acro=living&lang=en&parentId=7849&countryId=IT&living= [dostęp: 22.4.2010]. 

386  Rozmowa z byłą wolontariuszką w ramach projektu AMICUS we Francji, Rzym, 30.3.2010; 
pracownikiem ds. promocji w CESVOV – Ośrodku Wsparcia Wolontariatu w Varese, 1.4.2010; polską 
wolontariuszką EVS we Włoszech, 21.4.2010. 
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przeprowadzane wówczas zmiany instytucjonalne. Przekształcenie organu 
rządowego w agencję krajową zgodnie z przepisami UE zajęło faktycznie ponad 
trzy lata, co wywarło negatywne skutki równieŜ na finansowanie organizacji 
przyjmujących. Liczba przyjętych wolontariuszy równieŜ bardzo gwałtownie 
wzrosła w latach 2007–2008 (o 66%), lecz niska liczba wolontariuszy 
przyjętych w 2007 mogła wynikać ze zmiany programu „MłodzieŜ” (lata 
2000–2006) na „MłodzieŜ w działaniu” (lata 2007–2013). 
 
Kraje docelowe włoskich wolontariuszy wyjeŜdŜających w ramach 
wolontariatu europejskiego do innych państw członkowskich w 2009 r. 
przedstawiono na wykresie poniŜej (wykres 6). Wielu wolontariuszy włoskich 
wyjechało w ramach wolontariatu europejskiego do Hiszpanii, Niemiec, Polski, 
Francji , Wielkiej Brytanii , Portugalii  i Rumunii . Biorąc pod uwagę zarówno 
liczbę ludności, jak i liczbę projektów dostępnych w kraju, moŜna stwierdzić, Ŝe 
Włosi preferują inne kraje śródziemnomorskie, w których język jest podobny do 
języka włoskiego: głownie Portugalię, lecz równieŜ Hiszpanię i Francję. Wielu 
wykazuje równieŜ zainteresowanie Niemcami, Polską i Grecją. Stały wzrost 
liczby przyjmowanych wolontariuszy włoskich odnotowano w państwach 
UE-10, takich jak Estonia, Polska i Rumunia. Nie moŜna jednak brać pod uwagę 
jedynie zainteresowania kulturą – wpływ na kształtowanie się schematów 
mobilności w ramach wolontariatu europejskiego mają równieŜ zdolności 
i kontakty organizacji przyjmujących, jakość i atrakcyjność programów 
wolontariackich oraz praca agencji krajowych387. 
 
Wykres 6. Liczba włoskich wolontariuszy wyjeŜdŜających w ramach 
wolontariatu europejskiego wg kraju docelowego w UE (2009 r.) 

 
 
Źródło: Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy – włoska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”.  

 

                                                      
387  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu”, Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy, Rzym, 7.4.2010. 
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Wolontariusze przyjeŜdŜający w ramach wolontariatu europejskiego do 
Włoch w 2009 r. pochodzili równieŜ głównie z Niemiec, Hiszpanii i Francji . 
Biorąc pod uwagę wielkość kraju pod względem liczby ludności, moŜna 
dostrzec, Ŝe Włochy przyjęły znacznie więcej wolontariuszy z Portugalii, Belgii, 
Litwy, Łotwy, Estonii i Grecji. Tymczasem odsetek przyjętych wolontariuszy 
pochodzących na przykład z Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niski. Na 
poniŜszym wykresie (wykres 7) przedstawiono dokładne liczby wolontariuszy 
przyjętych w ramach wolontariatu europejskiego z poszczególnych państw 
członkowskich. 
 
Wykres 7. Liczba wolontariuszy przyjeŜdŜających do Włoch w ramach 
wolontariatu europejskiego wg kraju pochodzenia w UE (2009 r.) 

 
 
Źródło: Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy – włoska agencja krajowa ds. programu 
„MłodzieŜ w działaniu”.  
 
Ogółem w trzyletnim okresie (lata 2006–2008) 116 317 młodych ludzi podjęło 
pracę w ramach Krajowej Słu Ŝby Cywilnej, lecz jedynie 1377 z nich 
wyjechało za granicę, która to liczba stanowi 1% wszystkich uczestników388. 
W 2009 r. liczba wolontariuszy działających w słuŜbie cywilnej za granicą 
osiągnęła 499389, co prawie równa się ogólnej liczbie wolontariuszy EVS we 
Włoszech (w 2009 r. wysłano 339 wolontariuszy, a przyjęto 229). 
 
Jeśli chodzi o docelowe kraje pełnienia słuŜby cywilnej za granicą, stosunkowo 
niewielu wolontariuszy włoskich pozostaje w Europie. Łącznie do Europy 
Zachodniej i Wschodniej (bez rozróŜnienia pomiędzy krajami UE a państwami 
trzecimi) wyjechało 30% wolontariuszy wysłanych w ramach tego programu 
w latach 2006–2008. Większość projektów międzynarodowych była 

                                                      
388  Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ‘Volontari 2008’. Rzym 2009, 

http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244 [dostęp: 5.5.2010]. 
389  Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ‘Il servizio civile all’estero’. Rzym, 2010 r., 

http://www.serviziocivile.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=42 [dostęp: 6.5.2010]. 
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realizowana w krajach rozwijających się – Afryka i Ameryka Południowa 
równieŜ przyjęły 30% uczestników, około 8% wolontariuszy pełniących słuŜbę 
cywilną wybrało kraj w Azji lub na Bliskim Wschodzie, 4% wykonywało 
działalność wolontariacką w Ameryce Środkowej, zaś Ameryka Północna i kraje 
Pacyfiku przyjęły jedynie kilka osób390. 
 
Wśród uczestników pełniących słuŜbę cywilną za granicą w latach 2006–2008 
prawie 46% działało w jednym z dwóch tradycyjnych obszarów wolontariatu, 
mianowicie w opiece (18% uczestników) albo w edukacji kulturowej lub 
promocji kultury (28%). Innymi znanymi dziedzinami działania były 
współpraca na rzecz rozwoju organizowana przez włoskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych lub władze lokalne (9,7%), pomoc dla włoskich społeczności za 
granicą (4,3%), operacje pokojowe (0,9%) i odbudowa powojenna (0,9%). 
Szczegółowy obraz przedstawiono na wykresie poniŜej (wykres 8). 
 
Wykres 8. Dziedziny działania włoskich wolontariuszy pełniących słuŜbę 
cywilną za granicą w latach 2006–2008 w procentach 

 
Źródło: Krajowe Biuro ds. SłuŜby Cywilnej (zob. przyp. 123). 

 
Dane dotyczące inicjatyw w zakresie mobilności wolontariuszy podejmowanych 
w trzecim sektorze nigdy nie były gromadzone systematycznie. Organizacje 
typu non-profit specjalizujące się w mobilności transgranicznej rzadko publikują 

                                                      
390  Podstawą obliczeń są następujące arkusze danych: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Volontari 2008, 

Rzym, 2009 r., http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244; 
Volontari 2007, Rzym, 2008 r., http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data/9daeb063-e6a2-4900-b8f8-
610771e5fc2e_SCNcifreVOLONTARI07.pdf; 
Volontari 2006, Rzym, 2007 r., http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data/8a707fe6-5e5d-42ed-9c35-
1d8bb471c62_SCNcifreVOLONTARI06.pdf [dostęp: 5.5.2010]. 
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liczbę wymian i biorących w nich udział wolontariuszy. Na przykład 
organizacja pozarządowa „Lunaria” podaje jednak, Ŝe co roku w projektach za 
granicą uczestniczy 400 włoskich wolontariuszy, a do Włoch przyjeŜdŜa 400 
wolontariuszy, którzy są przyjmowani do międzynarodowych obozów 
wolontariackich organizowanych przez „Lunarię” wraz z organizacjami 
ekologicznymi, kulturalnymi, antyrasistowskimi, władzami lokalnymi i grupami 
młodzieŜowymi działającymi w róŜnych regionach Włoch391. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę, Ŝe tego rodzaju mobilność (zwłaszcza obozy wolontariackie – 
krótkoterminowe, powodujące niewiele problemów biurokratycznych, 
bezpośrednio wspierane przez doświadczonych liderów) jest atrakcyjna, dobrze 
znana i stosunkowo bardziej dostępna niŜ na przykład wolontariat europejski. 
Przeszkodę stanowi jednak wkład finansowy, którego się wymaga od 
wolontariuszy. 
 
ChociaŜ całościowe dane są niedostępne, liczba osób uczestniczących 
w wolontariacie europejskim, pełniących słuŜbę cywilną za granicą 
i uczestniczących w obozach wolontariackich organizowanych przez „Lunarię” 
sugeruje, Ŝe ogólna roczna liczba wolontariuszy transgranicznych we Włoszech 
powinna znacznie przekraczać 2000. Wydaje się, Ŝe Włochy wysyłają więcej 
wolontariuszy niŜ ich przyjmują. Wynika to głównie z istnienia programu 
słuŜby cywilnej za granicą, z którego wolontariusze są wyłącznie wysyłani 
i w ramach którego wyjeŜdŜa prawie 600 wolontariuszy rocznie, lecz tendencję 
tę potwierdzają równieŜ dane liczbowe dotyczące wolontariatu europejskiego. 
 
Społeczno-ekonomiczny profil wolontariuszy transgranicznych 
Po podsumowaniu ogólnych liczb i tendencji w wolontariacie transgranicznym 
we Włoszech przedstawiamy społeczno-ekonomiczne cechy włoskiej siły 
roboczej działającej w ramach wolontariatu transgranicznego – jej skład pod 
względem płci, wieku, poziomu wykształcenia i integracji. RównieŜ w tym 
przypadku przeanalizowane informacje pochodzą od słuŜb wolontariatu 
europejskiego i słuŜby cywilnej za granicą. 
 
Co do podziału pod względem płci, Włochy potwierdzają ogólną tendencję 
polegającą na przewadze kobiet wśród wolontariuszy w ramach wolontariatu 
europejskiego. Jak przedstawiono na wykresach poniŜej (wykres 9 i wykres 10), 
62% wolontariuszy wyjeŜdŜających z Włoch w ramach wolontariatu 
europejskiego i 75% wolontariuszy przyjeŜdŜających to młode kobiety. 
Wniosek jest zatem taki, Ŝe odsetek męŜczyzn wśród wolontariuszy 
wyjeŜdŜających z Włoch jest wyŜszy niŜ wśród wolontariuszy 
przyjeŜdŜających. 

                                                      
391  Lunaria, Voluntary Work Camps [Obozy wolontariackie], Rzym. 

http://www.lunaria.org/eng/workcamps.html [dostęp: 12.4.2010]. 
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Wykres 9. Włoscy wolontariusze 
EVS wyjeŜdŜający wg płci 
w procentach 
(lata 2007–2009) 
 

Male
38%

Female
62%

 

Wykres 10. Włoscy wolontariusze 
EVS przyjeŜdŜający wg płci 
w procentach 
(lata 2007–2009) 
 

Male
25%

Female
75%

 
 
Źródło: Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy – włoska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”.  

 
 
Co do wieku, wolontariusze wyjeŜdŜający z Włoch są stosunkowo 
w starszym wieku niŜ średnia europejska w przypadku uczestników programu 
wolontariatu europejskiego i są równieŜ starsi niŜ wolontariusze niemieccy 
biorący udział w programach porównywalnych z Krajową SłuŜbą Cywilną. Na 
podstawie diagramów poniŜej (wykres 11 i wykres 12) moŜna zaobserwować, 
Ŝe ponad 40% wolontariuszy włoskich wyjeŜdŜających w ramach wolontariatu 
europejskiego w latach 2007–2009 miało ponad 25 lat, a ponad 80% osób 
pełniących słuŜbę cywilną za granicą miało 24 lata lub więcej.  
 
Te dane liczbowe odzwierciedlają sytuację młodzieŜy we Włoszech. Włosi 
zazwyczaj kończą studia uniwersyteckie przed lub po trzydziestym roku Ŝycia, 
mieszkają z rodzicami prawie do czterdziestego roku Ŝycia, poniewaŜ przez 
wiele lat pracują na umowy czasowe i przysługuje im niewielka ochrona 
socjalna. Włoski rynek pracy przypisuje zbyt małą wartość mobilności 
i innowacjom, a pozaformalne uczenie się jest uznawane w ograniczonym 
stopniu. W rzeczywistości w słabo rozwiniętych regionach południowych 
Włoch, gdzie panuje wysokie bezrobocie, uczestnicy programu Krajowej SłuŜby 
Cywilnej wyjeŜdŜający za granicę są jeszcze starsi niŜ osoby w regionach 
północnych392 – równieŜ z tego powodu, Ŝe dodatek miesięczny z tytułu słuŜby 
cywilnej jest istotną formą dochodu dla bezrobotnej młodzieŜy393. 
 
 
                                                      
392  Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Volontari 2008, Rzym, 2009 r., 

http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244 [dostęp: 5.5.2010]. 
393  Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, Settimo Rapporto sul servizio civile in Italia. Impatto 

su collettività e volontari. Rzym: CNESC, 2006 r., s. 16. 
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Wykres 11. Wolontariusze pełniący 
słuŜbę cywilną za granicą wg grupy 
wiekowej w procentach (2008 r.) 

Wykres 12. Wolontariusze EVS 
wyjeŜdŜający z Włoch wg grupy 
wiekowej w procentach (lata 2007– 
2009)394 
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Źródło: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 
‘Volontari 2008’. Rzym, 2009 r, 
http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244 
[dostęp: 5.5.2010]. 

Źródło: Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy – włoska 
agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”.  

 
Dane dotyczące poziomu wykształcenia wolontariuszy włoskich są dostępne 
wyłącznie w przypadku uczestników programu słuŜby cywilnej za granicą. Ich 
podział według poziomu ukończonej edukacji pokazuje, Ŝe większość 
uczestników była absolwentami uniwersytetów. Jak przedstawia wykres 13 
poniŜej, 97,7% młodych ludzi, którzy uczestniczyli w programie słuŜby 
cywilnej za granicą w 2008 r., miało wykształcenie średnie (Diploma di scuola 
superiore) lub wyŜsze (pierwszy stopień lub stopień395), a tylko2,23% posiadało 
wyłącznie świadectwo ukończenia szkoły (Licenza di Scuola Media uzyskiwane 
po ośmiu latach nauki szkolnej). 
 

                                                      
394  ChociaŜ zwykłą dolną granicą wiekową w przypadku wolontariatu europejskiego jest 18 lat, młodzieŜ 

mająca mniejsze szanse moŜe brać udział w programie w młodszym wieku. Komisja Europejska, 
Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 55. http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide _en.pdf [dostęp: 5.5.2010]. 

395  „Stopień” oznacza dyplom studiów wyŜszych uzyskany w starym systemie włoskim (wymagane 5 lat 
studiów), natomiast „pierwszy stopień” oznacza stopień licencjata w nowym systemie (po trzech latach 
studiów) wprowadzonym w 1999 r.  
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Wykres 13. Wolontariusze pełniący słuŜbę cywilną za granicą wg poziomu 
wykształcenia (2008 r.) 
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Źródło: Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Volontari 2008. Rzym, 2009 r. 

 
Większość z 21 wolontariuszy włoskich, którzy uczestniczyli w projekcie 
AMICUS  w 2009 r., równieŜ posiadała stopień uniwersytecki lub była na 
ostatnich latach studiów i naleŜała do klasy średniej. Większość z nich pełniła 
juŜ Krajową SłuŜbę Cywilną lub uczestniczyła w projektach wolontariackich 
albo studiowała za granicą. Osoby, które ukończyły studia, poszukiwały pracy, 
a tymczasem chętnie korzystały z tej szansy 396. 
 
Wykres 14. Uczestnicy znajdujący się w gorszym połoŜeniu wśród włoskich 
wolontariuszy wyjeŜdŜających w ramach wolontariatu europejskiego 
w procentach (lata 2007–2009) 
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Źródło: Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy – włoska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”.  

 
Dane przeanalizowane powyŜej dodatkowo potwierdzają ogólne wraŜenie, Ŝe 
mobilność transgraniczna młodych wolontariuszy jest w duŜej mierze domeną 
dobrze wykształconych osób z klasy średniej posiadających wystarczającą 
wiedzę kulturową, aby docenić taką szansę jako pozytywną inwestycję we 
własną przyszłość osobistą i zawodową. Wolontariat europejski ma jednak 
równieŜ na celu propagowanie wolontariackiej mobilności młodzieŜy mającej 
                                                      
396  Rozmowa z opiekunem projektu AMICUS i pracownikiem ds. dprojektów Miedzynarodowej SłuŜby 

Obywatelskiej w UNSC – Krajowym Biurze ds. SłuŜby Cywilnej, Rzym, 25.3.2010.  
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mniejsze szanse, która potencjalnie mogłaby zyskać jeszcze więcej dzięki temu 
doświadczeniu. Kategorię tę moŜna oczywiście róŜnie interpretować, lecz ponad 
jedną piątą wolontariuszy włoskich wysłanych w ramach wolontariatu 
europejskiego w latach 2007–2009 zakwalifikowano do grupy osób mających 
mniejsze szanse (spełniających jedno lub kilka kryteriów). W ramach tej 
kategorii większość wolontariuszy znajduje się w gorszym połoŜeniu 
ekonomicznym i/lub społecznym (szczegóły przedstawiono na diagramie 
powyŜej – wykres 14). 
 
Wykres 15. Uczestnicy znajdujący się w gorszym połoŜeniu wśród 
wolontariuszy przyjeŜdŜających do Włoch w ramach wolontariatu 
europejskiego w procentach (lata 2007-2009) 

 
Źródło: Krajowa Agencja ds. MłodzieŜy – włoska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”. 

 
Wśród wolontariuszy przyjętych do Włoch w ramach wolontariatu 
europejskiego w latach 2007–2009 zaobserwowano niŜszy odsetek uczestników 
znajdujących się w gorszym połoŜeniu. RównieŜ w tym przypadku problemy 
ekonomiczne i społeczne były najpowszechniejszymi przeszkodami dla 
uczestnictwa (zob. powyŜszy diagram – wykres 15). 
 
Motywacja 
Decyzja o pobycie za granicą jako wolontariusz wynika z chęci zrobienia czegoś 
„waŜnego” i innego, sprawdzenia się lub ulepszenia swojego Ŝyciorysu397. 
Młodzi ludzie chcą wypróbować Ŝycie w innej kulturze – spotkanie z innym 
otoczeniem jest postrzegane jako wkład w rozwój osobisty i niezaleŜność398. 
Doskonalenie posiadanych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem 
obcym lub nauka nowego języka jest dla młodych wolontariuszy sprawą 
pierwszorzędnej wagi399. Wolontariat zagraniczny jest zatem szansą na 

                                                      
397  Rozmowa z prezesem „ExisT” – organizacji byłych włoskich wolontariuszy EVS, 9.4.2010. 
398  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów europejskich i koordynatorem CSVnet ds. wolontariatu 

europejskiego i mobilności młodych wolontariuszy europejskich w „Celivo” – Ośrodku Wsparcia 
Wolontariatu w prowincji Genua, 2.4.2010. 

399  Rozmowa z europejskim urzędnikiem łącznikowym (byłą wolontariuszką EVS w Chorwacji) w CSVnet 
– włoskiej Krajowej Federacji Ośrodków Wsparcia Wolontariatu, Europejskie Centrum Wolontariatu 
(CEV), Bruksela, 14.4.2010. 
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długotrwały kontakt z językiem i krajem po znacznie niŜszej cenie niŜ koszt 
szkolenia językowego za granicą. Początkowo wolontariat zagraniczny 
zasadniczo jest postrzegany jako wyzwanie osobiste i szansa związana 
z własnym rozwojem400 (która przekłada się na korzyści uzyskane pod 
względem „miękkich” umiejętności opisanych w następnej sekcji). 
 
Z drugiej strony motywy skłaniające do działalności wolontariackiej w innym 
kraju w celu uczynienia czegoś dla innych lub dla społeczności są stosunkowo 
słabe i niejednoznaczne. Wskutek zaangaŜowania w organizacji przyjmującej 
często jednak przekształcają się one w trwałą wartość401. Czasami okres 
wolontariatu zagranicznego poprzedza decyzję o zamieszkaniu na stałe w kraju 
przyjmującym ze względów zawodowych i sentymentalnych402. 
 
Korzyści odnoszone przez wolontariuszy 
Młodzi wolontariusze transgraniczni zasadniczo czerpią korzyści w formie 
uczenia się. Po pierwsze, podczas działalności wolontariackiej za granicą 
dochodzi do zwiększenia podstawowych umiejętności Ŝyciowych. 
Konieczność samodzielnego mieszkania w innym kraju i dbania o siebie z dala 
od rodziny, dzielenia się obowiązkami domowymi ze współlokatorami, radzenie 
sobie z podstawowymi sprawami administracyjnymi, utrzymanie się z (często 
niewielkiego) budŜetu i dotrzymywanie terminów uczy młodzieŜ brania 
odpowiedzialności za własne Ŝycie403.  
 
Równie istotny jest rozwój umiejętności społecznych – nauka Ŝycia, pracy, 
dzielenia się i rozmowy z innymi404. Wolontariat zapewnia wiele moŜliwości 
i faktycznie wymaga kontaktów z grupami ludzi: innymi wolontariuszami, 
pracownikami organizacji przyjmującej i jej beneficjentami, innymi 
organizacjami, społecznością lokalną i Ŝyjącą w niej młodzieŜą. Jest to 
środowisko sprzyjające nauce radzenia sobie z róŜnorodnością i konfliktami 
w sposób nieformalny i mniej stresujący405. Dzięki wolontariatowi 
w zorganizowanym, opartym na wartościach i ukierunkowanym na cele 
środowisku organizacji przyjmującej młodzieŜ poznaje równieŜ potrzeby ludzi 
i społeczności, o których wcześniej nie wiedziała406. To, jak równieŜ codzienne 

                                                      
400  Rozmowa z kierownikiem ds. programów dotyczących tworzenia sieci międzynarodowych i wymiany 

wolontariuszy w organizacji pozarządowej Lunaria, 9.4.2010. 
401  Pracownik ds. projektów europejskich i koordynator CSVnet ds. wolontariatu europejskiego 

i mobilności młodych wolontariuszy europejskich w Celivo, 2.4.2010. 
402  Polska wolontariuszka EVS we Włoszech, 21.4.2010; pracownik ds. promocji w CESVOV – Ośrodku 

Wsparcia Wolontariatu w Varese, 1.4.2010.  
403  Rozmowa z byłym włoskim wolontariuszem EVS w Szwecji, 6.4.2010. 
404  Rozmowa z byłym włoskim wolontariuszem EVS w Niemczech, 6.4.2010. 
405  Rozmowa z byłym belgijskim wolontariuszem EVS we Włoszech, 31.3.2010. 
406  Rozmowa z byłą wolontariuszką w ramach projektu Amicus w Hiszpanii, Rzym, 30.3.2010. 
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„szkolenie” międzykulturowe w innym społeczeństwie, poszerza ich 
spojrzenie na świat społeczny.  
 
Osiągane są równieŜ bardziej konkretne rezultaty, którymi mogą być 
zainteresowani przyszli pracodawcy: zwiększają się umiejętności posługiwania 
się językami obcymi; większość wolontariuszy zdobywa doświadczenie 
w zakresie korzystania z urządzeń biurowych. W związku z tym pod koniec 
pobytu młodzi wolontariusze transgraniczni są bardziej niezaleŜni, 
odpowiedzialni, otwarci i kompetentni. Powoduje to, Ŝe wielu z nich chce 
powtórzyć to doświadczenie i ponownie poszukuje innych moŜliwości 
działalności wolontariackiej za granicą407. 
 
Wpływ na społeczeństwo 
Osobiste korzyści uzyskane dzięki doświadczeniu, jakim jest wolontariat 
transgraniczny, przekładają się na korzyści pod względem kapitału ludzkiego, 
który zapewnia produktywny wkład w kaŜdym kraju, zawodzie lub w przypadku 
kaŜdej inicjatywy zaangaŜowania obywatelskiego, do której przyczyniają się 
później wolontariusze. Lepsza znajomość języków obcych jest istotną częścią 
tego aspektu408. NiezaleŜnie od szczególnych cech poprzedniej nauki i rozwoju 
wolontariat ma pozytywny wpływ na kapitał ludzki pod względem zwiększenia 
zrozumienia i indywidualnej odpowiedzialności, poczucia solidarności, 
uczestnictwa i poszanowania róŜnic kulturowych409.  
 
Wolontariat transgraniczny wywiera róŜne skutki na społeczność przyjmującą. 
Przede wszystkim wolontariusze międzynarodowi nie są jedynie biernymi 
uczniami – przekazują równieŜ inną kultur ę. Poprzez kontakty, pracę 
i codzienne Ŝycie z ludźmi w kraju przyjmującym wolontariusze europejscy 
pozwalają zapoznać się z tradycjami i realiami społecznymi swojego kraju 
pochodzenia. Ich obecność powoduje, Ŝe ludzie zdają sobie sprawę, iŜ Europa 
jest ojczyzną wszelkiego rodzaju interesujących, ciekawych i przystępnych 
ludzi, którzy poza istniejącymi róŜnicami kulturowymi są bardzo podobni410. To 
samo dotyczy wpływu na społeczeństwo wysyłające. W rzeczywistości moŜna 
by podjąć więcej wysiłków, aby wykorzystać wolontariuszy, którzy powrócili, 
do propagowania europejskiej aktywnej postawy obywatelskiej 
i zaangaŜowania obywatelskiego młodzieŜy. 
                                                      
407  Rozmowa z byłą włoską wolontariuszką EVS w Danii, 31.3.2010; polską wolontariuszką EVS we 

Włoszech, 21.4.2010; kierownikiem ds. programów dotyczących tworzenia sieci międzynarodowych i 
wymiany wolontariuszy w organizacji pozarządowej „Lunaria”, 9.4.2010. 

408  Rozmowa z pracownikiemUfficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), Rzym, 22.3.2010. 
409  Rozmowa z koordynatorem wymian młodzieŜy w organizacji pozarządowej „Cantiere Giovani”, 

8.4.2010.  
410  Europejski urzędnik łącznikowy (była wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet – włoskiej 

Krajowej Federacji Ośrodków Wsparcia Wolontariatu, Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV), 
Bruksela, 14.4.2010. 
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Wpływ na organizacje przyjmujące, a takŜe wysyłające jest bardzo pozytywny. 
Wolontariuszy i pracowników wzbogacają nowe umiejętności, róŜne idee 
i kultury . W związku z tym organizacje angaŜują się w proces innowacji 
i modernizacji. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe kontakty bardzo często zdają 
egzamin, jeśli chodzi o czas ich trwania, a czasami powodują nawiązanie nowej 
współpracy międzynarodowej i powstanie nowych inicjatyw411. 
 
Uznawanie umiejętności 
We Włoszech nie ma spójnego systemu krajowego, który umoŜliwiałby 
zatwierdzanie i uznawanie przez uniwersytety lub pracodawców umiejętności 
i wiedzy zdobytych podczas pozaformalnego uczenia się412. Z certyfikatu 
Youthpass korzysta się wyłącznie w przypadku wolontariatu europejskiego 
i jest on mało znany. Na wniosek samych wolontariuszy wykorzystano go 
równieŜ w przypadku projektu pilotaŜowego AMICUS413. 
 
UNSC wydaje równieŜ uczestnikom programu słuŜby cywilnej za granicą 
zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez nich programu, które jednak 
nie potwierdza nabytych przez nich umiejętności. W ramach pojedynczych 
projektów moŜna ustalić z konkretnym uniwersytetem, Ŝe umiejętności nabyte 
przy realizacji projektu powinny zostać uznane za staŜ lub zaliczone jako część 
obowiązkowego programu studiów414. 
 
Jeśli chodzi o nieoficjalne uznawanie, uwaŜa się, Ŝe okres wolontariatu 
zagranicznego jest postrzegany jako atut przez potencjalnych pracodawców415. 
Dotyczy to z pewnością organizacji typu non-profit, w których poprzednie 
doświadczenie w zakresie wolontariatu europejskiego jest uznawane za wartość 
dodaną, zwłaszcza w przypadku projektów europejskich i pracy młodzieŜy416.  
 
Przeszkody 
NajwaŜniejszą przeszkodą jest nadal ograniczony dostęp do informacji  
dotyczących moŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego i ich 
                                                      
411  Rozmowa z opiekunem projektu AMICUS i pracownikiem ds. projektów Miedzynarodowej SłuŜby 

Obywatelskiej w UNSC– Krajowym Biurze ds. SłuŜby Cywilnej, Rzym, 25.3.2010. 
412  Więcej szczegółów: Ksenija Fonovic (CSVnet), VALUE: Italy National Report. Liverpool: VALUE – 

Volunteering and Lifelong Learning in Universities in Europe, 2009. 
http://www.valuenetwork.org.uk/Documents%20for%20Website/Resources%20and%20reports/Final%
20versions/Italy%20report%20-%20final.pdf [dostęp: 5.5.2010]. 

413  Rozmowa z byłą wolontariuszką w ramach projektu Amicus w Hiszpanii, Rzym, 30.3.2010. 
414  Circolare del 9/07/2004, Prot. 2626 del Ministero dell’Interno, Riconoscimento crediti formativi 

universitari a coloro che svolgono il Servizio Civile Legge 64/2001. 
415  Europejski urzędnik łącznikowy (była wolontariuszka EVS w Chorwacji) w CSVnet – włoskiej 

Krajowej Federacji Ośrodków Wsparcia Wolontariatu, Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV), 
Bruksela, 14.4.2010. 

416  Rozmowa z byłym belgijskim wolontariuszem EVS we Włoszech, 31.3.2010. 
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pozytywnych skutków. Zachętą do podjęcia działalności wolontariackiej za 
granicą są najczęściej kontakty nieformalne i osobiste doświadczenie – pomysł 
ewentualnej działalności wolontariackiej za granicą najczęściej powstaje przy 
osobistym kontakcie z osobą, która ma takie doświadczenie. MoŜliwość ta jest 
dostępna dla studentów uniwersytetów lub młodych ludzi pochodzących 
z dobrze wykształconych rodzin miejskich lub mających inne powiązania 
społeczne, polityczne, kulturowe lub środowiskowe, lecz nie mają jej duŜe 
segmenty młodzieŜy – zwłaszcza te osoby, które zaniechały edukacji szkolnej 
w bardzo młodym wieku.  
 
Obawy o własne perspektywy przyszłego zatrudnienia mogą zniechęcać do 
uczestnictwa w programie wolontariatu transgranicznego. W kontekście 
włoskim istotnym czynnikiem w tym przypadku jest rodzina. Dobrze 
wykształcone rodziny mieszkające w miastach wspierają zdobywanie 
doświadczenia międzynarodowego, takŜe finansowo, jeśli zachodzi taka 
konieczność, poniewaŜ postrzegają je jako inwestycję w przyszłość zawodową 
swoich dzieci417. Z drugiej strony, poniewaŜ ograniczony dostęp do włoskiego 
rynku pracy często wiąŜe się z kontaktami osobistymi, wielu młodych ludzi 
(i ich rodziny) uwaŜa długoterminową nieobecność za ryzyko. Z tego powodu 
bardziej atrakcyjne mogą wydawać się obozy wolontariackie. 
 
Przeszkodę stanowić moŜe brak funduszy: w przypadku obozów 
wolontariackich i podobnych moŜliwości konieczna jest znaczna kwota 
środków. Dodatki przyznawane w ramach projektów wolontariatu europejskiego 
i AMICUS są często uwaŜane za niewystarczające418. Obywatele państw 
trzecich napotykają równieŜ przeszkodę prawną we Włoszech – status 
wolontariusza nie jest wyraźnie uznawany za wystarczającą podstawę prawną, 
w związku z czym nie moŜna uzyskać wizy. Na skutek działalności 
lobbystycznej agencji krajowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stworzyło 
specjalną wizę „missione/V” dla wolontariuszy w ramach wolontariatu 
europejskiego. 
 
Słabość lokalnych organizacji wolontariackich jest następną przeszkodą dla 
większego upowszechnienia się wolontariatu transgranicznego. Wzięcie pełnej 
odpowiedzialności za młodego nieznanego człowieka jest postrzegane jako zbyt 
duŜe obciąŜenie dla niewielkich organizacji, które często nie dysponują 
opłacanym personelem, mają niestabilne fundusze, nieodpowiednie 
pomieszczenia lub niewielu wolontariuszy pracujących codziennie. 
 

                                                      
417  Rozmowa z prezesem Eurodesk Włochy, Rzym, 9.4.2010. 
418  Była wolontariuszka w ramach projektu AMICUS we Francji, Rzym, 30.3.2010; była wolontariuszka 

w ramach projektu Amicus w Hiszpanii, Rzym, 30.3.2010. 
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Wnioski 
Działalność wolontariacka na szczeblu lokalnym ma we Włoszech długą 
i ugruntowaną tradycję. Publiczne uznanie wartości wolontariatu, definicja 
działalności wolontariackiej i zasady dotyczące organizacji wolontariackich 
określono w specjalnej ustawie (ustawa ramowa 266/91). Ramy prawne nie 
uwzględniają jednak wolontariuszy krajowych działających w organizacjach 
innych niŜ organizacje wolontariackie w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
i wolontariuszy transgranicznych, którzy zazwyczaj otrzymują dodatek (podczas 
gdy zgodnie z prawem dopuszczalny jest wyłącznie zwrot kosztów bieŜących 
poniesionych na konkretne działania) i przewaŜnie równieŜ pracują 
w organizacjach innych rodzajów. 
 
Propagowanie wolontariatu wśród młodzieŜy jest we Włoszech istotnym 
problemem, poniewaŜ jedynie niewielka część wolontariuszy nie ukończyła 
jeszcze 30 roku Ŝycia. We Włoszech dostępne są dwa istotne programy 
mobilności transgranicznej: wolontariat europejski i słuŜba cywilna za granicą. 
Ponadto róŜne organizacje z trzeciego sektora oferują obozy wolontariackie 
i międzynarodowe pobyty wolontariackie.  
 
Wolontariat w innym kraju pozostaje moŜliwością, która jest w niewielkim 
stopniu dostępna dla wielu młodych ludzi. Uczestnicy najwaŜniejszych 
programów wolontariatu transgranicznego – wolontariatu europejskiego, słuŜby 
cywilnej za granicą, projektów AMICUS, obozów wolontariackich, projektów 
wolontariackich prowadzonych przez organizacje z trzeciego sektora – to 
przewaŜnie młodzi ludzie z miasta, posiadający wykształcenie uniwersyteckie i 
pochodzący z wyŜszej klasy społecznej. Często kieruje nimi chęć rozwoju 
osobistego oraz zdobycia pewności siebie oraz umiejętności przydatnych 
w przyszłym Ŝyciu zawodowym. Są to osoby w wieku powyŜej 24 lat, które 
zazwyczaj decydują się na skorzystanie z takiej moŜliwości z własnej inicjatywy 
i dzięki osobistym kontaktom. Wolontariat europejski jest jedynym programem, 
który usiłuje zapewnić uwzględnienie młodzieŜy mającej mniejsze szanse.  
 
Dostęp utrudnia brak informacji – na duŜych terenach (zwłaszcza regiony 
południowe, niewielkie miasta i obszary wiejskie) nie ma organizacji 
wysyłających / przyjmujących i punktów informacyjnych. Ponadto w Ŝadnej 
polityce instytucjonalnej nie ma wzmianki o wolontariacie transgranicznym jako 
cennym atucie młodzieŜy. Umiejętności nabyte podczas pozaformalnego 
uczenia się nie są oficjalnie uznawane. Kiedy jednak dana osoba zostanie juŜ 
wolontariuszem europejskim, wszystko idzie stosunkowo sprawnie. Programy 
są ogólnie dobrze zorganizowane; nie ma znacznych przeszkód utrudniających 
obywatelom UE przyjazd do Włoch w celu podjęcia działalności 
wolontariackiej, jedynie dodatki są w niektórych przypadkach uznawane za 
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niewystarczające. Młodzi ludzie oceniają to doświadczenie zdecydowanie 
pozytywnie. Jest to potęŜne źródło rozwoju osobistego i moŜliwość zwiększenia 
umiejętności Ŝyciowych, językowych i międzykulturowych.  
 
Wykaz przeprowadzonych rozmów 
 
Nr Nazwisko Imię  Stanowisko Instytucja Forma 

rozmowy 
Data 
rozmowy 

1. Borgogno Roberta Pracownik ds. 
projektów 
europejskich 
i koordynator 
CSVnet ds. 
wolontariatu 
europejskiego 
i mobilności 
młodych 
wolontariuszy 
europejskich  

„Celivo” – 
Ośrodek 
Wsparcia 
Wolontariatu 
w prowincji 
Genua, Genua, 
Włochy 

e-mail 2.4.2010 

2. Cortese Vanessa Była włoska 
wolontariuszka 
EVS w Danii 

- e-mail 6.4.2010 

3. De Cicco Raffaele Pracownik  UNSC – Krajowe 
Biuro ds. SłuŜby 
Cywilnej, Rzym, 
Włochy. 

osobista 22.3.2010 

4. Di Pietro Davide  Kierownik ds. 
programów 
dotyczących 
tworzenia sieci 
międzynarodo-
wych i wymiany 
wolontariuszy 

Organizacja 
pozarządowa 
„Lunaria”, Rzym, 
Włochy 

e-mail 9.4.2010 

5. Gazzoli Tiziano Były włoski 
wolontariusz 
EVS w Szwecji 

- e-mail 6.4.2010 

6. Hoh Chee-Mei Pracownik ds. 
projektów EVS 
(były 
wolontariusz 
EVS z Belgii)  

CESVOV – 
Ośrodek 
Wsparcia 
Wolontariatu 
w Varese, Varese, 
Włochy  

e-mail 31.3.2010 

7. Kowalska Magdalena Polska 
wolontariuszka 
EVS we 
Włoszech 

- telefo-
niczna 

21.4.2010 
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8. Lupo Francesca Opiekun 
projektu 
AMICUS 
i pracownik ds. 
projektów 
międzynarodow
ej słuŜby 
obywatelskiej  

UNSC – Krajowe 
Biuro ds. SłuŜby 
Cywilnej, Rzym, 
Włochy 

osobista 25.3.2010 

9. Lupoli Mario  Koordynator 
wymian 
młodzieŜy 

Organizacja 
pozarządowa 
„Cantiere 
Giovani”, Neapol, 
Włochy  

e-mail 8.4.2010 

10. Macchioni Stefania Europejski 
urzędnik 
łącznikowy 
(była włoska 
wolontariuszka 
EVS 
w Chorwacji) 

CSVnet – włoska 
Krajowa Federacja 
Ośrodków 
Wsparcia 
Wolontariatu, 
Europejskie 
Centrum 
Wolontariatu 
(CEV), Bruksela, 
Belgia  

Skype  14.4.2010 

11. Magi Ramon Prezes 
 

Eurodesk 
Włochy, Rzym, 
Włochy  

osobista 9.4.2010 

12. Marchiale Diego Były włoski 
wolontariusz 
EVS w 
Niemczech 

- e-mail 06.4.2010 

13. Pavanello Massimiliano Pracownik ds. 
promocji 

CESVOV – 
Ośrodek 
Wsparcia 
Wolontariatu, 
Varese, Włochy 

e-mail 1.4.2010 

14. Piganti Alessandra Pracownik ds. 
projektów 
międzynarodow
ej wymiany 
młodzieŜy 
 

Departament ds. 
Polityki 
dotyczącej Pokoju 
i Solidarności 
Międzynarodowej 
– gmina Ferrara, 
Ferrara, Włochy 

telefo-
niczna  

15.4.2010 

15. Trifoni Paola Kierownik 
programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu” 

Krajowa Agencja 
ds. MłodzieŜy – 
włoska agencja 
krajowa ds. 
programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Rzym, Włochy 

osobista 7.4.2010 
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16. Valentini Valentina  Była włoska 
wolontariuszka 
w ramach 
projektu 
AMICUS 
w Hiszpanii 

-  osobista 30.3.2010 

17. Vinzi Mattia  Prezes i 
załoŜyciel  

„ExisT” – 
organizacja 
byłych włoskich 
wolontariuszy 
EVS, Triest, 
Włochy  

e-mail  9.4.2010 

18. Visconti Carolina Była włoska 
wolontariuszka 
w ramach 
projektu 
AMICUS we 
Francji 

- osobista 30.3.2010 

 
Wykaz publikacji 
 
1. Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, Settimo Rapporto sul 

servizio civile in Italia. Impatto su collettività e volontari. Rzym: CNESC, 
2006. [Krajowa koordynacja organów słuŜby cywilnej, Siódme 
sprawozdanie dotyczące słuŜby cywilnej we Włoszech. Wpływ na 
wolontariuszy i społeczeństwo] 

2. Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu” 
Bruksela, 2010 r., http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_en.pdf 
[dostęp: 5.5.2010]. 

3. Fonovic, Ksenija (CSVnet), VALUE: Italy National Report. [VALUE – 
sprawozdanie krajowe dotyczące Włoch] Liverpool: VALUE – Volunteering 
and Lifelong Learning in Universities in Europe [VALUE – Wolontariat i 
uczenie się przez całe Ŝycie na uniwersytetach w Europie], 2009 r., 
http://www.valuenetwork.org.uk/Documents%20for%20Website/Resources%
20and%20reports/Final%20versions/Italy%20report%20-%20final.pdf 
[dostęp: 5.5.2010]. 

4. Riccardo Guidi (ed.), Rischiare politiche giovanili. Supplemento di 
Animazione Sociale, n. 2/2010. Turyn: Fondazione Volontariato e 
Partecipazione, 2010 r. [ZagroŜenia dla polityk dotyczących młodzieŜy. 
Suplement do Animazione Sociale]  

5. Istituto Nazionale di Statistica, Le organizzazioni di volontariato in Italia 
– anno 2003. Rzym, 2005 r., 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20051014_00/s
tatbreve_volontariato2003definitivo.pdf [dostęp: 6.5.2010]. [Krajowy 
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Instytut Statystyczny, Organizacje wolontariackie we Włoszech – rok 
2003] 

6. Ministero dell’ Interno, Circolare n. 18. Rzym: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, 2009 r., 
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1244/circ_18_2009%20Dem
ografici.pdf [dostęp: 22.4.2010]. [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
„Komunikat nr 18”] 

 
 
Wykaz aktów prawnych 
 
1. Circolare del 9/07/2004, Prot. 2626 del Ministero dell’Interno 

Riconoscimento crediti formativi universitari a coloro che svolgono il 
Servizio Civile Legge 64/2001 [Komunikat Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, 9/07/2004, Prot. 2626 w sprawie uznawania ocen 
uniwersyteckich osób pełniących Krajową SłuŜbę Cywilną zgodnie 
z ustawą 64/2001] 

2. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lipca 
2009 r. dotyczący wytycznych w celu skuteczniejszej transpozycji 
i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii 
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 
terytorium państw członkowskich (COM (2009) 313 wersja ostateczna). 

3. Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie 
warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania 
studiów, udziału w wymianie młodzieŜy szkolnej, szkoleniu bez 
wynagrodzenia lub wolontariacie (2004/114/WE). 

4. Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154 Attuazione della direttiva 
2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi 
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito 
o volontariato [Rozporządzenie z mocą ustawy wprowadzające w Ŝycie 
dyrektywę 2004/114/WE w sprawie warunków przyjmowania obywateli 
państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie 
młodzieŜy szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie] 

5. Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero [Rozporządzenie z mocą ustawy w sprawie imigracji i 
norm dotyczących statusu obcokrajowców] 

6. Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ‘Attuazione della direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari 
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri’. 
[Rozporządzenie z mocą ustawy wprowadzające w Ŝycie dyrektywę 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
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swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich] 

7. Legge 11 agosto 1991, n. 266 ‘Legge quadro sul volontariato’. [ustawa 
ramowa o wolontariacie]  

8. Legge 26 febbraio 1987, n. 49 ‘Nuova disciplina della cooperazione 
dell'Italia con i paesi in Via di sviluppo’. [ustawa „Nowe zasady 
współpracy Włoch z krajami rozwijającymi się”]  

9. Legge 6 marzo 2001, n. 64 ‘Istituzione del servizio civile nazionale’. 
[ustawa „Utworzenie Krajowej SłuŜby Cywilnej”] 

10. Legge 7 dicembre 2009, n. 383 ‘Disciplina delle associazioni di 
promozione sociale’. [ustawa „Zasady dotyczące organizacji wsparcia 
społecznego”] 

 
 
Lista stron internetowych 
 
1. Agape centro ecumenico, Il campolavoro, 

http://www.agapecentroecumenico.org/sito/index.php?name=EZCMS&m
enu=200&page_id=2 [dostęp: 6.5.2010]. [Centrum Ekumeniczne Agape, 
„Obóz wolontariacki”] 

2. EURES, Living and working conditions – Italy [„Warunki Ŝycia i pracy – 
Włochy”] http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=9166&acro=living&lang= 
en&parentId=7849&countryId=IT&living= [dostęp: 22.4.2010]. 

3. IBO Italia, Come partecipare, Ferrara, http://www.iboitalia.org/it/campi-
di-lavoro/iscrizione [dostęp: 6.5.2010].[„Jak wziąć udział”] 

4. Lunaria, Come partecipare, http://www.lunaria.org/come_partecipare.pdf 
[dostęp: 6.5.2010].[„Jak wziąć udział”] 

5. Lunaria, Voluntary Work Camps [„Obozy wolontariackie”], Rzym, 
http://www.lunaria.org/eng/workcamps.html [dostęp: 12.4.2010]. 

6. Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali, Politiche 
Giovanili, Pari Opportunità, Immigrazione, Sport, Contributi per la 
realizzazione di progetti di scambio culturali di giovani, Neapol, 2010, 
http://www.politichesociali.regione.campania.it/index.cfm?id=1332 
[dostęp: 5.5.2010]. [Region Kampania, Departament ds. Polityki 
Społecznej, Polityki dotyczącej MłodzieŜy i Równych Szans, „Publiczne 
zaproszenie do składania ofert – MłodzieŜowe wymiany kulturowe”] 

7. Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Il Servizio civile all’estero, Rzym, 
2010 r., http://www.serviziocivile.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=42 
[dostęp: 6.5.2010]. [Krajowe Biuro ds. SłuŜby Cywilnej, „SłuŜba cywilna za 
granicą”]  

8. Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Progetto pilota europeo „Amicus”. 
Rzym, 2008, http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=235 [dostęp: 
6.5.2010]. [Europejski projekt pilotaŜowy AMICUS] 
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9. Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Trattamento previdenziale ed 
assicurativo. Rzym, 2009 r., http://www.serviziocivile.it/FAQ/Default. 
aspx?section=65&Argomento=149&ArgomentoText=12+-
+TRATTAMENTO+PREVIDENZIALE+ED+ASSICURATIVO#domanda
2 [dostęp: 6.5.2010]. [„System zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń 
społecznych”] 

10. Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Volontari 2006. Rzym, 2007, 
http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data/8a707fe6-5e5d-42ed-9c35-
31d8bb471c62_SCNcifreVOLONTARI06.pdf [dostęp: 5.5.2010]. 
[„Wolontariusze w 2006 r.”] 

11. Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Volontari 2007. Rzym, 2008, 
http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data/9daeb063-e6a2-4900-b8f8-
610771e5fc2e_SCNcifreVOLONTARI07.pdf [dostęp: 5.5.2010]. 
[„Wolontariusze w 2007 r.”] 

12. Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Volontari 2008, Rzym, 2009, 
http://www.serviziocivile.it/Contenuti/?PageID=244 [dostęp: 5.5.2010]. 
[„Wolontariusze w 2008 r.”] 
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ZAŁ ĄCZNIK 3 
 
Studium przypadku: Niemcy  
 
W Niemczech transgraniczna działalność wolontariacka młodych ludzi jest 
dobrze rozwinięta, poniewaŜ pobyty zagraniczne w młodym wieku są uznawane 
za poŜądane, zwłaszcza ze względu na umiejętności z zakresu języków obcych. 
Z drugiej strony młodzi Niemcy są przyzwyczajeni do uczestnictwa 
w inicjatywach społecznych, a ponadto działalność wolontariacka w kraju ma 
dobrze zakorzenioną tradycję. Praca wolontariacka jest aprobowana i wspierana 
społecznie, takŜe na szczeblu politycznym. 
 
W rzeczywistości to właśnie podczas niemieckiego przewodnictwa w UE po raz 
pierwszy w europejskim programie działań pojawiła się koncepcja utworzenia 
wolontariatu europejskiego dla młodzieŜy419. Niemiecka definicja wolontariatu 
jest jednak dość szczególna i odnosi się równieŜ do innych polityk Niemiec, 
zwłaszcza polityki obrony, edukacji i polityki dotyczącej rynku pracy. 
 
W niniejszym studium przypadku przyglądamy się bliŜej Dolnej Saksonii 
(Niedersachsen) na północnym zachodzie, która jest jednym z największych 
z 16 landów niemieckich. Rozmowy przeprowadzono w organizacji wysyłającej 
w Hildesheim i w miarę moŜliwości przedstawiono konkretne dane. PrzewaŜa 
jednak perspektywa krajowa, poniewaŜ regulacje i fundusze federalne 
wyznaczają wspólne ramy działalności wolontariackiej w Niemczech. 
 
Postrzeganie wolontariatu 
W szczegółowym sprawozdaniu parlamentarnej komisji badawczej w sprawie 
przyszłego zaangaŜowania obywatelskiego przedstawionym niemieckiemu 
Bundestagowi (parlament federalny) działalność wolontariacka jest 
zdefiniowana jako określona forma zaangaŜowania obywatelskiego na rzecz 
dobra publicznego, wspierana przez państwo i wykonywana przez młodzieŜ 
w zorganizowanych ramach programów krajowych i międzynarodowych 
(zob. poniŜej). Działalność wolontariacka ma specjalny status prawny 
zagwarantowany przez państwo, a jej organizatorzy otrzymują dotacje publiczne 
z federalnego budŜetu przeznaczonego na politykę dotyczącą dzieci i młodzieŜy. 

                                                      
419  Roland Becker, Heike Brandes, Ulrich Bunjes i Werner Wüstendörfer, Lern- und Bildungsprozesse im 

Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND für Europa, 2000 r., s. II. Dostępne w internecie pod 
adresem: http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-965/special1.pdf. Uwaga: tłumaczenia 
tytułów źródeł niemieckich na język polski znajdują się w bibliografii na końcu sprawozdania 
dotyczącego studium przypadku. 
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Nie oznacza ona płatnego zatrudnienia i nie jest częścią szkolenia zawodowego 
ani studiów420. 
 
ChociaŜ wolontariat jest nadal w głównej mierze postrzegany jako zajęcie 
młodzieŜy (osoby zatrudnione raczej składają datki na działalność 
charytatywną), naleŜy zauwaŜyć, Ŝe „działalność wolontariacka” 
(Freiwilligendienst) nie jest juŜ toŜsama z „działalnością wolontariacką 
młodzieŜy” (Jugendfreiwilligendienst). Rozpoczęto realizację inicjatyw, które 
mają na celu wsparcie wolontariatu wśród osób ze wszystkich pokoleń421. 
W dalszej części okaŜe się jednak, Ŝe decyzja o rozpoczęciu działalności 
wolontariackiej w powyŜszym znaczeniu jest nadal w znacznym stopniu 
umotywowana dąŜeniem do zwiększenia szans dalszego kształcenia i kariery.  
 
PowyŜsza definicja sygnalizuje istotną cechę niemieckiej koncepcji 
wolontariatu, a mianowicie jego charakter funkcjonalny. Definicje działalności 
wolontariackiej zakładają, Ŝe decydującą cechą tego rodzaju działalności są jej 
zasady instytucjonalne, a nie wolna wola uczestników. Ponadto, poniewaŜ musi 
ona być prowadzona w ramach określonego programu krajowego lub 
międzynarodowego, jest to działalność prowadzona w pełnym wymiarze 
godzin przez określony czas (zazwyczaj jeden rok). 
 
Tymczasem z tych samych zasad mogą korzystać młodzi męŜczyźni, dla 
których jest ona obowiązkowa jako słuŜba cywilna, a zatem w niektórych 
przypadkach element wolnej woli moŜe nie występować. W Niemczech młodzi 
męŜczyźni w wieku od 18 do 23 lat są powoływani do wojska w celu odbycia 
dziewięciomiesięcznej obowiązkowej słuŜby wojskowej (Wehrpflicht), lecz 
istnieje moŜliwość odmowy z przyczyn światopoglądowych. Osoby 
odmawiające słuŜby wojskowej ze względu na przekonania 
(Kriegdienstverweigerer) muszą odbyć słuŜbę społeczną (Sozialdienst) o takim 
samym czasie trwania422. 
 
Sozialdienst nie jest tym samym co Freiwilligendienst, poniewaŜ tę ostatnią 
moŜe wykonywać kaŜda kwalifikująca się młoda osoba z własnej woli, lecz 
osoby odmawiające słuŜby wojskowej ze względu na przekonania mogą 
równieŜ wykonywać Sozialdienst w ramach Freiwilligendienst. Innymi słowy, 
posiadają one taki sam status jak inni uczestnicy niektórych programów 

                                                      
420  Deutscher Bundestag, Bericht der Enquete-Kommission, Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements, 

Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Berlin, 2002 
(14. Wahlperiode), s. 119. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/089/1408900.pdf [dostęp: 11.2.2010].  

421  Philipp Stemmer, Freiwilligendienste in Deutschland. Eine Expertise zur aktuellen Landschaft der 
Inlands- und Auslandsfreiwilligendienste in Deutschland im Auftrag des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB). Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2009 r., s. 4. 
http://www.wzb.eu/zkd/zcm/zeng/pdf/expertise_stemmer-zze.pdf [dostęp: 10.2.2010]. 

422  Rozmowa z kierownikiem regionalnym ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
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wolontariackich, a jednocześnie spełniają swój obowiązek. Uczestnicy tacy nie 
są objęci naszą definicją wolontariatu, a jednak są zazwyczaj uwzględniani 
w liczbie uczestników programów. 
 
MoŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego dla młodzieŜy 

Podobnie jak na innych obszarach Europy rozwój transgranicznej działalności 
wolontariackiej zbiegł się ze zniesieniem obowiązkowej słuŜby wojskowej dla 
młodych męŜczyzn423 (zanim została ona ostatecznie przywrócona w momencie 
największego nasilenia zimnej wojny)424. Wiele niemieckich organizacji 
tworzących i koordynujących międzynarodowe młodzieŜowe obozy 
wolontariackie, które początkowo miały na celu pomoc w odbudowie, 
zwiększeniu wzajemnego zrozumienia Europejczyków i rozwoju kierunków 
demokratycznych, zostało załoŜonych w okresie powojennym425. 
 
Niemieckie programy wymiany transgranicznej, które ostatecznie równieŜ 
objęły wymianę wolontariuszy, takŜe w pewnej mierze powstały po II wojnie 
światowej, a ich celem było doprowadzenie do zbliŜenia z krajami 
sąsiadującymi, takimi jak Francja, Polska (od 1990 r.) i Czechy. Te dwustronne 
partnerstwa mają znaczenie symboliczne, chociaŜ faktyczny zasięg wymian 
wolontariuszy w ramach tych programów (odrębnych od wolontariatu 
europejskiego (EVS) i niemieckich programów krajowych) wymiany młodzieŜy 
jest niewielki i dochodzi do nich wyłącznie w ramach partnerstwa niemiecko-

francuskiego i niemiecko-czeskiego426.  
 
Ogólnie w Niemczech moŜna wyróŜnić dwie ogólne kategorie działalności 
wolontariackiej. Po pierwsze, istnieją programy, takie jak wolontariat europejski 
(EVS) lub niemieckie programy krajowe, dla których prawem właściwym jest 
prawo publiczne, a zatem są nazywane programami „regulowanymi”. Tę 
działalność wolontariacką reguluje specjalna ustawa (co przedstawiono poniŜej). 
Z drugiej strony, istnieją tzw. inicjatywy „nieregulowane”, które podlegają 
                                                      
423  Ibid. 
424  Peter Hofmann, Background of International Voluntary Service [Tło historyczne wolontariatu 

międzynarodowego] w Tony Geudens (ed.), International Voluntary Service [Wolontariat międzynarodowy]. 
T-kit No. 5. Strasburg: Rada Europy i Komisja Europejska, 2002 r., s. 12. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/5/tkit5.pdf 

425  Jedną z największych i najstarszych takich organizacji jest ijgd – Internationale Jugendgemeinschaftdienste 
(Międzynarodowe SłuŜby Wspólnotowe MłodzieŜy) załoŜona w 1949 r. Organizacja ta oferuje rocznie około 
120 międzynarodowych obozów wolontariackich (dla osób w wieku od 16 do 26 lat, na od 2 do 4 tygodni) 
w Niemczech, co odpowiada około 20% niemieckiego „rynku” obozów wolontariackich. Wysyła równieŜ 
uczestników niemieckich do obozów za granicą organizowanych przez organizacje partnerskie. 
Międzynarodowe SłuŜby Wspólnotowe MłodzieŜy ijgd, Kim jesteśmy i czym się zajmujemy [ulotka]. 2007 r., 
http://www.ijgd.de/fileadmin/user_upload/dokumente/ijgd_englisch_web.pdf [dostęp: 9.2.2010]; kierownik 
regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 

426  Rozmowa z pracownikiem ds. public relations, JUGEND für Europa – niemiecka agencja krajowa ds. 
programu „MłodzieŜ w działaniu”, Bonn, 5.2.2010; koordynatorem programów (wolontariat europejski 
– EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
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wyłącznie prawu prywatnemu i w odróŜnieniu od rodzaju pierwszego nie są 
zwykle dotowane przez państwo. Są one organizowane indywidualnie427 na 
podstawie porozumienia między organizacją wysyłającą i organizacją 
przyjmującą, a nie w ramach programu masowego wolontariatu. 
 
W przypadku regulowanych programów transgranicznych funkcjonujących 
w Europie młodzi Niemcy mogą wybierać spośród następujących głównych 
moŜliwości transgranicznych428: 

• wolontariat europejski dla osób w wieku od 18 do 30 lat oferowany przez 
Komisję Europejską i administrowany przez niemiecką agencję krajową 
ds. programu „MłodzieŜ w działaniu” („JUGEND für Europa”) w Bonn; 

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ – Rok Wolontariatu w SłuŜbie 
Społecznej); 

• Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ – Rok Wolontariatu w SłuŜbie 
Ekologicznej). 

 
FSJ i FÖJ są przeznaczone dla osób w wieku od 16 do 26 lat, które ukończyły 
obowiązkową edukację szkolną. W przeciwieństwie do innych wymienionych 
poniŜej programów regulowanych, są to programy prawdziwej wymiany, a nie 
jedynie programy wysyłania osób, poniewaŜ umoŜliwiają przyjazd do Niemiec 
równieŜ wolontariuszom zagranicznym. Są to jednak przede wszystkim 
programy krajowe. Program FSJ został prawnie utworzony w 1964 r. Był on 
kilkakrotnie odnawiany i dodawano do niego nowe dziedziny, takie jak 
środowisko (FÖJ, 1987 r.), sport, opieka zdrowotna, kultura, opieka nad 
zabytkami itd. Wolontariusze zazwyczaj są umieszczani na okres jednego roku 
(najkrótszy moŜliwy czas wynosi 6 miesięcy, najdłuŜszy – 18 miesięcy) 
w organizacji przyjmującej w Niemczech, lecz istnieje równieŜ moŜliwość 
zorganizowania tych pobytów za granicą (chociaŜ niekoniecznie w Europie)429. 
 
Aby jednak odbyć wolontariat za granicą, konieczny jest znaczny wkład 
finansowy samych wolontariuszy – zachęca się ich do tworzenia sieci 
sponsorów w celu zebrania kilku tysięcy euro, aby pokryć koszty 
wolontariatu430. W związku z tym program ten jest popularny wyłącznie wśród 

                                                      
427  Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee e.V., Internationale Freiwilligendienste. Bonn, 2009 r., s. 4. 

http://www.entwicklungsdienst.de/fileadmin/users/Publikationen_AKLHUE/2009/AK-LHUE_IFD_web.pdf 
[dostęp: 9.2.2010].  

428  Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee e.V., Fachkräfte in der personellen Entwicklungs zusammenarbeit. 
Freiwillige in internationalen Freiwilligendiensten. Statistische Übersicht zu Personalvermittlungen 2008. 
Bonn, 2009 r., s. 6. http://www.oneworld-jobs.org/fileadmin/users/Publikationen_AKLHUE/2009/Statistik-
UEbersicht-2008_web.pdf [dostęp: 12.2.2010].  

429  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
430  Rozmowa z pracownikiem ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 

Dokładne sumy niezbędnych funduszy róŜnią w zaleŜności od organizacji wysyłających, lecz w ijgd 
kwota ta wynosi 2400 EUR. 
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osób odmawiających słuŜby wojskowej ze względu na przekonania, poniewaŜ 
przysługuje im wyŜsze finansowanie państwowe z tytułu pełnionej przez nie 
słuŜby społecznej/wolontariackiej431 (zob. tabela 7). „Właściwy” wolontariusz 
otrzymuje natomiast dodatek miesięczny w kwocie 92 EUR w FSJ za granicą 
i 153 EUR miesięcznie w FÖJ za granicą, zaś osoba odmawiająca słuŜby 
wojskowej ze względu na przekonania otrzymuje do 421,50 EUR 
miesięcznie432, niezaleŜnie od tego, gdzie postanowi ukończyć słuŜbę 
obowiązkową (stawka ta jest prawnie ustalona433).  
 
W ostatnich latach nastąpiła równieŜ intensyfikacja wolontariatu zagranicznego 
lub wolontariatu na rzecz rozwoju w państwach trzecich434. Od 2008 r. 
Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) prowadzi 
specjalną inicjatywę zwaną „weltwärts”, której ambitnym celem jest wysyłanie 
ok. 10 000 wolontariuszy rocznie. Ta działalność wolontariacka trwa od 6 do 24 
miesięcy i zazwyczaj odbywa się w Ameryce Łacińskiej, Afryce lub Azji435. 
 
Od 2009 r. młodzi Niemcy mogą korzystać z szansy, jaką daje program 
„kulturweit ” utworzony przez niemiecką komisję UNESCO (wspierany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych) i polegający na wykonywaniu działalności 
wolontariackiej przez 6 do 12 miesięcy w niemieckich placówkach kulturalnych 
i oświatowych za granicą (takich jak szkoły niemieckie, biura Goethe-Institut 
itp.). Większość tych pobytów ma miejsce w krajach rozwijających się, lecz 
moŜliwe są równieŜ pobyty w krajach sąsiadujących w Europie Wschodniej, 
Środkowej i Południowej. Program ten jest uznawany za FSJ za granicą, chociaŜ 
moŜe on być bardziej atrakcyjny ze względu na lepsze finansowanie436. 
Zarówno program „weltwärts”, jak i „kulturweit” został stworzony na wzór 
wolontariatu europejskiego (EVS), zwłaszcza pod względem działań 
przygotowawczych, lecz w tym przypadku są to wyłącznie programy wysyłania 
wolontariuszy, a nie wzajemne transgraniczne ich wymiany437. 
 
                                                      
431  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 

Finansowanie wolontariatu przez państwo w 2009 r., zob. teŜ: Stemmer, s. 26. 
432  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
433  Verordnung über die Gewährung eines Zuschusses für die Kosten eines anerkannten 

Kriegdienstverweigerers. 2002 r., Teil I Nr 54, § 3. 
434  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
435  W 2009 r. wysłano 3525 osób: weltwärts – Der Freiwilligendienst des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Zahlen und Fakten zu weltwärts. Bonn, BMZ, 2010 
r., http://www.weltwaerts.de/presse/index.html [dostęp: 10.2.2010].  

436  Kulturweit – der Freiwilligendienst des Auswärtigen Amts, Programmleistungen, Einsatzstellen, „Einsatzländer 
9_2010. Berlin, UNESCO-Kommission, 2010 r., 
http://www.kulturweit.de/programm/programmleistungen.html#c64, 
http://www.kulturweit.de/programm/einsatzstellen.html, 
http://www.kulturweit.de/fileadmin/user_upload/pdf/L%C3%A4nderliste_kulturweit_03_2010.pdf [dostęp: 
11.2.2010]. 

437  Pracownik ds. public relations, JUGEND für Europa, Bonn, 5.2.2010. 
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Ponadto istnieje specjalny program przeznaczony wyłącznie dla młodych 
męŜczyzn, którzy zamieniają słuŜbę wojskową na słuŜbę społeczną – Anderer 
Dienst im Ausland (ADiA – alternatywna słuŜba za granicą). Jednocześnie 
osoby odmawiające słuŜby wojskowej ze względu na przekonania mogą w tym 
celu równieŜ skorzystać z FSJ, FÖJ, „weltwärts”, „kulturweit” lub DJiA i MaZ 
(przedstawione poniŜej), poniewaŜ wszystkie te programy są uznawane 
w Niemczech za substytut słuŜby wojskowej pod warunkiem zapisu przed 23. 
rokiem Ŝycia.  
 
Nieregulowana działalność wolontariacka, która umoŜliwia wyjazd do innych 
krajów UE, obejmuje: 

• obozy wolontariackie – wolontariat krótkoterminowy; 
• Diakonisches Jahr im Ausland (DJiA); 
• inną prowadzoną na niewielką skalę międzynarodową działalność 

wolontariacką prowadzoną w społecznościach, kościołach lub 
organizacjach pozarządowych. 

 
Podstawowe informacje o obozach wolontariackich przedstawiono juŜ 
w skrócie, natomiast DJiA  jest inicjatywą dotyczącą pracy młodzieŜy 
realizowaną przez niemiecki Kościół ewangelicki (w rzeczywistości jej forma 
lokalna zainspirowała utworzenie FSJ438). Pobyty osób w wieku od 18 do 30 lat 
mogą być organizowane zarówno w Europie, jak i poza nią. Praca społeczna 
trwa od 9 do 12 miesięcy. Stowarzyszenie wsparcia DJiA moŜe zapewnić 
pomoc finansową umoŜliwiającą młodzieŜy uczestnictwo439. W niektórych 
przypadkach działalność moŜe być wspierana wewnętrznie w ramach FSJ/ FÖJ, 
wolontariatu europejskiego lub „weltwärts”. W przeciwnym razie konieczny jest 
wkład wolontariusza440. Dla katolików prowadzony jest program MissionarIn 
auf Zeit (MaZ – Misjonarz tymczasowy) umoŜliwiający odbycie wolontariatu 
w katolickich misjach w Niemczech lub krajach rozwijających się441. 
 
Status prawny i gwarancje dla wolontariuszy 
W Niemczech istnieje specjalna ustawa określająca ramy krajowych programów 
wolontariackich FSJ i FÖJ – ustawa o wsparciu młodzieŜowej działalności 
wolontariackiej (Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten)442. 
Początkowo były one regulowane dwiema róŜnymi ustawami, poniewaŜ 
program FÖJ został utworzony później, lecz w 2008 r. zostały one połączone. 
                                                      
438  Stemmer, s. 12. 
439  Evangelische Freiwilligendienste für junge Menschen – Diakonisches Jahr im Ausland. Hanower: 

Evangelische Freiwilligendienste für junge Menschen, 2010 r., http://www.djia.de/ [dostęp: 12.2.2010].  
440  Internationale Freiwilligendienste, s. 6. 
441  MaZ – MissionarIn auf Zeit, Was ist MaZ?. Diemelstadt-Wethen, 2010 r., http://missionarin-auf-

zeit.de/relaunch/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=9 [dostęp: 12.2.2010]. 
442  Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendienste. 2008, Teil I Nr 19.  
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Ustawa podsumowuje środki wsparcia działalności wolontariackiej, dzięki 
czemu wolontariusze działający w kraju i za granicą mają w Niemczech 
specjalny status pod pewnymi względami podobny do statusu pracowników443. 
 
Zgodnie z § 2 tej ustawy wolontariusze (Freiwillige) są określani jako osoby, 
które ukończyły obowiązkową naukę szkolną, lecz nie osiągnęły 27. roku Ŝycia 
i podejmują nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin o czasie trwania od 
6 do 24 miesięcy poza kształceniem zawodowym. Pomimo wykonywania 
nieodpłatnej pracy mogą one otrzymać zakwaterowanie, wyŜywienie, odzieŜ 
roboczą (lub kwoty stanowiące ich równowartość) i środki na własne wydatki. 
Dodatki te w przeliczeniu na gotówkę nie mogą przekraczać 6% maksymalnych 
zarobków w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego444. 
 
Praca musi być zorganizowana przez organizację uznawaną przez odpowiedni 
organ regionalny (Land) za organizatora FSJ/ FÖJ, a w przypadku wolontariatu 
transgranicznego za organizatora FSJ/FÖJ za granicą (§10). Ustawa (§2) za 
wolontariuszy uznaje równieŜ młodych ludzi uczestniczących w szkoleniu jako 
przygotowaniu do FSJ/FÖJ za granicą (jeŜeli jednocześnie nie prowadzą 
działalności płatnej), a zatem otrzymują oni te same gwarancje i świadczenia. 
 
Do celów zabezpieczenia społecznego wolontariusze pracujący w pełnym 
wymiarze godzin w ramach FSJ/FÖJ, wolontariatu europejskiego, „weltwärts” 
lub osoby odmawiające słuŜby wojskowej ze względu na przekonania są 
określane jako osoby pozostające na utrzymaniu do 25. (lub w niektórych 
przypadkach nawet do 27.) roku Ŝycia. Rodzice dzieci w wieku do 18 lat 
otrzymują miesięczny zasiłek na dziecko (obecnie od 184 EUR miesięcznie)445. 
JeŜeli jednak starsze dziecko nadal kształci się zawodowo lub podejmuje 
działalność wolontariacką w pełnym wymiarze godzin, dodatek moŜe być 
wypłacany do 25. roku Ŝycia446.  
 
Ubezpieczenie młodych niemieckich wolontariuszy transgranicznych, którzy 
wcześniej nie pracowali, jest łatwo ustalane. Wolontariusze w ramach FSJ/FÖJ 
nie opłacają ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego ani specjalnego 
niemieckiego ubezpieczenia pielęgnacyjnego447. Co do opieki zdrowotnej 

                                                      
443  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
444  Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten. 
445  Bundesagentur für Arbeit, Erhöhung des Kindergeldes ab Januar 2010. Norymberga, 2010 r., 

http://www.arbeitsagentur.de/nn_26532/zentraler-Content/A09-Kindergeld/A091-steuerrechtliche-
Leistungen/ Allgemein/Wichtige-Aenderungen-KG.2010.html [dostęp: 10.2.2010].  

446  Einkommensteuergesetz, 2002, §32; Bundeskindergeldgesetz, 2002, § 2. 
447  Zob. Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch Fünftes Buch, 2002 r., §7. Gesetzliche 

Rentenversicherung, Sozialgesetzbuch Sechstes Buch, 2002 r., §5; Soziale Pflegeversicherung, 
Sozialgesetzbuch Elftes Buch, 2001 r., §25. Ubezpieczenie opiekuńcze obejmuje wydatki na opiekuna lub 
pobyt w domu opieki w razie zaistnienia takiej potrzeby w podeszłym wieku lub z powodu złego stanu zdrowia. 
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i pielęgnacyjnej, wolontariusze, którzy nie otrzymują środków finansowych 
(środków na wydatki własne, dodatków na zakwaterowanie i wyŜywienie), są 
ubezpieczeni jako osoby pozostające na utrzymaniu swoich rodzin 
(ubezpieczenie rodzinne), a ich ubezpieczenie emerytalne pokrywa w całości 
organizacja przyjmująca. Większość wolontariuszy w ramach FSJ/ FÖJ 
otrzymuje jednak środki finansowe i w tym przypadku wszystkie składki na 
ubezpieczenie są potrącane z tych dodatków448. Jak opisano w studium 
przypadku dotyczącym wolontariatu europejskiego, wolontariusze europejscy są 
ubezpieczani oddzielnie przez agencję wykonawczą. Ponadto Niemcy mają 
specjalną umowę z KE, na mocy której agencja wykonawcza opłaca równieŜ 
składki na ubezpieczenie opiekuńcze niemieckim wolontariuszom EVS, co ma 
zapewnić brak przerw w ich uczestnictwie w systemie ubezpieczenia 
opiekuńczego449. 
 
Jako środek wsparcia pracownicy słuŜby publicznej mogą wziąć do 24 miesięcy 
niepłatnego urlopu, aby ukończyć pracę w ramach FSJ lub FÖJ, a zatem nie 
muszą rezygnować z pracy ze względu na okres wykonywania działalności 
wolontariackiej w pełnym wymiarze godzin450. Korzystanie z tych przepisów 
prawa moŜe jednak okazać się trudne dla młodych ludzi, którzy byli wcześniej 
zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin. Działalność wolontariacka ma wpływ 
na ich status jako ubezpieczonych i moŜe zaistnieć sytuacja, w której będą 
musieli sami opłacać składki na ubezpieczenie przez okres wolontariatu. 
W związku z tym w przypadku wolontariatu europejskiego z KE zawarto inną 
umowę, na mocy której agencja wykonawcza opłaca dodatkowe ubezpieczenie 
tym uczestnikom451.  
 
Jak wspomniano, pod innymi względami wolontariusze pracujący w pełnym 
wymiarze godzin są traktowani jako pracownicy i mają takie same prawa. Do 
wolontariuszy i pracowników otrzymujących wynagrodzenie zastosowanie mają 
takie same normy bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku straty lub 
szkody wolontariusze ponoszą odpowiedzialność podobnie jak pracownicy 
organizacji wysyłającej. Wolontariusze pracujący w pełnym wymiarze godzin są 
uprawnieni do takiego samego wymiaru urlopu  jak osoby zatrudnione452 – co 
najmniej 24 dni robocze453. W razie powstania powaŜnych nieporozumień 
pomiędzy wolontariuszem a organizacją wysyłającą lub przyjmującą istnieje 
moŜliwość rozstrzygnięcia ich w Niemczech w specjalnym sądzie pracy 

                                                      
448  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
449  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
450  Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst, 2002 r., §3. 
451  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
452  Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten, §13. 
453  Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer, 2002 r., §3. 
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(Arbeitsgericht)454 – podobnie jak w przypadku wszelkich sporów związanych 
z pracą. 
 
Jednocześnie wolontariuszom pracującym w pełnym wymiarze godzin 
przysługują takie same zniŜki jak studentom. Płacą oni o 50% mniej za transport 
miejski455 i kolejowy456; mają zniŜki na bilety do muzeum i kina oraz inne bilety 
wstępu. Nie dotyczy to wyłącznie uczestników programów krajowych, lecz 
równieŜ wolontariuszy EVS. Jako dowód na posiadanie prawa do tych 
świadczeń wolontariuszowi wydaje się kartę identyfikacyjną na okres pracy 
wolontariackiej457. 
 
Prawo niemieckie obejmuje jedynie trzy krajowe programy działalności 
wolontariackiej (FSJ, FÖJ i „kulturweit”, który jest uznawany za FSJ), 
w związku z czym ich upowszechnienie zachęciło rząd niemiecki do rozwaŜenia 
moŜliwości przygotowania całościowej nowej ustawy, która określiłaby status 
wolontariuszy zajmujących się wszystkimi rodzajami działalności 
wolontariackiej. PoniewaŜ ustawa uwzględniłaby równieŜ wolontariat 
europejski (jak równieŜ „weltwärts”), musi ona być ostatecznie zgodna 
z prawodawstwem UE458. 
 
Liczba wolontariuszy transgranicznych i ich wybory 
Badania pokazują, Ŝe około 37% młodych ludzi w Niemczech zajmuje się 
działalnością wolontariacką459. Nie wszystkie z tych działań moŜna jednak 
zaliczyć do wolontariatu, który przynosi korzyści stronie trzeciej, poniewaŜ 
działalność taka moŜe polegać na zaangaŜowaniu się w działania własnego 
zespołu sportowego, własnej szkoły, własnego kościoła itd. Co roku 
w krajowych programach FSJ i FÖJ udział bierze ogółem około 30 tys. osób460. 
Większość z nich wykonuje działalność wolontariacką w Niemczech.  
 
Popyt na działalność wolontariacką za granicą jest znaczny wśród młodzieŜy 
i w ostatnich latach zwiększała się równieŜ podaŜ, chociaŜ w tym przypadku 
nadal istnieje rozbieŜność461. Zgromadzenie dokładnych informacji dotyczących 
liczby wolontariuszy transgranicznych z wielu organizacji wysyłających 

                                                      
454  Arbeitsgerichtsgesetz, 2002 r., §2. 
455  Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Straßenpersonenverkehr, 

1977 r., §1, 45. 
456  Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Eisenbahnverkehr, 1977 r., §1, 

6a. 
457  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
458  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
459  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
460  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
461  Ibid. 
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prowadzących tak wiele róŜnych programów wolontariatu transgranicznego, jak 
wspomniano powyŜej, samo w sobie stanowi wyzwanie. Jak przedstawiono 
w tabeli 6, w której podano dane z 2008 r. uzyskane z ankiet przeprowadzonych 
wśród organizacji wysyłających, ogólna liczba młodych wolontariuszy 
transgranicznych z Niemiec wynosiła ponad 8 tys. rocznie. Liczba ta będzie 
wzrastać, zwaŜywszy na powstawanie nowych rozwijających się programów. 
 
Tabela 6. Liczba niemieckich uczestników wolontariatu międzynarodowego 
w 2008 r. 

FSJ za 
granicą 

FÖJ za 
granicą 

Wolontariat 
europejski 
(EVS) 

„weltwärts” ADiA Ogółem Regulowane 

1355 46 656 1986 487 4530 
Obozy 
wolanta-
riackie 

DJiA MaZ Inne Ogółem Nieregulo-
wane 

2196 25 31 1428 3680 
Ogółem 8210 
 
Źródło: Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee” e.V., Fachkräfte in der personellen Entwicklungs 
zusammenarbeit. Freiwillige in internationalen Freiwilligendiensten. Statistische Übersicht zu 
Personalvermittlungen 2008. Bonn, 2009 r., s. 8–9, 
http://www.oneworld-jobs.org/fileadmin/users/Publikationen_AKLHUE/2009/Statistik-UEbersicht-2008_web.pdf 
[dostęp: 12.2.2010]. 

 
Tabela 7. Liczba niemieckich i zagranicznych uczestników FSJ i FÖJ 
w 2008 r. 
Program Kierunek wymiany Ogółem Uwagi 

z Niemiec 
(FSJ za granicą) 

1637 1218 osób odmawiających słuŜby 
wojskowej ze względu na przekonania, 419 
innych wolontariuszy 

FSJ  

do Niemiec 403 2 duŜe organizacje nie gromadzą tych 
danych 

z Niemiec 
(FÖJ za granicą) 

44 12 osób odmawiających słuŜby wojskowej 
ze względu na przekonania, 32 innych 
wolontariuszy 

FÖJ  

do Niemiec 23 Nie uwzględniono 3 z 16 landów. 8 
męŜczyzn, 15 kobiet; 5 osób w Dolnej 
Saksonii: 2 męŜczyzn i 3 kobiety.  

 
Źródło: Biuro Koordynacji Wolontariatu MłodzieŜy (Koordinierungsstelle Jugendfreiwilligendienste), Instytut 
Pracy Społecznej i Pedagogiki Społecznej. 

 
Nie moŜna jednak stwierdzić, ilu uczestników wyjeŜdŜa do innego kraju UE, 
poniewaŜ zasięg wszystkich uwzględnionych programów nie ogranicza się do 
Europy. Ponadto naleŜy pamiętać, Ŝe w kaŜdym programie krajowym występuje 
pewien odsetek Kriegdienstverweigerer, którzy rzadko są uwzględniani 
oddzielnie. Z bardziej szczegółowych danych dotyczących FSJ i FÖJ 



201 
 

przedstawionych przez Biuro Koordynacji Wolontariatu MłodzieŜy 
i podsumowanych w tabeli 7 wynika jednak, Ŝe osoby te stanowią większość 
uczestników FSJ za granicą.  
 
Co do popularności określonych rodzajów działalności wolontariackiej, 
z tabeli 6 w oczywisty sposób wynika, Ŝe w 2008 r. więcej młodych Niemców 
wybierało krótszą pracę w międzynarodowym obozie wolontariackim niŜ 
długoterminowy wolontariat. Liczba uczestników nowego programu na rzecz 
rozwoju „weltwärts”, w którym w 2009 r. udział brało 3525 wolontariuszy, 
musiała juŜ przewyŜszyć liczbę osób w obozach wolontariackich. NaleŜy 
równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe uczestnictwo w obozach wolontariackich nie jest 
uznawane za działalność wolontariacką w sensie prawnym, jak przedstawiono 
w rozdziale poprzednim. 
 
Wykres 16. Liczba wolontariuszy EVS przyjeŜdŜających do Niemiec wg 
kraju pochodzenia w UE (2009 r.) 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 
Niemcy przyjmują wielu wolontariuszy zagranicznych EVS z ich tradycyjnych 
krajów partnerskich – Francji  i Polski. Innymi państwami członkowskimi 
wysyłającymi stosunkowo wielu wolontariuszy do Niemiec są Włochy i Węgry. 
Liczby wolontariuszy przyjeŜdŜających do Niemiec w ramach wolontariatu 
europejskiego według państw członkowskich przedstawiono na powyŜszym 
wykresie (wykres 16). Spośród krajów UE jako miejsce docelowe niemieccy 
wolontariusze transgraniczni najchętniej wybierają Wielką Brytanię, poniewaŜ 
chcą zwiększyć swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym. Nie 
jest równieŜ zaskakująca popularność Francji , Hiszpanii i Włoch, poniewaŜ 
języki tych krajów są nauczane w niemieckich szkołach, a poza tym ich klimat 
jest postrzegany jako sprzyjający462. Sąsiednia Polska jednak nie tylko wysyła 
do Niemiec wielu wolontariuszy EVS, lecz równieŜ przyjmuje drugą co do 

                                                      
462  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
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wielkości liczbę wolontariuszy niemieckich w ramach wolontariatu 
europejskiego w UE, co przedstawiono na wykresie poniŜej (wykres 17). 
 
Wykres 17. Liczba niemieckich wolontariuszy EVS wyjeŜdŜających wg 
kraju docelowego w UE (2009 r.) 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 
Oprócz języka, który moŜe być im przydatny w przyszłości, rolę odgrywać 
moŜe równieŜ zainteresowanie danym krajem – na przykład nowe państwa 
członkowskie mogą wydawać się bardziej interesujące. W tym przypadku ich 
wybór moŜe być równieŜ umotywowany chęcią uczestnictwa i pomocy 
w ukończeniu transformacji. Wielu wolontariuszy kieruje się poczuciem 
odpowiedzialności społecznej, które jednak szybko zostaje uznane za zbyt 
idealistyczne, poniewaŜ ich pomoc moŜe nie być doceniana w takim stopniu, 
w jakim by chcieli, moŜe być nieokreślona lub całkowicie odmienna od ich 
wyobraŜeń – wolontariusz pragnący pomagać osobom „w potrzebie” moŜe 
ostatecznie pracować w przedszkolu dla dzieci bogatych rodziców463. Wreszcie 
niektóre osoby poszukują konkretnych projektów, poniewaŜ są bardziej 
zainteresowane ich treścią niŜ danym krajem464. 
 
Społeczno-ekonomiczny profil wolontariuszy transgranicznych 
Wszystkie źródła jednoznacznie stwierdzają, kim jest typowy wolontariusz 
niemiecki: absolwentka szkoły posiadająca maturę (Abitur) (zob. poniŜej) 
i mająca plany podjęcia studiów na uniwersytecie465. ChociaŜ trudno jest 
uzyskać reprezentatywną analizę statystyczną, mówi się, Ŝe kobiety stanowiły 
około 80% uczestników FSJ i FÖJ w latach 2001–2004 (bez uwzględnienia 
młodych męŜczyzn biorących udział w programach jako osoby odmawiające 
                                                      
463  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
464  Ibid. 
465  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010; koordynator 

programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
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słuŜby wojskowej ze względu na przekonania)466. Młodzi męŜczyźni odbywają 
juŜ albo słuŜbę wojskową, albo słuŜbę cywilną, a zatem nie wykazują chęci, by 
spędzić jeszcze jeden rok wykonując działalność całkowicie wolontariacką. Ich 
zainteresowanie wydaje się jednak wzrastać w ostatnich latach, przynajmniej 
jeśli chodzi o wolontariat w kraju. MoŜe to mieć związek z sytuacją niemieckiej 
edukacji i na niemieckim rynku pracy467. 
 
W niemieckim systemie szkolnictwa średniego istnieją trzy główne rodzaje 
szkół: Hauptschule (10 lat nauki szkolnej), Realschule (10 lat) i Gymnasium 
(12–13 lat). Ukończenie tej ostatniej szkoły prowadzi do uzyskania Abitur – 
świadectwa ukończenia szkoły umoŜliwiającego rozpoczęcie nauki na poziomie 
wyŜszym. Tymczasem ukończenie Hauptschule umoŜliwia jedynie uzyskanie 
wykształcenia zawodowego, a wybór zawodów wydaje się ograniczony, co 
wywołuje dyskusje dotyczące tego, czy absolwentów Hauptschule naleŜy 
postrzegać jako osoby mające mniejsze szanse468. W 2008 r. odsetek osób 
posiadających Abitur wynosił 90% wśród Niemców uczestniczących 
w programie wolontariatu europejskiego. W przypadku FÖJ za granicą, 
„weltwärts” i „innej” działalności wolontariackiej wynosił on 83%469. Biorąc 
pod uwagę dodatkową potrzebę opanowania języków obcych i koszty 
ponoszone podczas pobytu za granicą, wolontariat transgraniczny jest 
głównie przywilejem wyŜszej klasy społecznej, nie tylko pod względem 
edukacji, lecz równieŜ dochodów. 
 
Średni wiek wolontariuszy wynosił 20 lat w przypadku wolontariatu 
regulowanego w 2008 r. i 21,7 w przypadku wolontariatu nieregulowanego. 
PrzyjeŜdŜający wolontariusze zagraniczni mieli średnio 23,5 roku470. Potwierdza 
to, Ŝe większość uczestników niemieckich zajmuje się wolontariatem po 
ukończeniu szkoły (zgodnie z wymogami prawa krajowego w przypadku 
FSJ/FÖJ) i przed rozpoczęciem nauki na uniwersytecie. Ich decyzja o podjęciu 
działalności wolontariackiej moŜe być motywowana tym, Ŝe bezpośrednio po 
ukończeniu przez nich szkoły nie ma dla nich miejsc w placówkach dalszego 
kształcenia471, poniewaŜ popyt przewyŜsza podaŜ. 
 
Sytuacja na rynku pracy równieŜ nie jest korzystna dla młodzieŜy – pokolenie 
młodych Niemców jest czasami określane jako Generation Praktikum, poniewaŜ 
                                                      
466  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ergebnisse der Evaluation des FSJ und 

FÖJ: Abschlussbericht des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e. V. 2005 r., s. 131. 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-Anlagen/evaluierungsbericht-
freiwilligendienste, property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf [dostęp: 5.2.2010]. 

467  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
468  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
469  Fachkräfte in der personellen Entwicklungszusammenarbeit, s. 10. 
470  Ibid. 
471  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
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po ukończeniu studiów osoby te zmuszone są do nieodpłatnej (lub 
zdecydowanie zbyt nisko płatnej) pracy na staŜach w celu zwiększenia swoich 
szans na ostateczne uzyskanie płatnej pracy472. Wolontariusze transgraniczni 
wyjeŜdŜający z Niemiec często przyznają, Ŝe nie chodzi tylko o to, Ŝe 
wolontariat w pełnym wymiarze godzin jest akceptowalny społecznie, lecz 
równieŜ o to, Ŝe roczny pobyt za granicą jest uwaŜany za prawie niezbędny 
przed podjęciem studiów, poniewaŜ prawdopodobnie zwiększy ich moŜliwości 
zatrudnienia473. To ponownie rodzi pytanie o pracę wolontariacką z własnej 
woli, poniewaŜ czasami wolontariat moŜe wydawać się jedyną alternatywą dla 
bezrobocia.  
 
ChociaŜ większość wolontariuszy transgranicznych w Niemczech to 
wykształceni młodzi ludzie z wyŜszych warstw społecznych, zarówno 
wolontariat europejski, jak i niemieckie programy krajowe mają na celu 
zaangaŜowanie młodzieŜy mającej mniejsze szanse (Jugendliche mit 
besoderem Förderbedarf). Mówi się, Ŝe wolontariat europejski odnosi 
największe sukcesy w realizacji tego zadania, poniewaŜ jest lepiej finansowany 
niŜ zwykłe programy krajowe FSJ/FÖJ za granicą i w jego ramach zaplanowano 
dodatkowe fundusze dla młodzieŜy w gorszym połoŜeniu, natomiast w FSJ/FÖJ 
za granicą wolontariusze muszą samodzielnie pokryć stosunkowo wiele 
wydatków. Ponadto, jako Ŝe organizacje przyjmujące w ramach FSJ/FÖJ 
pokrywają 80–90% kosztów pobytu, mogą postrzegać przyjęcie osoby 
znajdującej się w naprawdę złej sytuacji za „działanie charytatywne”, na które 
nie mogą sobie pozwolić474. Dane dotyczące odsetka młodzieŜy znajdującej się 
w gorszym połoŜeniu wśród niemieckich uczestników programu wolontariatu 
europejskiego przedstawiono w tabeli 8 poniŜej.  
 
Tabela 8. Odsetek młodzieŜy mającej mniejsze szanse wśród niemieckich 
uczestników programu wolontariatu europejskiego w latach 2000–2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000–2006 Uczestnicy 
programu 
wolontariatu 
europejskiego w 
krajach objętych 
programem 

3% 3% 7% 13% 12% 13% 16% 10% 

 
Źródło: Karin Schulz i Hans-Georg Wicke, „Einbeziehung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf –
Zusammenfassung der Integrationsstrategie von JUGEND für Europa”. Bonn: JUGEND für Europa, kwiecień 2008 r., 
s. 7, http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-1355/Integrationsstrategie%20JFE.pdf [dostęp: 2010.1.2010]. 
 

                                                      
472  Lisa Hemmerich, Die Bleichgesichter sind zurück. SpiegelONLINE, 9.10.2009. 

http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,654172,00.html [dostęp: 16.2.2010]. 
473  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
474  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
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Rozmówcy zgodzili się jednak, Ŝe trudno jest dotrzeć do tej grupy docelowej 
i zmotywować ją do uczestnictwa w wymianie wolontariuszy. Po pierwsze, 
działalność wolontariacka/projekty wolontariackie powinny być dla nich 
atrakcyjne, a dostarczane informacje powinny być łatwo dostępne. Po drugie, 
młodzieŜ znajdująca się w gorszym połoŜeniu potrzebuje więcej uwagi, a zatem 
wsparcie powinno mieć charakter ciągły. Nawet w przypadku wolontariatu 
europejskiego dodatkowe fundusze nie mogą być wykorzystywane do 
finansowania personelu lub struktury organizacyjnej w celu zapewnienia 
niezbędnego dodatkowego wsparcia pedagogicznego lub specjalnego materiału 
w ramach przygotowań do wolontariatu lub w jego trakcie475. Po trzecie, 
niektóre przeszkody administracyjne mogą uniemoŜliwiać młodym ludziom 
uczestnictwo, jeŜeli są oni bezrobotni i nie kształcą się w ramach systemu 
edukacji, a zatem są zarejestrowani jako bezrobotni (i z tego powodu ich 
połoŜenie moŜna uznać za gorsze). W tym przypadku przepisy krajowe nie 
pozwalają na wyjazd z kraju na okres dłuŜszy niŜ 3 miesiące, gdyŜ w takim 
przypadku dochodzi do cofnięcia zasiłku dla bezrobotnych, co moŜe równieŜ 
mieć wpływ na ich rodziny w Niemczech476. 
 
Pomimo wszystkich tych trudności w Niemczech podejmowano inicjatywy 
ukierunkowane na młodzieŜ mającą mniejsze szanse. W latach 2007–2010 
realizowany jest program zwany Freiwilligendienste machen kompetent 
(„Wolontariat rozwija umiejętności”), który jest finansowany przez Federalne 
Ministerstwo Spraw Rodzinnych, Starszych Obywateli, Kobiet i MłodzieŜy oraz 
Europejski Fundusz Społeczny. Celem tego programu jest zwiększenie 
zdolności w zakresie uczenia się, moŜliwości zatrudnienia, umiejętności 
myślenia i komunikacji, zdolności do integracji, zaangaŜowania i uczestnictwa 
młodzieŜy znajdującej się w gorszym połoŜeniu (udział bierze około 400 osób) 
za pomocą programów wolontariackich w ramach FSJ lub FÖJ477. W ramach 
wolontariatu europejskiego niemiecka agencja krajowa prowadzi projekt 
pilotaŜowy JiVE Jugendarbeit international – Vielfalt erleben („JiVE. 
Międzynarodowa praca młodzieŜy – doświadczenie róŜnorodności”) we 
współpracy z krajowym organem ds. międzynarodowej pracy młodzieŜy (IJAB 
– Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland 
e.V), w ramach którego jeden segment jest ukierunkowany na pozyskanie 
większej liczby osób ze środowisk imigrantów jako uczestników programu 
wolontariatu europejskiego poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności478. 
                                                      
475  Pracownik ds. public relations, JUGEND für Europa, Bonn, 5.2.2010; kierownik regionalny ijgd 

(Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
476  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
477  Freiwilligendienste machen kompetent, Das Programm, Ziele. Berlin: Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, 2010 r., http://www.fwd-kompetent.de/index.php?id=110, 
http://www.fwd-kompetent.de/index.php?id=113 [dostęp: 11.2.2010]. 

478  JiVE. Międzynarodowa praca młodzieŜy – doświadczenie róŜnorodności, „Wolontariat europejski”. Bonn, 
2009 r., http://www.jive-international.de/en/sub-projects/european-voluntary-service/ [dostęp: 11.2.2010]. 
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Motywacja 
MoŜna juŜ zaobserwować, Ŝe motywy skłaniające młodych Niemców do 
podjęcia działalności wolontariackiej są złoŜone. W oczywisty sposób 
wolontariat transgraniczny zapewnia moŜliwość uzyskania interesującego 
doświadczenia oraz zwiększa umiejętności i zdolności. Jednocześnie sytuacja 
na rynku edukacji i pracy jest trudna, a wolontariat moŜe stanowić tymczasowe 
rozwiązanie479. Ponadto uwaŜa się, Ŝe jako nieturystyczny pobyt za granicą 
i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym wolontariat 
zwiększa moŜliwości zatrudnienia w takim stopniu, Ŝe młodzi ludzie mogą czuć 
się do niego zobowiązani.  
 
Jak ujął to pracownik niemieckiej agencji krajowej, wolontariat pełni funkcję 
społeczno-polityczną. Jako taki jest on częścią niemieckiej polityki dotyczącej 
młodzieŜy, lecz nadal istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe nastąpi rezygnacja z jego 
funkcji edukacyjnej na rzecz taniej siły roboczej w nieatrakcyjnych dziedzinach, 
takich jak opieka480. Istnienie takiego niebezpieczeństwa wydają się potwierdzać 
rozczarowania niektórych wolontariuszy – na przykład była wolontariuszka 
litewska EVS, która brała udział w projekcie w Niemczech, zrelacjonowała 
cięŜką pracę polegającą na codziennej opiece nad osobami niepełnosprawnymi 
od godz. 6 rano, przy czym brak było doradztwa i wsparcia psychologicznego, 
do których prawo powinni mieć wolontariusze481. Alternatywnie wolontariat 
młodzieŜy moŜe stać się środkiem słuŜącym rozwiązaniu problemu bezrobocia 
młodzieŜy poprzez nieuwzględnianie absolwentów szkół w statystykach 
dotyczących bezrobocia482. Fakt, Ŝe moŜliwość uczynienia z jednorocznej 
działalności wolontariackiej w pełnym wymiarze godzin obowiązku dla 
absolwentów czasami pojawia się w dyskusjach, równieŜ zwiększa te obawy – 
taka zmiana polityki całkowicie zmieniłaby motywację młodych ludzi i z tego 
względu sprzeciwia się jej wiele organizacji pozarządowych483. 
 
Kompleksowe badanie przeprowadzone wśród 270 niemieckich wolontariuszy 
EVS (48% ówczesnych niemieckich wolontariuszy EVS) ponad dziesięć lat 
temu wykazało, Ŝe najczęstszą motywacją była chęć poznania innej kultury / 
innego społeczeństwa (wykres 18). Chęć zwiększenia pewności siebie 
i zdobycia doświadczenia Ŝyciowego znalazła się na drugim miejscu, a chęć 
„pomagania innym ludziom”, tradycyjna motywacja wolontariuszy 
(krajowych) – na trzecim. Biorąc pod uwagę, Ŝe działalność wolontariacka jest 
zazwyczaj podejmowana w Niemczech po ukończeniu szkoły i przed 
rozpoczęciem kształcenia wyŜszego, jasny jest powód tworzenia „połączenia” 
                                                      
479  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
480  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
481  Rozmowa z byłą litewską wolontariuszką EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
482  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
483  Stemmer, s. 32–33.  
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między tymi dwoma etapami Ŝycia. Ponadto motywy nauki języka obcego, 
podjęcia decyzji o przyszłym zawodzie i zdobycia praktycznego doświadczenia 
w pracy wydają się być ukierunkowane na przygotowanie się do tego 
nadchodzącego etapu Ŝycia.  
 
Wykres 18. Główne przyczyny uczestnictwa wolontariuszy niemieckich 
w programie wolontariatu europejskiego w 1999 r. w procentach 
 

Poznanie nowej kultury/nowego społecze ństwa 
 

Zdobycie pewno ści siebie i do świadczenia Ŝyciowego 
 

Pomaganie innym ludziom 
 

Sposób na sp ędzenie czasu  
przed nowym etapem w Ŝyciu 

 

Nauka/doskonalenie j ęzyka obcego 
 

Lepsze poznanie samego siebie 
 

Nauczenie si ę czegoś nowego 
 

Pomoc innej osobie  
w okre śleniu orientacji zawodowej 

 

Zdobycie praktycznego do świadczenia  
 

 
 
Źródło: Roland Becker et al., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND 
für Europa, 2000 r., s. 14.  

 
Uwaga: MoŜliwe były wielokrotne odpowiedzi, lecz liczyła się wyłącznie częstotliwość podania pierwszej 
przyczyny. W porównaniu z pierwotnym wykresem uwzględniono jedynie przyczyny, które podawane były 
z częstotliwością ponad 5%. 

 
Niemieccy wolontariusze EVS na Litwie podają podobne powody swojej 
decyzji o uczestnictwie w programie wolontariatu europejskiego: chęć poznania 
innej kultury i innego języka (lub podniesienie umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim), chęć dłuŜszego pobytu za granicą, który miałby sens, 
chęć zyskania czasu na podjęcie decyzji o przyszłości, chęć podjęcia nowych 
działań, chęć uzyskania większej niezaleŜności i chęć poznania siebie484. 
Rozmówca z organizacji wysyłającej w ramach FSJ podaje, Ŝe wiele osób chce 
uzyskać niezaleŜność, sprawdzić, czy mogłyby w przyszłości pracować w danej 
dziedzinie, takŜe konkretnie w dziedzinie społecznej485. Motywy altruistyczne 
wydają się zawsze towarzyszyć obawie o własne szanse w przyszłości, 
a w szczególności o szanse rozwoju kariery486. 
 

                                                      
484  Rozmowy z niemiecką wolontariuszką EVS na Litwie, 29.1.2010; niemiecką wolontariuszką EVS na 

Litwie, 29.1.2010; niemiecką wolontariuszką EVS na Litwie, 4.2.2010; niemiecką wolontariuszką EVS 
na Litwie, 10.2.2010.  

485  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
486  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
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Oczekiwania mogą zostać spełnione, zmodyfikowane lub niespełnione. 
PowaŜne rozczarowanie wynika z duŜej rozbieŜności między oczekiwaniami 
a realiami kraju przyjmującego, organizacji przyjmującej lub projektu. Według 
badania niemieckiego, w ramach którego zbadano 149 akt osobowych 
wolontariuszy EVS w latach 2000–2002, rozbieŜność ta jest główną przyczyną 
przedterminowej rezygnacji z wolontariatu europejskiego, chociaŜ to zazwyczaj 
wiele problemów powoduje ostateczne wycofanie się z projektu. Innymi często 
podawanymi przyczynami są niewymagający charakter pracy lub – wręcz 
przeciwnie – zbyt wymagające zadania i brak doradztwa487. 
 
Korzyści odnoszone przez wolontariuszy 
Wolontariusze zyskują doświadczenie nieporównywalne z niczym w ich Ŝyciu 
codziennym. Strona internetowa, na której publikowane są blogi niemieckich 
wolontariuszy EVS www.youthreporter.eu (prowadzona przez niemiecką 
agencję krajową)488, pełna jest emocji i wraŜeń z krajów przyjmujących. Liczba 
autorów – 40–50 co roku – jest zdumiewająca i świadczy o ich ekscytacji, 
a jednocześnie dodaje inspiracji innym osobom, które nadal rozwaŜają lub 
planują wyjazd w ramach wolontariatu europejskiego489. 
 
Korzyść, którą odnoszą wolontariusze transgraniczni, jest sprawą osobistą 
trudną do zmierzenia. Nie jest to jednak wyłącznie doświadczenie 
pozostawiające ślad w ich Ŝyciu i mogące je zmienić, jak przyznaje wielu 
wolontariuszy, lecz równieŜ moŜliwość nauki. Aspekt nauki w Niemczech jest 
traktowany powaŜnie, a krajowa ustawa o wolontariacie wymaga, by 25 dni 
podczas jednorocznej działalności wolontariackiej w ramach FSJ/ FÖJ zostało 
zarezerwowanych na szkolenie obejmujące seminaria wprowadzające, seminaria 
podczas pracy wolontariackiej i seminaria na jej zakończenie (§ 5). Najbardziej 
całościowych danych dotyczących nauki wolontariuszy dostarcza wspomniane 
powyŜej badanie dotyczące wolontariatu europejskiego. Główne wyniki badania 
przedstawiono na wykresie 19 poniŜej. 
 

                                                      
487  Gerd Mutz i Susanne Korfmacher, Grenzerfahrungen. Abbrecherinnen und Abbrecher im Europäischen 

Freiwilligendienst. Eine Studie. Bonn: JUGEND für Europa, 2003 r., s. 4, 18, 24, 25, 27, 29.  
488  Innymi źródłami informacji, z których korzysta niemiecka agencja krajowa, są strona 

www.go4europe.de, broszury drukowane, sieć EuroPeers skupiająca byłych uczestników działań 
w ramach programu „MłodzieŜ w działaniu”, którzy propagują ten program i inne moŜliwości w 
zakresie mobilności wśród młodych Niemców w szkołach i klubach (zob. www.europeers.de) 
oraz współpraca z niemiecką siecią Eurodesk, która prowadzi młodzieŜowe serwisy 
informacyjne, w tym stronę internetową dotyczącą wszystkich moŜliwości w zakresie 
mobilności młodzieŜy www.rausvonzuhaus.de. Pracownik ds. public relations, JUGEND für 
Europa, Bonn, 5.2.2010. 

489  Rozmowa z redaktorem www.youthreporter.eu, prywatnej agencji public relations (wynajętej przez 
JUGEND für Europa), Bonn, 5.2.2010. 
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Wykres 19. Wyniki nauki i umiejętności uzyskane przez wolontariuszy 
niemieckich w ramach wolontariatu europejskiego w 1999 r. wyraŜone 
w procentach 

 
 
Źródło: Roland Becker et al., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND 
für Europa, 2000 r., s. 29. 
 
Uwaga: Uwzględniono jedynie odsetek odpowiedzi twierdzących w przypadku 12 z ogólnej liczby 
24 pierwotnych kategorii i wybrano te, w których odsetek odpowiedzi „duŜo się nauczyłem/-am” 
przekroczył 40%. 

 
 
Wyniki pokazują, Ŝe wolontariusze duŜo się uczą i uzyskują róŜnorodne 
umiejętności. Co najwaŜniejsze, rozwija się osobowość wolontariusza: 
osobista autonomia, dojrzałość, poszerzanie własnych perspektyw 
i otwartość. Po drugie, zwiększają się umiejętności społeczne: umiejętności 
komunikacji, tolerancja, empatia, a takŜe edukacja międzykulturowa . Po 
trzecie, jak oczekuje młodzieŜ, wolontariat transgraniczny jest przydatny 
z punktu widzenia ich przyszłości zawodowej, poniewaŜ pomaga 
sprecyzować kierunek rozwoju kariery zawodowej i rozwinąć umiejętności 
niezbędne w miejscu pracy, takie jak umiejętności posługiwania się 
językami obcymi, kwalifikacje w danej dziedzinie lub umiejętność pracy 
zespołowej. Po czwarte, wolontariat transgraniczny wspiera zaangaŜowanie 
polityczne i społeczne. Wreszcie, szczególnie w przypadku wolontariatu 
europejskiego, z tym Ŝe prawdopodobnie równieŜ w przypadku innej 
transgranicznej działalności wolontariackiej w UE, znaczenia nabiera 
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sposób postrzegania Europy, zwłaszcza przyjaźnie międzynarodowe 
i swoboda przemieszczania się po kontynencie490. 
 
Wielu rozmówców wspomina jednak, Ŝe niemoŜliwe jest stwierdzenie, jaki 
skutek wolontariat transgraniczny wywrze na danego wolontariusza nawet 
w momencie zakończenia pracy wolontariackiej. Wolontariusze mogą nie 
zdawać sobie sprawy ze zmian, które tego rodzaju praca powoduje w dłuŜszej 
perspektywie. Istnieje równieŜ stosunkowo niewiele badań na ten temat, 
poniewaŜ liczba uczestników tych rodzajów wymiany międzynarodowej była 
jak dotychczas niewielka. Jedynym systematycznym związanym z tym 
badaniem długoterminowych skutków międzynarodowych kontaktów młodzieŜy 
było badanie przeprowadzone przez psychologów niemieckich A. Thomasa, 
C. Changa i H. Abta. Podstawą ich badania są gruntowne rozmowy 
przeprowadzone m.in. z uczestnikami międzynarodowych obozów 
wolontariackich, obok innych krótkoterminowych form wymiany młodzieŜy, po 
około 10 latach. W rzeczywistości ich ustalenia są podobne do wyników 
podanych poprzednio – byli uczestnicy mówią o korzyściach w zakresie 
samorozwoju (pewność siebie, niezaleŜność itd.), edukacji międzykulturowej, 
związków z krajem przyjmuj ącym, umiejętności posługiwania się językami 
obcymi, umiejętności społecznych, otwartości, elastyczności i opanowania, 
wiedzy o sobie, toŜsamości kulturowej, dalszych działań w związku 
z wolontariatem (uczestnictwo w inicjatywach międzykulturowych / 
dobrowolne zaangaŜowanie) i rozwoju zawodowego491. 
 
Uznawanie umiejętności 
W celu poświadczenia nabytych umiejętności organizacja przyjmująca wydaje 
wszystkim wolontariuszom w ramach FSJ/ FÖJ zaświadczenie (Bescheinigung), 
w którym znajduje się opis ich zadań i ocena pracy492. Byli wolontariusze 
rozpoczynający naukę na uniwersytetach niemieckich mogą otrzymać pracę 
wolontariacką w dziedzinie związanej z kierunkiem wybranych studiów, która 
uznawana jest za staŜ493.  
 
W przypadku wymian w ramach wolontariatu europejskiego około 80% 
wolontariuszy w ramach tego wolontariatu przebywającym w Niemczech 
                                                      
490  Roland Becker et al., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND 

für Europa, 2000 r., s. III. 
491  Alexander Thomas, Celine Chang i Heike Abt, Erlebnisse, die verändern – Langzeitwirkungen der 

Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen. Getynga: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. 
KG, 2007 r., s. 115. 

492  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
493  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Für mich und für andere: Freiwilliges 

Soziales Jahr/ Freiwilliges Ökologisches Jahr. Berlin: BMSJ, 2008 r., s. 40. Dostępne w internecie pod 
adresem: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Fuer-mich-und-
fuer-andere-FSJ-FOEJ-GFD,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
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wydawany jest certyfikat Youthpass (to oni decydują, czy chcą go otrzymać). 
Pracodawcy wydają się najbardziej zainteresowani umiejętnościami 
społecznymi i komunikacyjnymi zdobytymi podczas wolontariatu 
europejskiego494. Ogólnie rzecz biorąc, moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe wolontariat 
za granicą jest przez pracodawców postrzegany jako poŜyteczny, lecz w 
większej mierze stanowi „dodatek” do innych kwalifikacji niŜ liczy się sam jako 
taki. W związku z tym rozmówcy uwaŜali, Ŝe na jego wartość naleŜy połoŜyć 
większy nacisk na szczeblu politycznym i w przedsiębiorstwach prywatnych, 
które powinny uznawać go za tak samo wartościowy jak kurs języka obcego495. 
 
Wpływ na społeczeństwo 
Niewystarczająco zbadanym obszarem są równieŜ skutki wywierane na inne 
zainteresowane strony w ramach wolontariatu transgranicznego. Proces nauki 
jednak przebiega równieŜ po drugiej stronie, zwłaszcza w organizacjach 
przyjmujących. Przyjmowanie wolontariuszy zagranicznych moŜe być 
wyzwaniem i wymaga działań dostosowawczych, lecz ostatecznie takŜe one 
zyskują na kontakcie z osobą pochodzącą z innego kraju i innej kultury, 
poniewaŜ dochodzi do wielu wzbogacających kontaktów międzyludzkich 
i następuje edukacja międzykulturowa . Tymczasem organizacje wysyłające 
równieŜ poszerzają swoje horyzonty dzięki wolontariuszom za granicą, którzy 
upowszechniają wartości organizacji. Dzięki uczestnictwu w wymianie 
wolontariuszy organizacje stabilizują swoje transgraniczne partnerstwa496. 
 
Jeśli chodzi o wpływ na społeczeństwa przyjmujące, zaleŜy on od wielkości 
miejsca – im większe jest miasto, tym bardziej jest ono atrakcyjne dla 
wolontariuszy, lecz w duŜych miastach wolontariusze mają mniej osobistych 
kontaktów z miejscową ludnością i znacznie mniej prawdopodobny jest szerszy 
wpływ na społeczeństwo. Im mniejsze jest miejsce, tym większą trudność 
stanowi dla wolontariusza, lecz większy jest wpływ kontaktu 
międzykulturowego. Przykładowo, młodzi obcokrajowcy będący 
wolontariuszami w niewielkich miastach mogą zostać oficjalnie powitani 
w ratuszu, a w Berlinie nikt by się nimi nie zainteresował497. 
 
Wpływ zaleŜy jednak równieŜ od innych czynników – jedna była 
wolontariuszka EVS mówi o niewielkim kontakcie ze światem poza organizacją 
przyjmującą, poniewaŜ została umieszczona w odległym zakładzie opieki498. 
Oczywiście jeśli nie dołoŜy się wystarczających starań, aby pokonać barierę 
                                                      
494  Rozmowa z koordynatorem projektów ds. Youthpass, Ośrodek Rozwoju Szkoleń i Współpracy 

SALTO-YOUTH, Bonn, 4.2.2010. 
495  Redaktor www.youthreporter.eu, prywatnej agencji public relations, Bonn, 5.2.2010. 
496  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
497  Ibid. 
498  Była litewska wolontariuszka EVS w Niemczech, Wilno, 4.2.2010. 
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językową, nie moŜe dojść do wymiany międzykulturowej i nawiązania 
przyjaźni. Sądząc po rozmowach z wolontariuszami EVS, najbliŜsze kontakty są 
nawiązywane z innymi wolontariuszami, a nie z ludnością miejscową.  
 
Wreszcie, pracownicy będący byłymi wolontariuszami wzbogacają niemiecką 
(lub międzynarodową) siłę roboczą. Badania pokazują, Ŝe przy zatrudnianiu 
pracowników spośród kryteriów wyboru pracodawcy niemieccy przywiązują 
największą wagę do staŜy, znajomości języków obcych i specjalizacji wybranej 
podczas studiów. Doświadczenie w zakresie wolontariatu międzynarodowego 
ulepsza Ŝyciorys młodych ludzi, jeśli chodzi o dwa pierwsze aspekty, i moŜe 
pomóc w wyborze przyszłej dziedziny specjalizacji, jeŜeli wolontariat 
zagraniczny ma miejsce przed rozpoczęciem nauki na uniwersytecie499. 
 
Przeszkody 
Rozmówcy niemieccy uwaŜali, Ŝe największy problem w wolontariacie 
transgranicznym w UE stwarzają rozbieŜności między róŜnymi krajowymi 
systemami ubezpieczenia (społecznego, zdrowotnego, odpowiedzialności itd.) 
stosowanymi w przypadku wolontariuszy oraz róŜne programy, w których oni 
uczestniczą. W Niemczech sytuację moŜna by poprawić poprzez uchwalenie 
nowej ustawy konsolidującej status wolontariuszy pracujących w pełnym 
wymiarze godzin. Zgłoszono jednak postulat prawnego ustanowienia 
specjalnego statusu wolontariusza równieŜ na szczeblu UE500. Rozmówcy 
zdawali sobie sprawę z tego, Ŝe UE nie posiada kompetencji w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego, lecz zasugerowano podejście do statusu 
wolontariuszy z perspektywy prawa dotyczącego zamieszkania i przygotowanie 
dyrektywy w sprawie zamieszkania wolontariuszy. 
 
Istnienie statusu wolontariusza obowiązującego w całej UE usunęłoby takie 
przeszkody jak konieczność rejestrowania wolontariuszy jako pracowników 
lub osób odbywających szkolenie w innych krajach europejskich, na przykład 
w Hiszpanii i Danii501. W niektórych przypadkach oznaczało to radzenie sobie 
ze skutkami odpowiednich przepisów dotyczących zatrudnienia, takich jak 
przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia (środki na wydatki własne 
w oczywisty sposób nie są zgodne z tymi przepisami, nawet jeśli doda się 

                                                      
499  Monika Salzbrunn, Contemporary German Youth: Torn between Political Trust and Social Cleavages 

[Współczesna młodzieŜ niemiecka – rozdarcie między zaufaniem politycznym a rozłamami 
społecznymi] w: Anna Stellinger z Raphaëlem Wintrebertem (ed.), Young People Facing the Future: 
An International Survey. [Młodzi ludzie w obliczu przyszłości – badanie międzynarodowe] ParyŜ: 
Fondation pour l‘innovation politique, 2008 r., s. 134 (131-141). Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.fondapol.org/fileadmin/uploads/pdf/documents/Etude_Les_Jeunesses_face_a_leur_avenir_
ENG.pdf. 

500  Kierownik regionalny ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010; koordynator programów (wolontariat 
europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 

501  Pracownik ds. szkolenia i Freiwilliges Soziales Jahr, ijgd (Nord), Hildesheim, 3.2.2010. 
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ekwiwalent finansowy ich dochodów w naturze, tj. nieodpłatne zakwaterowanie 
i wyŜywienie). Nawet w samych Niemczech pojawiały się problemy polegające 
na tym, Ŝe organy podatkowe Ŝądały podatku od dochodu wolontariusza EVS, 
chociaŜ zostały one rozwiązane po interwencji niemieckiej agencji krajowej502. 
 
Wnioski 
Niemcy są krajem sprzyjającym działalności wolontariackiej – posiadają własną 
tradycję w tej dziedzinie, istnieje coraz więcej róŜnych moŜliwości 
transgranicznych i wzrasta liczba uczestników, zwłaszcza w przypadku 
wolontariatu transgranicznego. Wolontariat, sposoby jego wspierania i sposoby 
wykorzystania go dla dobra publicznego to tematy omawiane w ramach 
dyskursu politycznego i w tej dziedzinie następują ciągłe nowe zmiany. 
 
ChociaŜ ostatnio wprowadzono inicjatywy mające na celu wsparcie 
podejmowania działalności wolontariackiej przez wszystkie pokolenia, jest ona 
nadal głównie postrzegana jako zajęcie ludzi młodych, a przede wszystkim 
absolwentów szkół. Wolontariat międzynarodowy tradycyjnie trwa jeden rok 
i jest zajęciem wykonywanym w pełnym wymiarze godzin w ramach 
wskazanego programu, chociaŜ popularne są równieŜ międzynarodowe obozy 
wolontariackie w Niemczech i za granicą. Równolegle z wolontariatem 
europejskim działają programy krajowe, które są w równej mierze 
skoncentrowane na nauce i szkoleniu. Obecnie jednak modny wydaje się 
wolontariat zagraniczny w krajach rozwijających się, a nie w UE. 
 
Istnieje specjalna ustawa regulująca najbardziej znane programy krajowe – FSJ 
i FÖJ (oraz dzięki rozszerzeniu równieŜ „kulturweit”) – która określa wszystkie 
środki wsparcia dla osób podejmujących działalność wolontariacką: 
wolontariuszom przysługują gwarancje społeczne podobne do gwarancji 
przysługujących pracownikom i zniŜki dla studentów. MoŜe zostać 
przygotowana kompleksowa nowa ustawa w sprawie statusu wolontariusza, 
która uwzględniałaby wszelkie programy krajowe i wolontariat europejski oraz 
precyzowałaby kwestie ubezpieczenia.  
 
Podejmowane są wysiłki na rzecz zaangaŜowania osób mających mniejsze 
szanse, lecz społeczne cechy niemieckich wolontariuszy transgranicznych nadal 
nie są takie jak być powinny. Jak to ujął jeden rozmówca, wolontariat jest 
„luksusem”, gdyŜ pomimo wielości moŜliwości i zainteresowania pobytami 
zagranicznymi i praktyczną nauką języków obcych wśród młodych Niemców, 
wiele programów krajowych jest kosztownych. W związku z tym niemieccy 
wolontariusze transgraniczni są osobami dobrze wykształconymi 
i pochodzącymi ze stosunkowo zamoŜnych rodzin. Ponadto zdecydowana 
                                                      
502  Koordynator programów (wolontariat europejski – EVS), JUGEND für Europa, Bonn, 4.2.2010. 
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większość uczestników programów wolontariackich, którzy podejmują tę 
działalność z własnego wyboru, to kobiety (około 80%). MęŜczyźni biorą 
w nich udział przede wszystkim jako osoby odmawiające słuŜby wojskowej ze 
względu na przekonania, które mogą odbyć słuŜbę społeczną, aby uniknąć 
poboru. Kriegdienstverweigerer są lepiej finansowani przez państwo, a zatem 
z większym prawdopodobieństwem zdecydują się na wolontariat zagraniczny.  
 
Wykaz przeprowadzonych rozmów 
 
Nr Nazwisko Imię  Stanowisko Instytucja Forma 

rozmowy 
Data 
rozmowy 

1. Becker Karoline Redaktor 
www.youth 
reporter.eu 

Prywatna agencja 
public relations 
(wynajęta przez 
JUGEND für 
Europa), Bonn, 
Niemcy 

osobista 5.2.2010 

2. Beckers Ulrich Koordynator 
programów 
(wolontariat 
europejski 
(EVS)) 

JUGEND für Europa 
– niemiecka agencja 
krajowa ds. 
programu „MłodzieŜ 
w działaniu”, Bonn, 
Niemcy 

osobista 4.2.2010 

3. Bergstein Rita  Koordynator 
projektów 
Youthpass  

Ośrodek Rozwoju 
Szkoleń i 
Współpracy 
SALTO-YOUTH, 
Bonn, Niemcy 

osobista 4.2.2010 

4. Göddertz Bernd  Kierownik 
regionalny 
(Nord)  
 

ijgd – Internationale 
Jugendgemeinschaft
sdienste (Nord), 
Hildesheim, Niemcy  

osobista 3.2.2010 

5. Peil Frank  Pracownik ds. 
public 
relations 

JUGEND für Europa 
– niemiecka agencja 
krajowa ds. 
programu „MłodzieŜ 
w działaniu”, Bonn, 
Niemcy 

osobista 5.2.2010 

6. Thürnau Kerstin Pracownik ds. 
szkolenia 
i Freiwilliges 
Soziales Jahr  

ijgd – Internationale 
Jugendgemeinschaft
sdienste (Nord), 
Hildesheim, Niemcy  

osobista 3.2.2010 

7. Urbonavičiūt
÷ 

Vaida Była litewska 
wolontariuszka 
EVS w 
Niemczech 

- osobista, 
Wilno 

4.2.2010 
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8. Bömer Julia Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- Skype 29.1.2010 

9. Pischel Sabrina  Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- e-mail 29.1.2010 

10. Salmann Andrea  Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- e-mail 4.2.2010 

11. Vossenberg Katja Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie 

- e-mail 10.2.2010 

 
 
Wykaz publikacji 
 
1. Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee” e.V., Fachkräfte in der 

personellen Entwicklungszusammenarbeit. Freiwillige in internationalen 
Freiwilligendiensten. Statistische Übersicht zu Personalvermittlungen 
2008. Bonn, 2009 r., http://www.oneworld- 
jobs.org/fileadmin/users/Publikationen_AKLHUE/2009/Statistik-
UEbersicht-2008_web.pdf [dostęp: 12.2.2010]. [Zespół zadaniowy 
„Nauka i pomoc za granicą”, Personel w indywidualnej pracy na rzecz 
rozwoju. Wolontariusze w międzynarodowym wolontariacie. Przegląd 
danych statystycznych dotyczących rekrutacji. 2008 r.] 

2. Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee” e.V., Internationale 
Freiwilligendienste. Bonn, 2009 r., 
http://www.entwicklungsdienst.de/fileadmin/users/Publikationen_AKLH
UE/2009/AK-LHUE_IFD_web.pdf [dostęp: 9.2.2010]. [Zespół 
zadaniowy „Nauka i pomoc za granicą”, Wolontariat międzynarodowy] 

3. Roland Becker et al., Lern- und Bildungsprozesse im Europäischen 
Freiwilligendienst. Bonn: JUGEND für Europa, 2000 r. Dostępne 
w internecie pod adresem: http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-
20-965/special1.pdf. [Nauka i rozwój w ramach EVS] 

4. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Ergebnisse 
der Evaluation des FSJ und FÖJ: Abschlussbericht des Instituts für 
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e. V. 2005 r., 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Pressestelle/Pdf-
Anlagen/evaluierungsbericht-
freiwilligendienste,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
[dostęp: 5.2.2010]. [Federalne Ministerstwo Spraw Rodzinnych, 
Starszych Obywateli, Kobiet i MłodzieŜy, Wyniki oceny FSJ i FÖJ – 
sprawozdanie końcowe Instytutu Badań Społecznych i Polityki 
Społecznej] 
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5. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Für mich 
und für andere: Freiwilliges Soziales Jahr/ Freiwilliges Ökologisches 
Jahr. Berlin: BMSJ, 2008 r., s. 40. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-
Anlagen/Fuer-mich-und-fuer-andere-FSJ-FOEJ-
GFD,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 

6. Deutscher Bundestag, Bericht der Enquete-Kommission Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements” Bürgerschaftliches Engagement: auf 
dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Berlin, 2002 r. (14. 
Wahlperiode), http://dipbt.bundestag.de/ dip21/btd/14/089/1408900.pdf 
[dostęp: 11.2.2010]. [Federalny Parlament Niemiec, Sprawozdanie 
komisji badawczej „Przyszłość zaangaŜowania obywatelskiego” 
ZaangaŜowanie obywatelskie – droga do przyszłego społeczeństwa 
obywatelskiego] 

7. Lisa Hemmerich, Die Bleichgesichter sind zurück. SpiegelONLINE, 
9.10.2009, 
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,654172,00.html 
[dostęp: 16.2.2010]. [„Powrót bladych twarzy”] 

8. Peter Hofmann, Background of International Voluntary Service [Tło 
historyczne wolontariatu międzynarodowego] w Tony Geudens (ed.), 
International Voluntary Service [Wolontariat międzynarodowy]. T-kit No. 
5. Strasburg: Rada Europy i Komisja Europejska, 2002 r. Dostępne 
w internecie pod adresem: http://youth-partnership.coe.int/youth-
partnership/documents/Publications/T_kits/5/tkit5.pdf 

9. Gerd Mutz i Susanne Korfmacher, Grenzerfahrungen. Abbrecherinnen 
und Abbrecher im Europäischen Freiwilligendienst. Eine Studie. Bonn: 
JUGEND für Europa, 2003 r. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-103/grenzpubl.pdf. 
[Doświadczenia graniczne. Osoby, które zrezygnowały z wolontariatu 
europejskiego. Opracowanie.] 

10. Monica Salzbrunn, Contemporary German Youth: Torn between Political 
Trust and Social Cleavages [Współczesna młodzieŜ niemiecka – 
rozdarcie między zaufaniem politycznym a rozłamami społecznymi] 
w: Anna Stellinger i Raphaël Wintrebert (ed.), Young People Facing the 
Future: An International Survey. [Młodzi ludzie w obliczu przyszłości – 
badanie międzynarodowe] ParyŜ: Fondation pour l‘innovation politique, 
2008 r., 131-141. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.fondapol.org/fileadmin/uploads/pdf/documents/Etude_Les_Je
unesses_face_a_leur_avenir_ENG.pdf 

11. Karin Schulz i Hans-Georg Wicke, Einbeziehung von Jugendlichen mit 
besonderem Förderbedarf – Zusammenfassung der Integrationsstrategie 
von JUGEND für Europa. Bonn: JUGEND für Europa, kwiecień 2008 r., 
http://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-
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1355/Integrationsstrategie%20JFE.pdf [dostęp: 10.1.2010]. [Włączenie 
młodzieŜy mającej mniejsze szanse – przygotowanie strategii integracji na 
potrzeby „JUGEND für Europa”] 

12. Philipp Stemmer, Freiwilligendienste in Deutschland. Eine Expertise zur 
aktuellen Landschaft der Inlands- und Auslandsfreiwilligendienste in 
Deutschland im Auftrag des Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung (WZB). Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, 2009 r., 
http://www.wzb.eu/zkd/zcm/zeng/pdf/expertise_stemmer-zze.pdf [dostęp: 
10.2.2010]. [Działalność wolontariacka w Niemczech. Ekspertyza 
dotycząca aktualnej sytuacji krajowej i międzynarodowej działalności 
wolontariackiej w Niemczech w imieniu berlińskiego Centrum 
Naukowego ds. Badań Społecznych (WZB)] 

13. Alexander Thomas, Celine Chang i Heike Abt, Erlebnisse, die verändern 
– Langzeitwirkungen der Teilnahme an internationalen 
Jugendbegegnungen. Getynga: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. 
KG, 2007 r. [Skutki mające znaczenie. Długoterminowe skutki 
uczestnictwa w międzynarodowych kontaktach młodzieŜowych] 

 
 
Wykaz aktów prawnych 
 
1. Arbeitsgerichtsgesetz, 2002 r. [Prawo o sądzie pracy] 
2. Bundeskindergeldgesetz, 2002 r. [ustawa federalna o zasiłkach na dzieci] 
3. Einkommensteuergesetz, 2002 r. [ustawa o podatku dochodowym] 
4. Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten. 2008 r., Teil I 

Nr 19. [ustawa o wsparciu działalności wolontariackiej młodych ludzi] 
5. Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch Fünftes Buch, 

2002 r. [Państwowe ubezpieczenie zdrowotne, kodeks zabezpieczenia 
społecznego, kodeks socjalny (V)] 

6. Gesetzliche Rentenversicherung, Sozialgesetzbuch Sechstes Buch, 2002 r. 
[ustawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe, kodeks zabezpieczenia 
społecznego, kodeks socjalny (VI)] 

7. Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz – BurlG), 
2002 r. [ustawa o minimalnym wymiarze urlopu pracowników (ustawa 
federalna o urlopie płatnym)] 

8. Soziale Pflegeversicherung, Sozialgesetzbuch Elftes Buch, 2001 r. 
[Ubezpieczenie społeczne na wypadek potrzeby korzystania z usług 
opiekuńczych, kodeks zabezpieczenia społecznego, kodeks socjalny (XI)] 

9. Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im 
Straßenpersonenverkehr, 1977 r. [Rozporządzenie w sprawie 
wynagrodzenia za usługi publiczne w drogowym transporcie 
pasaŜerskim] 
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10. Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im 
Eisenbahnverkehr, 1977 r. [Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za 
usługi publiczne w transporcie kolejowym] 

11. Verordnung über die Gewährung eines Zuschusses für die Kosten eines 
anerkannten Kriegdienstverweigerers. 2002 r., Teil I Nr 54. 
[Rozporządzenie w sprawie przyznawania dotacji na poczet kosztów 
odmowy słuŜby wojskowej ze względu na przekonania] 

12. Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im 
Bundesdienst, 2002 r. [Rozporządzenie w sprawie specjalnego urlopu 
pracowników federalnej słuŜby cywilnej i sędziów w słuŜbie federalnej] 

 
 
Lista stron internetowych 
 
1. Bundesagentur für Arbeit, Erhöhung des Kindergeldes ab Januar 2010. 

Norymberga, 2010 r., http://www.arbeitsagentur.de/nn_26532/zentraler-
Content/A09-Kindergeld/A091-steuerrechtliche-
Leistungen/Allgemein/Wichtige-Aenderungen-KG.2010.html [dostęp: 
10.2.2010]. [Federalna Agencja Pracy, „PodwyŜszenie zasiłku na dziecko 
od stycznia 2010 r.”] 

2. Evangelische Freiwilligendienste für junge Menschen – Diakonisches 
Jahr im Ausland. Hanower: Evangelische Freiwilligendienste für junge 
Menschen, 2010 r., http://www.djia.de/ [dostęp: 12.2.2010]. 
[Ewangeliczna działalność wolontariacka dla młodzieŜy – roczna misja 
diakoniczna za granicą]  

3. Freiwilligendienste machen kompetent, Das Programm, Ziele. Berlin: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010 r., 
http://www.fwd-kompetent.de/index.php?id=110, http://www.fwd-
kompetent.de/index.php?id=113 [dostęp: 10.2.2010]. [Wolontariat 
rozwija umiejętności, „Program”, „Cele”] 

4. Międzynarodowe SłuŜby Wspólnotowe MłodzieŜy ijgd, Who we are and 
what we do [Kim jesteśmy i czym się zajmujemy] [ulotka]. 2007 r., 
http://www.ijgd.de/fileadmin/user_upload/dokumente/ijgd_englisch_web.
pdf [dostęp: 9.2.2010]. 

5. JiVE. Youth Work International – Experiencing Diversity, European 
Voluntary Service [Mi ędzynarodowa praca młodzieŜy – doświadczenie 
róŜnorodności, „Wolontariat europejski”]. Bonn, 2009 r., http://www.jive-
international.de/en/sub-projects/european-voluntary-service/ [dostęp: 
11.2.2010].  

6. kulturweit – der Freiwilligendienst des Auswärtigen Amts, 
Programmleistungen, Einsatzstellen, Einsatzländer 09_2010. Berlin: 
UNESCO-Kommission, 2010 r., 
http://www.kulturweit.de/programm/programmleistungen.html#c64, 
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http://www.kulturweit.de/programm/einsatzstellen.html, 
http://www.kulturweit.de/fileadmin/user_upload/pdf/L%C3%A4nderliste
_kulturweit_03_2010.pdf [dostęp: 11.2.2010]. [kulturweit – program 
wolontariacki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, „Korzyści 
z programu”, „Organizacje przyjmujące”, „Kraje przyjmujące 09_2010”] 

7. MaZ – MissionarIn auf Zeit, Was ist MaZ?. Diemelstadt-Wethen, 2010, 
http://missionarin-auf-
zeit.de/relaunch/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Ite
mid=9 [dostęp: 12.2.2010]. [MaZ – Misjonarz tymczasowy, „Czym jest 
MaZ?”] 

8. weltwärts – Der Freiwilligendienst des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Zahlen und Fakten zu 
weltwärts. Bonn: BMZ, 2010 r., 
http://www.weltwaerts.de/presse/index.html [dostęp: 10.2.2010]. 
[weltwärts – program wolontariacki Federalnego Ministerstwa 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, „Dane i fakty dotyczące 
weltwärts”] 
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ZAŁ ĄCZNIK 4 
 
Studium przypadku: Wielka Brytania 
 
W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej istnieje 
wieloletnia tradycja wolontariatu jako sposobu świadczenia usług publicznych, 
których początkowo państwo nie gwarantowało obywatelom. Przez stulecia 
wolontariat był nieformalny, nieuregulowany i zarządzany wyłącznie przez 
sektor pozarządowy. Sytuacja ta uległa znaczącej zmianie w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci. Rząd krajowy i rządy regionalne propagują i wspierają 
wolontariat jako sposób na zwiększenie zaufania społecznego scalający coraz 
bardziej odmienne wspólnoty i poprawiający sytuację grup znajdujących się 
w niekorzystnym połoŜeniu. Proces ten jednak nie doprowadził do istotnych 
zmian w ustawodawstwie.  
 
PoniewaŜ kwestia wolontariatu przekazana została władzom krajowym Wielkiej 
Brytanii, poniŜej przeanalizowano brytyjskie ramy dla transgranicznej 
działalności wolontariackiej, koncentrując się głównie na przykładzie Szkocji, 
której rząd ma największe uprawnienia w asymetrycznej strukturze brytyjskiego 
państwa503. Interesujące jest równieŜ to, Ŝe w porównaniu z pozostałymi 
regionami Wielkiej Brytanii w Szkocji funkcjonuje gęsta sieć organizacji 
charytatywnych: zgodnie z danymi z 2002 r., choć mieszka tu zaledwie 8,43% 
ludności Wielkiej Brytanii, udział szkockich organizacji charytatywnych 
w całości jest niemal dwukrotnie większy i wynosi 16%504. 
 
Postrzeganie wolontariatu 
W ujęciu historycznym w „małym” państwie brytyjskim, w którym uformowały 
się zasady liberalnego kapitalizmu, powstał aktywny sektor pozarządowy 
zaspokajający wiele potrzeb społecznych. W XIX wieku wolontariat stanowił 
część działalności filantropijnej klas wyŜszych na rzecz tych, którzy znaleźli się 
w potrzebie lub Ŝyjących w ubóstwie: zajmowały się nim „eleganckie panie 
z klasy średniej”, które odwiedzały więźniów i bezdomnych w utworzonych dla 

                                                      
503  Zob. więcej w Matthew Leeke, Chris Sear i Oonagh Gay, An introduction to devolution in the UK 

[Wstęp do decentralizacji władzy w Wielkiej Brytanii]. Londyn: Biblioteka Izby Gmin, Opracowanie 
03/84, 17 listopada 2003 r., http://www.parliament.uk/commons/ lib/research/rp2003/rp03-084.pdf. 
[dostęp: 7.4.2010]. 

504  Sara Graziani i Chiara Piva, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Spes – 
Centro di Servizio per il Voluntariato del Lazio, Volunteering across Europe: Organisations, 
promotion, participation [Wolontariat w Europie: organizacje, promocja, uczestnictwo]. Tom 1: 
Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Czechy, Włochy. Rzym: Spes, 2008 r., s. 120 (111–
148). 
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nich przytułkach505. MoŜna go zatem postrzegać jako pewien rodzaj 
indywidualnie zorganizowanej redystrybucji w kraju charakteryzującym się 
nierównym podziałem dóbr i ograniczonym zakresem usług socjalnych. 
 
Pod koniec XIX wieku państwo coraz bardziej angaŜowało się w świadczenie 
usług socjalnych, a sektor ten uległ transformacji w późnych latach 
siedemdziesiątych, kiedy do władzy doszli konserwatyści. Kolejne rządy 
Margaret Thatcher i Johna Majora (1979–1997) próbowały zaangaŜować w tę 
dziedzinę sektor prywatny, jednak organizacje wolontariackie ugruntowały 
swoją pozycję dopiero wtedy, gdy u steru rządów ponownie stanęła Partia 
Pracy506. W przeciwieństwie do lat osiemdziesiątych wolontariat jest obecnie 
znacznie bardziej rozpowszechniony, dobrze znany i wspierany; nawet 
przedsiębiorstwa prywatne uznają go za środek prowadzenia polityki w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu 507. 
 
Zgodnie z brytyjską tradycją utrzymywano nieformalny status wolontariatu – 
bez zaangaŜowania państwa508 (zob. „Status prawny i gwarancje dla 
wolontariuszy”) oraz poza sferą płatnego zatrudnienia. Jednak oficjalna 
definicja dotyczy tylko wolontariatu w ramach organizacji, co znajduje 
potwierdzenie w szkockiej strategii wolontariatu przyjętej w 2004 r.:  
 

Wolontariat to poświęcanie swojego czasu i energii za pośrednictwem 
strony trzeciej, co moŜe przynosić wymierne korzyści wolontariuszowi, 
indywidualnym beneficjentom, grupom i organizacjom, wspólnotom, 
środowisku i całemu społeczeństwu. To dobrowolny wybór, który nie jest 
umotywowany w pierwszej kolejności korzyściami finansowymi czy 
perspektywą wynagrodzenia509. 

 
Choć korzyści społeczne płynące z wolontariatu muszą jeszcze zostać dokładnie 
zbadane, to w Wielkiej Brytanii powszechnie uwaŜa się, Ŝe wolontariat jest 
korzystny dla spójności wspólnot (dla rozwoju kapitału społecznego 
i kształtowania dobrych i aktywnych postaw wśród obywateli), dobrze wpływa 
na zdrowie wolontariuszy i ułatwia rozwiązywanie problemów związanych 
z wykluczeniem, niskim poziomem edukacji i bezrobociem. To właśnie leŜy 
u podstaw znaczących wydatków poniesionych przez rząd w ciągu minionego 

                                                      
505  Margaret Curran, minister polityki społecznej, exposé ministerialne, rząd szkocki, Volunteering 

Strategy [Strategia wolontariatu]. Edynburg, 2004 r., s. 1. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.scotland.gov.uk/ Resource/Doc/25954/0025523.pdf. 

506  Graziani i Piva, s. 119. 
507  Rozmowa z kierownikiem programu w International Voluntary Service – Wielka Brytania (IVS WB), 

Edynburg, 29.3.2010. 
508  Rozmowa z doradcą ds. polityki i praktyki w Volunteer Development Scotland, Stirling, 30.3.2010. 
509  Scottish Executive, Volunteering Strategy [Strategia wolontariatu]. Edynburg, 2004 r., s. 7. 
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dziesięciolecia na propagowanie i wspieranie wolontariatu, a zwłaszcza 
działalności wolontariackiej młodych ludzi510. 
 
NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe ma to wpływ tylko na wolontariat lokalny bądź 
wolontariat na rzecz wspólnoty, natomiast wolontariat transgraniczny 
postrzegany jest jako kwestia indywidualnego wyboru, a świadomość płynących 
z niego korzyści jest raczej niewielka511. Biorąc pod uwagę wysoki poziom 
alienacji wśród młodzieŜy brytyjskiej512 zrozumiałe jest zaangaŜowanie władz 
brytyjskich w propagowanie wolontariatu jako sposobu na rozwijanie wspólnot 
lokalnych (co obejmuje integrację w wielokulturowym społeczeństwie 
brytyjskim). Oznacza to jednak, Ŝe w rzeczywistości nie są one zainteresowane 
inwestowaniem w działalność transgraniczną. 
 
Sytuacja jest jednak róŜna w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii. 
Wolontariat lokalny jest szczególnie propagowany w Anglii, podczas gdy 
w szkockich, walijskich i północnoirlandzkich dokumentach opisujących 
politykę dotyczącą młodzieŜy wspomina się o wolontariacie transgranicznym513. 
W szkockiej strategii dotyczącej pracy ludzi młodych przyznaje się, Ŝe 
„międzynarodowe kontakty, wymiany i udział w projektach wolontariackich za 
granicą” zwiększają motywację młodych ludzi oraz ich pewność siebie, a takŜe 
rozwijają umiejętności Ŝyciowe514. W Irlandii Północnej wolontariat 
międzynarodowy ma dodatkowe znaczenie, poniewaŜ zagraniczni wolontariusze 
przyjeŜdŜają tam, aby złagodzić międzywspólnotowe konflikty515 (zob. „Wpływ 
na społeczeństwo”). 
 

                                                      
510  Rozmowa z kierownikiem ds. polityki – działalność wolontariacka młodych ludzi i działalność 

charytatywna w Urzędzie ds. Trzeciego Sektora, Urząd Rady Ministrów, Londyn, 26.3.2010. 
511  Rozmowa z kierownikiem Wydziału ds. Trzeciego Sektora w Dyrekcji ds. Reformy Sektora 

Publicznego rządu szkockiego, Edynburg, 29.3.2010; z kierownikiem programu „MłodzieŜ 
w działaniu” w British Council – brytyjskiej agencji krajowej ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”, 
Londyn, 31.3.2010; doradcą ds. polityki i praktyki w Volunteer Development Scotland (VDS), Stirling, 
30.3.2010. 

512  Zgodnie z międzynarodowym badaniem przeprowadzonym przez francuską Fondation pour l'innovation 
politique tylko jakieś 20% brytyjskiej młodzieŜy czuje przynaleŜność do społeczeństwa, w którym Ŝyje, a mniej 
niŜ 10% twierdzi, Ŝe w ogóle ufa ludziom. Anna Stellinger i Raphaël Wintrebert (wyd.), Young People Facing 
the Future: An International Survey [MłodzieŜ wobec przyszłości: badanie międzynarodowe]. ParyŜ: Fondation 
pour l'innovation politique, 2008 r., s. 36. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.fondapol.org/fileadmin/uploads/pdf/documents/Etude_Les_Jeunesses_face_a_leur_avenir_ENG.pdf. 

513  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu” w British Council, Londyn, 31.3.2010. Międzynarodowe 
kontakty, wymiany i udział w projektach wolontariackich za granicą równieŜ zwiększają 
zaangaŜowanie młodych ludzi, ich motywację i pewność siebie oraz rozwija umiejętności Ŝyciowe. 

514  Scottish Executive, Moving Forward: a strategy for improving Young People’s chances through Youth 
Work [Krok naprzód: strategia zwiększania szans młodych ludzi poprzez pracę]. Edynburg, 2007 r., s. 14. 
Dostępne w internecie pod adresem: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/169328/0047167.pdf. 

515  Rozmowa z urzędnikiem ds. wolontariatu europejskiego, umów i projektów w British Council, Londyn, 
31.3.2010; urzędnikiem ds. wolontariatu EVS/PLUS w Bryson Charitable Group, Belfast, 8.4.2010; 
włoskim wolontariuszem wolontariatu europejskiego w Wielkiej Brytanii, 2.4.2010. 
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MoŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego dla 
młodzieŜy 
W Wielkiej Brytanii istnieją róŜne moŜliwości wolontariatu, choć zazwyczaj nie 
są one postrzegane jako rodzaje wolontariatu transgranicznego. Niektóre 
systemy wysyłania uwaŜane są za zbyt skomercjalizowane, by zasługiwały na 
miano wolontariatu, podczas gdy pewnym systemom przyjmowania 
wolontariuszy nie nadaje się charakteru transgranicznego, poniewaŜ stanowią 
one po prostu część lokalnych programów wolontariackich organizacji 
charytatywnych, które zapraszają zarówno uczestników z Wielkiej Brytanii, jak 
i z UE. W przeciwieństwie do wolontariatu europejskiego wiele innych form 
wolontariatu podlega samofinansowaniu, chociaŜ mogą zostać zaoferowane 
wyŜywienie i zakwaterowanie. W przypadku wolontariuszy zagranicznych 
warunkiem wstępnym jest teŜ dobra znajomość języka angielskiego w mowie. 
 
Wolontariat transgraniczny nie jest obecnie priorytetem dla władz w róŜnych 
regionach Wielkiej Brytanii516. Decyzje wielu młodych ludzi o podjęciu 
działalności wolontariackiej za granicą, jako sposób na spędzenie rocznej 
przerwy w nauce, przerwy w karierze zawodowej lub wakacji, postrzegane są 
jako indywidualny wybór517. W przeciwieństwie do wolontariatu na terenie 
kraju oferowane w tej dziedzinie moŜliwości są określane niemal wyłącznie 
przez organizacje działające na tym polu; niektóre z nich nastawione na zysk, 
a niektóre nie. 
 
W ciągu ostatniej dekady znacznie wzrosła liczba organizacji oferujących 
i prowadzących transgraniczne wymiany wolontariackie z pozostałymi krajami 
europejskimi518. A zatem młodzi ludzie, którzy pragną wyjechać za granicę jako 
wolontariusze, nie muszą daleko szukać. Jednak moŜliwości poza Europą, 
a szczególnie w krajach rozwijających się, cieszą się znacznie większą 
popularnością, choć w większości wypadków uczestnicy wnoszą wysokie opłaty 
i muszą sami pokryć koszty dalekiej podróŜy.  
 
Nic dziwnego więc, Ŝe ogólnoeuropejski system wolontariatu europejskiego 
cieszy się tutaj znacznie mniejszą popularnością niŜ w pozostałych państwach 
europejskich. W ramach wolontariatu europejskiego Wielka Brytania raczej 
przyjmuje wolontariuszy niŜ ich wysyła (zob. „Liczba wolontariuszy 
transgranicznych i ich wybory”). Jest to teŜ prawdopodobnie jeden z kliku 
programów prowadzących prawdziwą wymianę: aktywny zarówno 
w wysyłaniu, jak i przyjmowaniu wolontariuszy. Dzięki finansowaniu, jakie 
                                                      
516  Kierownik ds. polityki – działalność wolontariacka młodych ludzi i działalność charytatywna 

w Urzędzie ds. Trzeciego Sektora, Urząd Rady Ministrów, Londyn, 26.3.2010. 
517  Kierownik Wydziału ds. Trzeciego Sektora w Dyrekcji ds. Reformy Sektora Publicznego rządu 

szkockiego, Edynburg, 29.3.2010. 
518  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
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zapewnia Komisja Europejska, korzysta z niego brytyjski Czerwony KrzyŜ przy 
wymianie wolontariuszy ze stowarzyszeniami Czerwonego KrzyŜa z Finlandii, 
Niemczech i Armenii519.  
 
MoŜliwości wymiany wolontariuszy poza wolontariatem europejskim są 
stwarzane przez podmioty, które znajdują miejsca w organizacjach partnerskich 
w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami. Na przykład International Voluntary 
Service (IVS) z siedzibą w Edynburgu, który jest brytyjską520 fili ą Service Civil 
International (SCI), oferuje miejsca na krótki i długi okres przy realizacji 
projektów zagranicznych prowadzonych przez innych członków SCI. 
W przeciwieństwie do wielu organizatorów projektów w trakcie rocznej 
przerwy w nauce, którzy nakładają opłatę w wysokości od 2000 do 3000 
funtów, opłata za udział w projektach zagranicznych IVS wynosi od 150 do 245 
funtów w zaleŜności od czasu trwania zadań i statusu zatrudnienia uczestników, 
poniewaŜ celem tej organizacji jest utrzymanie dostępności wolontariatu 
międzynarodowego521. Choć istnieją moŜliwości dotyczące innych kontynentów 
(i w tym przypadku wymagany wkład moŜe być wyŜszy), IVS GB oferuje 
równieŜ udział w wielu projektach w Europie. Zapewnione są zakwaterowanie 
i wyŜywienie, wolontariuszy ubezpiecza się na czas pracy, choć muszą oni sami 
pokryć koszty podróŜy522. 
 
Organizacje takie jak IVS działają na mniejszą skalę niŜ podmioty, które 
zajmują się wyłącznie wysyłaniem i wyszukują dla lubiących przygody 
młodych Brytyjczyków moŜliwości na całym świecie. Krytycy twierdzą, Ŝe 
wiele z nich to wyłącznie systemy nastawione na zarabianie pieniędzy. Niektóre 
nawet kształtują swoje oferty jako „wakacje z wolontariatem”. Oferowana jest 
niewielka liczba projektów w UE523, a jeśli jakiś program jest realizowany, 
koszty uczestnictwa są wyŜsze niŜ w przypadku projektów w odległych krajach 
rozwijających się, poniewaŜ obejmują zakwaterowanie, które naturalnie jest 
znacznie droŜsze niŜ w Azji czy Afryce524. 
                                                      
519  Brytyjski Czerwony KrzyŜ, International youth volunteering programme [Mi ędzynarodowy program 

działalności wolontariackiej młodych ludzi]. Londyn, 2010 r., 
http://www.redcross.org.uk/standard.asp?id=80840 [dostęp: 13.4.2010]. 

520  Urząd brytyjski nie obejmuje swoją działalnością Irlandii Północnej, poniewaŜ regionem tym zajmuje 
się IVS Irlandia – kierownik programu w IVS WB, Edynburg, 29.3.2010.  

521  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
522  International Voluntary Service, Costs and Cancellations [Koszty i rezygnacja]. Edynburg, 2010 r., 

http://www.ivsgb.org/ info/costs-and-cancellations.html [dostęp: 9.4.2010]. 
523  Na przykład BUNAC (British Universities North America Club – Północnoamerykański Klub 

Uniwersytetów Brytyjskich), organizacja nienastawiona na zysk, która została powołana do Ŝycia w 
1962 r. i określa się jako „lider na brytyjskim rynku programów pracy za granicą”, nie oferuje w ogóle 
Ŝadnych moŜliwości w zakresie wolontariatu w Europie – zob. BUNAC, Volunteer [Wolontariusz]. 
Londyn, 2010 r., http://www.bunac.org.uk/volunteer/ [dostęp: 14.4.2010]. 

524  Porównaj na przykład europejskie i inne miejsca docelowe na stronie internetowej Global Vision 
International: Searchable World Map [Mapa świata z opcją wyszukiwania]. St Albans, 2010 r., 
http://www.gvi.co.uk/destinations/searchable-world-map [dostęp: 14.4.2010]. 
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Wolontariat w biedniejszych krajach świata postrzegany jest jako narzędzie 
brytyjskiej współpracy na rzecz rozwoju. A zatem brytyjski Departament 
Rozwoju Międzynarodowego wspiera dwa systemy finansowania wolontariatu 
zagranicznego w połączeniu ze zwiększaniem świadomości w walce 
z ubóstwem. Są one skierowane do osób w niewielkim stopniu 
reprezentowanych wśród brytyjskich wolontariuszy międzynarodowych – osób 
pochodzących z diaspory i do młodzieŜy z mniejszymi szansami. 
 

• Program „Wolontariusze z diaspory” jest prowadzony przez Voluntary 
Services Overseas (VSO), niezaleŜną organizację na rzecz rozwoju, 
i umoŜliwia utalentowanym osobom o azjatyckich lub afrykańskich 
korzeniach działalność wolontariacką na ojczystym kontynencie525. Nie 
jest to zatem system zaprojektowany wyłącznie z myślą o ludziach 
młodych, w przeciwieństwie do projektu Platforma2. 

• Program Platforma2 jest prowadzony w ramach partnerstwa Christian 
Aid i BUNAC; przeznaczony jest dla osób w wieku 18–25 lat, które są 
w stanie wykazać, Ŝe w innym wypadku nie mogłyby sobie pozwolić na 
roczną przerwę w nauce. Miejsca docelowe znajdują się w RPA, Ghanie, 
Indiach, Peru, Kenii i Nepalu, zasady pracy grup są jednolite, a pobyt trwa 
10 tygodni526. 

 
Poza tym wiele organizacji w Wielkiej Brytanii prowadzi programy, w ramach 
których wyłącznie przyjmuje się wolontariuszy, a duŜe podmioty są teŜ 
przygotowane na przyjęcie cudzoziemców. National Trust, duŜa niezaleŜna 
organizacja charytatywna, która zajmuje się ochroną przyrody i dba o obiekty 
wchodzące w skład dziedzictwa historycznego i naturalnego w Anglii, Walii 
i Irlandii Północnej, prowadzi róŜne programy wolontariatu. Przyjmuje ona 
osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i oferuje im pracę wakacyjną 
oraz moŜliwości wolontariatu w pełnym wymiarze godzinowym. Praca 
w wakacje nie przekracza tygodnia, a jej koszt wynosi od 90 funtów za tydzień. 
Cena obejmuje koszt zakwaterowania i wyŜywienia527. Praca w pełnym 
wymiarze godzinowym trwa co najmniej trzy miesiące, koszty dojazdów do 
miejsca pracy są zwracane; czasami zapewnia się takŜe bezpłatne 

                                                      
525  Voluntary Services Overseas, Diaspora Volunteering [Wolontariusze z diaspory]. Londyn, 2009 r., 

http://www.vso.org.uk/ volunteer/diaspora-volunteering/. [dostęp: 15.4.2010]. 
526  Christian Aid, Change the world with Platform2 [Zmień świat z Platformą2]. Londyn, 2009 r., 

http://www.christianaid.org.uk/ getinvolved/volunteer/Platform2/index.aspx. [dostęp: 15.4.2010]. 
527  National Trust, Working Holidays [Praca w wakacje]. Swindon, 2010 r., 

https://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/w-volunteering/w-workingholidays.htm. [dostęp: 15.4.2010]. 
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zakwaterowanie528. Uczestnicy sami pokrywają jednak koszty podróŜy 
z zagranicy, a na miejscu nie otrzymują Ŝadnej diety na koszty utrzymania529. 
 
Lepsze warunki oferuje wolontariuszom europejskim Vitalise, angielska 
organizacja charytatywna, która świadczy usługi opieki zastępczej nad osobami 
niepełnosprawnymi umoŜliwiając w ten sposób odpoczynek ich opiekunom. 
Czas trwania wolontariatu wynosi od dwóch tygodni do roku. Rola 
wolontariuszy polega zazwyczaj na udzielaniu wsparcia społecznego i pomocy 
w codziennych sprawach, opiece oraz na dotrzymywaniu towarzystwa 
poszczególnym odbiorcom usług i opiekunom530. Młodzi Europejczycy, którzy 
chcą pracować w opiece społecznej, za interesujące mogą uznać to, Ŝe 
wolontariuszom zapewnia się zarówno wyŜywienie, jak i zakwaterowanie, gdyŜ 
zazwyczaj przebywają oni w tych samych ośrodkach opieki, co ich 
niepełnosprawni podopieczni531. Jednak uzyskanie akceptacji wymaga 
dopełnienia większej ilości formalności ze względu na brytyjskie 
ustawodawstwo w sprawie obowiązków opiekunów (zob. „Status prawny 
i gwarancje dla wolontariuszy”). 
 
W Wielkiej Brytanii niektóre miejsca dla zagranicznych wolontariuszy 
(w wieku 18–35 lat) są dostępne za pośrednictwem CSV (Community Service 
Volunteers), ale – jak w przypadku IVS –tylko poprzez organizacje partnerskie. 
Organizacje wysyłające nakładają opłatę za znalezienie miejsca przez CSV, 
a wolontariusze ponoszą koszty podróŜy do Wielkiej Brytanii i z powrotem, 
zapewnia się im jednak zakwaterowanie, wyŜywienie i tygodniową dietę na 
pokrycie wydatków związanych z wolontariatem532. 
 
Status prawny i gwarancje dla wolontariuszy 
W brytyjskim systemie prawnym wolontariusze nie mają wyraźnie 
zdefiniowanego statusu prawnego (zatrudnienie to obszar ustawodawstwa, który 
leŜy w gestii rządu Wielkiej Brytanii). W przeciwieństwie do Niemiec Wielka 
Brytania nie przyznaje im automatycznie oficjalnych praw, takich jak prawa 
                                                      
528  National Trust, Essential Information [Podstawowe informacje]. http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-

trust/w-volunteering/w-fulltimevolunteering/w-fulltimevolunteering-futher_info.htm. [dostęp: 15.4.2010]. 
529  National Trust, Overseas volunteers [Wolontariusze zagraniczni]. http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-

trust/w-volunteering/w-aboutvolunteering/w-whatsyouneedtoknow/w-whatsyouneedtoknow-
overseas_volunteers.htm. [dostęp: 15.4.2010]. 

530  Rozmowa z kierownikiem ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010. 
531  Vitalise, Overseas volunteers [Wolontariusze zagraniczni]. Kendal, 2010 r., 

http://www.vitalise.org.uk/getdoc/4b037740-a5ee-4128-8a17-06839c707624/Overseas-Volunteers.aspx. 
[dostęp: 12.4.2010]. 

532  Takie organizacje działają w Austrii, Francji, Hondurasie, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei Południowej, 
Kostaryce, Meksyku, Niemczech, na Tajwanie, w Turcji czy USA – zob. Community Service Volunteers, Fact 
sheet for International volunteers [Informator dla wolontariuszy międzynarodowych], Londyn, 2009 r., s. 1. 
http://www.csv.org.uk/sites/default/files/Fact%20Sheet%20for% 20International%20Volunteers.pdf [dostęp: 
12.4.2010]. 
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pracownicze (urlop wypoczynkowy, chorobowy, reŜim pracy itd.), poniewaŜ ich 
status w organizacjach korzystających z ich usług jest odmienny od statusu 
płatnego personelu zatrudnionego na podstawie umowy. 
 
W ustawie o minimalnym wynagrodzeniu krajowym stosuje się pojęcie 
pracowników dobrowolnych w odniesieniu do grup wyłączonych 
z obowiązkowych w innych przypadkach ustaleń w sprawie powszechnego 
wynagrodzenia minimalnego. Pracowników dobrowolnych definiuje się jako 
osoby, które pracują bez wynagrodzenia na rzecz organizacji wolontariackiej, 
charytatywnej lub powołanej na mocy ustawy. Art. 44 ustawy stanowi, Ŝe osoba 
zatrudniona przez organizację charytatywną, wolontariacką lub powiązany 
podmiot zbierający fundusze bądź organ ustawowy nie kwalifikuje się do 
uzyskania minimalnego wynagrodzenia krajowego, jeŜeli nie otrzymuje „wypłat 
pienięŜnych” lub „świadczeń rzeczowych”. Mimo to w Wielkiej Brytanii 
dopuszcza się uzasadnione dokonywanie zwrotu wydatków bieŜących 
poniesionych przez wolontariuszy w czasie wykonywania ich pracy, podobnie 
jak wypłacanie im diet na wyŜywienie i zakwaterowanie. KaŜde szkolenie 
jednak, które nie jest bezpośrednio związane z wypełnianiem przez pracownika 
dobrowolnego obowiązków przydzielonych przez daną organizację lub 
z rozwijaniem zdolności przydatnych do powierzonej pracy, jest uznawane za 
świadczenie rzeczowe i tym samym wiąŜe się ze zmianą statusu 
wolontariusza533. 
 
Brytyjskie prawo pracy ma w zasadzie zastosowanie wobec osób, które zawarły 
ze swoim pracodawcą umowę na świadczenie pracy w zamian za pewien 
dochód („wynagrodzenie”). MoŜe to być umowa pisemna lub ustna. Gdyby 
pojawiły się wątpliwości, istnienie takiej umowy ustala sąd pod warunkiem, Ŝe 
moŜna dowieść, iŜ praca została opłacona i był zamiar wytworzenia stosunku 
wiąŜącego534. A zatem wolontariusze, którzy otrzymują dochód pienięŜny lub 
świadczenia rzeczowe wyŜsze niŜ zwrot koniecznych wydatków bądź 
przewyŜszające rozsądne dodatki na zakwaterowanie i wyŜywienie, mogą zostać 
uznani za pracowników (kwalifikujących się do zapłaty podatku dochodowego). 
 
JeŜeli powyŜsze zostanie dowiedzione w sądzie, to w przypadku niesłusznego 
zwolnienia lub dyskryminacji w miejscu pracy wolontariusze mogą pozwać 
                                                      
533  Art. 44 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu krajowym z 1998 r. (roz. 39). 
534  Stowarzyszenie Organizacji Wolontariackich i Europejskie Centrum Wolontariatu (AVSO & CEV), 

Legal Status of Volunteers – Country Report: United Kingdom [Status prawny wolontariuszy – 
Sprawozdanie krajowe: Wielka Brytania]. Bruksela, 2003 r., s. 3–5. 
http://www.cev.be/data/File/UK_legalstatus.pdf [dostęp: 12.11.2009]. Choć z wolontariuszami nie 
zawiera się umów na piśmie, to podpisywanie porozumień jest powszechną praktyką. Zob. Volunteer 
agreement [Umowa wolontariatu] w The Handbook of Volunteers [Podręcznik wolontariuszy], 
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Edynburg: rada miejska Edynburga, 2007 r., s. 19-20 
(uzyskano od urzędnika ds. rozwoju wolontariatu w Zespole ds. Rozwoju Wolontariatu, Zdrowia i 
Opieki Społecznej). 
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swojego pracodawcę. W przeciwnym wypadku wolontariusze są wyłączeni 
z zakresu ustawy o zatrudnieniu, jak równieŜ ustawy o prawach pracowniczych, 
które gwarantują prawa pracowników, takie jak prawo do tego, by nie zostać 
zwolnionym bez uzasadnienia, czy prawo do odszkodowania, jeŜeli pracownik 
dowiedzie, Ŝe został potraktowany niesprawiedliwie535. Ponadto brytyjskie 
prawo antydyskryminacyjne obejmuje obecnie względy takie jak rasa, płeć 
i niepełnosprawność, a uwzględniać będzie wiek oraz orientację seksualną. Ma 
ono równieŜ zastosowanie w dziedzinie zatrudnienia, edukacji oraz dostarczania 
dóbr i usług 536. Nie moŜna uznać, Ŝe wolontariusze są objęci tym 
ustawodawstwem z wyjątkiem sytuacji, w których mogą oni dowieść przed 
sądem, iŜ przedmiotowe akty prawne mają wobec nich zastosowanie w zakresie 
„świadczenia usług”537. Zazwyczaj akty te do wolontariuszy się nie odnoszą538.  
 
Tym samym wolontariuszom nie przysługuje zestaw formalnych praw 
i obowiązków określonych na mocy prawa. PoniewaŜ zazwyczaj nie uznaje się 
ich za osoby posiadające umowę z daną organizacją, nie mają obowiązku 
świadczenia pracy, organizacja zaś nie jest zobligowana, by im ją zapewnić 
(brak wzajemności zobowiązań)539. Nadal jednak podlegają regulacjom, które 
określają pewne obowiązki organizacji przyjmujących. Dotyczy to takich 
kwestii, jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona osób niepełnoletnich i innych 
grup znajdujących się w niekorzystnym połoŜeniu oraz odpowiedzialność. 
 
KaŜda organizacja zatrudniająca płatny personel musi przestrzegać ustawy 
o zdrowiu i bezpieczeństwie w miejscu pracy. Art. 3 tej ustawy stanowi, Ŝe „to 
do obowiązku kaŜdego pracodawcy naleŜy prowadzenie przedsiębiorstwa tak, 
aby zapewnić, na ile jest to uzasadnione i wykonalne, Ŝe nie będą naraŜane na 
ryzyko zdrowie i bezpieczeństwo osób, które nie pozostają w stosunku pracy, 
ale mogą być objęte skutkami panujących w przedsiębiorstwie warunków”540, 
a zatem ma on teŜ zastosowanie wobec wolontariuszy. Organizacje prowadzone 
przez wolontariuszy nie są zobligowane do wdraŜania przedmiotowej ustawy, 
jednak nadal mają ogólny „obowiązek zachowania naleŜytej staranności” 
w odniesieniu do wszystkich osób, które dla nich pracują541.  
                                                      
535  Art. 94 i 117–118 ustawy o prawach pracowniczych z 1996 r. (roz. 18). 
536  Zob. część II i III ustawy o dyskryminacji ze względu na płeć z 1975 r. (roz. 65), ustawa o stosunkach 

rasowych z 1976 r. (roz. 74) oraz ustawa o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność z 1995 r. 
(roz. 50). Od października 2010 r. wejdą w Ŝycie przepisy wdraŜające nowo przyjętą jednolitą ustawę 
o równości z 2010 r. (roz. 15). 

537  AVSO & CEV, s. 3. 
538  Kierownik ds. polityki – działalność wolontariacka młodych ludzi i działalność charytatywna 

w Urzędzie ds. Trzeciego Sektora, Urząd Rady Ministrów, Londyn, 26.3.2010. 
539  Mark Restall, Volunteers and the Law [Wolontariusze i prawo]. Londyn: Volunteering England, 2005 

r., s. 6–7, 11. http://www.volunteering.org.uk/NR/rdonlyres/4D224B2A-CB11-4529-9A95-
BA4018209641/0/volunteers_and_the_law.pdf [dostęp: 29.11.2009].  

540  Ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie w miejscu pracy z 1974 r. (roz. 37). 
541  Restall, s. 28. 
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Wszyscy pracodawcy muszą teŜ mieć obejmujące ogół ich pracowników 
ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wypadku, choroby lub urazu 
pracownika w wyniku zaniedbania lub naruszenia przez pracodawcę ustawy 
o zdrowiu i bezpieczeństwie. I choć nie istnieje obowiązek ubezpieczania 
wolontariuszy, doradza się to w ramach dobrych praktyk, tak aby by unikać 
odpowiedzialności finansowej w razie sporu sądowego542, zaś większość organizacji 
nie dokonuje rozróŜnienia między wolontariuszami i płatnym personelem543. 
 
Znacznie bardziej prawdopodobne jest, Ŝe wolontariuszom przyjeŜdŜającym do 
Wielkiej Brytanii problemów przysporzy brytyjskie ustawodawstwo dotyczące 
ochrony dzieci, a takŜe dorosłych znajdujących się w niekorzystnym 
połoŜeniu. Prawo wymaga, by osoby pracujące z dziećmi oraz dorosłymi 
znajdującymi się w niekorzystnym połoŜeniu – takimi jak pacjenci, więźniowie, 
ludzie starsi przebywający w domach opieki czy inni wymagający pomocy 
w codziennych sprawach – lub osoby mające dostęp do ich danych544 uzyskały 
zezwolenie na taką działalność (bez względu na to, czy dotyczy ona edukacji, 
zdrowia, opieki społecznej czy teŜ innej dziedziny) – zaświadczenie 
o niekaralności, które dowodzi, Ŝe nie ma podstawy, by zakazać im prowadzenia 
rzeczonej aktywności. Osoby planujące wolontariat w zakresie opieki lub 
w innej podobnej dziedzinie muszą, tak samo jak płatny personel, uzyskać 
przedmiotowe zaświadczenie przed rozpoczęciem pracy545. Obywatele brytyjscy 
otrzymują je w ciągu 2–3 tygodni546, a wolontariusze nie wnoszą opłat547. 
Wolontariusze zagraniczni muszą przedstawić równowaŜny dowód uzyskany od 
policji w swoim kraju na własny koszt. Obywatele brytyjscy, którzy mieszkali 
za granicą, muszą teŜ uzyskać zaświadczenie o niekaralności w danym kraju 
obejmujące spędzony tam okres548. 
W odniesieniu do imigracji na obywateli UE nie nakłada się Ŝadnych ograniczeń 
w związku z wolontariatem. Nie muszą oni mieć wizy ani pracować w trakcie 
pobytu w Wielkiej Brytanii pod warunkiem, Ŝe mogą się sami utrzymać 
                                                      
542  Ibid., s. 31. Volunteer Development Scotland, Information Resource: Insuring Volunteers [Zasoby 

informacyjne: ubezpieczanie wolontariuszy]. Stirling, listopad 2009 r., s. 1. 
http://www.vds.org.uk/Resources/Insuring%20Volunteers.pdf?resourceID=4896 [dostęp: 25.4.2010]. 

543  Doradca ds. polityki i praktyki w VDS, Stirling, 30.3.2010; kierownik Wydziału ds. Trzeciego Sektora 
w Dyrekcji ds. Reformy Sektora Publicznego rządu szkockiego, Edynburg, 29.3.2010. 

544  Art. 59 ustawy o ochronie grup znajdujących się w niekorzystnym połoŜeniu z 2006 r. (roz. 47). 
545  Krajowy Rejestr Karny, CRB Service at a Glance [Działalność KRK w skrócie]. 2010 r., 

http://www.crb.homeoffice.gov.uk/ 
about_crb/crb_service_at_a_glance.aspx [dostęp: 24.4.2010]. 

546  Doradca ds. polityki i praktyki w VDS, Stirling, 30.3.2010. 
547  Krajowy Rejestr Karny, How much is a CRB check? [Jaki jest koszt zaświadczenia o niekaralności?], 

2010 r., http://www.crb.homeoffice.gov.uk/using_the_website/general_information.aspx#howmuch 
[dostęp: 27.4.2010]. 

548  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Certificates of good conduct [Zaświadczenia o niekaralności]. 
Londyn, 2010 r., http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/legal-
services/local-document-search/good-conduct [dostęp: 27.4.2010].  



231 
 

i posiadają na to wystarczające środki przez cały okres przebywania w tym 
kraju, tak by nie stawali się obciąŜeniem dla brytyjskiego systemu 
zabezpieczenia społecznego549. Jednocześnie wolontariuszami mogą być 
obywatele brytyjscy, którzy otrzymują świadczenia krajowe, takie jak zasiłek 
dla osób poszukujących pracy czy renta z tytułu niepełnosprawności. Nawet 
oficjalne ograniczenia czasowe (maksymalnie 16 godzin tygodniowo) dotyczące 
osób bezrobotnych zostały zniesione w 2001 r.550. Choć w przeszłości 
poszukujących pracy nie zachęcano do wolontariatu, obecnie urzędy pracy zdają 
sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi zdobywanie nowych umiejętności 
poprzez wolontariat. Jest on zatem zalecany551 pod warunkiem, Ŝe dana osoba 
kontynuuje poszukiwania pracy i jest gotowa przyjąć propozycje zatrudnienia552. 
Niestety oznacza to, Ŝe poszukujący pracy nie mogą prowadzić działalności 
wolontariackiej za granicą, poniewaŜ nie byliby dostępni w przypadku 
zaistnienia moŜliwości podjęcia pracy553. 
 
Volunteer Development Scotland (VDS), główna organizacja lobbująca na 
rzecz wolontariatu w Szkocji, kładzie nacisk raczej na zarządzanie 
wolontariuszami (i promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie) niŜ na ich 
prawa i nigdy nie prowadziła kampanii na rzecz określenia prawnego statusu 
działalności wolontariackiej. W Wielkiej Brytanii opracowano specjalne 
standardy jakości, które organizacje mogą wdraŜać w zakresie angaŜowania 
wolontariuszy i promocji wolontariatu554, a podmioty takie jak VDS oferują 
liczne moŜliwości w dziedzinie szkoleń i doradztwa. Tym niemniej, biorąc 
pod uwagę obecną sytuację, gdy występuje formalizacja stosunków 
i gwarantowanie praw stron, brak ustawodawstwa w sprawie wolontariatu 
wywołuje pewne napięcie555. 
 
Powstał zatem ruch na rzecz praw wolontariuszy, który domaga się dla nich 
takiego samego statusu, jaki daje pracownikom ustawa o zatrudnieniu. 
Spełnienie tych Ŝądań byłoby właściwe w przypadku podobnego do 
stosunku pracy wolontariatu w pełnym wymiarze czasu pracy, jaki prowadzą 
na przykład Biura Doradztwa Obywatelskiego (Citizen’s Advice Bureaux), 
gdzie wolontariusze udzielają porad przez 5 dni w tygodniu. Formalizacja 
                                                      
549  Rozmowa z doradcą ds. polityki – działalność wolontariacka młodych ludzi i działalność charytatywna 

w Urzędzie ds. Trzeciego Sektora, Urząd Rady Ministrów, Londyn, 26.3.2010. 
550  Volunteer Development Scotland, Information Resource: Volunteering whilst on benefits [Zasoby 

informacyjne: wolontariusze na zasiłkach]. Stirling, listopad 2009 r., 
http://www.vds.org.uk/Resources/Volunteering%20whilst%20on%20 
benefits.pdf? resourceID=4916 [dostęp: 25.4.2010]. 

551  Rozmowa z urzędnikiem ds. rozwoju wolontariatu w Zespole ds. Rozwoju Wolontariatu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej, rada miejska Edynburga, Edynburg, 29.3.2010. 

552  Restall, s. 19. 
553  Doradca ds. polityki i praktyki w VDS, Stirling, 30.3.2010. 
554  Aby uzyskać więcej informacji, zob. http://www.investinginvolunteers.org.uk/. 
555  Doradca ds. polityki i praktyki w VDS, Stirling, 30.3.2010. 
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moŜe się jednak okazać niewykonalna w odniesieniu do nieformalnej 
doraźnej działalności wolontariackiej na rzecz wspólnoty, moŜe teŜ 
stanowić zbyt duŜe obciąŜenie dla małych organizacji, które musiałyby 
znacznie poszerzyć zakres prowadzonej dokumentacji, co zniechęcałoby je 
do angaŜowania wolontariuszy556. Z punktu widzenia przedsiębiorstw 
prywatnych, które chcą włączyć się w projekty wolontariatu pracowniczego, 
istotne jest zapewnienie tego, by wiąŜąca się z wolontariatem praca 
papierkowa była ograniczona557. 
 
Liczba wolontariuszy transgranicznych i ich wybory 
Badania pokazują, Ŝe w Wielkiej Brytanii wolontariatem zajmuje się mniej 
więcej jedna czwarta ludności. Coroczna ankieta wśród obywateli 
przeprowadzona w Anglii dowodzi, Ŝe 41% respondentów co najmniej raz 
w okresie od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r. uczestniczyło w wolontariacie 
formalnym, 26% brało udział w formalnej działalności wolontariackiej 
przynajmniej raz na miesiąc, a 35% uczestniczyło w działaniach 
nieformalnych558. Jednocześnie w ramach corocznego badania szkockich 
gospodarstw domowych z 2009 r. ustalono, Ŝe 31% respondentów świadczyło 
nieodpłatną pomoc na rzecz organizacji czy osób indywidualnych w minionym 
roku559. Najpopularniejszy sposób prowadzenia takiej działalności to praca na 
rzecz organizacji zajmujących się młodzieŜą i dziećmi560. 
 
JeŜeli chodzi o procentowy udział w transgranicznej działalności 
wolontariackiej młodych ludzi, to nie istnieją oficjalne łączne dane statystyczne. 
W obszarze tym działa wielu organizatorów, a młodych brytyjskich 
wolontariuszy wyjeŜdŜających za granicę liczy się w tysiącach. MoŜna tak 
wnioskować na podstawie tego, Ŝe tylko w ramach finansowanego przez rząd 
programu transgranicznej działalności wolontariackiej młodych ludzi 
Platforma2 planuje się wysłanie do końca okresu dwuletniego (2008–2010) 
około 2000 młodych Brytyjczyków561 i jest to po prostu inicjatywa mająca na 
celu uzupełnienie oferty organizacji prywatnych. 

                                                      
556  Kierownik ds. polityki – działalność wolontariacka młodych ludzi i działalność charytatywna 

w Urzędzie ds. Trzeciego Sektora, Urząd Rady Ministrów, Londyn, 26.3.2010. 
557  Rozmowa z kierownikiem ds. Influencer Relations w Institute of Directors, Londyn, 26.3.2010. 
558  Gminy i rząd lokalny, Citizenship Survey: April 2008 - March 2009, England [Ankieta wśród 

obywateli: kwiecień 2008–marzec 2009 r., Anglia]. Londyn, 16 lipca 2009 r., 
http://www.communities.gov.uk/publications/corporate/statistics/citizenshipsurveyq4200809 [dostęp: 
15.4.2010]. 

559  Badanie szkockich gospodarstw domowych, Scotland’s People. Annual report: results from 2007/2008 
[Ludność Szkocji. Sprawozdanie roczne: wyniki z lat 2007–2008]. Edynburg: rząd Szkocji, 2009 r., 
s. 147. http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/282618/0085510.pdf [dostęp: 16.4.2010].  

560  Badanie szkockich gospodarstw domowych, s. 150–151. 
561  BUNAC, Platform2 [Platforma2]. Londyn, 2010 r., http://www.bunac.org.uk/uk/platform2/ [dostęp: 

14.4.2010]. 
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Jednak większość młodych ludzi (w tym wszyscy uczestnicy programu 
Platforma2) wyjeŜdŜa poza UE. Wolontariat europejski wydaje się mniej 
atrakcyjny, bowiem znaczna część projektów realizowana jest w Europie. 
W rezultacie Wielka Brytania w ramach wolontariatu europejskiego wysyła 
znacznie mniej wolontariuszy niŜ ich przyjmuje , a róŜnicę, która zgodnie 
z danymi z 2009 r. wynosi 40%, pokazano poniŜej w tabeli 9. 
 
Tabela 9. Brytyjskie dane statystyczne dotyczące wolontariuszy EVS 
(2009 r.) 
Wolontariusze EVS Ogółem UE Spoza UE 
Wysłani  202 143 59 
Przyjęci  345 314 31 

 
Źródło: British Council – brytyjska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”. 

 
 
Nawet w ramach wolontariatu europejskiego uczestnicy z Wielkiej Brytanii 
wolą wyjeŜdŜać do tak zwanych krajów objętych polityką sąsiedztwa niŜ do 
krajów objętych programem, czyli pozostałych państw członkowskich562. 
Trend ten jest wyraźnie widoczny na poniŜszym wykresie (wykres 20) 
pokazującym miejsca docelowe Brytyjczyków, którzy wyjeŜdŜają w ramach 
wolontariatu europejskiego, oraz odpowiednie proporcje w 2009 r. Po lewej 
stronie figurują państwa członkowskie przyjmujące brytyjskich wolontariuszy, 
po prawej zaś widnieją miejsca docelowe poza UE. Choć liczba wolontariuszy 
w UE była ponad dwukrotnie wyŜsza od liczby tych, którzy wyjechali do 
państw trzecich, uderzające jest to, Ŝe do dwóch państw plasujących się na 
czele odnośnych list – do Niemiec i na Białoruś – przyjechało tyle samo 
wolontariuszy brytyjskich (21). W UE na kolejnych miejscach znajdują się 
Francja, Polska i Hiszpania.  
 

                                                      
562  Urzędnik odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 

31.3.2010. 
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Wykres 20. Liczba brytyjskich wolontariuszy EVS wyjeŜdŜających wg 
kraju docelowego (2009 r.) 
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Źródło: British Council – brytyjska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”. 

 
Wielka Brytania to jednak poŜądane miejsce docelowe wśród wolontariuszy 
europejskich: 91% wolontariuszy przyjeŜdŜających do Wielkiej Brytanii 
w ramach wolontariatu europejskiego pochodzi z innych państw członkowskich. 
Jedna trzecia przyjeŜdŜa z Niemiec, zaś pozostali znaczący „dostarczyciele” to 
Polska, Francja, Włochy i Hiszpania. Z krajów tych pochodzi mniej więcej 
jedna trzecia uczestników. Udział poszczególnych krajów przedstawiono na 
wykresie poniŜej (wykres 21), przy czym państwa członkowskie widnieją po 
lewej stronie, zaś docelowe państwa trzecie po prawej. 
 
Wykres 21. Liczba wolontariuszy EVS przyjeŜdŜających do Wielkiej 
Brytanii wg kraju pochodzenia (2009 r.) 
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Źródło: British Council – brytyjska agencja krajowa ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”. 
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Z uwagi na róŜnorodność moŜliwości w zakresie wolontariatu 
transgranicznego dostępnych w Wielkiej Brytanii dane statystyczne 
dotyczące wolontariatu europejskiego nie pokazują oczywiście pełnego 
obrazu, moŜna jednak zaobserwować podobne trendy. KaŜdego roku IVS 
organizuje miejsca dla około 200 osób przyjeŜdŜających i mniej więcej takiej 
samej liczby wyjeŜdŜających wolontariuszy. Wolontariusze ci pracują 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Europejscy wolontariusze IVS często 
pochodzą z Polski, Niemiec i Słowenii. Uczestnicy wyjeŜdŜający z Wielkiej 
Brytanii najczęściej wybierają projekty w Niemczech, poniewaŜ zazwyczaj 
mają one związek ze spuścizną drugiej wojny światowej (obozy 
koncentracyjne) – jest to wysoce symboliczne dla młodzieŜy pochodzącej 
z kraju, który był kiedyś wrogiem nazistowskich Niemiec. Islandia to równieŜ 
popularny kraj docelowy, poniewaŜ jest egzotyczny, a przy tym drogi, jeŜeli 
chce się go odwiedzić w innych okolicznościach. Projekty realizowane na 
terytoriach palestyńskich są ciekawe dla młodych ludzi interesujących się 
sprawami politycznymi563. 
 
Dane przekazane przez angielską organizację charytatywną Vitalise pokazują 
podobny wzorzec. W sumie 149 młodych wolontariuszy z innych państw UE 
pomagało w prowadzonych przez Vitalise zakładach opieki dla osób 
niepełnosprawnych. Zainteresowanie młodych Brytyjczyków Niemcami 
znajduje odzwierciedlenie w liczbie niemieckich wolontariuszy 
przyjeŜdŜających do Wielkiej Brytanii: 50 wolontariuszy Vitalise pochodziło 
z Niemiec, gdzie młodzi ludzie wykonują pracę wolontariacką w zakładach 
opieki. Polacy i Czesi plasują się na drugim miejscu, choć jest ich znacznie 
mniej (zob. wykres 22). W CSV zagraniczni wolontariusze europejscy pochodzą 
z Austrii, Francji i Niemiec, poniewaŜ w tych krajach działają organizacje 
partnerskie, za pośrednictwem których uczestnicy mogą składać wnioski 
dotyczące wolontariatu w Wielkiej Brytanii564. 
 

                                                      
563  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
564  Community Service Volunteers, Fact sheet for International volunteers [Informator dla wolontariuszy 

międzynarodowych]. Londyn, 2009 r., s. 1.  
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Wykres 22. Liczba młodych wolontariuszy Vitalise z UE wg kraju 
pochodzenia (2009 r.) 
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Źródło: Vitalise. 

 
Choć zatem nie są dostępne wszechstronne dane statystyczne na temat 
wolontariuszy przyjeŜdŜających do Wielkiej Brytanii i z niej wyjeŜdŜających, 
o dominujących trendach moŜna wnioskować na podstawie danych dotyczących 
programu Platforma2, wolontariatu europejskiego, IVS i Vitalise oraz badań 
dotyczących wolontariatu krajowego. Twierdzenie wszystkich osób, z którymi 
przeprowadzono rozmowy, Ŝe Brytyjczycy częściej angaŜują się w wolontariat 
lokalny lub poza granicami UE, jest uzasadnione: wolontariusze wyjeŜdŜający 
do innych państw członkowskich to tylko ułamek wszystkich wolontariuszy 
zagranicznych. Wielka Brytania jest zatem raczej nieaktywna jako kraj 
wysyłający wolontariuszy w ramach wolontariatu europejskiego, poniewaŜ 
wykorzystuje się tu inne sposoby na spędzanie rocznej przerwy w nauce. 
Z drugiej strony nawet za pośrednictwem wolontariatu europejskiego często 
organizowane są wyjazdy do krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, 
na Bałkany, do Turcji, Rosji itd. Jednocześnie Wielka Brytania przyjmuje wielu 
wolontariuszy. Wydaje się, Ŝe najczęściej pochodzą oni z UE, szczególnie zaś 
z Niemiec i Polski, choć rozproszeni są w ramach róŜnych systemów.  
 
Charakterystyka społeczno-ekonomiczna wolontariuszy 
transgranicznych 
Z uwagi na imperialną przeszłość Wielkiej Brytanii podróŜe zagraniczne nie są 
niczym nowym dla jej mieszkańców. W przeszłości to zazwyczaj bogaci mogli 
sobie pozwolić na podróŜ do odległych kolonii i zaangaŜowanie się w ich 
rozwój bez wynagrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu wolontariat transgraniczny 
był czymś, co praktykowano jako wyzwanie dla logiki kapitalizmu. Obecnie 
istnieje wiele organizacji parabiznesowych, które oferują spędzenie rocznej 
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przerwy w nauce i nakładają wysokie opłaty za uczestnictwo. W związku z tym 
wolontariat zagraniczny jest kosztowny565.  
 
Wolontariusze EVS, w przypadku których opcje zazwyczaj ograniczają się do 
Europy, nie muszą płacić za uczestnictwo, a zatem ten program jest bardziej 
dostępny. 21,7% wyjeŜdŜających i 18,5% przyjeŜdŜających wolontariuszy EVS 
w 2009 r. moŜna uznać za osoby mające mniejsze szanse. Młodzi ludzie 
znajdujący się w niekorzystnym połoŜeniu uczestniczą częściej raczej 
w projektach krótko- niŜ długoterminowych: za najwłaściwszą organizację 
uznaje się tutaj agencję krajową. Jednak organizacje przyjmujące mogą mniej 
chętnie akceptować wolontariuszy z takich grup566. 
 
IVS, organizacja oferująca bardziej dostępną opcję ze względu na własny system 
zbierana funduszy, informuje, Ŝe współpracuje głównie ze studentami lub 
osobami, które są aktualnie bezrobotne. Średnia wieku wolontariuszy IVS to 26 
lat567, choć w rzeczywistości górna granica wieku ustanowiona dla tej organizacji 
to 70 lat568. Jednak średnia wieku Brytyjczyków, którzy korzystają z rocznej 
przerwy w nauce, musi być niŜsza niŜ 26 lat. Europejscy wolontariusze 
przyjmowani przez Vitalise w większości równieŜ zaliczają się do przedziału 
wiekowego osób młodych (18–30 lat); kontynuują oni naukę, w tym równieŜ na 
uczelniach wyŜszych. Około 60% wolontariuszy Vitalise to kobiety569. 
 
Dane, które umoŜliwiłyby stworzenie profilu typowego brytyjskiego 
wolontariusza transgranicznego, są skąpe, jednak to, Ŝe brytyjski Departament 
Rozwoju Międzynarodowego znalazł powód dla ustanowienia programów 
Platforma2 i Wolontariusze z diaspory potwierdza, Ŝe wolontariat zagraniczny 
nie jest dostępny dla wszystkich: grupy o niskich dochodach i mniejszości 
etniczne nie są w wystarczającym stopniu reprezentowane wśród brytyjskich 
wolontariuszy pracujących za granicą. Z obserwacji dotyczących bardziej 
otwartych systemów EVS i IVS (projekty obejmujące zarówno wysyłanie, jak 
i przyjmowanie), a takŜe Vitalise (tylko przyjmowanie) wynika, Ŝe zazwyczaj 
uczestnikami są młode studentki. 
 
Motywacja 
W przypadku młodych Brytyjczyków motywacją do zaangaŜowania się 
w krótkookresowe projekty w ramach wolontariatu europejskiego są 
                                                      
565  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
566  Urzędnik odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 

31.3.2010. 
567  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
568  International Voluntary Service, Are there any age restrictions? [Czy są ograniczenia wiekowe?] Edynburg, 

2010 r., http://www.ivsgb.org/info/faqs.html#Are_there_any_age_restrictions_  [dostęp: 9.4.2010].  
569  Kierownik ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010. 
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moŜliwość wyjazdu z domu rodzinnego i pozostawienia za sobą problemów 
oraz ponownego określenia samego siebie. Natomiast projekty wolontariatu 
europejskiego, które wiąŜą się z długim pobytem za granicą, to szansa na 
spróbowanie czegoś nowego i ekscytującego, przetestowanie ewentualnej 
przyszłej kariery zawodowej (zgodnie z działaniami w ramach projektu, przy 
których pomagają wolontariusze), zdobycie lub zwiększenie umiejętności 
językowych oraz wzbogacenie CV. Ponadto doświadczenie samodzielnego 
Ŝycia za granicą moŜe stanowić pewnego rodzaju rytuał wejścia w dorosłość570 – 
zazwyczaj jednak stanowi dla brytyjskich absolwentów szkół, studentów 
i absolwentów wyŜszych uczelni sposób na spędzenie rocznej przerwy w nauce 
w bardziej egzotycznych państwach trzecich. 
 
Kierownik programów w IVS zaznaczył, Ŝe biorąc pod uwagę duŜą liczbę 
organizatorów rocznej przerwy w nauce oferujących moŜliwość przeŜycia 
przygody, osoby decydujące się na wolontariat w ramach IVS robią to ze 
względu na wartości tej organizacji – promowanie pokojowego współistnienia 
kultur i zrozumienia. Uczestnicy IVS przede wszystkim poszukują sensownej 
pracy. Motywację tę zwiększa chęć spędzenia czasu w innym kraju w 
rzeczywistej wspólnocie, nie zaś w charakterze turysty. Międzynarodowe 
środowisko w ramach projektu i okazja do kontaktów z osobami róŜnych 
narodowości mogą stanowić dodatkową zachętę571.  
 
W przypadku wolontariuszy przyjeŜdŜających z zagranicy główna motywacja to 
pogłębienie znajomości języka angielskiego, a pozostałe powody to m.in. 
zdobycie konkretnego doświadczenia zawodowego. Bazująca na 
umiejętnościach działalność wolontariacka częściej prowadzona jest za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji przyjmujących, takich jak 
National Trust, Vitalise itp. W rzeczywistości niektórzy europejscy 
wolontariusze Vitalise uczestniczą w kursach z zakresu opieki w swoich krajach 
pochodzenia i pragną zdobyć praktyczne doświadczenie oraz poznać brytyjski 
system pracy z osobami niepełnosprawnymi572. Jak pokazano w następnej 
części, spełnienie wszystkich tych oczekiwań wolontariuszy dotyczących ich 
udziału w wolontariacie transgranicznym jest moŜliwe. 
 
Korzyści odnoszone przez wolontariuszy 
Dla wielu młodych ludzi wolontariat zagraniczny to zmieniające Ŝycie 
doświadczenie, które uczy ich wiele o innych i o nich samych. W wielu 
przypadkach będą oni musieli zmierzyć się z wyzwaniami związanymi 

                                                      
570  Urzędnik odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 

31.3.2010. 
571  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
572  Kierownik ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010. 
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z Ŝyciem we wspólnocie, zawieraniem kompromisów i kontaktami z innymi 
ludźmi573. Wyzwania te czynią ich bardziej dojrzałymi i zwiększają ich pewność 
siebie574. Wolontariusze EVS, z którymi rozmawiano, byli zadowoleni z pracy, 
poniewaŜ znaleźli wielu nowych przyjaciół575. Czas spędzony w innym 
środowisku kulturowym, językowym i społecznym poszerza ich horyzonty, 
zmienia perspektywę patrzenia na wiele rzeczy, sprawia, Ŝe ludzie zaczynają się 
zastanawiać nad swoją toŜsamością, w tym nad relacjami z ojczyzną576. 
 
Po powrocie do Wielkiej Brytanii poszczególni wolontariusze są zadowoleni 
w związku z licznymi zmianami, które dokonały się w relatywnie krótkim 
czasie. Niekiedy po powrocie do normalności spotyka ich rozczarowanie, 
poniewaŜ osoby wokół nich mogą nie są w stanie docenić tego szczególnego 
doświadczenia577. W stosownym czasie przynosi to jednak znaczące korzyści – 
wolontariat staje się czymś normalnym przed rozpoczęciem kariery 
zawodowej578.  
 
Przedstawiciel brytyjskich liderów biznesu przyznaje, Ŝe wolontariusze mają 
okazję zdobyć doskonałe umiejętności w zakresie pracy zespołowej, 
przywództwa oraz zarządzania czasem, jak równieŜ praktycznego 
rozumienia dynamiki zespołu i poszczególnych ról oraz kwestii 
budŜetowych. Pracują oni w oparciu o ustalony budŜet i ramy czasowe 
z ukierunkowaniem na wynik końcowy. Obecnie stanowi to podstawy 
zarządzania projektami we wszystkich dziedzinach zatrudnienia, bez względu na 
to, czy chodzi o organizację publiczną, prywatną czy naleŜącą do trzeciego 
sektora. Wolontariusze uczą się współpracy z róŜnymi grupami ludzi . 
Wszystkie te „miękkie” umiejętności i doświadczenie praktyczne mają 
kluczowe znaczenie dla brytyjskich przedsiębiorstw. A zatem w przypadku 
byłych wolontariuszy znacznie zwiększają się ich moŜliwości zatrudnienia, 
poniewaŜ umiejętności tych nie moŜna nabyć w trakcie formalnej edukacji. 
Kiedy dawni wolontariusze znajdują zatrudnienie, wykazują się bardziej 
dynamicznym podejściem przy rozwiązywaniu problemów579. 
 
Nawet znajomość języków obcych, związana konkretnie z wolontariatem 
transgranicznym, staje się coraz bardziej poŜądana w przypadku brytyjskich 
przedsiębiorstw, które próbują poradzić sobie z kryzysem finansowym i szukają 
                                                      
573  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
574  Rozmowa z niemieckim wolontariuszem EVS w Wielkiej Brytanii, 2.4.2010. 
575  Rozmowa z byłym brytyjskim wolontariuszem EVS w Luksemburgu, 2.4.2010, oraz z włoskim 

wolontariuszem EVS w Wielkiej Brytanii, 2.4.2010. 
576  Były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
577  Urzędnik odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 

31.3.2010. 
578  Kierownik ds. Influencer Relations w Institute of Directors, Londyn, 26.3.2010. 
579  Ibid. 
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nowych rynków za granicą. Rozumienie zagranicznego języka i obcej kultury 
zwiększa ich potencjał biznesowy. A zatem doświadczenie w zakresie 
wolontariatu zagranicznego równieŜ powinno nabierać znaczenia przy 
rekrutacji580. Jak wspomniano w poprzedniej części, aspekt językowy jest 
jeszcze waŜniejszy dla przyjeŜdŜających wolontariuszy. Na początku moŜe ich 
zniechęcać róŜnorodność akcentów u rodzimych uŜytkowników języka581, 
później jednak nabierają płynności i pewności w posługiwaniu się językiem 
angielskim w mowie582. Przynosi to wolontariuszom korzyści w ich karierze 
zawodowej. 
 
Wspomniane kompetencje i doświadczenia są w duŜej mierze niezaleŜne od 
rodzaju projektu, w ramach którego wolontariusze pracują. Jednak wolontariat 
bazujący na umiejętnościach moŜe potencjalnie mieć jeszcze większy wpływ 
na przyszły przebieg kariery zawodowej uczestników. Jak wspomniano 
wcześniej, wolontariat umoŜliwia wolontariuszowi potwierdzenie, czy 
odpowiada mu wybrany zawód, zdobycie doświadczenia zawodowego w danej 
dziedzinie studiów (opieka, ochrona, edukacja itd.), a nawet zmianę zajęcia. Za 
przykład skutecznie dokonanej zmiany moŜe posłuŜyć historia byłego 
wolontariusza EVS z Wielkiej Brytanii, który studiował technologie 
informatyczne, jednak znalazł pracę w dziedzinie kultury dzięki zaangaŜowaniu 
przez rok w projekt związany z wyborem Luksemburga na Europejską Stolicę 
Kultury583. 
 
Uznawanie umiejętności 

JeŜeli przyjmiemy, Ŝe znaczenie ma zarówno nieformalne, jak i formalne 
uznanie osiągnięć, przy czym to pierwsze ma charakter aprobaty społecznej, 
drugie zaś to certyfikacja nabytych umiejętności, to w Wielkiej Brytanii oba 
rodzaje są dobrze rozwinięte. Choć dotyczy to głównie wolontariatu krajowego, 
czyli dziedziny, która zyskała ostatnio znaczny rozgłos dzięki rządowym 
wydatkom i zainteresowaniu, i w której stworzono wiele narzędzi akredytacji, 
niektóre rozwiązania moŜna zastosować równieŜ w odniesieniu do wolontariatu 
transgranicznego.  
 
Jak juŜ wspomniano, zarówno władze, jak i pracodawcy zdają sobie sprawę 
z pozytywnego wpływu wolontariatu na osobowość i zdolności jednostki. 
W rezultacie wolontariat bazujący na umiejętnościach zyskał znaczenie w procesie 
rekrutacji, a firmy organizują wolontariat pracowniczy, aby poprawić swój 

                                                      
580  Ibid. 
581  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
582  Włoski wolontariusz EVS w Wielkiej Brytanii, 2.4.2010.  
583  Były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 



241 
 

wizerunek584. Ponadto wolontariat stał się jedną z opcji dla absolwentów szkół 
i uczelni wyŜszych – pełnoprawną alternatywę dla dalszej edukacji czy zatrudnienia: 
władze szkockie skorygowały odpowiednio swoje badania statystyczne585. 
 
W wielu przypadkach wolontariusze mogą uzyskać certyfikat poświadczający 
ich osiągnięcia i zwrócić się o referencje do organizacji, w której pracowali. Do 
uhonorowania działalności wolontariackiej młodych ludzi wykorzystywane są 
funkcjonujące w ramach organizacji krajowe i wewnętrzne systemy nagród586. 
W Szkocji najlepiej znany system krajowy dotyczący wolontariuszy to nagrody 
Wolontariusze Tysiąclecia (WT); punktem kulminacyjnym jest ceremonia 
wręczenia certyfikatów młodym ludziom (16–25 lat), którzy przepracowali 50, 
100 i 200 godzin w ramach wolontariatu587. W tym celu na stronie internetowej 
„Paszport Wolontariacki WT” młodzi wolontariusze mogą wpisywać godziny 
i prowadzić dzienniczek, aby odnotowywać i planować swoje działania 
online588. Systemem tym zarządza szkocka Sieć Centrów Wolontariatu. Wspiera 
go rząd szkocki, poniewaŜ certyfikaty podpisują szkoccy ministrowie589. 
 
WT i inne nagrody dotyczą ilości przepracowanego czasu, jednak opcje 
akredytacji słuŜące poświadczeniu nabytych umiejętności istnieją teŜ 
w przypadku wolontariatu lokalnego. Na przykład wolontariusze w Wielkiej 
Brytanii mogą uzyskać krajowe kwalifikacje zawodowe (National Vocational 
Qualifications, NVQ), w Szkocji znane jako szkockie kwalifikacje zawodowe 
(Scottish Vocational Qualifications, SVQ). Pięć róŜnych poziomów kalifikacji 
porównywalnych z poziomami wiedzy aŜ do poziomu wyŜszego wykształcenia 
(w oficjalnym systemie nauczania) to grupy „elementów kompetencji”, którym 
przypisano pewną liczbę punktów. NVQ/SVQ moŜna uzyskać w pracy 
i poświadczyć działaniami, a takŜe uprzednio zdobytym wykształceniem 
i innymi dowodami590. Istnieje nawet system kwalifikacji opracowany specjalnie 
                                                      
584  Kierownik ds. Influencer Relations w Institute of Directors, Londyn, 26.3.2010. 
585  Urzędnik ds. rozwoju wolontariatu w Zespole ds. Rozwoju Wolontariatu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 

rada miejska Edynburga, Edynburg, 29.3.2010. 
586  Na przykład Vitalise ma wewnętrzny system nagród, które otrzymali niektórzy wolontariusze 

europejscy. Kierownik ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010. Z okazji Europejskiego Roku 
Wolontariatu 2010 brytyjska agencja krajowa planuje teŜ uroczystość dla wolontariuszy EVS. Urzędnik 
odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 31.3.2010. 

587  Dawna nazwa nagrody moŜe wkrótce zostać zmieniona, prawdopodobnie na „Soltire” (nazwa szkockiej 
flagi narodowej). Kierownik Wydziału ds. Trzeciego Sektora w Dyrekcji ds. Reformy Sektora 
Publicznego rządu szkockiego, Edynburg, 29.3.2010. 

588  Paszport Wolontariacki WT, Get recognised for your volunteering! [Zyskaj uznanie dla swojej pracy 
wolontariackiej!] Stirling: Volunteer Development Scotland, 2010 r., 
http://www.mvvolunteeringpassport.org.uk/ [dostęp: 20.4.2010]. 

589  Volunteer Development Scotland, MV Award [Nagroda WT]. Stirling, 2010 r., http://www.vds.org.uk/ 
tabid/97/Default.aspx [dostęp: 20.4.2010]. 

590  Volunteering England, Volunteering England Information Sheet: Accreditation of Volunteering 
[Informator Volunteering England: Akredytacja wolontariatu]. Londyn 2009 r., s. 3–4. 
http://www.volunteering.org.uk/NR/rdonlyres/E36207C6-982A-4D0E-9A3F-
11A787850B29/0/ISAccreditationofVolunteering_VE09_.pdf [dostęp: 26.4.2010].  
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dla wolontariuszy: organ do spraw uznawania edukacji pozaformalnej ASDAN 
(Award Scheme Development and Accreditation Network – Sieć Rozwoju 
Systemu Uznawania i Akredytacji) poświadczający kwalifikacje do poziomu 
wykształcenia średniego oferuje obecnie zdobycie kwalifikacji w dziedzinie 
wolontariatu na rzecz społeczności (Community Volunteering Qualifications, 
CVQ)591. Wolontariusze pracujący w akredytowanych przez ASDAN 
organizacjach przyjmujących (w Wielkiej Brytanii lub poza jej granicami) mogą 
uzyskać te kwalifikacje bez względu na posiadane obywatelstwo592.  
 
Jednak organizacja charytatywna Volunteering England ostrzega organizatorów 
działalności wolontariackiej, Ŝe „akredytacja moŜe wprowadzić do wolontariatu 
element oceny oraz aspekt sukcesu lub poraŜki” 593. Stanowi to potencjalne ryzyko, 
poniewaŜ wielu ludzi zadowala sam wolontariat. Nagrodę stanowi osobista 
satysfakcja, jaką czerpią z tej działalności. W rzeczywistości niektórzy z nich 
decydują się na wolontariat, by uciec przed presją, jaką niosą ze sobą edukacja 
formalna i Ŝycie zawodowe. Stwierdzenie to jest prawdziwe w przypadku 
wolontariuszy IVS: choć organizatorzy pobytów zagranicznych mogą na Ŝyczenie 
wydać im zaświadczenia, uczestnicy rzadko o nie występują, poniewaŜ uwaŜają, 
Ŝe takie doświadczenie jest nagrodą samo w sobie594. Z drugiej strony duŜa liczba 
zaświadczeń w Wielkiej Brytanii dla wszelkich rodzajów osiągnięć oznacza, Ŝe 
czasami młodych ludzi nie interesuje nawet uzyskanie kolejnego „papieru”, bez 
względu na to, czy chodzi o Youthpass czy teŜ o inny dokument595. 
 
Wpływ na społeczeństwo 
Oprócz samych wolontariuszy najbardziej oczywistymi beneficjentami 
transgranicznej działalności wolontariackiej są organizacje oferujące wymiany 
wolontariuszy, wspólnoty lokalne i pracodawcy wolontariuszy. W przypadku 
organizacji wysyłających wymiana wolontariuszy to usługa dla młodych i jedna 
z metod pracy z młodzieŜą pomagających przy realizacji celów tych 
podmiotów596. Na przykład IVS wykorzystuje projekty wysyłania 
i przyjmowania, aby umoŜliwi ć wzajemne kontakty osobom z róŜnych kultur, 
o róŜnym pochodzeniu i narodowości w celu realizowania misji organizacji, 
czyli promowania pokojowego współistnienia kultur i zrozumienia597.  

                                                      
591  ASDAN, „Community Volunteering Qualifications (CVQ)”. Bristol, styczeń 2010 r., 

http://www.asdan.org.uk/downloads/cvq.pdf [dostęp: 27.4.2010]. 
592  Rozmowa z dyrektorem ds. edukacji integracyjnej w ASDAN, 5.5.2010. 
593  Volunteering England, „Volunteering England Information Sheet: Accreditation of Volunteering” 

[Informator Volunteering England: Akredytacja wolontariatu], s. 2. 
594  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
595  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu” w British Council, Londyn, 31.3.2010.  
596  Urzędnik odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 

31.3.2010. 
597  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
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Organizacje przyjmujące w Wielkiej Brytanii z kolei mogą realizować swoje 
cele dzięki wkładowi wnoszonemu przez wolontariuszy. Dzięki wolontariuszom 
dysponują one większą liczbą pracowników, niŜ byłoby to moŜliwe w sytuacji, 
w której organizacje te przyjmowałyby tylko pracowników opłacanych i tym 
samym nie byłyby w stanie prowadzić działalności w porównywalnym zakresie: 
National Trust, który zarządza potęŜną infrastrukturą w Anglii, w 2009 r. 
zatrudniał tylko 4938 pracowników, korzystając z pracy 55 tys. 
wolontariuszy598; 2500 wolontariuszy pomaga radzie miejskiej Edynburga przy 
świadczeniu usług zdrowotnych i socjalnych599; Vitalise potrzebuje ponad 5 tys. 
wolontariuszy na rok, aby prowadzić ośrodki opieki, a jedna czwarta płatnego 
personelu tej organizacji charytatywnej zaczynała pracę od wolontariatu600. 
Choć w takich organizacjach tylko niewielka część wolontariuszy pochodzi zza 
granicy, personel i lokalni wolontariusze z organizacji przyjmującej równieŜ 
odnoszą korzyści z międzynarodowego aspektu tej pracy. Oprócz większej 
tolerancji i wi ększego zrozumienia dla innych ludzi601 spotkania 
z cudzoziemcami przyjeŜdŜającymi do pracy w danej organizacji owocują 
nowymi pomysłami i zwiększonym zapałem602. 
 
JeŜeli wolontariusze mają kontakt ze wspólnotą lokalną, takie oddziaływanie jest 
szersze. Podobnie jak sami wolontariusze gospodarze równieŜ uzyskują wiedzę 
na temat kraju pochodzenia innych osób oraz jego kultury . Jeśli 
wolontariusze pracują w zakładach opieki, w dziedzinie edukacji młodzieŜy lub 
opieki nad dziećmi, ich klienci są bezpośrednimi beneficjentami tych usług oraz 
dostarczają woluntariuszom więzi ze wspólnotą przyjmującą. Na przykład zakres 
usług Vitalise zwiększa się dzięki udziałowi wolontariuszy zagranicznych, gdyŜ 
ich obecność wywołuje dodatkowe zainteresowanie wśród klientów603. 
 
W warunkach brytyjskich doświadczenia międzykulturowe związane 
z wolontariatem zagranicznym są szczególnie istotne w Irlandii Północnej, gdzie 
przyjazd wolontariuszy z innych krajów kwestionuje utrwalone znaczenie 
słowa „inny” 604. Daje to ludziom moŜliwość spojrzenia na rzeczywistość 

                                                      
598  National Trust, Annual Report 2008/9 [Sprawozdanie roczne 2008/9]. Swindon, 2010 r., s. 55, 27. 

http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-annual-report-final-2009.pdf [dostęp: 20.4.2010]. 
599  Rada miejska Edynburga, Policy and Good Practice Guidelines on Volunteering [Wytyczne w zakresie 

polityki i dobrych praktyk w dziedzinie wolontariatu]. Edynburg, 2010 r., s. 8 (otrzymane od urzędnika 
ds. rozwoju wolontariatu w Zespole ds. Rozwoju Wolontariatu, Zdrowia i Opieki Społecznej). 

600  Vitalise, Volunteer Overview [Wolontariusze – przegląd informacji]. Kendal, 2010 r., 
http://www.vitalise.org.uk/getdoc/870878d7-6c8b-4add-868e-f0ab4bac11db/Overview.aspx; Vitalise, 
Job Vacancies [Wakaty]. Kendal, 2010 r., http://www.vitalise.org.uk/About-Us/Job-Vacancies.aspx 
[dostęp: 27.4.2010]. 

601  Kierownik ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010. 
602  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
603  Kierownik ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010. 
604  Urzędnik odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 

31.3.2010. 
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z nowego punktu widzenia wykraczającego poza ramy wspólnoty katolickiej 
i protestanckiej. Włoski wolontariusz EVS w Belfaście powiedział nam, Ŝe 
w stolicy Irlandii Północnej istnieje duŜa wspólnota wolontariuszy 
międzynarodowych: ich zapał i odmienne poglądy pomagają zredukować 
utrzymujące się od dawna napięcie605. PoniewaŜ jest to nadal kwestia draŜliwa, 
miejscowi zazwyczaj jej nie poruszają, a organizacje przyjmujące stwierdzają, 
Ŝe wolontariusze mogą zadawać pytania, których lokalni mieszkańcy by nie 
zadali. Szczególnie w ramach pracy z dziećmi lub młodzieŜą cudzoziemcy są 
w stanie kwestionować poglądy wyniesione z zamkniętej społeczności czy 
środowiska rodzinnego i poszerzać horyzonty, przyczyniając się do tworzenia 
bardziej tolerancyjnego społeczeństwa606. 
 
Ponadto wynoszone przez wolontariuszy międzynarodowych korzyści w postaci 
większych umiejętności i moŜliwości w zakresie zatrudnienia przekładają się na 
zyski dla ich pracodawców, którzy odnoszą poŜytek z wykwalifikowanej siły 
roboczej. Zazwyczaj tylko pracodawcy nienastawieni na zysk interesowali się 
doświadczeniem wolontariackim kandydatów, poniewaŜ w zasadzie zdobywa 
się je w podobnym otoczeniu i w sektorach nienastawionych na zysk, takich jak 
opieka społeczna i zdrowotna, ochrona środowiska itd. Do niedawna 
doświadczenie w zakresie wolontariatu rzadko opisywano w CV przy składaniu 
podań na stanowiska w przedsiębiorstwach komercyjnych. Uwzględniając 
jednak zainteresowanie, jakie rząd i media w Wielkiej Brytanii okazują ostatnio 
wolontariatowi, a takŜe jego promocję i coraz większą konkurencję na 
brytyjskim rynku pracy, praca dobrowolna jako wstęp do zatrudnienia na 
pełnym etacie staje się przewagą konkurencyjną dla tych kandydatów, których 
pozostałe kompetencje są równowaŜne. Ponadto w sytuacji bezrobocia 
wolontariat, w przeciwieństwie do bezczynności, postrzegany jest jako cecha 
charakterystyczna osobowości aktywnej, wykazującej chęć do nauki607. 
 
Przeszkody 
Z uwagi na to, Ŝe brytyjscy wolontariusze preferują wyjazdy do bardziej 
odległych miejsc, pierwszym problemem, wobec jakiego stają, są koszty 
wolontariatu zagranicznego (zazwyczaj w krajach rozwijających się). Wiele 
organizacji wysyłających nakłada wysokie opłaty, a koszty dalekiej podróŜy 
mogą być znaczne. Jak jednak opisano w części dotyczącej moŜliwości, istnieją 
tańsze opcje i są one bardziej właściwym tematem w kontekście 
przedmiotowego opracowania, poniewaŜ organizacje nienastawione na zysk 
prowadzą więcej działań w Europie. Niestety opcje te są nadal nieodpowiednie 
dla młodych ludzi poszukujących pracy, poniewaŜ w ich wypadku moŜliwy 

                                                      
605  Włoski wolontariusz EVS w Wielkiej Brytanii, 2.4.2010.  
606  Urzędnik ds. wolontariatu EVS/PLUS w Bryson Charitable Group, Belfast, 8.4.2010. 
607  Kierownik ds. Influencer Relations w Institute of Directors, Londyn, 26.3.2010. 



245 
 

jest tylko wolontariat krajowy. Inne koszty mogą być na początku trudne do 
przewidzenia: zdarza się, Ŝe wolontariusze międzynarodowi muszą po powrocie 
rozwiązać kwestie podatkowe608. JeŜeli chodzi o wolontariuszy 
przyjeŜdŜających, to choć zazwyczaj uznają oni warunki Ŝycia w Wielkiej 
Brytanii za atrakcyjne, poziom cen (szczególnie zakwaterowania i transportu) 
moŜe być znacząco wyŜszy niŜ w ich krajach pochodzenia. 
 
Najbardziej dostępna opcja zarówno dla wolontariuszy przyjeŜdŜających, jak 
i wyjeŜdŜających to wolontariat europejski, choć wielu Brytyjczyków nie 
interesuje wolontariat w UE. Dla tych, którzy wybiorą wolontariat europejski, 
znalezienie projektu, w ramach którego zostaliby przyjęci, moŜe okazać się 
bardzo trudne: jeden z dawnych wolontariuszy skarŜył się, Ŝe przeszukiwał 
projekty wpisane do bazy i nawiązywał kontakty przez 10 miesięcy, zanim 
otrzymał pierwszą odpowiedź609. W Wielkiej Brytanii sieć organizacji 
wolontariatu europejskiego nie jest równomiernie rozłoŜona: znacznie 
więcej projektów wolontariatu europejskiego realizuje się w Anglii, gdzie liczba 
ludności jest większa niŜ w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej610. Ponadto 
popularność wolontariatu europejskiego jest raczej niewielka w tym kraju: 
na przykład badanie młodzieŜy w Szkocji w 2003 r. wykazało, Ŝe tylko 6% osób 
w wieku 17–25 lat wiedziało o moŜliwościach wolontariackich w ramach 
wolontariatu europejskiego, a 10% słyszało o organizacji International 
Voluntary Service (wolontariat międzynarodowy, IVS), zaś 24% o Voluntary 
Service Overseas (VSO)611. 
 
PrzyjeŜdŜający wolontariuszy mogą czerpać korzyści z rozwiniętej kultury 
zarządzania wolontariatem, jaka istnieje w brytyjskich organizacjach 
przyjmujących, co w większości przypadków rekompensuje brak prawnego 
uregulowania działalności wolontariackiej. Kierownik programu „MłodzieŜ 
w działaniu” w brytyjskiej agencji krajowej określił rozbieŜność standardów 
i definicji pracy wolontariackiej  jako główne wyzwanie w kontekście 
zapewnienia wolontariuszom EVS pouczającego doświadczenia w krajach 
przyjmujących612. W Wielkiej Brytanii kładzie się nacisk na wolontariat 
bazujący na umiejętnościach, a organizacje przestrzegają zasady 

                                                      
608  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu” w British Council, Londyn, 31.3.2010.  
609  Były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
610  Informacje przekazane przez British Council – brytyjską krajową agencję ds. programu „MłodzieŜ 

w działaniu”. 
611  Diane Machin, Young people in Scotland: those who volunteer and those who do not [Młodzi ludzie 

w Szkocji: zaangaŜowani i niezaangaŜowani w wolontariat] w Howard Williamson, Bryony Hoskins i 
Philipp Boetzelen (red.), Charting the landscape of European youth voluntary activities [Zarys 
działalności wolontariackiej młodzieŜy europejskiej]. Strasburg: Rada Europy, 2005 r., s. 76 (69–80). 
Dostępne w internecie pod adresem: http://youth-partnership.coe.int/youth-
partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Voluntary/2005_charting_landscape_voluntary_coepub.pdf. 

612  Kierownik programu „MłodzieŜ w działaniu” w British Council, Londyn, 31.3.2010.  
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niewykorzystywania wolontariuszy zamiast płatnego personelu613, 
a wolontariusze wyjeŜdŜający w ramach wolontariatu europejskiego skarŜą się 
czasami, Ŝe oprócz robienia fotokopii robili niewiele więcej614.  
 
Jakość doświadczeń w zakresie wolontariatu w duŜym stopniu zaleŜy od 
poziomu opieki dostępnej dla wolontariuszy. JeŜeli opieka nad wolontariuszami 
stanowi po prostu dodatkowy obowiązek dla danej osoby lub jeśli opiekun nie 
wykonuje swoich obowiązków, wolontariusze mogą stanąć wobec róŜnych 
trudności, poczynając od kwestii związanych z zakwaterowaniem, a kończąc na 
problemach z uzyskaniem poświadczenia swoich umiejętności. Aktywna opieka 
moŜe teŜ pomóc przy rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych615. 
 
Praca z dziećmi to chyba najpopularniejsza forma wolontariatu wśród miejscowej 
ludności, jednak cudzoziemcy mają ograniczony wybór rodzaju projektu w 
związku z wymogiem posiadania zaświadczenia o niekaralności aby podjąć 
pracę w dziedzinie opieki społecznej i kosztami jego uzyskania,. Ceny pełnej 
weryfikacji kartotek policyjnych znacząco się róŜnią: jest ona bezpłatna w Belgii, 
Danii i Francji, a w przypadku obywateli polskich koszt wynosi 95 euro (jeŜeli 
składają oni wniosek w Wielkiej Brytanii)616. W innych krajach trudne moŜe być 
ustalenie równowaŜnej procedury ujawniania danych617. Ponadto problemem 
moŜe być teŜ koszt tłumaczenia uzyskanego dokumentu618. 
 
Dlatego IVS GB uznaje, Ŝe po niedawnych zmianach zastosowanie się do 
ustawodawstwa jest zbyt czasochłonne i dla przyjeŜdŜających wolontariuszy 
międzynarodowych organizuje obecnie tylko projekty związane z ochroną 
środowiska619. Jednak w przypadku niektórych projektów tego typu wymagana 
jest taka sama ilość dokumentów: urzędnik do spraw wolontariuszy EVS z jednej 
z organizacji charytatywnych w Irlandii Północnej stwierdził, Ŝe ich organizacja 
prosi wszystkich przyjeŜdŜających wolontariuszy EVS, by poddali się weryfikacji 
kartotek policyjnych w kraju pochodzenia bez względu na rodzaj projektu, do 

                                                      
613  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010; urzędnik ds. rozwoju wolontariatu w Zespole ds. 

Rozwoju Wolontariatu, Zdrowia i Opieki Społecznej, rada miejska Edynburga, Edynburg, 29.3.2010. 
614  Urzędnik odpowiedzialny za wolontariat europejski, umowy i projekty w British Council, Londyn, 

31.3.2010. 
615  Były brytyjski wolontariusz EVS w Luksemburgu, 2.4.2010. 
616  Informacje na temat równowaŜnych zaświadczeń o niekaralności w konkretnych krajach dostępne są tutaj: 

Krajowy Rejestr Karny, „Inne kraje”. 2010 r., 
http://www.crb.homeoffice.gov.uk/guidance/rb_guidance/overseas.aspx [dostęp: 27.4.2010]. W przypadku 
Polski niektóre koszty nie są podane na stronie internetowej KRK: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy 
Rejestr Karny. Warszawa, 2009 r., http://bip.ms.gov.pl/krk/krk.php [dostęp: 27.4.2010].  

617  Urzędnik ds. rozwoju wolontariatu w Zespole ds. Rozwoju Wolontariatu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
rada miejska Edynburga, Edynburg, 29.3.2010. 

618  Kierownik ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010. 
619  Kierownik programu w IVS GB, Edynburg, 29.3.2010. 
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którego są przyjmowani620. Natomiast organizacja Vitalise, której wolontariusze 
pochodzący z EOG muszą poddać się weryfikacji kartotek policyjnych, nie uwaŜa 
tego za przeszkodę przy przyjmowaniu wolontariuszy zagranicznych621. 
 

Wnioski 
Brytyjczycy mają duŜo do zaoferowania jako społeczeństwo przyjmujące 
wolontariuszy. Wolontariat krajowy jest dobrze rozwinięty, co oznacza, Ŝe 
organizacje mają doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami, istnieją 
ustalone standardy i dobre praktyki, funkcjonuje teŜ sieć organizacji 
wspierających. Silny i aktywny trzeci sektor stwarza wolontariuszom wiele 
moŜliwości w róŜnych dziedzinach. 
 
Z drugiej strony wolontariat zagraniczny jest bardzo popularny wśród młodych 
Brytyjczyków, choć pozostałe państwa członkowskie nie wydają się szczególnie 
atrakcyjne, podczas gdy Wielka Brytania jest bardzo atrakcyjna dla młodych 
Europejczyków, którzy chcą pogłębić znajomość języka angielskiego. 
Najwyraźniej brakuje podmiotów, które postrzegałyby wolontariat w Europie 
jako korzystny, poniewaŜ młodych brytyjskich wolontariuszy nie motywuje tak 
bardzo chęć nauki języków obcych. W rezultacie Wielka Brytania przyjmuje 
w ramach wolontariatu europejskiego więcej wolontariuszy niŜ ich wysyła, 
a nawet Brytyjczycy, którzy decydują się na udział w EVS, często chętniej jadą 
do bardziej egzotycznych państw trzecich. 
 
Choć doradza się pracę wolontariacką w środowisku lokalnym, a zaangaŜowanie 
takie jest w duŜym stopniu wspierane w ramach systemów finansowanych przez 
rząd jako działanie na rzecz tworzenia wspólnoty, wolontariat zagraniczny 
postrzegany jest w pewnym sensie jako środek uczulania młodych ludzi na 
kwestie ubóstwa i rozwoju. Jedyne rządowe wsparcie finansowe w tej dziedzinie 
wykorzystuje się administrowano zarządzania wolontariatem młodych 
Brytyjczyków w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.  
 
Brytyjska tradycja prawna stwarza wyzwania dwojakiego rodzaju w dziedzinie 
wymiany wolontariuszy. Na pierwszy rzut oka system prawny właściwie nie 
podejmuje kwestii wolontariatu jako takiego, a zatem precedensy są niezbędne 
do interpretacji ram prawnych. Wolontariuszy nie moŜna uznać za 
pracowników. Nie nabywają oni automatycznie praw związanych 
z zatrudnieniem (do ochrony przed dyskryminacją, zwolnieniem bez 
uzasadnienia, do zwolnienie chorobowego, urlop wypoczynkowego, itd.). 
Właściwe traktowanie wolontariuszy zapewnia się jednak pośrednio poprzez 
obowiązki prawne nałoŜone na organizacje, a takŜe dzięki rozpowszechnianiu 
dobrych praktyk i standardów (w ramach wszystkich polityk dotyczących 
                                                      
620  Rozmowa z urzędnikiem ds. wolontariatu EVS/PLUS w Bryson Charitable Group, Belfast, 15.4.2010.  
621  Kierownik ds. rozwoju wolontariatu w Vitalise, 12.4.2010.  
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wolontariuszy: zdrowia i bezpieczeństwa, odpowiedzialności itd.). 
Wolontariusze nie podlegają jednak wyłączeniu z zakresu rygorystycznych 
regulacji brytyjskich mających na celu ochronę dzieci oraz dorosłych z grup 
znajdujących się w niekorzystnym połoŜeniu, a uzyskanie zaświadczenia 
o niekaralności potrzebnego do pełnienia roli opiekuna jest czasami kosztowne. 
 
Wykaz przeprowadzonych rozmów 
 

Nr Nazwisko Imię  Stanowisko Instytucja Forma 
rozmowy 

Data 
rozmowy 

1. Chapman Sophie Kierownik ds. 
polityki – 
działalność 
wolontariacka 
młodych ludzi 
i działalność 
charytatywna 

Urząd ds. 
Trzeciego 
Sektora, Urząd 
Rady Ministrów, 
Londyn, Wielka 
Brytania 

osobista 26.3.2010 

2. Clough Dave Kierownik ds. 
rozwoju 
wolontariatu 

Vitalise, Kendal, 
Wielka Brytania  

e-mail 12.4.2010 

3. Engles Kate Doradca ds. 
polityki – 
działalność 
wolontariacka 
młodych ludzi 
i działalność 
charytatywna 

Urząd ds. 
Trzeciego 
Sektora, Urząd 
Rady Ministrów, 
Londyn, Wielka 
Brytania 

osobista 26.3.2010 

4. Fisichella Simona  Włoska 
wolontariuszka 
EVS w Wielkiej 
Brytanii 

- e-mail 2.4.2010 

5. Fry Heather Dyrektor ds. 
edukacji 
integracyjnej 

ASDAN (Award 
Scheme 
Development and 
Accreditation 
Network – Sieć 
Rozwoju Systemu 
Uznawania i 
Akredytacji), 
Londyn, Wielka 
Brytania  

Telefo-
niczna 

5.5.2010 

6. Grebe David Niemiecki 
wolontariusz EVS 
w Wielkiej 
Brytanii  

- e-mail 2.4.2010 

7. Hegarty Mary  Urzędnik ds. 
wolontariatu 
EVS/PLUS 

Bryson Charitable 
Group, Belfast, 
Wielka Brytania 

e-mail, 
telefo-
niczna 

8.4.2010; 
15.4.2010 
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8. Henry Rachel  Urzędnik ds. 
rozwoju 
wolontariatu 

Zespół ds. 
Rozwoju 
Wolontariatu, 
Zdrowia i Opieki 
Społecznej, rada 
miejska 
Edynburga, 
Edynburg, Wielka 
Brytania 

osobista 29.3.2010 

9. Keenan Conor Były brytyjski 
wolontariusz EVS 
w Luksemburgu  

- e-mail 2.4.2010 

10. Lee John Doradca ds. 
polityki i praktyki 

Volunteer 
Development 
Scotland, Stirling, 
Wielka Brytania 

osobista 30.3.2010 

11. Miscioscia Tom Kierownik 
programu 
„MłodzieŜ w 
działaniu” 

British Council – 
brytyjska krajowa 
agencja ds. 
programu 
„MłodzieŜ w 
działaniu”, 
Londyn, Wielka 
Brytania  

osobista 31.3.2010 

12. Mitchell Alex Kierownik ds. 
Influencer 
Relations 

Institute of 
Directors, 
Londyn, Wielka 
Brytania 

osobista 26.3.2010 

13. Pearson Geoff Kierownik 
Wydziału ds. 
Trzeciego Sektora  

Dyrekcja ds. 
Reformy Sektora 
Publicznego, rząd 
szkocki, 
Edynburg, Wielka 
Brytania 

osobista 29.3.2010 

14. Purves Jackie Kierownik 
programu 

International 
Voluntary Service 
Great Britain, 
Edynburg, Wielka 
Brytania 

osobista 29.3.2010 

15. White Amy Urzędnik ds. 
wolontariatu 
europejskiego, 
umów i projektów 

British Council – 
brytyjska krajowa 
agencja ds. 
programu 
„MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Londyn, Wielka 
Brytania 

osobista 31.3.2010 
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Wykaz publikacji 
 
1. ASDAN, Kwalifikacje w dziedzinie wolontariatu na rzecz społeczności 

(CVQ). Bristol, styczeń 2010 r., 
http://www.asdan.org.uk/downloads/cvq.pdf [dostęp: 27.4.2010]. 

2. Stowarzyszenie Organizacji Wolontariackich i Europejskie Centrum 
Wolontariatu, Legal Status of Volunteers – Country Report: United 
Kingdom [Status prawny wolontariuszy – Sprawozdanie krajowe: Wielka 
Brytania]. Bruksela, 2003 r., 
http://www.cev.be/data/File/UK_legalstatus.pdf [dostęp: 12.11.2009].  

3. Gminy i rząd lokalny, Citizenship Survey: April 2008 – March 2009, 
England [Ankieta wśród obywateli: kwiecień 2008–marzec 2009 r., 
Anglia]. Londyn, 16 lipca 2009 r., 
http://www.communities.gov.uk/publications/corporate/statistics/citizensh
ipsurveyq4200809 [dostęp: 15.4.2010]. 

4. Graziani Sara i Chiara Piva, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej w: Spes – Centro di Servizio per il Voluntariato del 
Lazio, Volunteering across Europe: Organisations, promotion, 
participation [Wolontariat w Europie: organizacje, promocja, 
uczestnictwo]. Tom 1: Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Polska, 
Czechy, Włochy. Rzym: Spes, 2008 r., 111–148. 

5. Leeke Matthew, Chris Sear i Oonagh Gay, An introduction to devolution 
in the UK [Wstęp do decentralizacji władzy w Wielkiej Brytanii]. 
Londyn: Biblioteka Izby Gmin, Opracowanie 03/84, 17 listopada 2003 r., 
http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2003/rp03-084.pdf 
[dostęp: 7.4.2010]. 

6. Machin Diane, Young people in Scotland: those who volunteer and those 
who do not [Młodzi ludzie w Szkocji: zaangaŜowani i niezaangaŜowani w 
wolontariat] w: Howard Williamson, Bryony Hoskins i Philipp Boetzelen 
(red.), Charting the landscape of European youth voluntary activities 
[Zarys działalności wolontariackiej młodzieŜy europejskiej]. Strasburg: 
Rada Europy, 2005 r., s. 69–80. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/documents/ 
EKCYP/Youth_Policy/docs/Voluntary/2005_charting_landscape_volunta
ry_coepub.pdf. 

7. Restall Mark, Volunteers and the Law [Wolontariusze i prawo]. Londyn: 
Volunteering England, 2005 r., 
http://www.volunteering.org.uk/NR/rdonlyres/4D224B2A-CB11-4529-
9A95-BA4018209641/0/volunteers_and_the_law.pdf [dostęp: 
29.11.2009].  

8. Anna Stellinger i Raphaël Wintrebert (wyd.), Young People Facing the 
Future: An International Survey [MłodzieŜ wobec przyszłości: badanie 
międzynarodowe]. ParyŜ: Fondation pour l‘innovation politique, 2008 r. 
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Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.fondapol.org/fileadmin/uploads/pdf/documents/Etude_Les_Je
unesses_face_a_leur_avenir_ENG.pdf. 

9. Rząd szkocki, Moving Forward: a strategy for improving Young People’s 
chances through Youth Work [Krok naprzód: strategia zwiększania szans 
młodych ludzi poprzez pracę]. Edynburg, 2007 r. Dostępne w internecie pod 
adresem: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/169328/0047167.pdf. 

10. Scottish Executive, Volunteering Strategy [Strategia wolontariatu]. 
Edynburg, 2004 r. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/25954/0025523.pdf. 

11. Badanie szkockich gospodarstw domowych, Scotland’s People. Annual 
report: results from 2007/2008 [Ludność Szkocji. Sprawozdanie roczne: 
wyniki z lat 2007–2008]. Edynburg: rząd Szkocji, 2009 r., 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/282618/0085510.pdf [dostęp: 
16.4.2010].  

12. Rada Miejska Edynburga, Policy and Good Practice Guidelines on 
Volunteering [Wytyczne w zakresie polityki i dobrych praktyk w dziedzinie 
wolontariatu]. Edynburg, 2010 r. (uzyskane od Rachel Henry). 

13. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, The Handbook of Volunteers 
[Podręcznik wolontariuszy]. Edynburg: rada miejska Edynburga, 2007 r. 
(uzyskane od Rachel Henry). 

14. Volunteer Development Scotland, Information Resource: Insuring 
Volunteers [Zasoby informacyjne: ubezpieczanie wolontariuszy]. Stirling, 
listopad 2009 r., 
http://www.vds.org.uk/Resources/Insuring%20Volunteers.pdf?resourceID
=4896 [dostęp: 25.4.2010]. 

15. Volunteer Development Scotland, Information Resource: Volunteering 
whilst on benefits [Zasoby informacyjne: wolontariusze na zasiłkach]. 
Stirling, listopad 2009 r., http://www.vds.org.uk/Resources/ 
Volunteering%20whilst%20on%20benefits.pdf?resourceID=4916 
[dostęp: 25.4.2010]. 

16. Volunteering England, Volunteering England Information Sheet: 
Accreditation of Volunteering [Informator Volunteering England: 
Akredytacja wolontariatu]. Londyn, 2009 r., 
http://www.volunteering.org.uk/NR/rdonlyres/E36207C6-982A-4D0E-
9A3F-11A787850B29/0/ISAccreditationofVolunteering_VE09_.pdf 
[dostęp: 26.4.2010]. 

 
 

Wykaz aktów prawnych 
 

1. Ustawa o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność z 1995 r. 
(rozdz. 50). 

2. Ustawa o prawach pracowniczych z 1996 r. (rozdz. 18). 
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3. Ustawa o równości z 2010 r. (rozdz. 15). 
4. Ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie w miejscu pracy z 1974 r. (rozdz. 37). 
5. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu krajowym z 1998 r. (rozdz. 39). 
6. Ustawa o stosunkach rasowych z 1976 r. (rozdz. 74). 
7. Ustawa o ochronie grup znajdujących się w niekorzystnym połoŜeniu 

z 2006 r. (roz. 47). 
8. Ustawa o dyskryminacji ze względu na płeć z 1975 r. (rozdz. 65). 
 
 

Lista stron internetowych 
 

1. Brytyjski Czerwony KrzyŜ, International youth volunteering programme 
[Mi ędzynarodowy program działalności wolontariackiej młodych ludzi]. 
Londyn, 2010 r., http://www.redcross.org.uk/standard.asp?id=80840 
[dostęp: 13.4.2010]. 

2. BUNAC, Platform2 [Platforma2]. Londyn, 2010 r., 
http://www.bunac.org.uk/uk/platform2/ [dostęp: 14.4.2010]. 

3. BUNAC, Volunteer [Wolontariusz]. Londyn, 2010 r., 
http://www.bunac.org.uk/volunteer/ [dostęp: 14.4.2010]. 

4. Christian Aid, Change the world with Platform2 [Zmień świat 
z Platformą2]. Londyn, 2009 r., 
http://www.christianaid.org.uk/getinvolved/volunteer/Platform2/index.aspx 
[dostęp: 15.4.2010]. 

5. Community Service Volunteers, Fact sheet for International volunteers 
[Informator dla wolontariuszy międzynarodowych]. Londyn, 2009 r., 
http://www.csv.org.uk/sites/default/files/Fact%20Sheet%20for%20Interna
tional%20Volunteers.pdf [dostęp: 12.4.2010]. 

6. Krajowy Rejestr Karny, CRB Service at a Glance [Działalność KRK 
w skrócie]. 2010 r., 
http://www.crb.homeoffice.gov.uk/about_crb/crb_service_at_a_glance.aspx 
[dostęp: 24.4.2010]. 

7. Krajowy Rejestr Karny, How much is a CRB check? [Jaki jest koszt 
zaświadczenia o niekaralności?], 2010 r., 
http://www.crb.homeoffice.gov.uk/using_the_website/general_informatio
n.aspx#howmuch [dostęp: 27.4.2010]. 

8. Krajowy Rejestr Karny, Inne kraje, 2010 r., 
http://www.crb.homeoffice.gov.uk/guidance/rb_guidance/overseas.aspx 
[dostęp: 27.4.2010].  

9. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Certificates of good conduct 
[Zaświadczenia o niekaralności]. Londyn, 2010 r., 
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/legal-
services/local-document-search/good-conduct [dostęp: 27.4.2010].  

10. International Voluntary Service, Are there any age restrictions? [Czy są 
ograniczenia wiekowe?]. Edynburg, 2010 r., 
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11. International Voluntary Service, Costs and Cancellations [Koszty i 
rezygnacja]. Edynburg, 2010 r., http://www.ivsgb.org/info/costs-and-
cancellations.html [dostęp: 9.4.2010]. 

12. Global Vision International, Searchable World Map [Mapa świata z opcją 
wyszukiwania]. St Albans, 2010 r., 
http://www.gvi.co.uk/destinations/searchable-world-map [dostęp: 14.4.2010]. 

13. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy Rejestr Karny. Warszawa, 2009, 
http://bip.ms.gov.pl/krk/krk.php [dostęp: 27.4.2010]. 

14. Paszport Wolontariacki WT, Get recognised for your volunteering! 
[Zyskaj uznanie dla swojej pracy wolontariackiej!]. Stirling: Volunteer 
Development Scotland, 2010 r., 
http://www.mvvolunteeringpassport.org.uk/ [dostęp: 20.4.2010]. 

15. National Trust, Essential Information [Podstawowe informacje], 
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/w-volunteering/w-
fulltimevolunteering/w-fulltimevolunteering-futher_info.htm [dostęp: 
15.4.2010]. 

16. National Trust, Overseas volunteers [Wolontariusze zagraniczni], 
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/w-volunteering/w-
aboutvolunteering/w-whatsyouneedtoknow/w-whatsyouneedtoknow-
overseas_volunteers.htm [dostęp: 15.4.2010]. 
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https://www.nationaltrust.org.uk/main/w-trust/w-volunteering/w-
workingholidays.htm [dostęp: 15.4.2010]. 
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Swindon, 2010 r., http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-annual-report-
final-2009.pdf [dostęp: 20.4.2010]. 

19. Vitalise, Overseas volunteers [Wolontariusze zagraniczni]. Kendal, 
2010 r., http://www.vitalise.org.uk/getdoc/4b037740-a5ee-4128-8a17-
06839c707624/Overseas-Volunteers.aspx [dostęp: 12.4.2010]. 

20. Vitalise, Volunteer Overview [Wolontariusze – przegląd informacji]. 
Kendal, 2010 r., http://www.vitalise.org.uk/getdoc/870878d7-6c8b-4add-
868e-f0ab4bac11db/Overview.aspx [dostęp: 27.4.2010].  

21. Vitalise, Job Vacancies [Wakaty]. Kendal, 2010 r., 
http://www.vitalise.org.uk/About-Us/Job-Vacancies.aspx [dostęp: 
27.4.2010]. 

22. Voluntary Services Overseas, Diaspora Volunteering [Wolontariusze z 
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23. Volunteer Development Scotland, MV Award [Nagroda WT]. Stirling, 
2010 r., http://www.vds.org.uk/tabid/97/Default.aspx [dostęp: 20.4.2010]. 
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ZAŁ ĄCZNIK 5 
 
Studium przypadku: Litwa  
 
Na Litwie wolontariat nie ma wieloletniej tradycji i w porównaniu ze starszymi 
państwami członkowskimi nie jest tam głęboko zakorzeniony. Na szczeblu 
politycznym nie prowadzi się konkretnej polityki propagowania 
i upowszechniania wolontariatu, choć o działalności wolontariackiej wspomina 
się w kontekście rozwoju organizacji pozarządowych czy polityki dotyczącej 
młodzieŜy. W sferze prawnej wolontariat równieŜ nie jest uregulowany, jednak 
nowe ustawodawstwo moŜe zostać przyjęte w 2011 r. 
 
Stan rzeczy w dziedzinie wolontariatu lokalnego poprawia się, poniewaŜ coraz 
więcej Litwinów angaŜuje się w coraz lepiej widoczne działania wolontariackie. 
W miarę jak ludzie zaznajamiają się z ogólną ideą wolontariatu, dowiadują się 
teŜ o istnieniu wolontariatu transgranicznego. Choć wolontariat zarówno 
w formie lokalnej, jak i transgranicznej musi się jeszcze rozwinąć na Litwie, 
wolontariat europejski (EVS – European Voluntary Service) to najbardziej 
ugruntowany system wolontariatu w Europie i najmniej problematyczny, jeŜeli 
chodzi o warunki udziału. Wolontariusze EVS znajdują się w lepszej sytuacji 
niŜ wolontariusze lokalni, poniewaŜ biorą udział w programie i stanowią część 
systemu, więc ich wolontariat jest w większym stopniu zorganizowany, w pełni 
finansowany i koordynowany. 
 
Postrzeganie wolontariatu 
Wolontariat i organizacja pracy wolontariackiej zostały zdefiniowane 
i uregulowane rozporządzeniami rządu Republiki Litewskiej z lat 2001–2006622. 
Rozporządzenia te jednak uchylono z obawy, Ŝe status pracy wolontariackiej 
będzie niewłaściwie wykorzystywany dla innych rodzajów pracy. Doprowadziło 
to do sytuacji, w której nie istnieje wspólna definicja wolontariatu nadająca się 
do stosowania przez władze, organizacje pozarządowe i społeczeństwo. 
 
W uchylonych rozporządzeniach wolontariuszy definiowano jako osoby, 
które z własnej woli pracują na rzecz społeczeństwa, bez przymusu i bez 

                                                      
622  Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas D÷l savanorišką darbą atliekančių asmenų išlaidų 

kompensavimo tvarkos patvirtinimo. Valstyb÷s žinios, 2002 r., nr 53-2077 [uchylony]; Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas D÷l Savanoriškų darbų organizavimo tvarkos patvirtinimo. 
Valstyb÷s žinios, 2001 r., nr 106-3801 [uchylony]. Uwaga: tłumaczenia tytułów źródeł litewskich na 
język polski znajdują się w bibliografii na końcu sprawozdania dotyczącego studium przypadku.  
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wynagrodzenia pienięŜnego623. Definicja ta jest nadal uznawana przez osoby 
prowadzące działalność wolontariacką, czyli samych wolontariuszy, organizacje 
pozarządowe i ekspertów. Jednak nawet organizacje bazujące na pracy 
wolontariackiej nie zawsze traktują swoich niepłatnych pomocników jako 
wolontariuszy i czasami definiują ich jako osoby pracujące z „pobudek 
obywatelskich/honorowych” (visuomeniniais pagrindais)624, podkreślając raczej 
ich aktywną postawę obywatelską przy realizacji pewnego celu lub w ramach 
działań danej organizacji niŜ niepłatny charakter takich usług. Świadomość 
w zakresie wolontariatu jest znacznie większa w miastach niŜ na prowincji; to 
w miastach działa więcej organizacji pozarządowych, a w ich pracach 
uczestniczy większa liczba wolontariuszy625. 
 
W 2008 r. badanie opinii publicznej „Wolontariat na Litwie” potwierdziło, Ŝe 
koncepcja wolontariatu nadal nie jest powszechnie akceptowana, 
a społeczeństwo przypisuje jej róŜne znaczenia. Po pierwsze, jak się okazało 
w tym sondaŜu, wolontariat jest często mylony z ochotniczą słuŜbą 
wojskową626. W języku litewskim to samo słowo (savanoris) oznacza 
„wolontariusza” i „ochotnika”. Pochodzi ono z okresu międzywojennego i jest 
starsze niŜ pojęcie „wolontariusz”, czyli osoba, która pracuje bez 
wynagrodzenia w dziedzinie innej niŜ obronność. 
 
Po drugie, na Litwie, podobnie jak w innych krajach postkomunistycznych, 
wolontariat wywołuje pewne negatywne skojarzenia. Wpłynęła na to sowiecka 
przeszłość, kiedy ludzie mieli obowiązek uczestniczyć w prowadzonych na 
szeroką skalę „dobrowolnych” pracach zwanych „talka”627, w których oddolne 
zaangaŜowanie obywateli stanowiło najwaŜniejszy element628 – tak aby pokazać 
socjalistyczną solidarność narodu. Udział w masowych akcjach nie opierał się 
na zasadzie dobrowolności, więc u wielu starszych osób wywołuje negatywne 
wspomnienia. 

                                                      
623  Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas D÷l Savanoriškų darbų organizavimo tvarkos 

patvirtinimo. Valstyb÷s žinios, 2001 r., nr 106-3801 [uchylony]. 
624  Nijol÷ Giedraitien÷, Bendroji savanoryst÷s situacija Lietuvoje, wystąpienie na konferencji Savanoryst÷ 

Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos, Wilno, 2008 r. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/ziniasklaidai/savanorystes_Giedr.ppt. 

625  Rozmowa z byłym kierownikiem organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
626  TNS Gallup, Savanoryst÷ Lietuvoje: Lietuvos gyventojų nuostatų ir atvirumo savanoryst÷s id÷jai 

studija. Wilno: Centrum Informacji i Wsparcia Organizacji Pozarządowych, 2008 r., s. 3. 
http://www.nisc.lt/lt/files/main/Savanoryste_TNS.pdf [dostęp: 2.4.2010]. 

627  Samo słowo pojawiło się na długo przed XX wiekiem, poniewaŜ „talkos” (liczba mnoga od „talka”) 
organizowano zarówno w  litewskich, jak i w łotewskich wsiach, aby uczestniczyć w większych 
pracach rolniczych, takich jak zbiory. Jednak ludzie uczestniczący w tych pracach raczej nie byli 
świadomi swego „wolontariatu”, poniewaŜ naleŜały one do społecznych obowiązków dobrego sąsiada.  

628  Aida Savicka i Stanislovas Juknevičius, From Restitution to Innovation: Volunteering in Post-Communist 
Countries [Od restytucji do innowacji: wolontariat w krajach postkomunistycznych] w Paul Dekker i Loek 
Halman (wyd.), The values of volunteering: cross-cultural perspectives [Wartości wolontariatu: perspektywa 
międzykulturowa]. Nowy Jork: Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2003 r., s. 132. 
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Po trzecie wolontariat (i sposób jego postrzegania) ściśle wiąŜe się z sytuacją 
organizacji pozarządowych, które w głównej mierze promują i „zatrudniają” 
wolontariuszy. Niemniej sama koncepcja organizacji pozarządowych na Litwie 
jest niejednoznaczna, a kryteria odróŜniające je od organizacji publicznych, 
prywatnych i podmiotów innego rodzaju nie są tak oczywiste. Ponadto nie jest 
jasne, czy członków organizacji pozarządowych naleŜy traktować jako 
wolontariuszy, czy jako „pracowników obywatelskich” (zobacz wyŜej). Dotyczy 
to szczególnie tych, którzy są aktywnymi członkami i angaŜują się w pracę 
organów zarządczych. Osoby te spędzają duŜo czasu, wykonując nieodpłatnie 
pewne czynności, bliŜej im jednak do niepłatnych pracowników niŜ do 
wolontariuszy, którzy poprzez swoje działania uczestniczą w nieformalnym 
procesie uczenia się629. 
 
Wreszcie wolontariat rozumiany jest czasem po prostu jako przejaw 
uprzejmości, takiej jak pomoc starszym osobom przy przechodzeniu przez 
ulicę630. To tzw. wolontariat nieformalny, praktykowany bez udziału 
w jakiejkolwiek organizacji i trudny do zbadania, poniewaŜ przypomina bardziej 
akt dobrosąsiedzki czy wyraz aktywnej postawy obywatelskiej. Jednak ten 
sposób postrzegania dominuje wśród osób starszych i sprawia, Ŝe definicja 
wolontariatu staje się jeszcze bardziej złoŜona i niejasna631. 
 
Bez względu na wspomniane wyŜej aspekty definiowania wolontariatu 
koncepcja działalności wolontariackiej młodych ludzi jest jednak jaśniejsza 
niŜ ta dotycząca wolontariatu wszystkich pozostałych grup wiekowych. 
Precyzując, wolontariat osób starszych nie wchodzi w zakres Ŝadnych obszarów 
czy inicjatyw politycznych. Nie wiadomo, które instytucje powinny proponować 
i wdraŜać jakiekolwiek działania w dziedzinie wolontariatu seniorów632. 
 
Jeśli chodzi o wolontariat transgraniczny, Litwini w znacznie większym 
stopniu kojarzą działalność wolontariacką z pracą w krajach rozwijających się 
niŜ w pozostałych państwach członkowskich. Stereotypowym przykładem 
wolontariatu zagranicznego jest wolontariat w państwach afrykańskich, za 
pośrednictwem między innymi „Humana People to People” 633. 

                                                      
629  Arūnas Kučikas, Savanoriškos veiklos samprata Lietuvoje ir Vakarų Europos valstyb÷se w Bernadeta 

Lažauninkait÷ (wyd.), Straipsnių rinkinys apie savanorišką veiklą. Kowno: Actio Catholica Patria, 2007 
r., s. 24. 

630  Rozmowa z kierownikiem programów w Litewskiej Radzie MłodzieŜy, oraz z przewodniczącym 
Litewskiej Rady MłodzieŜy, Wilno, 18.3.2010. 

631  Rozmowa z pracownikiem biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 
17.3.2010. 

632  Rozmowa z kierownikiem programów w Litewskiej Radzie MłodzieŜy, oraz z przewodniczącym 
Litewskiej Rady MłodzieŜy, Wilno, 18.3.2010; kierownikiem projektów w publicznej organizacji 
Centrum Wolontariatu, Wilno, 16.3.2010. 

633  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
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MoŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego dla 
młodzieŜy 
Na Litwie nie istnieje Ŝaden program krajowy, w ramach którego zachęcano by 
do wolontariatu lokalnego lub transgranicznego. Wolontariat europejski (EVS 
– European Voluntary Service) to najlepiej znany i rozwinięty program 
wolontariatu transgranicznego w tym kraju. Oprócz tego działają niewielkie 
sieci umoŜliwiające niektórym osobom wolontariat w innych państwach 
członkowskich, takie jak wspólnoty religijne lub zakonne i organizacje 
humanitarne634, jednak zakres tych ofert jest znacznie bardziej ograniczony, 
a dostępność niewielka czy nawet sporadyczna.  
 
Młodzi Litwini mogą włączać się w programy wolontariatu międzynarodowego 
funkcjonujące w krajach rozwijających się, takie jak Federacja Stowarzyszeń 
Powiązanych z Międzynarodowym Ruchem „Humana People to People”. 
Organizacja członkowska na Litwie to „Humana People to People Baltic”. 
Realizuje ona szeroką gamę projektów polegających między innymi na 
zbieraniu funduszy dla osób znajdujących się w gorszym połoŜeniu w krajach 
rozwijających się czy organizowaniu wolontariatu w państwach afrykańskich635.  
  
Kolejne, choć dość słabo znane, moŜliwości w zakresie wolontariatu 
transgranicznego oferuje Globalna Sieć Edukacyjna Młodych 
Europejczyków (GLEN), sieć unijnych organizacji pozarządowych. Na Litwie 
reprezentuje ją nienastawiona na zysk organizacja katolicka „Litewski Związek 
Kolpinga”, która naleŜy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga (nazwanego 
tak na cześć beatyfikowanego niemieckiego księdza katolickiego Adolpha 
Kolpinga). Za pośrednictwem tej sieci młodzi ludzie z państw członkowskich 
mogą przez trzy miesiące uczestniczyć w działaniach wolontariackich w krajach 
rozwijających się. Nie jest jednak całkiem jasne, czy udział ten naleŜy uznać za 
wolontariat, poniewaŜ sama sieć GLEN określa go jako „staŜ w ramach edukacji 
globalnej”636.  
 
Niektórzy studenci udzielają się jako wolontariusze w innych państwach 
członkowskich za pośrednictwem International Fellowship of Evangelical 
Students (IFES). Organizacja członkowska IFES na Litwie przyjęła 5 
wolontariuszy z Wielkiej Brytanii. Dołączyli oni do Wspólnoty Studentów 

                                                      
634  Rozmowa z kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych w Ministerstwie Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych, Wilno, 25.3.2010; byłym kierownikiem organizacji publicznej Actio Catholica Patria, 
Wilno, 29.3.2010. 

635  Humana People to People Baltic, Międzynarodowy Ruch Humana People to People. Wilno. 
http://www.humana.lt/index_eng.html [dostęp: 7.4.2010]. 

636  Lietuvos Kolpingo draugija, GLEN – tarptautinių savanorių programa. Kowno, 2009 r., 
http://lkd.kolping.lt/glen.php [dostęp: 25.4.2010]; Globalna Sieć Edukacyjna Młodych Europejczyków, 
„Działalność GLEN”. http://www.glen-europe.org/index.php?lnk=1 [dostęp: 25.4.2010]. 
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Chrześcijańskich na Litwie i zostali zaangaŜowani w zorganizowaną 
działalność. Równocześnie Litwini wyjeŜdŜają na wolontariat do Wielkiej 
Brytanii i Norwegii. Takie wymiany mają jednak raczej okazjonalny niŜ trwały 
charakter, a wolontariusze muszą naleŜeć do IFES. Koszty pokrywane są przez 
sponsorów prywatnych, fundacje, wspólnoty czy samych wolontariuszy637.  
 
Dzięki zdecentralizowanym systemom, takim jak Mi ędzynarodowy 
Wolontariat w Ekologicznych Gospodarstwach Rolnych (World Wide 
Opportunities on Organic Farms – WWOOF), Litwini oraz obywatele innych 
krajów mogą pracować jako wolontariusze takŜe w innych państwach 
członkowskich, a nawet poza UE. W tym przypadku nie ma organizacji 
wysyłającej. Za niewielką opłatą członkowską przekazywaną organowi 
koordynującemu w wybranym kraju przyjmującym (czy nawet bezpłatnie 
w krajach, które niedawno dołączyły do sieci) przyszli wolontariusze otrzymują 
dostęp do danych kontaktowych organizacji przyjmujących (ekologicznych 
gospodarstw rolnych) i mogą załatwić sobie miejsce bezpośrednio u właścicieli. 
Wolontariuszom zapewnia się zakwaterowanie i wyŜywienie w zamian za 
pomoc w gospodarstwie, nie płacą oni jednak gospodarzom, ani nie otrzymują 
od nich pieniędzy. Sami muszą teŜ zorganizować sobie przejazd do 
gospodarstwa oraz ubezpieczenie na czas trwania wolontariatu638. 
 
Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie wolontariatu transgranicznego moŜna określić 
jako działalność okazjonalną, poniewaŜ organizowano je zaledwie kilka razy bez 
zamiaru ustanowienia stałej wymiany wolontariuszy. Przykładem moŜe być projekt 
wolontariatu zrealizowany w celu zacieśnienia współpracy między miastami Telsze 
(Litwa) i Steinfurt (Niemcy). Dwóch młodych Niemców przyjechało na Litwę 
i przez rok pracowało tam na zasadzie wolontariatu. I choć uznano to za pomyślne 
i bardzo cenne doświadczenie dla społeczności lokalnej oraz organizacji 
przyjmującej, projektu nie powtórzono, a Litwini nie podjęli wolontariatu 
w Niemczech. Natomiast po zakończeniu realizacji projektu organizacja przyjmująca 
postarała się o akredytację i przystąpiła do wolontariatu europejskiego. Jak wyjaśnił 
koordynator ds. młodzieŜy w Telszach, projekt ten wymagał sporych funduszy 
zarówno ze strony miasta Telsze, jak i Steinfurtu. Okazało się zatem, Ŝe warto 
uczestniczyć w wolontariacie europejskim i otrzymywać finansowanie639. 
 
Opisane powyŜej moŜliwości pracy wolontariackiej są kosztowne. Aby z nich 
skorzystać, trzeba zaangaŜować się w działalność pewnych organizacji lub 

                                                      
637  Rozmowa z koordynatorem grupy studenckiej w ramach Litewskiej Wspólnoty Studentów 

Chrześcijańskich, 15.4.2010. 
638  WWOOF Lietuva, Taisykl÷s. 2009 r., http://www.wwoof.lt/lt/taisykles [dostęp: 31.5.2010]. Jednak na 

Litwie są tylko dwa gospodarstwa, które mogą przyjmować wolontariuszy zagranicznych i krajowych: 
WWOOF Litwa, „Podmioty przyjmujące”. 2009 r., http://www.wwoof.lt/en/hosts [dostęp: 31.5.2010]. 

639  Rozmowa z koordynatorem ds. młodzieŜy w okręgu telszańskim, 13.4.2010. 
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podjąć znaczący wysiłek w celu uzyskania informacji na temat ofert w zakresie 
wolontariatu transgranicznego. Wszystko to sprawia, Ŝe wolontariat europejski 
jest bardziej atrakcyjny, dostępny i popularny wśród młodych Litwinów. 
 
Status prawny i gwarancje dla wolontariuszy 
Jak juŜ wspomniano, obecnie na Litwie Ŝaden dokument prawny czy polityczny 
nie reguluje ani nie definiuje pracy wolontariackiej. W 2006 r. wykreślono 
z kodeksu pracy przepisy dotyczące wolontariatu. W rezultacie odnośne 
rozporządzenia rządu Republiki Litewskiej zostały uchylone. Oznacza to, Ŝe 
wolontariat nie jest przedmiotem prawa pracy (poniewaŜ nie moŜna go postawić 
na równi z zatrudnieniem). Obecnie podlega on natomiast kodeksowi 
cywilnemu: w przypadku umów o pracę wolontariacką obowiązują ogólne 
zasady prawa cywilnego, a w sytuacjach spornych znajduje zastosowanie 
orzecznictwo640. 
 
Owa zmiana kodeksu pracy przyniosła skutek w postaci uchylenia 
obowiązujących poprzednio rozporządzeń i choć wolontariat nie stał się 
działalnością niezgodną z prawem, w chwili obecnej właściwie w ogóle nie jest 
uregulowany. Członkowie organizacji pozarządowych twierdzą, Ŝe w praktyce 
niewiele zmieniło się od tamtej pory. Jednak brak regulacji prawnych prowadzi 
do niejednoznacznych sytuacji w razie nieporozumienia czy wypadku – nie 
jest jasne, kto ponosi wówczas odpowiedzialność prawną641. A zatem coraz 
waŜniejsze stają się umowy czy porozumienia zawierane przez przyszłych 
wolontariuszy i odnośne organizacje przed rozpoczęciem wolontariatu. 
 
Na początku 2010 r. rząd Litwy zatwierdził wytyczne dotyczące rozwoju 
organizacji pozarządowych, a takŜe uzupełniające je środki wykonawcze 
W dokumencie tym planuje się promulgację ustawy o pracy wolontariackiej 
w charakterze środka słuŜącego promocji rozwoju organizacji 
pozarządowych642. Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ma 
przygotować tę ustawę do 2011 r.643. Miałaby ona zawierać wspólną definicję 
pracy wolontariackiej odnoszącą się do wszystkich grup wiekowych. Planuje się 
teŜ ustanowienie ram prawnych dla działalności wolontariackiej i zachęcanie do 
szerzej zakrojonej debaty w kontekście Europejskiego Roku Wolontariatu. 
Organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony wprawdzie uczestniczą 

                                                      
640  Lietuvos laisvos rinkos institutas, LLRI analiz÷: Savanoriškos veiklos teisin÷s aplinkos vertinimas. Wilno, 2008 r., 

http://www.lrinka.lt/index.php/analitiniai_darbai/llri_analize_savanoriskos_veiklos_teisines_aplinkos_vertinima
s/5200;from_topic_id;24 [dostęp: 30.3.2010]. 

641  Kierownik programów w Litewskiej Radzie MłodzieŜy oraz przewodniczący Litewskiej Rady 
MłodzieŜy, Wilno, 18.3.2010. 

642  Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas D÷l Nevyriausybinių organizacijų pl÷tros koncepcijos 
patvirtinimo. Valstyb÷s žinios, 2010 r., nr 12-566.  

643  Ibid.  
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w dyskusjach wstępnych, jednak dotąd nie ustalono jednoznacznie, jak ściśle 
naleŜy uregulować wolontariat. Niektórzy opowiadają się za nowym 
rozporządzeniem, twierdząc, Ŝe teraz istnieje zbyt duŜe pole manewru644. Inni 
twierdzą, Ŝe przestrzeganie ścisłych wymogów prawnych moŜe powodować 
obciąŜenie organizacji pozarządowych w postaci kosztów administracyjnych645. 
Na razie trudno zatem stwierdzić, jakie rozwiązanie zostanie uzgodnione. 
 
Jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne, w litewskiej ustawie o państwowym 
ubezpieczeniu społecznym oraz w pozostałym ustawodawstwie w sprawie 
ubezpieczeń społecznych nie wymaga się, by wolontariusze krajowi posiadali 
ubezpieczenie obowiązkowe. MoŜna więc sądzić, Ŝe wolontariusz nie ma 
uprawnień ani do świadczeń emerytalno-rentowych, ubezpieczenia 
chorobowego czy macierzyńskiego, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, 
ubezpieczenia z tytułu wypadku w miejscu pracy i chorób zawodowych, ani do 
ubezpieczenia zdrowotnego646. Jednak do wyjeŜdŜających wolontariuszy 
transgranicznych odnosiła się podjęta niedawno przez rząd próba objęcia 
wszystkich obywateli systemem obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych, 
w ramach którego wszyscy wolontariusze pracujący w pełnym wymiarze czasu, 
jak równieŜ niezarejestrowane osoby poszukujące pracy, muszą opłacać 
miesięczne składki647 (zob. teŜ „Przeszkody”). 
 
Działalność wolontariacka promowana jest bardziej aktywnie w obszarze 
polityki dotyczącej młodzieŜy648. Rząd litewski zobowiązał się przyjąć 
długoterminową strategię w zakresie polityki dotyczącej młodzieŜy na lata 
2010–2018. WdraŜaniu tej strategii mają towarzyszyć takie środki, jak 
zalegalizowanie statusu wolontariusza, stworzenie ram dla propagowania 
wolontariatu i poprawa jego wizerunku649. Ma to doprowadzić do lepszej 
organizacji wolontariatu w obszarze polityki dotyczącej młodzieŜy.  
 
W odniesieniu do wolontariatu międzynarodowego udział w programach 
wolontariatu finansowanych przez UE czy inne państwa członkowskie (takich 

                                                      
644  Kierownik projektów w publicznej organizacji Centrum Wolontariatu, Wilno, 16.3.2010; kierownik 

programów w Litewskiej Radzie MłodzieŜy oraz przewodniczący Litewskiej Rady MłodzieŜy, Wilno, 
18.3.2010. 

645  Rozmowa z wiceprzewodniczącym Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku, a zarazem autorem 
opracowania na temat otoczenia prawnego wolontariatu (zob. przypis 373), 21.4.2010. 

646  Lietuvos laisvos rinkos institutas, „LLRI analiz÷: Savanoriškos veiklos teisin÷s aplinkos vertinimas”.  
647  Po niedawnych zmianach art. 19 litewskiej ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym nakłada kary za 

niepłacenie obowiązkowych miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne, tymczasem 
wolontariusze pracujący w pełnym wymiarze czasu nie są uprawnieni do ubezpieczenia opłacanego 
przez państwo (w przeciwieństwie do studentów i osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy). 
Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas. Valstyb÷s žinios, 2010 r., nr 41-1939. 

648  Kučikas, Savanoriškos veiklos samprata Lietuvoje ir Vakarų Europos valstyb÷se, s. 26. 
649  Ilgalaik÷ jaunimo politikos 2010–2018 m. strategija. Wilno: Litewska Rada MłodzieŜy, 2009 r., 

http://www.lijot.lt/Files/Documents/633912150726214753.pdf [dostęp: 19.4.2010]. 
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jak wolontariat europejski) stanowi wystarczającą podstawę prawną pobytu 
cudzoziemców na Litwie. Obywatele UE przyjeŜdŜający na Litwę mogą 
legalnie przebywać tam przez maksymalnie trzy miesiące (w okresie 
sześciomiesięcznym) bez załatwiania Ŝadnych formalności. JeŜeli chcą zostać 
dłuŜej, muszą wystąpić o dokument poświadczający ich prawo do pobytu w tym 
kraju przez okres maksymalnie pięciu lat. Zaświadczenie to zostanie wydane 
w ciągu pięciu dni roboczych650. Wolontariusze spoza UE mogą uzyskać wizę 
waŜną przez trzy miesiące. W przypadku dłuŜszego pobytu mają oni obowiązek 
uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy, które jest waŜne przez jeden rok. 
Wydanie go zajmuje do czterech miesięcy, a zatem wniosek naleŜy złoŜyć przed 
przyjazdem651. 
 
Zgodnie z ustawą o statusie prawnym cudzoziemców podstawą prawną wydania 
pozwolenia na pobyt czasowy w przypadku wolontariuszy przyjeŜdŜających 
z krajów spoza UE, jest zamiar podjęcia pracy na Litwie (naleŜy wówczas 
uzyskać najpierw pozwolenie na pracę) lub zaangaŜowania się w inną „zgodną 
z prawem działalność” 652. Wolontariat w ramach EVS to zdecydowanie 
działalność zgodna z prawem, poniewaŜ wolontariusze EVS, jako uczestnicy 
„programów wolontariatu finansowanych przez Unię Europejską lub jej państwa 
członkowskie” są zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę653. 
Choć nadal muszą oni posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczający 
dochód, wymogi dotyczące wolontariuszy z UE oraz wolontariuszy EVS 
z krajów spoza UE są nieskomplikowane w porównaniu z tymi, które dotyczą 
innych wolontariuszy654. 
  
JeŜeli chodzi o realizację projektów w ramach wolontariatu europejskiego, to 
organizacje koordynujące, przyjmujące i wysyłające podpisują 
z wolontariuszem „umowę o realizacji działań”. Jest ona głównym dowodem 
w przypadku problemów z władzami655. Określa ona obowiązki wszystkich 
stron, nie ma zatem problemu z odpowiedzialnością prawną w związku 
z projektem. Ponadto wolontariusze EVS otrzymują ubezpieczenie zdrowotne 
od Komisji Europejskiej.  
 
                                                      
650  Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos Sąjungos 

piliečių teis÷ gyventi ir jų šeimos narių teisin÷ pad÷tis Lietuvos Respublikoje. Wilno, 2010. 
http://www.migracija.lt/index.php?-1408768467#4 [dostęp: 13.5.2010]. 

651  Art. 33 – Lietuvos Respublikos įstatymas D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties. Valstyb÷s žinios, 30.4. 2004 
r., nr 73-2539. 

652  Ibid.  
653  Lietuvos Respublikos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymas D÷l Leidimo dirbti užsieniečiams 

išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo. Valstyb÷s žinios, 2009 r., nr 98–4134.  
654  Lietuvos Respublikos įstatymas D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties; rozmowa z urzędnikiem 

odpowiedzialnym za wysyłanie wolontariuszy w ramach wolontariatu europejskiego w organizacji 
publicznej Actio Catholica Patria, 20.4.2010. 

655  Rozmowa z koordynatorem projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 
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Aby zapewnić wysoką jakość wolontariatu transgranicznego, litewska agencja 
krajowa i organizacje pozarządowe uczestniczące w wolontariacie europejskim 
przyjęły „Przewodnik dotyczący jakości wolontariatu europejskiego na 
Litwie ”. Zawiera on wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób organizacje 
powinny organizować swoją pracę i jakie kryteria jakości stosować. Wymienia 
się teŜ kryteria w zakresie sposobu akredytacji organizacji oraz oceny ich 
działalności656. Dzięki temu wolontariusz otrzymuje informacje na temat tego, 
jakie stosuje się środki w obszarze jakości, a takŜe która organizacja odpowiada 
za dane kwestie. 
 
Liczba wolontariuszy transgranicznych i ich wybory 
Z wyjątkiem danych dotyczących wolontariatu europejskiego na Litwie nie 
istnieją Ŝadne dane statystyczne dotyczące udziału w wolontariacie 
transgranicznym. Jednak przy braku innych porównywalnych moŜliwości trendy 
udziału w wolontariacie europejskim pokazują mniej lub bardziej trafnie 
wzorce w zakresie wolontariatu transgranicznego na Litwie.  
 
Liczba Litwinów prowadzących działalność wolontariacką za pośrednictwem 
wolontariatu europejskiego wzrosła od 2000 r. (zob. wykres 23 poniŜej). 
NajwyŜszą wartość odnotowano w 2006 r., zaś w następnych dwóch latach 
obserwowano spadek liczby wyjeŜdŜających wolontariuszy. Jednocześnie liczba 
przyjeŜdŜających wolontariuszy stale rosła. Jak wyjaśnił przedstawiciel Agencji 
ds. Międzynarodowej Współpracy MłodzieŜy – litewskiej agencji krajowej 
ds. programu „MłodzieŜ w działaniu” – mógł o tym zadecydować fakt, iŜ 
finansowanie programu „MłodzieŜ w działaniu” osiągnęło maksimum w 2006 r., 
a cały budŜet przeznaczono na ten konkretny cel (środków zaś nie przesunięto 
na inne działania)657. A zatem w 2006 r. w programie tym mogła uczestniczyć 
największa liczba osób. 
 
Kiedy w 2004 r. Litwa została członkiem UE, w ramach wolontariatu 
europejskiego przystąpiono do realizacji projektów w państwach trzecich. 
W 2009 r. liczba młodych Litwinów prowadzących działalność wolontariacką 
poza UE stanowiła jedną czwartą wszystkich wolontariuszy wyjeŜdŜających za 
granicę. MoŜna to wyjaśnić chęcią wykonywania pracy wolontariackiej raczej 
w kraju „egzotycznym” niŜ rozwiniętym658. Na Litwie liczba wolontariuszy 
z krajów nienaleŜących do UE znacznie wzrosła w ciągu dwóch ostatnich lat 
i równieŜ stanowi jedną czwartą wszystkich przyjeŜdŜających wolontariuszy. 
                                                      
656  Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, EST kokyb÷s vadovas Lietuvoje. Wilno, 2008. 

http://www.jtba.lt/UserFiles/File/EST%20kokybes%20vadovas-2008.pdf [dostęp: 20.4.2010]. 
657  Rozmowa z koordynatorem projektów w ramach wolontariatu europejskiego w Agencji 

ds. Międzynarodowej Współpracy MłodzieŜowej – litewskiej Agencji Krajowej ds. programu 
„MłodzieŜ w działaniu”, Wilno, 16.3.2010.  

658  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
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Wykres 23. Liczba uczestników wolontariatu europejskiego na Litwie 
(2004–2009) 

 
Źródło: Agencja ds. Międzynarodowej Współpracy MłodzieŜy – litewska agencja krajowa ds. programu 
„MłodzieŜ w działaniu”. 

 
W latach 2006 i 2009 odnotowano najwyŜsze wartości, jeśli chodzi o udział 
Litwinów w wolontariacie za granicą w UE. Warto teŜ wspomnieć, Ŝe od 2007 r. 
liczba wolontariuszy przyjeŜdŜających przekracza liczbę wolontariuszy 
wyjeŜdŜających. MoŜna to wyjaśnić tym, Ŝe wraz ze wprowadzeniem w 2007 r. 
programu „MłodzieŜ w działaniu” uproszczono proces składania wniosków 
o finansowanie. Obecnie w duŜej mierze jest on uzaleŜniony od inicjatywy 
i moŜliwości organizacji przyjmujących659. Dodatkowe finansowanie to czynnik, 
który motywuje organizacje przyjmujące do realizacji projektów w ramach 
wolontariatu europejskiego. Według litewskiej agencji krajowej istnieją 72 
akredytowane podmioty, które mogą przyjmować wolontariuszy (w tym 
zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe) oraz 24 podmioty 
mogące wysyłać wolontariuszy do pozostałych krajów UE660. Być moŜe dlatego 
więcej młodych ludzi przyjeŜdŜa na wolontariat na Litwę niŜ wyjeŜdŜa z tego 
kraju, by prowadzić działalność wolontariacką w pozostałych państwach 
członkowskich. 
 
Agencja krajowa stwierdza, Ŝe choć znaczna część Litwinów pragnie pracować 
w ramach wolontariatu w krajach południowych, takich jak Hiszpania 
i Portugalia, to większość z nich wyjeŜdŜa ostatecznie do Francji , Niemiec 

                                                      
659  Ibid. 
660  Dane przekazane przez Agencję ds. Międzynarodowej Współpracy MłodzieŜy – litewską agencję 

krajową ds. programu „MłodzieŜ w działaniu”. 

Wysłani do UE Wysłani poza UE 

Przyjęci z UE Przyjęci spoza UE 
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i Włoch, co pokazano poniŜej na wykresie 24. Obok Hiszpanii i Austrii z tych 
trzech państw pochodziła teŜ większość wolontariuszy, którzy przyjechali na 
Litwę w 2009 r. (zob. wykres 24). Młodzi Litwini często wybierają najpierw 
kraj, w którym chcą spędzić dłuŜszy czas, a dopiero potem szukają tam 
konkretnego projektu. Ze względu na popularność krajów Europy Południowej 
trudno jest znaleźć tam projekt i dlatego wolontariusze wyjeŜdŜają do innych 
państw661. 
 
Wykres 24. Liczba wolontariuszy przyjeŜdŜających na Litwę i z niej 
wyjeŜdŜających w ramach wolontariatu europejskiego w 2009 r. (tylko UE) 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

 
Społeczno-ekonomiczny profil wolontariuszy transgranicznych  
Choć ze względu na brak konkretnych danych trudno jest opisać typowego 
litewskiego wolontariusza transgranicznego, organizacje pozarządowe określają 
pewne cechy charakterystyczne. Litewskich wolontariuszy wyjeŜdŜających 
w ramach wolontariatu europejskiego moŜna łatwo podzielić na grupy 
wiekowe w oparciu o poziom uzyskanego wykształcenia, czyli na absolwentów 
szkół średnich, studiów licencjackich i magisterskich, a takŜe osoby, które 
zrobiły przerwę w karierze zawodowej: 
 

• Uczestnicy z najmłodszej grupy mają 18–19 lat, właśnie ukończyli szkołę 
i albo nie podjęli nauki na uczelni wyŜszej, albo są rozczarowani swoim 
wyborem662. W przeciwieństwie do Niemiec, na Litwie wolontariat w tym 
wieku nie jest powszechny, poniewaŜ Litwini zazwyczaj idą na studia 
bezpośrednio po ukończeniu szkoły. 

• Druga grupa obejmuje wolontariuszy w wieku około 22 lat. Wybierają 
oni wolontariat europejski jako moŜliwość spędzenia czasu, w trakcie 
którego zdecydują, co chcą robić w przyszłości. Mają juŜ tytuł licencjata 

                                                      
661  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 
662  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 

Przyjęci Wysłani 
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(którego uzyskanie na Litwie zajmuje 4 lata) i postanowili zrobić sobie 
roczną przerwę w nauce. Młodzi ludzie w tym wieku są najliczniejszą 
grupą wśród wszystkich młodych Litwinów wykonujących pracę 
wolontariacką w ramach wolontariatu europejskiego663. 

• Osoby, które uzyskały tytuł magistra (co na Litwie zajmuje zazwyczaj 
dodatkowe 2 lata) i uznają wolontariat europejski za moŜliwość 
zagospodarowania przerwy po studniach, mają około 25 lat664. Jest to 
druga pod względem liczebności grupa wyjeŜdŜających wolontariuszy 
litewskich665. 

• Uczestnicy wolontariatu europejskiego w wieku 28–30 lat nie tylko 
ukończyli studia wyŜsze, ale mają teŜ 4–5 lat doświadczenia 
zawodowego, odczuwają rozczarowanie bądź chcą zmienić swoje 
codzienne Ŝycie666. Tylko niewielka liczba osób z tej grupy angaŜujących 
się w wolontariat europejski postrzega to jako ostatnią szansę na udział 
w programie ze względu na ograniczenia wiekowe667.  

 
Agencja krajowa nie dysponuje zagregowanymi danymi statystycznymi 
dotyczącymi płci wolontariuszy, jasne jest jednak, Ŝe kobiety są bardziej 
aktywne zarówno jako przyjeŜdŜający, jak i wyjeŜdŜający młodzi 
wolontariusze668. Choć najwyraźniej mniej młodych męŜczyzn przyjeŜdŜa na 
Litwę i mniej ich wyjeŜdŜa z tego kraju na wolontariat w innych państwach 
członkowskich, liczba uczestników płci męskiej jest większa wśród 
przyjeŜdŜających niŜ wyjeŜdŜających wolontariuszy669. 
 
Obraz sytuacji ekonomicznej i status społeczny wolontariuszy litewskich są 
trudne do ustalenia, poniewaŜ nie gromadzi się na ten temat Ŝadnych danych 
statystycznych670. Jednak koordynator projektów w ramach wolontariatu 
europejskiego w litewskiej agencji krajowej szacuje, Ŝe młodzieŜ mająca 
mniejsze szanse stanowi około 20% wszystkich młodych ludzi 
uczestniczących w wolontariacie europejskim na Litwie671. W przypadku tej 
młodzieŜy bardziej odpowiednie są krótsze projekty wolontariatu, gdyŜ 

                                                      
663  Monika K÷žait÷ i Vaida Špokevičiūt÷, Europos savanorių tarnybos poveikis jaunam žmogui ir 

organizacijai. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 2006 r. (tyrimo ataskaita), s. 4.  
664  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
665  K÷žait÷ i Špokevičiūt÷, s. 4. 
666  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
667  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
668  Koordynator projektów w ramach wolontariatu europejskiego w Agencji ds. Międzynarodowej 

Współpracy MłodzieŜy, Wilno, 16.3.2010.  
669  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
670  Ibid.; kierownik projektów w publicznej organizacji Centrum Wolontariatu, Wilno, 16.3.2010. 
671  Koordynator projektów w ramach wolontariatu europejskiego w Agencji ds. Międzynarodowej 

Współpracy MłodzieŜy, Wilno, 16.3.2010.  
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indywidualna praca wolontariacka w długim okresie moŜe być zbyt trudna 
i wymagająca672. 
 
Jednak zgodnie z kryteriami zawartymi w przewodniku po programie 
wolontariatu europejskiego wielu litewskich wolontariuszy moŜna uznać za 
osoby mające mniejsze szanse ze względu na niski standard Ŝycia w porównaniu 
z wolontariuszami ze starych państw członkowskich, niski dochód czy nawet 
jego brak. MoŜna teŜ sądzić, Ŝe osoby, które nie pochodzą z największych miast, 
takich jak Wilno, Kowno czy Kłajpeda, mieszkają w oddalonych wsiach czy 
ogólnie na prowincji673. O ile trudno zdefiniować, do grupy o jakich dochodach 
naleŜą typowi litewscy wolontariusze transgraniczni, o tyle znacznie łatwiej 
określić trendy dotyczące wieku, wykształcenia i płci. 
 
Motywacja 
W przypadku konkretnego wolontariusza znaczenie moŜe mieć szereg 
czynników motywujących, a kaŜda osoba kieruje się innymi pobudkami. 
W ramach badań dotyczących litewskich uczestników wolontariatu 
europejskiego ustalono najczęstsze motywacje młodych Litwinów 
wyjeŜdŜających na wolontariat zagraniczny674. Biorąc pod uwagę takŜe wnioski 
z przeprowadzonych wywiadów, czynniki motywujące moŜna połączyć w kilka 
grup.  
 
Motywy przypisane do pierwszej grupy moŜna określić jako mające charakter 
osobisty: młodzi ludzie odczuwają potrzebę zmiany, wyzwań, a czasami 
zrozumienia siebie samego675. Wolontariat zagraniczny moŜna postrzegać jako 
moŜliwość ucieczki przed rozczarowaniami, które przynosi Ŝycie osobiste czy 
rodzinne676. Chęć zdecydowania o przyszłości – studiach lub karierze 
zawodowej – oraz zrobienia sobie rocznej przerwy w nauce równieŜ motywuje 
ich, by spędzić dłuŜszy czas w obcym kraju677. 
 
Po drugie wolontariat postrzegany jest jako sposób na zwiększenie lub 
zdobycie umiejętności i kompetencji. Niektóre z nich, jak na przykład 
doświadczenie międzykulturowe, nauka czy pogłębianie znajomości języka 
obcego, sprawdzenie ograniczeń własnej osobowości, mają charakter ogólny. 
Inne poŜądane umiejętności są bardziej konkretne, gdyŜ młodzi ludzie decydują 

                                                      
672  Ibid. 
673  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 5. http://ec.europa.eu/youth/youth-

in-action-programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_en.pdf [dostęp: 30.1.2010]. 
674  K÷žait÷ i Špokevičiūt÷, s. 6. 
675  Ibid.  
676  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010; włoski wolontariusz 

EVS na Litwie, 8.4.2010.  
677  Rozmowa z byłym litewskim wolontariuszem EVS w Niemczech, 27.1.2010. 
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się na wolontariat, by w ten sposób zdobyć lub praktycznie wykorzystać wiedzę 
w danej dziedzinie. Wówczas wolontariusze wybierają projekt zgodnie 
z wykonywanym zawodem czy dziedziną zainteresowań, na przykład projekty 
związane z pracą społeczną lub pedagogiczną678. Niektórzy wolontariusze są tak 
zdeterminowani, Ŝe czekają cały rok, by włączyć się w realizację określonego 
projektu679. Celem innych jest zawodowe wykorzystanie wiedzy zdobytej 
w ramach formalnej edukacji: na przykład wolontariusz z Hiszpanii szukał 
projektu o konkretnych cechach charakterystycznych, tak aby praca 
wolontariacka mogła zostać uznana jako obowiązkowy staŜ zagraniczny680. 
 
Kolejny zestaw motywów wiąŜe się z chęcią pomagania innym, podjęcia 
waŜnej działalności oraz czynienia dobra681. Młodych ludzi motywuje wówczas 
w pierwszej kolejności idea wolontariatu, a swój cel rozumieją oni jako 
poświęcanie czasu i wysiłku i przyczynianie się w ten sposób do zmian na 
lepsze. W tym przypadku młodzieŜ decyduje się na spędzenie dłuŜszego czasu 
za granicą, poniewaŜ chce czuć się uŜyteczna i pomocna. Wydaje się jednak, Ŝe 
motywacja ta ma mniejsze znaczenie w ramach wolontariatu europejskiego, 
przynajmniej jeŜeli chodzi o wyjeŜdŜających wolontariuszy litewskich682. 
 
Z drugiej strony istnieje teŜ grupa wolontariuszy, których przedstawiciele 
organizacji pozarządowych określają jako wolontariuszy-konsumentów, 
poszukiwaczy przygód czy podróŜników. Tacy młodzi ludzi korzystają po 
prostu z nadarzającej się okazji bez zastanowienia, czy wolontariat europejski 
im odpowiada, czego szukają i czy naprawdę tego potrzebują. Postrzegają oni 
wolontariat po prostu jako moŜliwość spędzenia części swojego czasu za 
granicą. Osoby te mogły teŜ przebywać w obcym kraju w ramach programu 
„Erasmus” i uwaŜać wolontariat europejski za okazję do podróŜowania, miłego 
spędzenia czasu, a jednocześnie zarobienia wystarczającej ilości pieniędzy, by 
nie martwić się o utrzymanie683. Czasami wolontariat europejski moŜe nawet 
słuŜyć jako sposób na przedłuŜenie ich pobytu w konkretnym kraju684. W obu 
przypadkach przyszli wolontariusze nie poszukają określonego projektu czy 
dziedziny pracy, lecz działalności wolontariackiej w konkretnym kraju. 
 
Obecnie zainteresowanie wolontariatem europejskim wzrosło ze względu na 
pogorszenie się koniunktury gospodarczej, mimo Ŝe wspomniane wyŜej badanie 
„Wolontariat na Litwie” pokazało, Ŝe w 2008 r. kryzys gospodarczy nie miał 

                                                      
678  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
679  Kierownik Centrum Kulturalnego im. A. Lipniūnasa, 13.4.2010. 
680  Rozmowa z hiszpańskim wolontariuszem EVS na Litwie, Wilno, 19.3.2010. 
681  Rozmowa z niemieckim wolontariuszem EVS na Litwie, 31.3.2010. 
682  Zob. K÷žait÷ i Špokevičiūt÷, s. 7. 
683  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
684  Ibid. 
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istotnego wpływu na wzorzec wolontariatu lokalnego. Jednak w 2009 r. 
zaobserwowano duŜy wzrost stopy bezrobocia na Litwie – osiągnęło ono 
poziom 15,8%, a bezrobocie wśród młodzieŜy, według danych Eurostatu, 
przekroczyło pod koniec tego roku 30%685. Zmiany w wielkości stopy 
bezrobocia wśród ogółu społeczeństwa oraz stopy bezrobocia wśród młodzieŜy 
(do 25 lat) ilustruje Wykres 25. Ze względu na wysoką stopę bezrobocia 
spędzenie jednego roku za granicą wydawać się moŜe sposobem na „zabicie 
czasu”, kiedy trudno jest dostać pracę. Przedstawiciele organizacji 
wysyłających i przyjmujących potwierdzają, Ŝe w wolontariacie europejskim 
pragnie uczestniczyć więcej młodych ludzi niŜ jeszcze kilka lat temu686. 
W takiej sytuacji wolontariusze muszą mieć silniejszą motywację, aby znaleźć 
projekt wolontariatu, podczas gdy liczba dostępnych miejsc jest ograniczona687.  
 
Wykres 25. Stopa bezrobocia na Litwie w latach 2004–2009 (%) 

 
* Dane szacunkowe 
 
Źródło: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, „Urząd statystyczny na Litwie 
szacuje, Ŝe stopa bezrobocia w 2009 r. sięgnęła 13,7 procent.” Wilno, 2010 r., 
http://www.stat.gov.lt/en/news/view/?id=8680. [dostęp: 2.4.2010]. 

 

                                                      
685  Eurostat, „Luty 2010 r.: bezrobocie w strefie euro wynosi 10,0%. W 27 państwach członkowskich UE 

wynosi ono 9,6%.” Luksemburg, 31.3.2010, nr 46/2010. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31032010-BP/EN/3-31032010-BP-EN.PDF. 
[dostęp: 7.4.2010]. 

686  Urzędnik odpowiedzialny za wysyłanie wolontariuszy EVS w organizacji publicznej Actio Catholica 
Patria, 20.4.2010; pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, 
Wilno, 17.3.2010; kierownik Centrum Kulturalnego im. A. Lipniūnasa, 13.4.2010.  

687  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 
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Motywacje uczestników z mniejszymi szansami są pod pewnymi względami 
róŜne. W ekstremalnych przypadkach wolontariat europejski to sposób na 
ucieczkę od złych warunków Ŝyciowych i na stabilną egzystencję 
przynajmniej przez rok688. Ponadto moŜna to postrzegać jako okazję, by 
zacząć wszystko od nowa. Motywacja młodzieŜy mającej mniejsze szanse jest 
znacznie niŜsza, a rolę wiodącą odgrywają organizacje wysyłające 
i koordynujące. Niektóre podmioty kierują swoją ofertę do osób z mniejszymi 
szansami i rekrutują wolontariuszy głównie z konkretnych organizacji 
pracujących z niepełnosprawnymi689.  
 
Korzyści 
Korzyści z projektów wolontariatu transgranicznego moŜna podzielić na trzy 
grupy w zaleŜności od odbiorców. PoniŜej przeanalizowano pozytywny wpływ 
wolontariatu transgranicznego na wolontariuszy, organizacje i wspólnoty 
lokalne.  
 
Wolontariusz zyskuje umiejętności osobiste i społeczne, pewność siebie, staje 
się cierpliwy i pogłębia wiedzę o samym sobie.690. Młodzi wolontariusze mogą 
teŜ poprawić znajomość języków obcych lub nauczyć się nowego języka, 
nawiązać nowe przyjaźnie i zyskać moŜliwość podróŜowania691. W zaleŜności 
od rodzaju projektu mogą oni zdobyć konkretne doświadczenie zawodowe. 
Doświadczenie międzykulturowe – nie tylko w kraju przyjmującym, lecz takŜe 
poprzez kontakty z wolontariuszami z róŜnych państw – prowadzi do 
zwiększenia poziomu tolerancji dla innych kultur i ludzi. MoŜe teŜ pomóc 
w zrozumieniu duŜego zróŜnicowania krajów i ich historii. Na przykład 
hiszpańska wolontariuszka uwaŜa, Ŝe wolontariat na Litwie pozwolił jej pojąć, 
czym jest dyktatura, a takŜe na czym polega jej długotrwały wpływ na 
społeczeństwo692. W przypadku młodzieŜy mającej mniejsze szanse wolontariat 
europejski pozwala poczuć się „kim ś innym”  ze względu na moŜliwość 
ponownego określenia samego siebie693. 
 
Organizacje przyjmujące zgadzają się, Ŝe wolontariusze transgraniczni wnoszą 
cenny wkład w ich działalność. Choć wiadomo, Ŝe wolontariusze nie mogą 
zastąpić i nie zastępują płatnego personelu, to jednak prowadzą oni działania, 
na które organizacje nie mają czasu. Na przykład zagraniczni wolontariusze 

                                                      
688  Ibid. 
689  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 
690  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010; niemiecki 

wolontariusz EVS na Litwie, 31.3.2010. 
691  Hiszpański wolontariusz EVS na Litwie, Wilno, 19.3.2010; Michaela Bauer, niemiecka wolontariuszka 

EVS na Litwie, 9.4.2010. 
692  Rozmowa z hiszpańską wolontariuszką EVS na Litwie, 9.4.2010. 
693  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 



271 
 

w mieście PoniewieŜ organizują przedsięwzięcia i imprezy694, a takŜe 
przeznaczają swój czas na zajmowanie się dziećmi695. Prowadzą tę działalność, 
podczas gdy pracownicy wykonują swoją zwykłą pracę.  
 
Ponadto obecność zagranicznych wolontariuszy określa się jako „powiew 
świeŜego powietrza”, poniewaŜ prezentują oni nowy punkt widzenia, wnoszą 
nowe doświadczenia i pomysły696. Pracownicy organizacji uczą się nowych 
metod pracy, planowania działań, a takŜe praktycznego radzenia sobie 
z problemami i konfliktami697. Poza tym w trakcie realizacji projektu 
wolontariackiego nawiązują oni nowe kontakty z organizacjami w innych 
państwach członkowskich698. Na zakończenie projektu zagraniczni 
wolontariusze przekazują organizacjom swoje zalecenia, co pozwala na 
usprawnienie pracy tych podmiotów. Wolontariusze zagraniczni wnoszą 
element innej kultury do organizacji, umoŜliwiają teŜ jej pracownikom 
pogłębienie znajomości języków obcych699. 
 
Udział w wolontariacie europejskim oznacza teŜ korzyści finansowe. Program 
ten stanowi źródło dochodu dla organizacji pozarządowych, gdyŜ podmioty 
wysyłające i przyjmujące otrzymują wsparcie finansowe w związku 
z uczestnictwem w EVS. Dodatkowe fundusze podnoszą jakość działań tych 
podmiotów.700 
 
Na poziomie wspólnoty lokalnej obecność międzynarodowych wolontariuszy 
pomaga w promocji wolontariatu . W społecznościach lokalnych 
wolontariusze zagraniczni przedstawiają inną kultur ę, inny punkt widzenia 
i wdraŜają nowe idee701. Dzięki temu, Ŝe pochodzą z innego kraju, 
organizowane przez nich przedsięwzięcia przyciągają uwagę lokalnych 
mediów i ludności, tak jak to miało miejsce w przypadku imprez 
w bibliotekach w PoniewieŜu w 2008 r.702. W innych przypadkach 
wolontariusze EVS prezentują w szkołach i na uczelniach wyŜszych 
moŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego 703. W ten sposób 

                                                      
694  Kierownik Centrum Kulturalnego im. A. Lipniūnasa, 13.4.2010. 
695  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
696  Ibid.; były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
697  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
698  Ibid; kierownik projektów w publicznej organizacji Centrum Wolontariatu, Wilno, 16.3.2010. 
699  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
700  Urzędnik odpowiedzialny za wysyłanie wolontariuszy EVS w organizacji publicznej Actio Catholica 

Patria, 20.4.2010. 
701  Kierownik Centrum Kulturalnego im. A. Lipniūnasa, 13.4.2010. 
702  Panev÷žio NVO informacijos ir paramos centras, Įspūdžiai. EST projektas „Zostaw swój ślad” 

Panev÷žio rajono bibliotekose. Wilno: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 2008 r., 
http://www.jtba.lt/ispudziai/43 [dostęp: 25.4.2010]. 

703  Rozmowa z kierownikiem Wydziału Rejestracji i Informacji w Kowieńskim Urzędzie Pracy, 25.3.2010. 
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społeczności lokalne równieŜ czerpią korzyści z kontaktu z innymi kulturami, 
nowymi ideami i lepszym wizerunkiem wolontariatu. 
 

Uznawanie umiejętności 
PoniewaŜ wolontariat europejski to najpopularniejszy program wolontariatu 
międzynarodowego na Litwie, najwaŜniejszym narzędziem uznawania nabytych 
umiejętności jest certyfikat Youthpass. Według jednej z litewskich organizacji 
koordynujących, Youthpass staje się coraz powszechniej i lepiej znany, proces 
ten jednak postępuje powoli i trzeba jeszcze wiele zrobić, by nadać temu 
certyfikatowi większe znaczenie704. TakŜe wolontariusze mogą zwiększyć 
uznawalność certyfikatu Youthpass, przedstawiając go pracodawcom jako 
dowód nabytych umiejętności705. 
 
Youthpass nie jest powszechnie uznawany przez litewskich pracodawców, 
szczególnie zaś przez tych, którzy nie wiedzą o transgranicznym wolontariacie. 
Choć pracodawcy przywiązują wagę do osobistego doświadczenia, znajomości 
języków obcych oraz umiejętności zawodowych i społecznych, to znaczenie, 
jakie im przypisują, nadal w duŜym stopniu zaleŜy od konkretnego stanowiska 
pracy. Doświadczenie wolontariackie jest znacznie bardziej cenione w sektorze 
społecznym czy publicznym, natomiast przedsiębiorstwa prywatne interesują 
raczej odbyte staŜe706. 
 

Przeszkody 
Realizacja projektów wolontariackich w ramach wolontariatu europejskiego 
w duŜej mierze zaleŜy od organizacji pozarządowych i ich potencjału. JeŜeli 
więc organizacje te nie posiadają wystarczających moŜliwości, to utrudnia to 
działania związane z przyjmowaniem, wysyłaniem i koordynacją. W takich 
sytuacjach organizacje koordynujące muszą nie tylko zająć się wolontariuszem, 
lecz takŜe bacznie obserwować organizację przyjmującą, tak aby zapewnić 
odpowiednie doświadczenie wolontariackie. Podmioty przyjmujące nie zawsze 
bowiem rozumieją, w jaki sposób naleŜy pracować z wolontariuszem i jak 
włączać go w prowadzone działania707. Zdarza się, Ŝe nie wiedzą one, jaki 
rodzaj zadań przydzielić wolontariuszowi i pozostawiają go bez zajęcia. 
W rezultacie traci on motywację i nie jest tak pomocny, jak mógłby być.  
 
Ponadto, zgodnie z informacjami agencji krajowej, znaczna część projektów 
w ramach wolontariatu europejskiego realizowana jest w największych 

                                                      
704  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010; urzędnik odpowiedzialny 

za wysyłanie wolontariuszy EVS w organizacji publicznej Actio Catholica Patria, 20.4.2010. 
705  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
706  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 
707  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
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litewskich miastach. Ogółem na prowincji działa niewiele organizacji 
pozarządowych, a jeszcze mniejsza ich liczba jest akredytowana jako 
organizacje wysyłające w ramach wolontariatu europejskiego. Oznacza to, Ŝe 
młodzi ludzie z obszarów wiejskich mają mniejsze szanse na udział 
w wolontariacie transgranicznym. Litewskie podmioty koordynujące („Actio 
Catholica Patria” i Agencja Wymiany MłodzieŜy) zorganizowały szkolenie 
w celu wzmocnienia pozycji organizacji pozarządowych na obszarach 
wiejskich, wydaje się to jednak skomplikowane, przede wszystkim ze względu 
na brak takich organizacji. Przez to w regionach tych nie moŜna w łatwy sposób 
utworzyć nowych organizacji koordynujących708. 
 
Mimo wysiłków, by uczynić wolontariat transgraniczny jak najbardziej 
dostępnym, na Litwie na przeszkodzie temu nadal stoi brak informacji . Nie 
istnieje Ŝaden spójny system promocji wolontariatu, w tym wolontariatu 
transgranicznego709. Niewielka świadomość moŜliwości w dziedzinie 
wolontariatu to przeszkoda w przypadku osób mających mniejsze szanse, 
poniewaŜ nie zawsze posiadają one dostęp do internetu. Jednak, jak stwierdził 
przedstawiciel Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, jeŜeli 
osoby te mają okazję, by włączyć się w wolontariat lokalny, prędzej czy później 
dowiedzą się o moŜliwościach wolontariatu transgranicznego. Niemniej na 
obszarach wiejskich działa niewielka liczba organizacji pozarządowych i nawet 
gdyby przeprowadzono intensywną kampanię promującą wolontariat 
transgraniczny, nie byłoby moŜliwe wysłanie wszystkich kandydatów na 
wolontariuszy ze względu na ograniczony budŜet programu710. Jak dotąd nie 
pojawiły się teŜ istotne alternatywy. 
 
JeŜeli chodzi o wolontariat europejski w UE, to nie wydaje się, by pojawialy się 
tu liczne problemy. Wolontariusze muszą nieraz zmierzyć się z kwestiami 
administracyjnymi . Co waŜniejsze, niedawna debata polityczna wokół ustawy 
o ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadziła dezorientację – nie wiadomo, czy 
wyjeŜdŜający wolontariusze litewscy muszą sami opłacać składki na 
ubezpieczenie, choć są juŜ objęci róŜnymi rodzajami ubezpieczenia 
obowiązującego w krajach przyjmujących. W rzeczywistości nie potrzebują oni 
dodatkowego ubezpieczenia, jednak aby uniknąć kary grzywny, powinni 
poinformować władze krajowe o swoim statusie ubezpieczeniowym w trakcie 
pracy wolontariackiej za granicą. MoŜna to uczynić, składając zeznanie 
w sprawie podatku dochodowego za poprzedni rok711. 

                                                      
708  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010; były kierownik organizacji 

publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
709  Były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010. 
710  Pracownik biura zarządu Stowarzyszenia Wolontariatu Europejskiego „Saltes”, Wilno, 17.3.2010. 
711  Valstybin÷ mokesčių inspekcija, PSD įmokos iš Lietuvos išvykusiems gyventojams. Wilno, 26.4.2010., 
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Wydaje się, Ŝe w przypadku wolontariatu transgranicznego, oprócz moŜliwych 
kłopotów prawnych, dość istotne znaczenie mają kwestie językowe. Przy 
udziale w wolontariacie europejskim nie wymaga się znajomości języka 
angielskiego, jednak niemal zawsze jest ona niezbędna, aby z powodzeniem 
wykonywać pracę wolontariusza. Przede wszystkim kursy języka litewskiego 
dla przyjeŜdŜających wolontariuszy organizowane są w oparciu o język 
angielski, a ci, którzy go nie rozumieją, właściwie nie mogą nauczyć się 
litewskiego. Po drugie kursy językowe nie zawsze są na wysokim poziomie, 
a wolontariusze twierdzą, Ŝe trwają one zbyt krótko712. W sytuacji, kiedy 
wolontariusze razem spędzają większość wolnego czasu, nie mają silnej 
motywacji, by ćwiczyć język litewski w praktyce713. Ponadto starsi ludzie na 
Litwie rzadko mówią po angielsku, a to sprawia, Ŝe porozumiewanie się z nimi 
jest jeszcze trudniejsze. Pracownicy organizacji równieŜ mają wiele obaw 
i brakuje im pewności siebie ze względu na słabą znajomość angielskiego714. 
Poza organizacją przyjmującą niektóre usługi mogą być całkowicie niedostępne 
dla osób nieposługujących się językiem litewskim. Jedna z wolontariuszek 
stwierdziła, Ŝe napotkała trudności w dziedzinie opieki zdrowotnej – nie ze 
względu na kwestie ubezpieczeniowe czy inne kwestie administracyjne, ale 
dlatego, Ŝe lekarze nie mówili po angielsku715.  
 
Oprócz wspomnianych przeszkód na realizację całego projektu jeszcze większy 
wpływ moŜe mieć udana integracja wolontariusza. Kiedy młodzi wolontariusze 
na dłuŜej przyjeŜdŜają do innego państwa członkowskiego, by wykonywać tam 
pracę wolontariacką, mogą doświadczać nagłej zmiany kulturowej, społecznej 
czy nawet klimatycznej i naturalnie potrzebują czasu na adaptację716. Mogą 
odczuwać obawy, samotność czy niezadowolenie z warunków Ŝycia i brak 
motywacji do podjęcia działań wolontariackich717. Łatwiej jest im zintegrować 
się z osobami, które mają podobne doświadczenia, a w szczególności z innymi 
wolontariuszami transgranicznymi. PoniewaŜ wiele projektów wolontariatu 
europejskiego organizuje się w największych miastach, powstają tam małe 
wspólnoty wolontariuszy, którzy wspólnie spędzają czas wolny718. Jednak 
w takich przypadkach wolontariusze transgraniczni nie integrują się ze 
społecznością lokalną, właściwie nie uczą się litewskiego i nie zaznajamiają się 
zbytnio z miejscową kulturą719. Wolontariuszka z Francji określiła brak 
                                                      
712  Hiszpański wolontariusz EVS na Litwie, Wilno, 19.3.2010. 
713  Ibid.; rozmowa z węgierskim wolontariuszem EVS na Litwie, 25.3.2010. 
714  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 
715  Michaela Bauer, 9.4.2010. 
716  Rozmowa z byłym litewskim wolontariuszem EVS w Niemczech, 12.2.2010. 
717  Rozmowa z koordynatorem projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010; niemieckim 

wolontariuszem EVS na Litwie, 29.1.2010. 
718  Koordynator projektów w Agencji Wymiany MłodzieŜy, Wilno, 17.3.2010. 
719  Ibid.; były kierownik organizacji publicznej Actio Catholica Patria, Wilno, 29.3.2010; niemiecki 

wolontariusz EVS na Litwie, 31.3.2010. 
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kontaktów z litewskimi rówieśnikami jako przygnębiający aspekt jej projektu 
wolontariackiego720. A zatem organizacje przyjmujące mogą być zmuszone do 
przyjęcia bardziej proaktywnej postawy, aby ułatwiać integrację wolontariuszy. 
 
Wnioski 
Na Litwie wolontariatu nie definiują Ŝadne dokumenty, a w społeczeństwie 
przyjęły się róŜne interpretacje, choć ci, którzy zajmują się działalnością 
wolontariacką w praktyce, są zgodni, Ŝe oznacza on dobrowolną pracę na rzecz 
społeczeństwa, bez przymusu i wynagrodzenia pienięŜnego. Na Litwie 
wolontariatu nie definiuje się w Ŝadnym dokumencie prawnym czy politycznym. 
Reguluje go wyłącznie kodeks cywilny, zaś działalność wolontariacka jest 
bardziej oczywista w kontekście rozwoju organizacji pozarządowych i polityki 
dotyczącej młodzieŜy.  
 
W porównaniu z wolontariatem krajowym status prawny wolontariatu 
europejskiego jest znacznie bardziej jasny. W istocie poza jego zakresem 
prowadzone są nieliczne działania transgraniczne. PoniewaŜ na Litwie jest to 
najpopularniejszy i najbardziej dostępny program wolontariatu 
transgranicznego, jego przemiany mniej więcej odzwierciedlają tamtejszy 
wzorzec tego rodzaju wolontariatu. Większość Litwinów uczestniczy 
w wolontariacie we Francji, w Niemczech i we Włoszech. Działalność 
wolontariacką za granicą zazwyczaj podejmuje się po ukończeniu studiów, aby 
dać sobie czas na podjęcie decyzji, co robić w przyszłości, lub by po prostu 
zrobić sobie przerwę. Litewscy wolontariusze EVS kierują się pobudkami 
o charakterze osobistym, jak równieŜ chęcią pogłębienia lub zdobycia 
umiejętności, a takŜe pomocy innym. Jednak wolontariat moŜna teŜ uznać za 
sposób spędzenia czasu w okresie, kiedy trudno o pracę, lub po prostu za sposób 
podróŜowania.  
 
JeŜeli chodzi o korzyści płynące z wolontariatu transgranicznego, to młodzi 
wolontariusze zdobywają umiejętności osobiste i społeczne, a takŜe 
doświadczenie zawodowe. Dzięki doświadczeniom międzykulturowym stają się 
bardziej tolerancyjni. Dla organizacji przyjmujących wolontariusze 
transgraniczni są źródłem nowych pomysłów i doświadczeń, a goszczenie ich 
jest teŜ często korzystne finansowo. Ponadto wolontariusze EVS promują 
wolontariat i prezentują róŜne kultury społecznościom lokalnym. Jednak mimo 
nabytych kompetencji Youthpass nadal nie stanowi dla pracodawców na Litwie 
wystarczającego dowodu zdobytego doświadczenia.  
 
JeŜeli chodzi o przeszkody, to przyjeŜdŜający wolontariusze mogą napotykać 
problemy prawne i administracyjne (jeśli pochodzą spoza UE), a takŜe problemy 
                                                      
720  Rozmowa z francuską wolontariuszką EVS na Litwie, 31.3.2010. 
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językowe i integracyjne, nawet wówczas, gdy przebywają w największych 
miastach litewskich. Biorąc pod uwagę niedawne zmiany w ustawodawstwie 
dotyczącym ubezpieczeń zdrowotnych, waŜne jest, by organizacje wysyłające 
informowały wolontariuszy o prawnym obowiązku powiadamiania władz 
krajowych o swoim statusie ubezpieczeniowym w trakcie wykonywania pracy 
wolontariackiej za granicą. Z drugiej strony projekty wolontariackie nie zawsze 
są udane – powodem moŜe być choćby brak wiedzy w organizacjach 
pozarządowych na temat tego, jak powinna wyglądać opieka nad 
wolontariuszami. Ponadto rzadka sieć organizacji na obszarach wiejskich 
sprawia, Ŝe dostęp do wolontariatu transgranicznego w przypadku młodzieŜy 
mającej mniejsze szanse jest ograniczony. 
 
Wykaz przeprowadzonych rozmów  
 

Nr Nazwisko Imię  Stanowisko Instytucja Forma 
kontaktu 

Data 
rozmowy 

1. Bauer Michaela Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie  

- e-mail 9.4.2010 

2. Bömer Julia Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie  

- Skype 29.1.2010 

3. Budreckyt÷ Akvil ÷  Pracownik biura 
zarządu 

Stowarzyszenie 
Wolontariatu 
Europejskiego 
„Saltes”, Wilno, 
Litwa 

osobisty 17.3.2010 

4. Bustos Laura Hiszpańska 
wolontariuszka 
EVS na Litwie  

- e-mail 9.4.2010 

5. Csikós Gábor Węgierski 
wolontariusz EVS 
na Litwie  

- e-mail 25.3.2010 

6. Dal Lago Francesco  Włoski 
wolontariusz EVS 
na Litwie  

- e-mail 8.4.2010 

7. Daubarait÷ Roberta  Kierownik  Centrum 
Kulturalne im. 
A. Lipniūnasa, 
PoniewieŜ, Litwa 

telefo-
niczny 

13.4.2010 

8. Frolenko Šarūnas  Przewodniczący Litewska Rada 
MłodzieŜy, 
Wilno, Litwa 

osobisty 18.3.2010 

9. Gurskyt÷ Radvil÷ Urzędnik 
odpowiedzialny za 
wysyłanie 
wolontariuszy 
EVS  

Organizacja 
publiczna Actio 
Catholica Patria, 
Kowno, Litwa 

telefo-
niczny 

20.4.2010 
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10. Janin Sophie Francuska 
wolontariuszka 
EVS na Litwie  

- e-mail 31.3.2010 

11. Kadziauskas Giedrius Wiceprzewodnicz
ą-cy, autor 
opracowania na 
temat otoczenia 
prawnego 
wolontariatu 

Litewski 
Instytut 
Wolnego 
Rynku, Wilno, 
Litwa 

telefo-
niczny 

21.4.2010 

12. Kalytyt÷ Milda Były litewski 
wolontariusz EVS 
w Niemczech  

- e-mail 12.2.2010 

13. Kučikas Arūnas Kierownik  Wydział Spraw 
Społecznych, 
Republika 
Litewska, 
Ministerstwo 
Pracy i 
Ubezpieczeń 
Społecznych, 
Wilno, Litwa 

osobisty 25.3.2010 

14. Lažauninkait÷ Bernadeta Była kierownik 
organizacji 
publicznej Actio 
Catholica Patria  

- osobisty 29.3.2010 

15. Macevičiūt÷ Laima  Koordynator 
projektów 

Agencja 
Wymiany 
MłodzieŜy, 
Wilno, Litwa  

osobisty 17.3.2010 

16. Marcinkus Arnas Kierownik 
programu 

Litewska Rada 
MłodzieŜy, 
Wilno, Litwa 

osobisty 18.3.2010 

17. Margau Jurgita  Kierownik 
projektu 

Organizacja 
publiczna 
Centrum 
Wolontariatu, 
Wilno, Litwa 

osobisty 16.3.2010 

18. Mincien÷ Laima Kierownik  Wydział 
Rejestracji 
i Informacji 
w Kowieńskim 
Urzędzie Pracy, 
Kowno, Litwa 

telefo-
niczny 

25.3.2010 

19. Müller Frederike  Niemiecka 
wolontariuszka 
EVS na Litwie  

- e-mail 31.3.2010 

20. Pikiotien÷ Zenaida  Koordynator ds. 
młodzieŜy 

Okręg 
telszański, 
Telsze, Litwa 

telefo-
niczny 

13.4.2010 
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21. Ribokas Stepas  Koordynator 
grupy studenckiej 
w Wilnie 

Litewska 
Wspólnota 
Studentów 
Chrześcijań-
skich, Litwa 

Telefo-
niczny 

15.4.2010 

22. Ruškyt÷ Simona  Była litewska 
wolontariuszka 
EVS 
w Niemczech  

- e-mail 27.1.2010 

23. Uceda Daniel  Hiszpańska 
wolontariuszka 
EVS na Litwie  

- osobisty 19.3.2010 

24. Valentinavičius Saulius Koordynator 
projektów EVS 

Agencja ds. 
Międzynarodo-
wej Współpracy 
MłodzieŜy – 
litewska agencja 
krajowa ds. 
programu 
„MłodzieŜ w 
działaniu”, 
Wilno, Litwa  

osobisty 
 

16.3.2010 

 
 

Wykaz publikacji 
 

1. Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_en.pdf 
[dostęp: 30.1.2010]. 

2. Eurostat, „Luty 2010 r.: bezrobocie w strefie euro wynosi 10,0%. W 27 
państwach członkowskich UE wynosi ono 9,6%.” Luksemburg, 31.3.2010, nr 
46/2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31032010-
BP/EN/3-31032010-BP-EN.PDF. [dostęp: 7.4.2010]. 

3. Giedraitien÷, Nijol÷, Bendroji savanoryst÷s situacija Lietuvoje, 
wystąpienie na konferencji Savanoryst÷ Lietuvoje: iššūkiai ir 
perspektyvos, Wilno, 2008 r. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.teo.lt/gallery/Dokumentai/ziniasklaidai/savanorystes_Giedr.p
pt. [„Ogólna sytuacja wolontariatu na Litwie”, Wolontariat na Litwie: 
wyzwania i perspektywy] 

4. Ilgalaik÷ jaunimo politikos 2010–2018 m. strategija. Wilno: Litewska 
Rada MłodzieŜy, 2009 r., 
http://www.lijot.lt/Files/Documents/633912150726214753.pdf [dostęp: 
19.4.2010]. [Długoterminowa strategia w zakresie polityki dotyczącej 
młodzieŜy na lata 2010–2018]  

5. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, EST kokyb÷s vadovas 
Lietuvoje, Wilno, 2008 r., 
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http://www.jtba.lt/UserFiles/File/EST%20kokybes%20vadovas-2008.pdf 
[dostęp: 20.4.2010]. [Agencja ds. Międzynarodowej Współpracy MłodzieŜy, 
„Przewodnik dotyczący jakości wolontariatu europejskiego na Litwie”] 

6. K÷žait÷, Monika i Vaida Špokevičiūt÷, Europos savanorių tarnybos 
poveikis jaunam žmogui ir organizacijai. Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra, 2006 (tyrimo ataskaita). [Sprawozdanie 
z badania Agencji ds. Międzynarodowej Współpracy MłodzieŜy‚ „Wpływ 
wolontariatu europejskiego na młodych ludzi i organizacje”] 

7. Kučikas, Arūnas, Savanoriškos veiklos samprata Lietuvoje ir Vakarų 
Europos valstyb÷se w Bernadeta Lažauninkait÷ (wyd.), Apie savanorišką 
veiklą: straipsnių rinkinys. Kowno: Actio Catholica Patria, 2007 r. 
[„Koncepcja wolontariatu na Litwie oraz w Europie Zachodniej” / 
Działalność wolontariacka: zbiór artykułów]  

8. Lietuvos laisvos rinkos institutas, LLRI analiz÷: Savanoriškos veiklos 
teisin÷s aplinkos vertinimas. Wilno, 2008 r., 
http://www.lrinka.lt/index.php/analitiniai_darbai/llri_analize_savanorisko
s_veiklos_teisines_aplinkos_vertinimas/5200;from_topic_id;24 [dostęp: 
30.3.2010]. [Litewski Instytut Wolnego Rynku, Analiza LIWR: ocena 
otoczenia prawnego dla działalności wolontariackiej] 

9. Savicka Aida i Stanislovas Juknevičius, From Restitution to Innovation: 
Volunteering in Post-Communist Countries [„Od restytucji do innowacji: 
wolontariat w krajach postkomunistycznych”] w Paul Dekker i Loek 
Halman (wyd.), The values of volunteering: cross-cultural perspectives 
[Wartości wolontariatu: perspektywa międzykulturowa]. Nowy Jork: 
Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2003 r. 

10. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, „Urząd 
statystyczny na Litwie szacuje, Ŝe stopa bezrobocia w 2009 r. sięgnęła 13,7 
procent.” Wilno, 2010 r., http://www.stat.gov.lt/en/news/view/?id=8680. 
[dostęp: 2.4.2010]. [Litwa: dane statystyczne] 

11. TNS Gallup, Savanoryst÷ Lietuvoje: Lietuvos gyventojų nuostatų ir 
atvirumo savanoryst÷s id÷jai studija. Wilno: Centrum Informacji 
i Wsparcia Organizacji Pozarządowych, 2008 r., 
http://www.nisc.lt/lt/files/main/Savanoryste_TNS.pdf [dostęp: 2.4.2010]. 
[Wolontariat na Litwie: opracowanie dotyczące postawy i otwartości 
Litwinów na ideę wolontariatu]  

 
 
Wykaz aktów prawnych 
 

1. Lietuvos Respublikos įstatymas „D÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties”. 
Valstyb÷s žinios, 2004.4.30 r., nr 73-2539. [Republika Litewska „ustawa 
o statusie prawnym cudzoziemców”]  

2. Lietuvos Respublikos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
„D÷l Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo 
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patvirtinimo”. Valstyb÷s žinios, 2009 r., nr 98-4134. [Zarządzenie 
ministra pracy i ubezpieczeń społecznych Republiki Litewskiej w sprawie 
zatwierdzania wykazu warunków i procedury wydawania cudzoziemcom 
pozwoleń na pracę] 

3. Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas. Valstyb÷s žinios, 
2010 r., nr 41-1939. [Republika Litewska – ustawa o ubezpieczeniu 
zdrowotnym] 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l Nevyriausybinių 
organizacijų pl÷tros koncepcijos patvirtinimo”. Valstyb÷s žinios, 2010 r., 
nr 12-566. [Rozporządzenie rządu Republiki Litewskiej dotyczące 
zatwierdzania wytycznych w sprawie rozwoju organizacji 
pozarządowych]  

5. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l savanorišką darbą 
atliekančių asmenų išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo”. 
Valstyb÷s žinios, 2002 r., nr 106-3801 [uchylone]. [Rozporządzenie rządu 
Republiki Litewskiej dotyczące zatwierdzania procedury zwrotu kosztów 
osobom wykonującym pracę wolontariacką] 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l Savanoriškų darbų 
organizavimo tvarkos patvirtinimo”. Valstyb÷s žinios, 2001 r., nr 106-
3801 [uchylone]. [Rozporządzenie rządu Republiki Litewskiej dotyczące 
zatwierdzania warunków i procedur w zakresie wykonywania pracy 
wolontariackiej] 

 
 
Lista stron internetowych 
 
1. Globalna Sieć Edukacyjna Młodych Europejczyków, Działalność GLEN, 

http://www.glen-europe.org/index.php?lnk=1 [dostęp: 25.4.2010]. 
2. Humana People to People Baltic, Międzynarodowy Ruch Humana People 

to People. Wilno, http://www.humana.lt/index_eng.html [dostęp: 
7.4.2010]. 

3. Lietuvos Kolpingo draugija, GLEN – tarptautinių savanorių programa. 
Kowno, 2009 r., http://lkd.kolping.lt/glen.php [dostęp: 25.4.2010]. 
[Litewski Związek Kolpinga, GLEN – Program wolontariatu 
międzynarodowego]  

4. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos, Europos Sąjungos piliečių teis÷ gyventi ir jų šeimos narių 
teisin÷ pad÷tis Lietuvos Respublikoje. Wilno, 2010 r., 
http://www.migracija.lt/index.php?-1408768467#4 [dostęp: 13.5.2010]. 
[Departament Imigracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki 
Litewskiej, Prawo obywateli Unii Europejskiej do pobytu na terenie 
Republiki Litewskiej oraz status członków ich rodzin]  
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5. Panev÷žio NVO informacijos ir paramos centras, „ Įspūdžiai. EST 
projektas „Zostaw swój ślad” Panev÷žio rajono bibliotekose”. Wilno: 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 2008 r., 
http://www.jtba.lt/ispudziai/43 [dostęp: 25.4.2010]. [Centrum Informacji i 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych w PoniewieŜu, WraŜenia. Projekt 
Zostaw swój ślad realizowany w ramach wolontariatu europejskiego w 
bibliotekach okręgu poniewieskiego] 

6. Valstybin÷ mokesčių inspekcija, PSD įmokos iš Lietuvos išvykusiems 
gyventojams. Wilno, 26.4.2010, 
http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10816515 [dostęp: 4.6.2010]. 
[Krajowy Urząd Podatkowy, „Składki na obowiązkowe ubezpieczenie 
zdrowotne osób przebywających za granicą”]  

7. WWOOF Lietuva, Taisykl÷s. 2009 r., http://www.wwoof.lt/lt/taisykles 
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8. WWOOF Litwa, Podmioty przyjmujące, 2009, 
http://www.wwoof.lt/en/hosts [dostęp: 31.5.2010]. 
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ZAŁ ĄCZNIK 6 
 
Studium przypadku: Węgry 
 
Na Węgrzech koncepcja wolontariatu transgranicznego nie jest jeszcze 
dostatecznie zakorzeniona w społeczeństwie obywatelskim i nierzadko 
uznawana jest za równoznaczną z wolontariatem europejskim (EVS – European 
Voluntary Service). Brak innych dobrze znanych ofert wolontariatu 
transgranicznego i wydaje się, Ŝe program ten zadowala zarówno władze 
publiczne, jak i organizacje obywatelskie, tak Ŝe nie dostrzegają one potrzeby 
rozwijania innych programów transgranicznej wymiany wolontariuszy. Istniało 
kilka organizacji szerzących ideę wolontariatu międzynarodowego, ale 
zakończyły one juŜ swoją działalność.  
 
Wolontariat transgraniczny nie jest dostatecznie rozwinięty na Węgrzech być 
moŜe z uwagi na to, Ŝe wolontariat jako taki nie rozwinął się tam jeszcze 
w dostatecznym stopniu. W istocie sposób postrzegania wolontariatu wciąŜ 
obciąŜony jest stereotypami i negatywnymi skojarzeniami odziedziczonymi po 
czasach komunizmu, a zaufanie do organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
nadal jest dość niewielkie. Ze strategicznego punktu widzenia nie dostrzega się 
znaczenia wolontariatu i brak inicjatyw politycznych dotyczących działalności 
wolontariackiej721. Brak równieŜ długofalowej strategii lub planu działań 
w zakresie wolontariatu. Przede wszystkim nie uczyniono jeszcze nic w celu 
upowszechniania lub ułatwiania wyjazdów na wolontariat w instytucjach 
edukacyjnych, np. w szkołach722. Co jednak ciekawe, wsparcie dla wolontariatu 
międzynarodowego i krajowego, zwłaszcza dla młodych osób, uwzględniono 
w krajowej strategii na rzecz młodzieŜy jako sposób na „zachęcanie do 
zdobywania doświadczeń międzykulturowych”, integrację społeczną 
i budowanie więzi społecznych723. 
 
Niemniej podejmowano próby poprawy obecnej sytuacji. W następstwie 
Międzynarodowego Roku Wolontariatu w 2001 r. pięć organizacji obywatelskich 
załoŜyło w Budapeszcie Fundację Ośrodka Wolontariatu (Önkéntes Központ 
Alapítvány). Celem fundacji jest wspieranie działalności wolontariackiej na 

                                                      
721  Rozmowa z dyrektorem wykonawczym Fundacji Ośrodka Wolontariatu, Budapeszt, 26.3.2010. 
722  GHK, National Report – Hungary. Study on Volunteering in the European Union [Sprawozdanie 

krajowe – Węgry. Badanie na temat wolontariatu w Unii Europejskiej], Bruksela: Komisja Europejska 
2010, s. 16, http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1024_en.pdf [dostęp: 21.3.2010]. 

723  Uchwała parlamentarna 88/2009. (X. 29.) OGY w sprawie krajowej strategii na rzecz młodzieŜy na lata 
2009–2024, Budapeszt: Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy 2009, s. 56, 60, 
http://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21912 [dostęp: 22.3.2010]. 
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Węgrzech i organizacji opierających się na pracy wolontariuszy724. Fundacja 
wykazuje duŜą aktywność w propagowaniu tematyki wolontariatu wśród 
priorytetów politycznych. Oświadczyła przykładowo, Ŝe fundusze strukturalne 
powinny wspomagać zakładanie regionalnych ośrodków wolontariatu725. Sugeruje 
się więc, Ŝe skoro fundacja zdołała przenieść zadania dotyczące upowszechniania 
wolontariatu na szczebel ośrodków regionalnych, mogłaby równieŜ stanąć na czele 
ruchu na rzecz wolontariatu międzynarodowego na Węgrzech726. 
 
Postrzeganie wolontariatu 
Opublikowanie ustawy o stowarzyszeniach w 1989 r. stanowiło silny bodziec do 
budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje wolontariackie 
stały się istotnym czynnikiem w procesie zmiany ustroju na Węgrzech727. 
Niemniej obecnie wciąŜ moŜna dostrzec spuściznę nieufności wobec organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego (które w minionym systemie podlegały kontroli 
partii komunistycznej) i negatywne skojarzenia związane z wolontariatem. 
 
Podobnie jak w wielu innych krajach sąsiednich, ogłoszony przez ONZ w 2001 r. 
Międzynarodowy Rok Wolontariatu był katalizatorem rozwoju wolontariatu na 
Węgrzech. Wydarzenie to pomogło zjednoczyć zainteresowane strony i ostatecznie 
doprowadziło do utworzenia Fundacji Ośrodka Wolontariatu, wiodącej organizacji 
w dziedzinie rozwoju wolontariatu, i przyjęcia ustawy LXXXVIII z 2005 r. 
o działalności wolontariackiej dla dobra publicznego. 
 
Ustawa ta kształtuje opinię publiczną w dziedzinie wolontariatu728. Zawiera 
definicję działalności wolontariackiej dla dobra publicznego i umoŜliwia 
finansowanie podmiotów prowadzących taką działalność. Definicja wolontariatu 
składa się z czterech elementów: to działalność prowadzona dobrowolnie, bez 
wynagrodzenia (choć dopuszcza się zwrot kosztów) i poza kręgiem rodziny 
lub przyjaciół  oraz słuŜąca dobru publicznemu729. 

                                                      
724  Önkéntes Központ Alapítvány, Küldetésünk, Budapeszt 2006, 

http://www.oka.hu/alap.php?inc=dsp&menu_id=4&almenu_id=1 [dostęp: 2.4.2010]. Uwaga: tłumaczenia 
tytułów obcojęzycznych źródeł na polski znajdują się w bibliografii na końcu niniejszego sprawozdania ze 
studium przypadku. 

725  Upowszechnianie wolontariatu jest przedmiotem działania 5.5.2 węgierskiego programu operacyjnego 
„Odnowa społeczna” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny – zob. Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, „Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)”, Budapeszt 2007, 
http://www.nfu.hu/doc/5 [dostęp: 10.5.2010]. 

726  Rozmowa z badaczem w Kai Consulting, Budapeszt, 6.4.2010. 
727  GHK, National Report – Hungary. Study on Volunteering in the European Union [Sprawozdanie 

krajowe – Węgry. Badanie na temat wolontariatu w Unii Europejskiej], s. 1. 
728  Önkéntes Központ Alapítvány, Útmutató az önkéntes törvényhez, Budapeszt 2006, s. 3 

http://www.civil.info.hu/uploaded/documents/Onkentes/20070117100919_20070110_Onkentes_Utmut
ato.pdf [dostęp: 14.3.2010].  

729  András F. Tóth i Ádám Nagy, Humán infrastruktúra: Önkéntesség – foglalkoztatás – tagság, w: Ádám 
Nagy (red.), Civil jelentés 2007–2008, Budapeszt: Civil Szemle Alapítvány 2009, s. 59 (59–77). 
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MoŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego dla 
młodzieŜy 
Wolontariat na Węgrzech bardziej rozwinięty jest na szczeblu krajowym. 
Najbardziej popularnym programem wolontariatu transgranicznego jest EVS, 
którego nazwa uŜywana jest w zasadzie jako odpowiednik wolontariatu 
transgranicznego. Od trzech lat rośnie liczba uczestników EVS (zob. „Liczba 
wolontariuszy transgranicznych i ich wybory”). Wolontariusze EVS wydają się 
zadowoleni z programu: w badaniu na temat przyjeŜdŜających i wyjeŜdŜających 
wolontariuszy EVS dotyczącym Węgier, zamówionym przez węgierską agencję 
krajową – Neso-Mobilitás – w 2006 r., 64,3% respondentów wyraziło opinię, Ŝe 
działalność wolontariacka stała się bardziej atrakcyjna730. Wydaje się, Ŝe EVS 
postrzegany jest jako tak zadowalający program, Ŝe moŜe on utrudniać rozwój 
innych ofert wolontariatu transgranicznego. 
 
Węgierskim programem, który moŜe słuŜyć osiągnięciu takiego samego celu, 
tj. wolontariatu młodzieŜy w innych krajach europejskich, jest Diakonijny 
Rok Wolontariatu  (Önkéntes Diakóniai Év), program wolontariatu 
Węgierskiego Kościoła Reformowanego. Program dostępny jest dla młodych 
osób związanych z Kościołem w wieku 18–30 lat. W ramach programu 
kaŜdego roku przyjmuje się rzekomo około 90 wolontariuszy, którzy przez 
10–12 miesięcy odbywają wolontariat w organizacjach religijnych731; za 
pośrednictwem Ekumenicznej Sieci Roku Diakonijnego (Ecumenical 
Diaconal Year Network) miejsce wyjazdu na wolontariat znaleźć moŜna nie 
tylko na Węgrzech, ale równieŜ w Belgii, w Czechach, w Danii, we Francji, 
w Niemczech, we Włoszech, w Holandii, w Polsce, w Rumunii, na Słowacji, 
w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w USA732. Program pozwala 
młodym osobom zdobyć pomocne doświadczenia, poznać problemy 
współczesnych społeczeństw i wykazać solidarność z innymi narodami733. 
Program działa bardzo podobnie jak EVS – na czas wolontariatu zapewnia się 
zakwaterowanie, wyŜywienie i kieszonkowe, a ponadto wolontariusze mają 
zapewnione szkolenie734. W rzeczywistości program umoŜliwia takŜe odbycie 
wolontariatu w ramach EVS.  
 
                                                      
730  Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes 

tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról, Budapeszt 2007, s. 17 (dzięki 
uprzejmości dyrektora wykonawczego Fundacji Ośrodka Wolontariatu). 

731  Önkéntes Diakóniai Év, Rólunk, Budapeszt 2009, http://www.odeprogramiroda.net/Rolunk.html 
[dostęp: 10.5.2010]. 

732  Ecumenical Diaconal Year Network (Ekumeniczna Sieć Roku Diakonijnego), „What is EDYN?” 
[Czym jest EDYN?], Budapeszt 2010, http://www.edyn.org/about_edyn [dostęp: 10.5.2010]. 

733  Önkéntes Diakóniai Év, A Diakóniai Évrıl, http://www.odeprogramiroda.net/Diakoniai%20Év.html 
[dostęp: 11.5.2010]. 

734  Önkéntes Diakóniai Év, Jelentkezés. http://www.odeprogramiroda.net/Jelentkezés_DY.html [dostęp: 
11.5.2010]. 
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Diakonijny Rok Wolontariatu zajmuje się takŜe koordynacją inicjatywy „Dialog 
Romowie – Gadje poprzez wolontariat” (Roma-Gádzsó Párbeszéd az 
Önkéntes Szolgálat Által) współfinansowanej przez UE. Celem inicjatywy jest 
zbliŜenie do siebie młodych osób pochodzenia romskiego i nieromskiego 
poprzez wolontariat, który polepszyłby sytuację mniejszości romskiej na 
Węgrzech, a takŜe w Czechach, w Rumunii, na Słowacji i na Ukrainie. Grupą 
docelową inicjatywy są młode osoby w wieku 18–30 lat – pochodzenia zarówno 
romskiego, jak i nieromskiego (Gadje). Projekty realizowane są w miejscowych 
społecznościach romskich przez rok lub dwa lata735. 
 
Ponadto na Węgrzech mieści się oddział Service Civil International (SCI), 
największej międzynarodowej sieci organizującej międzynarodowe obozy 
wolontariackie. Oprócz obozów wolontariackich (2–3 tygodnie) na Węgrzech 
i za granicą węgierska organizacja członkowska sieci – Útilapu Hálózat – 
oferuje długotrwałe pobyty na wolontariacie transgranicznym w ramach EVS 
lub programu LTV (wolontariat długoterminowy). LTV przypomina EVS 
w tym, Ŝe równieŜ oferuje wyjazdy na wolontariat na okres od 3 do 12 miesięcy, 
podczas których młode osoby mogą pracować albo dla innego oddziału SCI, 
albo dla organizacji partnerskiej. Projekty dotyczą róŜnych dziedzin – 
począwszy od edukacji i zarządzania konfliktami, a skończywszy na ochronie 
środowiska. Finansowane są przez oddział SCI, organizację partnerską lub 
wolontariusza. Uczestników programu nie obowiązuje jakakolwiek górna 
granica wiekowa – jedynie minimalny wiek, który wynosi 18 lub 21 lat 
w zaleŜności od kraju. W przypadku projektów europejskich zwykle 
finansowane jest zakwaterowanie, wyŜywienie, ubezpieczenie wypadkowe 
i kieszonkowe w niektórych przypadkach, przy czym nie pokrywa się kosztów 
podróŜy. Wolontariusze wyjeŜdŜający do krajów rozwijających się zobowiązani 
są dołoŜyć się do kosztów zakwaterowania i wyŜywienia736. 
 
Na tym zasadniczo wybór się kończy. Kiedyś istniało kilka organizacji (Planet 
Foundation, Via Pacis, United Ways) oferujących inne zagraniczne wyjazdy na 
wolontariat, ale organizacje te zaprzestały juŜ działalności. Trudno teraz znaleźć 
jakikolwiek inny program wolontariatu transgranicznego oferujący wyjazdy do 
innych państw członkowskich, poniewaŜ organizacje aktywne w tej dziedzinie 
zwykle pełnią funkcję organizacji koordynujących EVS lub zarządzają 
odpłatnymi programami wolontariatu, w ramach których Węgrzy wyjeŜdŜają do 
krajów rozwijających się. 
 

                                                      
735  Roma-Gadje Dialogue through Service (Dialog Romowie – Gadje poprzez wolontariat), What is the 

RGDtS Initiative? [Czym jest inicjatywa RGDtS?], Budapeszt 2010, http://www.rgdts.net/?page_id=2 
[dostęp: 11.5.2010]. 

736  Útilapu Hálózat, Táborok, LTV: Long Term Volunteer [LTV: wolontariat długoterminowy], Budapeszt 
2005, http://www.utilapu.org/ [dostęp: 24.5.2010]. 
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Status prawny i gwarancje dla wolontariuszy 
Status wolontariuszy moŜe zostać prawnie uznany na mocy ustawy LXXXVIII 
o działalności wolontariackiej dla dobra publicznego (2005 r.)737. Ustawa w równym 
stopniu ma zastosowanie do obywateli państw naleŜących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego738; w związku z tym wolontariusze transgraniczni mogą liczyć na 
prawne uznanie swojego statusu. JednakŜe nie wszyscy wolontariusze objęci są 
zakresem stosowania ustawy – jedynie osoby odbywające wolontariat dla organizacji 
zarejestrowanych jako organizacje poŜytku publicznego. 
 

W ustawie uznaje się „działalność wolontariacką opartą na solidarności 
pomiędzy członkami społeczeństwa”739. Celem ustawy jest uznanie za zgodną 
z prawem działalności podejmowanej poza jakimikolwiek ramami prawnymi, 
a co za tym idzie – zachęcanie do wolontariatu. Sposobem na osiągnięcie tego 
celu jest umoŜliwienie pokrycia bieŜących wydatków wolontariuszy 
i zwolnienie tych wydatków z opodatkowania.  
 

Zgodnie z ustawą, jeŜeli działalność wolontariacka (wolontariuszy organizacji 
poŜytku publicznego) prowadzona jest za granicą, wolontariuszom moŜna 
zapewnić kieszonkowe na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów, ale 
miesięczny dochód wolontariuszy (wypłacany wg diety dziennej) w gotówce nie 
moŜe przekraczać 20% miesięcznej płacy minimalnej na Węgrzech. 
W przypadku większej sumy pieniędzy nadwyŜka jest opodatkowana. Osoby, 
które odbywają wolontariat dla organizacji na Węgrzech, mogą liczyć na 
pokrycie kosztów wyŜywienia i podróŜy oraz innych wydatków. RównieŜ 
w tym przypadku obowiązuje górna granica wysokości „premii” lub dochodu 
wolontariuszy w gotówce (ale nie w naturze) – rocznie mogą oni otrzymać do 
20% miesięcznej płacy minimalnej na Węgrzech740. Kwota ta zmienia się, ale 
obecnie wynosi około 50 euro miesięcznie. 
 

Z kolei kieszonkowe w ramach EVS dla Węgier wynosi teraz 95 euro 
miesięcznie741. Brak jeszcze uregulowań prawnych, w których ustanowiono by 
odstępstwo dla wolontariuszy EVS, co moŜe tłumaczyć, dlaczego Węgry znane 
są Komisji Europejskiej jako kraj opodatkowujący kieszonkowe wolontariuszy 
EVS742. Niemniej zgodnie z (nieoficjalną) opinią urzędu podatkowego uznaje on 
praktykę wypłacania kieszonkowego wolontariuszom EVS743. PrzyjeŜdŜający do 
                                                      
737  2005 r. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekő önkéntes tevékenységrıl. 
738  Ibid., art. 4.  
739  Ibid., zob. preambuła. 
740  Ibid., art. 2. 
741  Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, s. 67, http://ec.europa.eu/youth/youth-

in-action-programme/doc/how_to_participate/programme_guide_10/guide_en.pdf [dostęp: 5.5.2010]. 
742  Rozmowa z kierownikiem Działu ds. Pprogramu „MłodzieŜ w działaniu”, Dyrekcja Generalna ds. 

Edukacji i Kultury, Komisja Europejska, Bruksela, 19.1.2010. 
743  Rozmowa z koordynatorem programu EVS w Neso-Mobilitás – agencji krajowej ds. programu 

„MłodzieŜ w działaniu”, Budapeszt, 17.3.2010. 
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Węgier i wyjeŜdŜający z Węgier wolontariusze EVS, z którymi przeprowadzono 
rozmowy, nie wspominali o opodatkowaniu744. 
 
Z obawy przed naduŜyciami wprowadzono ponadto kontrole w celu uniknięcia 
przypadków, w których wnioskuje się o zwolnienie z opodatkowania 
działalności, która nie dotyczy wolontariatu i dobra publicznego. Przedmiotowe 
przepisy prawa mają mianowicie zastosowanie tylko do organizacji poŜytku 
publicznego. Ich definicję zawarto w ustawie CLVI z 1997 r. o organizacjach 
poŜytku publicznego745. W celu uzyskania statusu organizacji poŜytku 
publicznego organizacje muszą spełnić wiele wymogów, co powinno 
zagwarantować ich przejrzystość i wiarygodność. Organizacje, które uzyskały 
juŜ status organizacji poŜytku publicznego i zarejestrowały się w Ministerstwie 
Spraw Społecznych i Pracy, podlegają ścisłej kontroli finansowej746. 
 
W związku z powyŜszym, pomimo istnienia ram prawnych działalności 
wolontariackiej, uregulowania mają zastosowanie wyłącznie do niektórych 
rodzajów organizacji opierających się na pracy wolontariuszy. Podmioty 
pozarządowe i inne instytucje, takie jak jednostki samorządowe lub muzea, 
ubiegające się o status organizacji poŜytku publicznego muszą być 
przygotowane na dodatkowe formalności i kontrole finansowe. Ponadto 
oficjalnie nie rozwiązano jeszcze problemu, jakim jest niezgodność ustawy 
o wolontariacie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi EVS. 
 
W kwestii imigracji obywatele UE przebywający na Węgrzech przez okres do 
trzech miesięcy nie muszą spełniać jakichkolwiek wymogów prawnych. JeŜeli 
zamierzają pozostać na dłuŜej niŜ trzy miesiące, muszą zgłosić się do urzędu 
migracyjnego i zarejestrować. W formularzu rejestracyjnym mają wskazać 
powód swojego pobytu spośród czterech róŜnych wariantów: działalność 
zarobkowa, edukacja, łączenie rodzin lub inny powód. Działalność 
wolontariacka zalicza się do ostatniej kategorii747. 
 
Natomiast wolontariusze przyjeŜdŜający z krajów spoza UE muszą ubiegać się 
o wizę typu D. W ramach formalności wizowych zobowiązani są takŜe podać 
powód swojego wjazdu na terytorium kraju. Warto wspomnieć, Ŝe wykaz dla 
osób spoza UE zawiera juŜ kategorię „działalność wolontariacka”. 
Wolontariusze muszą jedynie podać nazwę swojej organizacji goszczącej na 

                                                      
744  Rozmowa z byłą węgierską wolontariuszką EVS w Belgii, Budapeszt, 1.4.2010; rozmowa ze słoweńską 

wolontariuszką EVS na Węgrzech, Budapeszt, 6.4.2010; rozmowa z byłym węgierskim wolontariuszem 
EVS w Portugalii, Budapeszt, 7.4.2010. 

745  1997 r. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekrıl. 
746  Önkéntes Központ Alapítvány, Útmutató az önkéntes törvényhez, s. 8. 
747  EUvonal, Az Európai Gazdasági Térség állampolgára magyarországi beutazásáról és tartózkodásáról, 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_utazas&id=118 [dostęp: 24.5.2010].  
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Węgrzech748. Niemniej po przyjeździe na Węgry wolontariusze spoza UE muszą 
ubiegać się o zezwolenie na pobyt w urzędzie migracyjnym. 
 

Liczba wolontariuszy transgranicznych i ich wybory 
W przypadku Węgier wolontariusze transgraniczni to zazwyczaj uczestnicy 
EVS, zwaŜywszy Ŝe brak innych porównywalnych ofert. Nieliczne dostępne 
dane równieŜ uwzględniają jedynie wolontariuszy EVS. Tabela 10 (poniŜej) 
przedstawia dane statystyczne dla Węgier dotyczące przyjeŜdŜających 
i wyjeŜdŜających wolontariuszy w latach 2007–2009. 
 
Tabela 1. Liczba wolontariuszy EVS na Węgrzech w latach 2007–2009 
(wyłącznie wyjeŜdŜających do państw członkowskich UE i z nich 
przyjmowanych) 

Rok Liczba wysłanych 
wolontariuszy EVS 

Liczba przyj ętych 
wolontariuszy EVS 

2007 148 63 
2008 176 76 
2009 195 73 

Źródło: Komisja Europejska. 
 
Jeśli chodzi o wymianę wolontariuszy w obrębie UE, Węgry wykazują 
oczywiście większą aktywność w wysyłaniu wolontariuszy za granicę niŜ 
w przyjmowaniu obcokrajowców, zwaŜywszy Ŝe liczba wyjeŜdŜających 
wolontariuszy EVS ponad dwukrotnie przewyŜszała liczbę przyjeŜdŜających 
wolontariuszy EVS w okresie minionych trzech lat. 
 
Wykres 26. Liczba wyjeŜdŜających węgierskich wolontariuszy EVS wg 
kraju docelowego w 2009 r. (dot. wyłącznie UE) 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

                                                      
748  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej, Application for visa authorizing stay longer than 

3 months [Wniosek o wizę uprawniającą do pobytu dłuŜszego niŜ trzy miesiące], Budapeszt 2007, s. 2, 
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/CE3682DA-FFE2-4D7D-915B-
92DED30E1C68/0/080807angol_english.pdf [dostęp: 24.5.2010]. 
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Wykres 26 przedstawia podział węgierskich uczestników EVS wyjeŜdŜających 
w obrębie UE według kraju docelowego. Węgrzy wydają się woleć duŜe kraje 
europejskie, których języki urzędowe naleŜą do popularnych języków obcych: 
Niemcy, Hiszpanię, Wielką Brytani ę, Francję i Włochy. ZwaŜywszy Ŝe 
Węgry nie mają dostępu do morza, nie moŜe dziwić to, Ŝe około jedna trzecia 
węgierskich wolontariuszy wyjeŜdŜających do innych państw członkowskich 
wydaje się wybierać kraje śródziemnomorskie. Wskazywałoby to, Ŝe samo 
doświadczenie w wolontariacie nie zawsze jest głównym powodem 
wyjazdu749. 
 
Wykres 27. Liczba wolontariuszy EVS przyjeŜdŜających na Węgry wg 
kraju pochodzenia w 2009 r. (dot. wyłącznie UE) 

 
 
Źródło: Komisja Europejska. 

 
 
Z analizy krajów pochodzenia wolontariuszy EVS przyjeŜdŜających na Węgry 
wynika, Ŝe największym partnerem po raz kolejny są Niemcy (zob. wykres 27). 
MoŜna się tego spodziewać, zwaŜywszy Ŝe to najbardziej aktywny kraj z całej 
UE pod względem liczby wysyłanych wolontariuszy, a ponadto z Węgrami 
łączą go więzi historyczne i kulturowe. Hiszpanie, Francuzi i Włosi lub 
Austriacy przyjeŜdŜają rzadziej. Niemniej jeden z rozmówców zasugerował, Ŝe 
wolontariusze przyjeŜdŜający na Węgry z Europy Zachodniej nie przywiązują 
wagi do tego, w jakim kraju goszczącym przebywają, o ile leŜy on w Europie 
Wschodniej750. Węgry przyjmują równieŜ wolontariuszy z państw trzecich: 
w 2008 r. 7 uczestników EVS pochodziło z Turcji, 5 – z Armenii, a 4 – 
z Ukrainy751. 
 
Jak moŜna odczytać z drugiego wykresu, stosunkowo duŜej liczby 
wolontariuszy EVS dostarcza Rumunia. MoŜna to wyjaśnić wydarzeniami 
historycznymi, w wyniku których liczna mniejszość węgierska znalazła się poza 
                                                      
749  Dyrektor wykonawczy Fundacji Ośrodka Wolontariatu, Budapeszt, 26.3.2010. 
750  Rozmowa z wiceprezesem i specjalistą ds. akredytacji EVS w Krajowym Funduszu Obywatelskim, 

Budapeszt, 18.3.2010. 
751  Informacja przekazana przez koordynatora programu EVS w Neso-Mobilitás, Budapeszt, 17.3.2010.  
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obecnymi granicami państwowymi Węgier w sąsiednich krajach (Rumunia, 
Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina). Młodzi Węgrzy mogą teraz korzystać 
z programu EVS jako okazji do pobytu w swojej historycznej ojczyźnie752. 
Wyjaśnienie to nie dotyczy jednak młodych Greków, którzy najwyraźniej 
odkryli Węgry niedawno: o ile w 2007 r. kraj ten gościł jedynie 5 wolontariuszy, 
o tyle było ich juŜ 19 w 2008 r. i 15 w 2009 r.753. 
 
Społeczno-ekonomiczny profil wolontariuszy transgranicznych 
Niewiele jest danych na temat charakterystyki społeczno-ekonomicznej 
wolontariuszy transgranicznych, poniewaŜ nie są one zbierane systematycznie. 
MoŜna jednak stwierdzić, Ŝe typowy węgierski wolontariusz transgraniczny 
pochodzi ze stolicy, tj. z Budapesztu754. Ponadto zna język obcy i nie boi się 
poznawać świata poza swoim własnym krajem. WyjeŜdŜający wolontariusz na 
ogół ma wykształcenie wyŜsze. Dzieje się tak dlatego, Ŝe to zwykle 
wykształcone, młode osoby znają języki obce i tym samym mają odwagę, Ŝeby 
spędzić więcej czasu za granicą755. 
 
W badaniu z 2006 r. zamówionym przez węgierską agencję krajową 70,9% 
kierowników projektów EVS wyraziło opinię, Ŝe zmienił się kontekst społeczny 
wolontariuszy756. JednakŜe osoby z mniejszymi szansami udało się przyciągnąć 
do EVS jedynie częściowo. Choć w badaniu tym bezwzględna większość 
respondentów zgodnie deklarowała, Ŝe mniej zamoŜne osoby równieŜ stać na 
udział w programie (54,2%), jedynie 16,7% uwaŜało, Ŝe coraz większa liczba 
młodych osób z mniejszymi szansami takŜe moŜe sobie pozwolić na wyjazd za 
granicę757. Doświadczenia agencji krajowej wskazują, Ŝe informacje 
o programach wolontariatu transgranicznego nie docierają do osób z mniejszymi 
szansami758. 
 
Motywacja 
W wyniku podwyŜszenia przez EVS w 2007 r. pułapu wiekowego do 30 lat 
wolontariusze częściej dysponują kompetencjami i mają bardziej 
sprecyzowane pomysły i oczekiwania759. Zwykle jednak oznacza to równieŜ, Ŝe 
są mniej elastyczni i skłonni do kompromisów, a bardziej wymagający. 

                                                      
752  Rozmowa z urzędnikiem ds. szkolenia i akredytacji EVS w Neso-Mobilitás, 17.3.2010. 
753  Dane przekazane przez Komisję Europejską. 
754  Rozmowa z koordynatorem EVS w Ośrodku MłodzieŜowym Cseresznye, Budapeszt, 22.3.2010. 
755  Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes 

tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról, s. 16.  
756  Ibid., s. 18. 
757  Ibid. 
758  Koordynator programu EVS w Neso-Mobilitás, Budapeszt, 17.3.2010.  
759  Koordynator EVS w Ośrodku MłodzieŜowym Cseresznye, Budapeszt, 22.3.2010. 
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Kiedyś nacisk kładziono na organizację, teraz zaś nacisk kładzie się na rozwój 
osobisty wolontariusza760. Im bardziej popularny jest program EVS, tym więcej 
młodych osób go zna i tym większe mają oczekiwania761. 
 
MoŜna równieŜ dostrzec tendencję, Ŝe coraz więcej osób uczestniczących 
w wolontariacie transgranicznym ma świadomość wiąŜącego się z tym 
elementu kształcenia pozaformalnego i jest nim zainteresowanych. Oznacza 
to, Ŝe wolontariat transgraniczny nie jest tylko działalnością altruistyczną, ale Ŝe 
jest świadomie wykorzystywany w rozwoju osobistym. Niemniej jednak 
równolegle z tą zmianą coraz bardziej rozpowszechnia się egocentryczne 
podejście do programów wolontariatu transgranicznego, zgodnie z którym 
wolontariusze wymagają więcej, ale chcą dawać mniej762. 
 
Jedynym dostępnym źródłem danych statystycznych dotyczących motywacji 
wolontariuszy transgranicznych w przypadku Węgier jest ww. badanie z 2006 r. 
przeprowadzone na zamówienie agencji krajowej, dotyczące przyjeŜdŜających 
i wyjeŜdŜających wolontariuszy EVS. Wyniki tego badania odnoszące się do 
motywacji do udziału w EVS przedstawiono na poniŜszym wykresie 
(wykres 28). Chęć pomagania innym poprzez ofiarowywanie swojego czasu 
zajęła czwarte miejsce i nie cieszyła się duŜo większą popularnością niŜ cel, 
jakim jest lepsze poznanie samego siebie i sprawdzenie się w roli pracownika 
przed pierwszym zatrudnieniem. Tymczasem trzy najczęściej podawane 
powody dotyczą rozwoju osobistego: doskonalenia znajomości języków 
obcych, poznawania nowych krajów oraz wystawiania na próbę swojego 
charakteru, swoich moŜliwości i ograniczeń w nieznanym środowisku.  
 
W istocie podróŜowanie lub interesowanie się danym krajem wymienia się 
czasem jako główny powód763. Programy wolontariatu transgranicznego (w tym 
przypadku EVS) są atrakcyjne dla młodych osób poszukujących moŜliwości 
wyjazdu za granicę764. Niektóre osoby wykorzystują wolontariat do poznania 
wybranego przez siebie kraju i znajdują pracę podczas swojego pobytu na 
wolontariacie765.  
 

                                                      
760  Rozmowa z urzędnikiem ds. programów młodzieŜowych i szkolenia młodzieŜy w Fundacji 

Artemisszió, Budapeszt, 9.4.2010. 
761  Urzędnik ds. szkolenia i akredytacji EVS w Neso-Mobilitás, Budapeszt, 17.3.2010. 
762  Ibid. 
763  Rozmowa z koordynatorem programów w Fundacji Ośrodka Wolontariatu, Budapeszt, 11.3.2010; 

rozmowa z byłą węgierską wolontariuszką EVS w Portugalii, Budapeszt, 2.4.2010.  
764  Była węgierska wolontariuszka EVS w Belgii, Budapeszt, 1.4.2010. 
765  Urzędnik ds. szkolenia i akredytacji EVS w Neso-Mobilitás, Budapeszt, 17.3.2010. 
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Wykres 28. Motywacja przyjeŜdŜających i wyjeŜdŜających wolontariuszy 
EVS w przypadku Węgier w 2006 r. (%) 

 
 
Źródło: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes 
tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról. Budapeszt, 2007 r., s. 18.  

 
 
Niemniej kaŜdyh projekt wolontariacki jest niepowtarzalny, a powody udziału 
mogą być rozmaite. Obejmują one równieŜ chęć wyjazdu na wolontariat 
zagraniczny w imię przygody lub z powodu wyczerpania w wieku 26 lat po 
kilkuletniej pracy w przedsiębiorstwie wielonarodowym766. Kilkakrotnie 
bodźcem była chęć ucieczki od rzeczywistości rodzinnej, jak w przypadku 
wolontariuszki, której zmarła matka767. 
 
Korzyści odnoszone przez wolontariuszy 
Jedną z najbardziej namacalnych korzyści dla wolontariusza transgranicznego 
jest opanowanie języka obcego. To jeden z aspektów rozwoju osobistego. 
Wolontariusze, którzy przystosowują się do nowego środowiska, stają się 
bardziej niezaleŜni, elastyczni i tolerancyjni. Byłych wolontariuszy cieszyła 
równieŜ samodzielność, jaką zdobyli. Wolontariat w określonej dziedzinie moŜe 
takŜe pomóc młodej osobie w rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron lub 
znalezieniu zainteresowań768. 
 
Kolejną powszechnie uznawaną korzyścią jest doświadczenie 
międzykulturowe obejmujące adaptację do innej kultury. Byli wolontariusze 
mają o wiele bogatszą sieć kontaktów osobistych na całym świecie, co moŜe 
później być przydatne. W trakcie działalności wolontariackiej za granicą 
wolontariusze mogą rozwijać swoją własną międzynarodową sieć kontaktów 
osobistych, a poprzez utrzymywanie kontaktu z tymi osobami (i ich 

                                                      
766  Ibid. 
767  Koordynator EVS w Ośrodku MłodzieŜowym Cseresznye, Budapeszt, 22.3.2010. 
768  Były węgierski wolontariusz EVS w Portugalii, Budapeszt, 7.4.2010. 
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odwiedzanie) stają się bardziej świadomi swojej toŜsamości europejskiej, 
a takŜe otwierają przed sobą nowe horyzonty769. 
 
Zwiększają się równieŜ i wzmacniają kompetencje społeczne i obywatelskie. 
Bardzo przydatna jest nauka o zarządzaniu konfliktami poprzez doświadczenia 
praktyczne. Wolontariat zagraniczny to przełomowe w Ŝyciu doświadczenie, 
które zwykle zwiększa zaangaŜowanie uczestników w sferę obywatelską 
i pomaga pogłębić ich poczucie odpowiedzialności społecznej770. 
 
Wpływ na społeczeństwo 
Przyjmowanie zagranicznych wolontariuszy moŜe przyczynić się do tego, Ŝe 
organizacje goszczące staną się bardziej profesjonalne, zwaŜywszy Ŝe proces 
zarządzania wolontariuszami transgranicznymi wymaga sprawności pod 
względem przygotowania miejsca pobytu i opieki. Organizacje obywatelskie stają 
się lepiej zorganizowane771. Goszczenie zagranicznego wolontariusza moŜe 
uczynić organizację bardziej atrakcyjną i tym samym skutkować większym 
naborem wolontariuszy. Innymi słowy obecność zagranicznych wolontariuszy 
moŜe równieŜ pomóc w tworzeniu nowych moŜliwości w zakresie wolontariatu772. 
 
Z edukacji międzykulturowej  korzyści czerpią nie tylko wolontariusze, ale 
takŜe organizacje goszczące. Goszczenie wolontariuszy z innych krajów 
pozwala pracownikom organizacji dowiedzieć się więcej na temat tych krajów 
i panujących w nim obyczajów773. W rezultacie mogą zmienić się postawy 
pracowników. Jako strona trzecia wolontariusze mogą udzielać cennej 
informacji zwrotnej, a jeŜeli organizacja otwarta jest na rozwój, taka informacja 
moŜe jej pomóc ulepszyć metody pracy. Za pośrednictwem wolontariuszy 
organizacje mogą rozwijać międzynarodowe sieci i nawiązywać współpracę 
z podmiotami z całej Europy. 
 
Poprzez zarządzanie wymianą wolontariuszy organizacje wysyłające mogą 
rozszerzyć zakres swojej działalności. Wysłanie wolontariusza 
transgranicznego nie wymaga aŜ takich inwestycji jak jego goszczenie. 
Niemniej oferta wymiany transgranicznej czyni organizację bardziej 
atrakcyjn ą oraz pomaga zwiększać nabór wolontariuszy i członków 
(w przypadku stowarzyszeń) czy wręcz motywować ich do udziału 
w wolontariacie transgranicznym774. 

                                                      
769  Wiceprezes i specjalista ds. akredytacji EVS w Krajowym Funduszu Obywatelskim, 18.3.2010. 
770  Urzędnik ds. szkolenia i akredytacji EVS w Neso-Mobilitás, Budapeszt, 17.3.2010. 
771  Koordynator programów w Fundacji Ośrodka Wolontariatu, Budapeszt, 11.3.2010. 
772  Wiceprezes i specjalista ds. akredytacji EVS w Krajowym Funduszu Obywatelskim, Budapeszt, 18.3.2010. 
773  Ibid. 
774  Koordynator EVS w Ośrodku MłodzieŜowym Cseresznye, Budapeszt, 22.3.2010. 
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Wolontariat transgraniczny jest korzystny dla całego społeczeństwa, jako Ŝe 
obecność zagranicznych wolontariuszy moŜe pomóc w pozbywaniu się 
uprzedzeń i przełamywaniu stereotypów istniejących w społeczności 
goszczącej, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Najprawdopodobniej 
efekt ten jest mniej widoczny w stolicy775. Na szczeblu UE pomaga to 
w zwiększeniu poziomu tolerancji i szacunku dla instytucji UE oraz wiary 
w integrację europejską. 
 
Uznawanie umiejętności 
Wydaje się, Ŝe sytuacja w zakresie nieformalnego uznania wolontariatu 
i umiejętności wolontariuszy poprawia się powoli. W badaniu 
przeprowadzonym przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy 94 z 99 
respondentów stwierdziło, Ŝe organizacje obywatelskie coraz częściej uznają 
pracę wolontariuszy776. Ponadto od 2005 r. Fundacja Ośrodka Wolontariatu 
realizuje program „ÖTLET” umoŜliwiający 10-miesięczny wolontariat osobom 
poszukującym pracy w wieku od 18 do 26 lat lub ponad 45 lat w celu 
utrzymania ich motywacji oraz by ułatwić im zdobycie doświadczenia 
zawodowego i zachować kompetencje niezbędne na rynku pracy777. Istnienie 
takiego programu wskazywałoby, Ŝe coraz częściej wolontariat postrzega się 
jako źródło pewnych umiejętności.  
 
Niemniej brak jeszcze wspólnych standardów w zakresie uznawania 
umiejętności wolontariuszy, gdyŜ wolontariat na Węgrzech wciąŜ znajduje się 
na wczesnym etapie rozwoju, zwłaszcza w przypadku pracodawców czy 
instytucji edukacyjnych. Wykształca się obecnie koncepcja akredytowania 
doświadczenia wolontariackiego778, ale jest ona wciąŜ niewidoczna w sferze 
politycznej. Pracodawcy nie dostrzegają jeszcze wartości dodanej 
doświadczenia w wolontariacie transgranicznym, ale uwaŜają je za interesujące 
i zwykle chcą się o nim więcej dowiedzieć. Daje to wolontariuszom szansę na 
przedstawienie zdobytych umiejętności779.  
 
W kwestii narzędzi takich jak Youthpass, słuŜących uznawaniu umiejętności, 
opinie są podzielone. Certyfikaty wolontariusza mogłyby spełniać wymogi 
pracodawców, ale nie są jeszcze rozwinięte ani dobrze znane780. Ponadto nie 

                                                      
775  Koordynator programów w Fundacji Ośrodka Wolontariatu, Budapeszt, 11.3.2010. 
776  Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti beszámolója a fiatalok önkéntes 

tevékenységéhez kapcsolódó közösségi célkitőzések megvalósításáról, s. 31.  
777  ÖTLET program, A program célja, Budapeszt: Önkéntes Központ Alapítvány 2006, 

http://www.otletprogram.hu/alap.php?inc=dsp&menu_id=4&almenu_id=1 [dostęp: 10.5.2010]. 
778  Rozmowa z doradcą odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe w Departamencie ds. Dzieci 

i MłodzieŜy, Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy, Budapeszt, 25.3.2010. 
779  Była węgierska wolontariuszka EVS w Belgii, Budapeszt, 1.4.2010. 
780  Badacz w Kai Consulting, Budapeszt, 6.4.2010. 
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wszyscy uwaŜają, Ŝe naleŜy podąŜać w kierunku certyfikacji zdobytych 
umiejętności: im więcej formalności wymaga kształcenie pozaformalne, tym 
bardziej upodabnia się do kształcenia formalnego781. 
 
Przeszkody 
Sytuacja w zakresie formalnego uznania umiejętności moŜe zniechęcać 
niektórych wolontariuszy. Niemniej większym wyzwaniem jest społeczne 
uznanie wolontariatu transgranicznego i rozpowszechnianie informacji 
o wymianie wolontariuszy.  
 
W odróŜnieniu od staŜy idea wolontariatu nie jest jeszcze szerzona na duŜą skalę 
na Węgrzech, a wiele instytucji wciąŜ nie ma świadomości związanych z nim 
korzyści. Co waŜniejsze, same młode osoby nie zawsze wiedzą o moŜliwościach 
wyjazdu na wolontariat zagraniczny. Dotyczy to przede wszystkim młodych 
osób z mniejszymi szansami, np. romskiej mniejszości etnicznej. Niedawno 
wprowadzono program wolontariatu długoterminowego skierowany do Romów, 
ale jest jeszcze zbyt wcześnie na ocenę jego działalności. 
 
Sytuacja prawna zagranicznych wolontariuszy przebywających na Węgrzech 
i otrzymujących świadczenia finansowe jest dwuznaczna, poniewaŜ mogą oni 
nie spełniać wymogów w zakresie dochodu finansowego. Choć zamierza się 
ustanowić odstępstwo prawne dla wolontariuszy EVS, w praktyce brak 
zgodności w tej kwestii nie wydaje się być źródłem problemów.  
 
Dla zagranicznych wolontariuszy trudna moŜe być integracja ze 
społeczeństwem węgierskim. Stolica, tj. Budapeszt, to zróŜnicowane 
i kosmopolityczne miasto, ale poza nim moŜe być cięŜko porozumieć się po 
angielsku, niemiecku czy francusku. Węgry naleŜą do państw członkowskich 
o największym odsetku obywateli nieznających jakiegokolwiek innego języka 
poza językiem ojczystym782, a węgierski moŜe okazać się bardzo trudnym 
językiem do nauki dla większości Europejczyków. 
 
Wnioski 
Węgierscy wolontariusze i węgierskie organizacje opierające się na pracy 
wolontariuszy wciąŜ jeszcze muszą się wyzbyć uprzedzeń do pracy bez 
wynagrodzenia. Niemniej w okresie minionych dziesięciu lat nastąpił ogromny 
postęp, którego siłą napędową był Międzynarodowy Rok Wolontariatu ONZ. 
Zmiany w tej dziedzinie obejmują powstanie silnej organizacji lobbującej na 

                                                      
781  Urzędnik ds. programów młodzieŜowych i szkolenia młodzieŜy w Fundacji Artemisszió, Budapeszt, 9.4.2010. 
782  Specjalny Eurobarometr 243, fala 64.3, Europejczycy i ich języki, luty 2006, s. 9, 

http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc631_en.pdf [dostęp: 11.5.2010]. 
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rzecz wolontariatu (Fundacji Ośrodka Wolontariatu) i ogłoszenie ustawy 
normującej działalność wolontariacką.  
 
Choć węgierska ustawa LXXXVIII o działalności wolontariackiej dla dobra 
publicznego ujmuje wolontariat w ramy prawne, przyczyniając się do 
społecznego uznania pracy wolontariuszy i umoŜliwiając pokrycie ich bieŜących 
wydatków lub wypłacanie kieszonkowego, niektóre problemy nie zostały 
jeszcze rozwiązane. Po pierwsze uregulowania prawne mają zastosowanie 
jedynie do działalności wolontariackiej prowadzonej w organizacjach 
zarejestrowanych jako organizacje poŜytku publicznego, co wyklucza inne 
rodzaje pracy wolontariuszy, a organizacje te podlegają ponadto ścisłej kontroli.  
 
Po drugie, z uwagi na ograniczenia nałoŜone na kieszonkowe wypłacane 
wolontariuszom w gotówce, wolontariusze EVS i organizacje goszczące 
z formalnego punktu widzenia naruszają prawo, nawet jeŜeli EVS to główny 
program wolontariatu transgranicznego działający w kraju. Inne oferty obejmują 
Diakonijny Rok Wolontariatu ustanowiony przez Węgierski Kościół 
Reformowany i inicjatywę „Dialog Romowie – Gadje poprzez Wolontariat” 
skierowaną do młodych osób pochodzenia romskiego znajdujących się 
w trudnym połoŜeniu.  
 
Zainteresowane strony na Węgrzech muszą w bardziej kompleksowy sposób 
rozpowszechniać oferty wolontariatu transgranicznego i krajowego. Jak 
wskazuje krajowa strategia na rzecz młodzieŜy, oba rodzaje wolontariatu 
rozumiane są jako instrumenty polityki młodzieŜowej. Poza tym brak jest 
inicjatyw politycznych w zakresie wolontariatu i strategii jego rozwoju. 
 
Wykaz przeprowadzonych rozmów 
 
Nr Nazwisko Imię Stanowisko Instytucja Forma 

rozmowy 
Data 
rozmowy 

1. Czike Klára badacz Kai Consulting, 
Budapeszt, Węgry 

osobista 6.4.2010 

2. Granyák Gergely doradca 
odpowiedzialn
y za sprawy 
międzynarodo-
we 

Departament ds. 
Dzieci i MłodzieŜy, 
Ministerstwo Spraw 
Społecznych i Pracy, 
Budapeszt, Węgry 

osobista 25.3.2010 

3. Hont Angela była węgierska 
wolontariuszka 
EVS w Belgii 

- osobista 1.4.2010 

4. Kovács Vanda koordynator 
ds. EVS 

Ośrodek 
MłodzieŜowy 
Cseresznye, 
Budapeszt 

osobista 22.3.2010 



298 
 

5. Lejeune Pascal kierownik 
działu ds. 
programu 
„MłodzieŜ w 
działaniu” 

Dyrekcja 
Generalna ds. 
Edukacji i Kultury, 
Komisja 
Europejska, 
Bruksela, Belgia 

osobista 19.1.2010 

6. Lovászi Attila koordynator 
programu EVS 
 

Neso-Mobilitás – 
agencja krajowa ds. 
programu 
„MłodzieŜ w 
działaniu”, 
Budapeszt, Węgry 

osobista 17.3.2010 

7. Major Virág były węgierski 
wolontariusz 
EVS w 
Portugalii 

- osobista 7.4.2010 

8. Mátyási Mónika wiceprezes, 
specjalista ds. 
akredytacji 
EVS 

Krajowy Fundusz 
Obywatelski 
(Nemzeti Civil 
Alapprogram), 
Budapeszt, Węgry 

osobista 18.3.2010 

9. Nagy Gabriella urzędnik ds. 
programów 
młodzieŜowyc
h i szkolenia 
młodzieŜy 

Fundacja 
Artemisszió 
(Artemisszió 
Alapítvány), 
Budapeszt, Węgry 

telefo-
niczna 

9.3.2010 

10. Salamon Judit urzędnik ds. 
szkolenia i 
akredytacji 
EVS  

Neso-Mobilitás – 
agencja krajowa ds. 
programu „MłodzieŜ 
w działaniu”, 
Budapeszt, Węgry 

osobista 17.3.2010 

11. Šijanec Mateja słoweńska 
wolontariuszka 
EVS na 
Węgrzech 

- osobista 6.4.2010 

12. Tornóczi Zsófia koordynator 
programów 

Fundacja Ośrodka 
Wolontariatu 
(Önkéntes Központ 
Alapítvány), 
Budapeszt, Węgry 

osobista 11.3.2010 

13. Tóth András F. dyrektor 
wykonawczy 

Fundacja Ośrodka 
Wolontariatu 
(Önkéntes Központ 
Alapítvány), 
Budapeszt, Węgry 

osobista 26.3.2010 

14. Udvarhelyi Tessza były węgierski 
wolontariusz 
EVS w 
Portugalii 

- osobista 2.3.2010 
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Wykaz publikacji 
 
1. Komisja Europejska, Przewodnik po programie „MłodzieŜ w działaniu”, 

Bruksela 2010, 
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-
programme/doc/how_to_participate/programme _guide_10/guide_en.pdf 
[dostęp: 5.5.2010]. 

2. EUvonal, Az Európai Gazdasági Térség állampolgára magyarországi 
beutazásáról és tartózkodásáról,  
http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_utazas&id=118 
[dostęp: 24.5.2010]. [Wjazd i pobyt na terytorium Węgier obywateli 
państw naleŜących do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej].  

3. GHK, National Report – Hungary. Study on Volunteering in the 
European Union [Sprawozdanie krajowe – Węgry. Badanie na temat 
wolontariatu w Unii Europejskiej], Bruksela: Komisja Europejska 
2010, http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1024_en.pdf [dostęp: 
21.3.2010]. 

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Węgierskiej, Application 
for visa authorising stay longer than 3 months [Wniosek o wizę 
uprawniającą do pobytu dłuŜszego niŜ trzy miesiące], Budapeszt 2007, 
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/CE3682DA-FFE2-4D7D-915B-
92DED30E1C68/0/080807angol_english.pdf [dostęp: 24.5.2010]. 

5. Önkéntes Központ Alapítvány, Útmutató az önkéntes törvényhez, 
Budapeszt, 2006 r. 
http://www.civil.info.hu/uploaded/documents/Onkentes/20070117100919
_20070110_Onkentes_Utmutato.pdf [dostęp: 14.3.2010]. [Przewodnik po 
ustawie o wolontariacie]. 

6. Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Magyarország nemzeti 
beszámolója a fiatalok önkéntes tevékenységéhez kapcsolódó közösségi 
célkitőzések megvalósításáról, Budapeszt 2007, (dzięki uprzejmości 
Andrása F. Tótha). [Ministerstwo Spraw Społecznych i Pracy, 
Sprawozdanie krajowe z realizacji wspólnych załoŜeń dotyczących 
działalności wolontariackiej młodych osób]. 

7. Specjalny Eurobarometr 243, fala 64.3, Europejczycy i ich języki, luty 
2006, http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc631_en.pdf [dostęp: 
11.5.2010]. 

8. Tóth, András F. i Ádám Nagy, Humán infrastruktúra: Önkéntesség – 
foglalkoztatás – tagság, w: Ádám Nagy (red.), Civil jelentés 2007–2008, 
Budapeszt: Civil Szemle Alapítvány 2009, s. 59–77. [Infrastruktura 
społeczna – wolontariat – zatrudnienie – zrzeszanie się, w: Sprawozdanie 
obywatelskie za lata 2007–2008]. 
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Wykaz aktów prawnych 
 
1. 2005 r. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekő önkéntes tevékenységrıl 

[ustawa LXXXVIII z 2005 r. o działalności wolontariackiej dla dobra 
publicznego].  

2. 1997 r. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekrõl [ustawa CLVI 
z 1997 r. o organizacjach poŜytku publicznego].  

3. Uchwała parlamentarna 88/2009. (X. 29.) OGY w sprawie krajowej 
strategii na rzecz młodzieŜy na lata 2009–2024, Budapeszt: Ministerstwo 
Spraw Społecznych i Pracy 2009, 
‹http://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=21912› 
[dostęp: 22.3.2010]. 

 
 
Lista stron internetowych 
 
1. Ecumenical Diaconal Year Network, What is EDYN? [Ekumeniczna Sieć 

Roku Diakonijnego, Czym jest EDYN?], Budapeszt 2010, 
http://www.edyn.org/about_edyn [dostęp: 10.5.2010]. 

2. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP), Budapeszt 2007, http://www.nfu.hu/doc/5 [dostęp: 
10.5.2010]. [Krajowa Agencja Rozwoju, program operacyjny „Odnowa 
społeczna”].  

3. Önkéntes Diakóniai Év, A Diakóniai Évrıl, 
http://www.odeprogramiroda.net/Diakoniai%20Év.html [dostęp: 
11.5.2010]. [Diakonijny Rok Wolontariatu, Rok Diakonijny]. 

4. Önkéntes Diakóniai Év, Jelentkezés, 
http://www.odeprogramiroda.net/Jelentkezés_DY.html [dostęp: 11.5.2010]. 
[Diakonijny Rok Wolontariatu, Przyłącz się do nas]. 

5. Önkéntes Diakóniai Év, Rólunk, Budapeszt 2009, 
http://www.odeprogramiroda.net/Rolunk.html [dostęp: 10.5.2010]. 
[Diakonijny Rok Wolontariatu, O nas]. 

6. Önkéntes Központ Alapítvány, Küldetésünk, Budapeszt 2006, 
http://www.oka.hu/alap.php?inc=dsp&menu_id=4&almenu_id=1 [dostęp: 
2.4.2010]. [Fundacja Ośrodka Wolontariatu, Nasza misja]. 

7. ÖTLET program, A program célja, Budapeszt: Önkéntes Központ 
Alapítvány 2006, 
http://www.otletprogram.hu/alap.php?inc=dsp&menu_id=4&almenu_id=
1 [dostęp: 10.5.2010]. [Program „ÖTLET”, Cel programu]. 

8. Roma-Gadje Dialogue through Service, What is the RGDtS Initiative? 
[Dialog Romowie – Gadje poprzez wolontariat, Czym jest ta inicjatywa?], 
Budapeszt 2010, http://www.rgdts.net/?page_id=2 [dostęp: 11.5.2010]. 
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9. Útilapu Hálózat, Táborok, LTV: Long Term Volunteer [LTV: wolontariat 
długoterminowy], Budapeszt 2005, http://www.utilapu.org/ [dostęp: 
24.5.2010]. [Sieć bananowa, Obozy]. 
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ZAŁ ĄCZNIK 7 
 
Studium przypadku: Szwecja 
 
Szwecja jest krajem o najwyŜszym wskaźniku wewnątrzkrajowego wolontariatu 
w UE. W kulturze szwedzkiej ceni się i propaguje działalność wolontariacką. 
Szwecja to takŜe kraj, który aktywnie wysyła wolontariuszy, a społeczeństwo 
szwedzkie popiera zaangaŜowanie młodzieŜy na rzecz zarówno krajowego, jak 
i transgranicznego wolontariatu. WciąŜ jednak występują istotne róŜnice 
pomiędzy wolontariatem krajowym (zwanym deellt arbete, co po szwedzku 
znaczy „praca idealistyczna”) a wolontariatem transgranicznym (volontärarbete) 
pod względem podejmowanych działań, uczestnictwa i nastawienia opinii 
publicznej. Wolontariat krajowy często skupia się na potrzebach społeczności 
lokalnej i związanych z nią projektach, podczas gdy od wolontariatu 
transgranicznego oczekuje się szerzej zakrojonej misji o charakterze 
humanitarnym lub środowiskowym. W organizacjach lokalnych działalność 
wolontariacką podejmują osoby ze wszystkich grup wiekowych, a w wolontariat 
transgraniczny z zasady zaangaŜowana jest młodzieŜ w wieku 
przedprodukcyjnym. 
 
W szwedzkim modelu opiekuńczym woluntariat został zbudowany z jednej 
strony na solidnym fundamencie działalności stowarzyszeniowej i tradycjach 
aktywności obywatelskiej, a z drugiej strony – na silnym państwie. Organizacje 
wolontariackie o charakterze socjalnym istniały w Szwecji przez cały XX wiek, 
a od 1990 r. zakres ich działalności znacznie się poszerzał. Sektor wolontariatu 
w Szwecji przekształcił się w samonapędzającą się niezaleŜną siłę, jednak (lub 
właśnie z tego powodu) nie istnieją Ŝadne ramy prawne czy określona polityka 
rządowa w dziedzinie wolontariatu, a wolontariusze mają w Szwecji raczej mało 
sprecyzowany status783. 
 
To studium przypadku powstało w oparciu o analizę literatury naukowej, 
ustawodawstwa krajowego, raportów i badań. Przeprowadzono rozmowy 
z przedstawicielami gmin, organizacjami wysyłającymi, krajową agencją 
wolontariatu europejskiego (EVS – European Voluntary Service) oraz 
przyjeŜdŜającymi do Szwecji i wyjeŜdŜającymi za granicę byłymi 
wolontariuszami EVS. Pod uwagę wzięto równieŜ osobiste blogi wolontariuszy 
oraz inne przedmiotowe źródła internetowe. 
 
                                                      
783  Europejskie Centrum Wolontariatu: Volunteering in Sweden: Facts & Figures Report [Wolontariat w 

Szwecji: Fakty i liczby – sprawozdanie], Bruksela 2007, s. 2–3, 
http://www.cev.be/data/File/FactsandFiguresSweden.pdf [dostęp: 18.5.2010]. 
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Postrzeganie wolontariatu 
Mimo Ŝe nie ma w Szwecji Ŝadnej oficjalnej definicji wolontariatu , jest on 
powszechnie postrzegany jako „czas i wysiłek dobrowolnie ofiarowany – bez 
przymusu i wynagrodzenia – przez pojedyncze osoby na rzecz organizacji 
pozarządowych i publicznych”784. Działalność wolontariacka w Szwecji 
w sektorze non-profit obejmuje zasadniczo świadczenie usług socjalnych. 
Wolontariat w Szwecji rozumiany jest jako działalność ujęta w pewne ramy 
formalne – zwykle jest to organizacja zajmująca się jedną problematyką785 – 
i tym samym róŜni się zasadniczo od nieformalnej działalności niemającej 
zorganizowanego charakteru786. W odniesieniu do kształtowania polityki 
wolontariat postrzegany jest jako część ogólnych polityk krajowych i gminnych 
w dziedzinach warunków Ŝycia i aktywności obywatelskiej zwłaszcza 
w odniesieniu do młodzieŜy787. 
 
W Szwecji koncepcja wolontariatu transgranicznego podejmowanego 
w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z jego definicją przedstawioną 
w tym badaniu, istnieje od niespełna 15 lat, a jej pierwszymi krzewicielami byli 
członkowie Czerwonego KrzyŜa788. Zwykle oznacza to wyjazd poza Europę, 
najczęściej do Afryki lub Ameryki Południowej. Wolontariat transgraniczny 
w Szwecji postrzega się jako: 

• formę działalności odrębną od bardziej nieformalnego wolontariatu 
krajowego789, 

• integralną część polityk dotyczących młodzieŜy z wyraźnym 
ukierunkowaniem na wyjeŜdŜających wolontariuszy szwedzkich, 

• formę działalności nawiązującą do „klasycznego” lub „misyjnego” 
pojmowania wolontariatu: wyjazd do odległych krajów celem 
podejmowania działalności humanitarnej i niesienia pomocy rozwojowej. 

 
Ostatnimi laty postrzeganie wolontariatu transgranicznego w Szwecji zyskało 
nowe wymiary, którymi są kształcenie pozaformalne i perspektywa europejska. 

                                                      
784  Tirza van Hal, Lucas Meijs i Marijke Steenbergen, Volunteering and Participation on the Agenda: 

Survey in volunteering policies and partnerships in the EU [Wolontariat i uczestnictwo w porządku 
obrad: Badanie w dziedzinie polityki wolontariatu i partnerstwa w UE], Utrecht: CIVIQ 2004, s. 201, 
cytowane w Europejskim Centrum Wolontariatu, s. 3. 

785  Julia Grosse, Volontärprogram riktade till ungdomar: En introduktion till ett nygammalt fenomen, 
Sztokholm: Ersta Sköndal Högskola 2006, s. 13, http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ 
ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_43.pdf [dostęp: 20.4.2010]. Uwaga: tłumaczenia 
tytułów źródeł szwedzkich na język polski znajdują się w bibliografii na końcu sprawozdania 
dotyczącego studium przypadku. 

786  Europejskie Centrum Wolontariatu, s. 5. 
787  Rozmowa z koordynatorem ds. róŜnorodności gminy Jönköping, 29.1.2010. 
788  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów szwedzkiej Krajowej Komisji ds. MłodzieŜy – szwedzka 

Krajowa Agencja ds. Programu „MłodzieŜ w działaniu”, 29.1.2010. 
789  Ibid. 
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Zwłaszcza wolontariat europejski przyczynił się do spopularyzowania 
w Szwecji wolontariatu podejmowanego podczas wyjazdów kształceniowych. 
Młodzi wolontariusze decydują się na udział w wolontariacie europejskim celem 
lepszego poznania innej kultury oraz zaangaŜowania się w nowy typ 
działalności, co w środowisku lokalnym lub nawet w ich ojczyźnie nie byłoby 
moŜliwe. Jednak część szwedzkiego społeczeństwa nie przyjęła jeszcze tej 
nowej koncepcji. Niektóre organizację wolą uŜywać terminu „praktykant” 
(praktikant) w odniesieniu do osób podejmujących działalność wolontariacką 
celem nauczenia się nowych umiejętności790. 
 
MoŜliwości w zakresie wolontariatu transgranicznego dla 
młodzieŜy 
Od momentu pojawienia się regionalnych ośrodków wolontariatu i powołania 
do Ŝycia krajowej agencji wolontariatu (Volontärbyrån) na początku lat 90. 
instytucje te scentralizowały i ustrukturyzowały wolontariat w Szwecji, a takŜe 
skierowały swoje zainteresowanie w stronę młodszych osób. Jednak ze względu 
na długą tradycję wolontariatu, mnogość organizacji i oddolne inicjatywy 
społeczeństwa wolontariat transgraniczny w Szwecji opiera się bardziej na 
pojedynczych organizacjach niŜ na odgórnych programach krajowych.  
 
W Szwecji istnieje bardzo duŜy wybór moŜliwości w zakresie transgranicznej 
mobilności wolontariuszy. MłodzieŜ chcąca podjąć wolontariat w Europie i na 
świecie moŜe wybierać spośród poniŜszych głównych wariantów791: 
 

• Krótkoterminowy wolontariat podczas letnich obozów 
wolontariackich w trakcie turnusów trwających 2–4 tygodni lub 5–8 
tygodni organizowanych przez Volunteers for Peace od 1982 r. w ponad 
100 krajach. Większość projektów organizowanych w Szwecji dostępna 
jest dla osób pełnoletnich (pow. 18 roku Ŝycia) i odbywa się zwykle 
w okresie między majem a wrześniem. Opłata rejestracyjna w wysokości 
300 dolarów (246 euro) za jeden projekt obejmuje zakwaterowanie 
i wyŜywienie. W przypadku projektów organizowanych w krajach 
rozwijających się moŜe występować niewielka opłata dodatkowa. 
Organizacja transportu i pokrycie związanych z nim kosztów spoczywają 
na wolontariuszu792.  

• Krótko- i średnioterminowy wolontariat na farmach ekologicznych 
podczas turnusów trwających od 2–4 tygodni aŜ do kilku miesięcy. Ten 

                                                      
790  Grosse, s. 13. 
791  Go.Abroad.com, Volunteer in Sweden [Wolontariat w Szwecji], 2010, 

http://www.volunteerabroad.com/search/sweden [dostęp: 24.5.2010].  
792  Go.Abroad.com, Volunteers For Peace, Inc. - International Voluntary Service, 2010, 

http://www.goabroad.com/providers/volunteers-for-peace-inc-international-voluntary-service/programs/ 
affordable-international-service-projects-in-sweden-697 [dostęp: 24.5.2010].  
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wolontariat od 1993 r. organizowany jest w Szwecji przez Earthway 
Experience. Opłata rejestracyjna w wysokości 250 dolarów (205 euro) na 
miesiąc obejmuje zakwaterowanie i wyŜywienie793. Sieć 
Międzynarodowego Wolontariatu w Ekologicznych Gospodarstwach 
Rolnych (WWOOF) organizuje od 1971 r. międzynarodowy wolontariat 
w pięćdziesięciu krajach794, w tym 119 aktywnych podmiotów 
przyjmujących w samej Szwecji795. Nie ma Ŝadnych ograniczeń 
wiekowych dla uczestników, a jedynym wymogiem jest niewielka opłata 
rejestracyjna796. 

• Krótko-, średnio- i długoterminowe wolontariaty na obozach 
wolontariackich i w ramach projektów wspólnotowych podczas 
turnusów trwających od 2–4 tygodni do 3–12 miesięcy. Internationella 
Arbetslag (IAL), szwedzka filia Service Civil International (SCI), 
organizuje moŜliwości podjęcia pracy wolontariackiej w Europie i na 
całym świecie w okresie dłuŜszym niŜ jeden miesiąc dla kaŜdego powyŜej 
18 roku Ŝycia. Wolontariusze mają zapewnione wyŜywienie, 
zakwaterowanie i kieszonkowe oraz mogą być objęci ubezpieczeniem 
SCI. Koszty podróŜy do organizacji przyjmującej zwykle pokrywane są 
przez wolontariusza. Aby rozpocząć wolontariat w ramach IAL, 
wolontariusze muszą uiścić opłatę w wysokości 1000 koron szwedzkich 
(104 euro) oraz muszą być członkami IAL (opłata członkowska wynosi 
150 koron – 16 euro)797. Peace Works Szwecja (poprzednio 
Internationellt Kulturutbyte lub IKU) załoŜona w 1973 r. organizuje 
krótko- i długoterminowe wolontariaty w Europie i na świecie. Istnieje 
jedna opłata rejestracyjna w wysokości do 300 koron szwedzkich 
(31 euro) dla wszystkich wolontariuszy oraz obowiązują róŜne opłaty 
w zaleŜności od czasu pobytu na placówce wolontariackiej (obóz 
wolontariacki, średnio- lub długoterminowy wolontariat) i od kraju 
przyjmującego. Przykładowo wyjazd na obóz wolontariacki w ramach 
Peace Works w Europie (i Palestynie) kosztuje 2500 koron szwedzkich 
(261 euro), a poza Europą – 3500 koron (365 euro). Opłata obejmuje 
wyŜywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe, kursy wolontariatu i kursy 
językowe oraz pełne ubezpieczenie medyczne i od następstw 

                                                      
793  Go.Abroad.com, Earthway Experience, 2010, http://www.goabroad.com/providers/earthway-

experience/programs/green-living-61405 [dostęp: 24.5.2010].  
794  Międzynarodowy Wolontariat w Ekologicznych Gospodarstwach Rolnych, Czym jest WWOOF?, Jak to 

działa? 2010. http://wwoof.org/index.asp [dostęp: 24.5.2010]. 
795  WWOOF Szwecja, Hosts [Podmioty przyjmujące], 2010, http://www.wwoof.se/hosts/ [dostęp: 

1.6.2010]. 
796  WWOOF Szwecja, Membership WWOOF Sweden + WWOOF Independent (50 countries) [Członkowie 

WWOOF Szwecja + niezaleŜny WWOOF (50 krajów)], 2010, http://www.wwoof.se/join/join-wwoofer/ 
[dostęp: 1.6.2010]. 

797  Internationella Arbetslag, Long Term Volunteering [Wolontariat długoterminowy], Sztokholm 2007, 
http://ial.se/www/en/long_term_volunteering [dostęp: 24.5.2010].  
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nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie koszty podróŜy pokrywają 
wolontariusze798.  

• Średnioterminowy wolontariat w projektach pomocy rozwojowej 
trwających 6 miesięcy organizowany jest od 1993 r. jest przez Szwedzki 
Ośrodek Mi ędzynarodowej Wymiany MłodzieŜy (Centrum för 
internationellt ungdomsutbyte – CIU). Wymiana przeprowadzana jest we 
współpracy z organizacjami w KambodŜy, Indiach, Zambii i Tajlandii, 
a oferta skierowana jest do młodzieŜy (w wieku 18–26 lat)799. 

• Długoterminowy wolontariat w projektach pomocy rozwojowej 
organizowany od 1938 r. przez Individuell Människohjälp (IM) w 15 
krajach na całym świecie800. W Europie działania IM skupiają się na 
najbiedniejszych regionach, a mianowicie na Mołdawii i Rumunii. Nie 
obowiązują Ŝadne ograniczenia wiekowe801.  

• Średnio- i długoterminowy wolontariat w pracy socjalnej 
i duszpasterskiej, od 9–12 tygodni do 12–24 miesięcy, organizowany od 
1965 r. przez Time for God w Europie i USA. Opłata za uczestnictwo 
wynosi od 2500 dolarów (2046 euro) i obejmuje wyŜywienie, 
zakwaterowanie, kieszonkowe, szkolenie i opiekę personelu. Nie 
obowiązują Ŝadne ograniczenia wiekowe802. 

• Długoterminowa praca misyjna w krajach rozwijających się, od 12– 24 
miesięcy do długoterminowych pobytów organizowanych przez 
„Evangeliska Fosterlandsstiftelsen” (EFS – Misja Ewangeliczna) 
w Afryce i Indiach803. 

 
Podsumowując, młodzieŜ w Szwecji moŜe wybierać spośród wielu moŜliwości 
krótko-, średnio- i długoterminowych wyjazdów w ramach wolontariatu 
transgranicznego w postaci obozów wolontariackich, ekologicznych 
gospodarstw rolnych, projektów o charakterze wspólnotowym i projektów 
pomocy rozwojowej w Europie i na świecie. Młodzi wolontariusze muszą uiścić 
opłaty rejestracyjne lub opłaty za uczestnictwo i pokryć koszty podróŜy. Opłata 
za uczestnictwo w projektach średnio- i długoterminowych obejmuje zwykle 
kieszonkowe, ubezpieczenie zdrowotne i kursy językowe. Większość ofert 
                                                      
798  PeaceWorks, Volontärutbyten med PeaceWorks, Sztokholm 2010, 

http://www.peaceworks.se/volontarutbytenmedpeaceworks [dostęp: 24.5.2010].  
799  Szwedzki Ośrodek Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy (CIU), Our exchanges [Nasze wymiany], 

Sztokholm 2010, http://www.ciu.org/in-english/our-exchanges/ [dostęp: 24.5.2010]. 
800  Individuell Människohjälp (IM), Welcome to IM! [Witamy w IM!], Lund 2008, 

http://www.manniskohjalp.se/en/ [dostęp: 24.5.2010].  
801  Individuell Människohjälp (IM), IM‘s work in Europe [Działania IM w Europie], Lund 2010, 

http://www.manniskohjalp.se/en/Where-we-work/Where-we-work/Europa/ [dostęp: 24.5.2010].  
802  Go.Abroad.com, Time for God, 2010, http://www.goabroad.com/providers/time-for-god/programs/time-

for-god-73759 [dostęp: 24.5.2010].  
803  En Missionsrorelse i Svenska kyrkan, Utlandsprojekt, Uppsala 2010, 

http://www.efs.nu/portal/page?_pageid=53,38327&_dad=portal&_schema=PORTAL [dostęp: 
24.5.2010]. 
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wolontariatu skierowana jest do osób powyŜej 18. roku Ŝycia i rzadko spotyka 
się górne ograniczenia wiekowe. 
 
Wysyłanie wolontariuszy do krajów europejskich jest zwykle koordynowane 
przez wolontariat europejski, ale istnieją takŜe alternatywne sposoby 
wolontariatu w Europie. I tak na przykład wolontariat transgraniczny stanowi 
czasami część programu edukacyjnego (przypominającego praktyki), 
wolontariat moŜe być zorganizowany jako wymiana w ramach 
ponadnarodowych organizacji pozarządowych lub ruchów (np. skautingu) lub 
pomiędzy stowarzyszonymi organizacjami pozarządowymi (takimi jak 
organizacje wyznaniowe lub religijne). Wolontariat transgraniczny moŜe 
ponadto być zainicjowany przez pojedynczą osobę poprzez bezpośredni kontakt 
z wybraną organizacją pozarządową804.  
 
Status prawny i gwarancje dla wolontariuszy 
W Szwecji istnieje pewna niechęć do wprowadzania jakichkolwiek regulacji 
prawnych w odniesieniu do wolontariatu, gdyŜ panuje przekonanie, Ŝe jest to 
sprzeczne z zasadami niezaleŜności i autonomii, które są propagowane 
w sektorze wolontariatu805. Dlatego teŜ w Szwecji nie istnieją Ŝadne konkretne 
przepisy prawne dla indywidualnych wolontariuszy ani Ŝadne konkretne 
ustawy regulujące działalność organizacji non-profit. Sytuacja obywatelska 
i prawna organizacji non-profit oraz wolontariuszy w duŜej mierze zaleŜy od 
zwyczajowej praktyki. W przypadku zaistnienia konfliktu jest on rozwiązywany 
zgodnie z orzecznictwem806.  
 
Obywatele UE, których pobyt w Szwecji przekroczy okres trzech miesięcy, 
muszą otrzymać zezwolenie na pobyt. Z obowiązku tego zwolnieni są 
obywatele państw nordyckich, którzy mogą podróŜować i pracować w regionie 
nordyckim bez specjalnego pozwolenia. Zasadę trzymiesięcznego pobytu 
stosuje się teŜ do wielu innych krajów, a wolontariusze często traktowani są jak 
turyści i nie wymaga się od nich zezwolenia na pracę. W praktyce wolontariusze 
często mają wizę turystyczną lub ewentualnie wizę studencką807. 
 
Warunki wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców w Szwecji regulowane są 
przepisami szwedzkiej ustawy o cudzoziemcach808. W ustawie nie wymienia się 

                                                      
804  Grosse, s. 64. 
805  GHK, National Report – Sweden. Study on Volunteering in the European Union [Sprawozdanie 

krajowe – Szwecja. Badanie na temat wolontariatu w Unii Europejskiej], Bruksela: Komisja Europejska 
2010, s. 16, http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/National%20report%20SE.pdf [dostęp: 
21.5.2010]. 

806  Europejskie Centrum Wolontariatu. 
807  Grosse, s. 26. 
808  Utlänningslag, 2005:716. 
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wolontariatu jako podstawy do udzielenia zezwolenia na pobyt dla obywateli 
UE/EOG, lecz obywatel UE/EOG moŜe otrzymać zezwolenie na pobyt jeśli 
„posiada wystarczające środki utrzymania siebie samego i członków rodziny 
oraz ma kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne dla siebie samego i członków 
rodziny, które jest honorowane w Szwecji”809.. Przepis ten moŜe stanowić 
problem dla osób niebędących obywatelami UE/EOG, które muszą udowodnić, 
Ŝe na ich kontach znajdują się konieczne środki. PoniewaŜ zezwolenie na pobyt 
„moŜe otrzymać cudzoziemiec posiadający środki utrzymania inne niŜ te 
stanowiące wynagrodzenie za pracę”810, wolontariusze ubiegający się 
o zezwolenie na pobyt muszą przedstawić list sporządzony przez ich organizację 
przyjmującą, potwierdzający, Ŝe zapewnia ona zakwaterowanie, a takŜe muszą 
okazać potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego811. Pośrednictwo podmiotu 
przyjmującego lub organizacji koordynującej ma zatem zasadnicze znaczenie. 
 
W związku z tym, Ŝe nie istnieje Ŝadne prawo określające status prawny 
wolontariuszy, nie przysługują im Ŝadne świadczenia socjalne. Ich uprawnienia 
są określane w oparciu o ich status prawny w innych kategoriach. MoŜe to być 
status studenta lub bezrobotnego, które regulowane są przepisami ustawy 
o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia lub ustawy o ubezpieczeniach 
społecznych. Ustawa o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia przewiduje, Ŝe 
ubezpieczenie osób bezrobotnych obejmuje pracowników zatrudnionych i osoby 
prowadzące działalność w postaci samozatrudnienia oraz Ŝe świadczenia mogą 
być wypłacane jedynie osobom powyŜej 20. roku Ŝycia. W związku 
z powyŜszym, młodzi wolontariusze w wieku 18–20 lat nie są objęci tym 
ubezpieczeniem. Aby mieć prawo ubiegania się o dodatkowe, obliczane na 
podstawie wysokości przychodu, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, 
ubiegający się musi być członkiem funduszu przynajmniej od roku i spełnić 
wymogi określone przez fundusz, takie jak przyjęcie pracy zaproponowanej 
przez urząd pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy812. PoniewaŜ wolontariusze 
transgraniczni nie są dyspozycyjni do podjęcia pracy na szwedzkim rynku 
pracy, nie mogą oni ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych podczas pobytu za 
granicą. Uczestnictwo w wolontariacie europejskim uwaŜane jest za formę 
kształcenia i posiada identyczny status prawny ze studiowaniem. Dlatego teŜ po 
ukończeniu okresu pracy wolontariackiej szwedzcy wolontariusze są uprawnieni 
do tych samych świadczeń, które przysługiwały im przed wyjazdem813. 

                                                      
809  Utlänningslag, rozdział 3, część 1; rozdział 3a, część 3 dotycząca obywateli UE/EOG. 
810  Utlänningslag, rozdział 5, część 5. 
811  Youth Programme, SOS Volunteer Helpdesk. Volunteer Mobility: Arriving in Sweden [Program „MłodzieŜ”, 

SOS pomoc dla wolontariuszy. Mobilność wolontariuszy: Przyjazd do Szwecji”], Bruksela: Komisja 
Europejska 2004, http://ec.europa.eu/youth/archive/program/sos/mob_arrive_se_en.html [dostęp: 1.6.2010]. 

812  Lagen om Arbetslöshetsförsärkring, 1997:238. 
813  Youth Programme, SOS Volunteer Helpdesk. Volunteer Mobility: Leaving from Sweden [Program „MłodzieŜ”, 

„SOS pomoc dla wolontariuszy. Mobilność wolontariuszy: wyjazd ze Szwecji”], Bruksela: Komisja Europejska 
2004, http://ec.europa.eu/youth/archive/program/sos/mob_leave_se_en.html [dostęp: 1.6.2010]. 
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Ustawa o ubezpieczeniach społecznych przewiduje, Ŝe szwedzcy wolontariusze 
wysłani za granicę przez organizacje pomocy rozwojowej są w dalszym ciągu 
uwaŜani za rezydentów własnego kraju i dlatego teŜ nie tracą ubezpieczenia 
zdrowotnego814. Szwedzcy wolontariusze wyjeŜdŜający za granicę na okres 
nieprzekraczający 12 miesięcy pozostają w ewidencji krajowego systemu opieki 
zdrowotnej, chyba Ŝe zostaną uznani za zatrudnionych w projekcie, w ramach 
którego działają. Nawet jeśli zostaną uznani za osoby zatrudnione, 
wolontariusze mogą z łatwością powrócić do krajowego systemu zabezpieczenia 
społecznego po zakończeniu ich słuŜby wolontariackiej815. 
 
Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców moŜna uzyskać na podstawie 
pobytu (przez przynajmniej rok) lub zatrudnienia w Szwecji. Zaleca się, aby 
wolontariusze europejscy zaopatrzyli się w europejską kartę ubezpieczenia 
zdrowotnego (EHIC), która gwarantuje, Ŝe jej posiadacze uiszczają takie same 
opłaty za świadczenia medyczne jak obywatele Szwecji zanim otrzymają zwrot 
kosztów816. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest jednak zwykle 
wydawana jedynie tym wolontariuszom, którzy posiadają status ubezpieczonego 
w ich własnych krajach, tj. zatrudnionym na pełny etat, zarejestrowanym 
bezrobotnym lub studentom. Wszystkim wolontariuszom EVS proponuje się 
ubezpieczenie AXA, które pokrywa nawet koszty leczenia stomatologicznego817.  
 
Mimo Ŝe w ramach wolontariatu europejskiego problemy z ubezpieczeniem 
zdrowotnym rozwiązane są dzięki stosowaniu kart AXA, to dla uczestników 
niezaleŜnych/oddolnych transgranicznych programów wolontariackich moŜe to 
stanowić pewną trudność. Dlatego teŜ wiele organizacji wymiany wolontariuszy 
o ugruntowanej pozycji zapewnia swoim wolontariuszom ubezpieczenie jako 
integralną część świadczonych usług. Na przykład wyŜej wspomniana IAL 
informuje wolontariuszy biorących udział w wymianach, Ŝe ubezpieczenie 
moŜna sobie zapewnić za pośrednictwem organizacji patronackiej818. 
 
Była wolontariuszka EVS twierdzi, Ŝe nie miała w Szwecji Ŝadnych problemów 
natury administracyjnej, biurokratycznej czy finansowej. W przeciwieństwie do 
innych wolontariuszy wysłanych w tym samym czasie z jej kraju, zajęto się dla 
niej wieloma kwestiami: wszyscy transgraniczni wolontariusze EVS w Szwecji 
otrzymali od organizacji przyjmującej nawet karty bankowe oraz karty do 

                                                      
814  Socialförsäkringslag, 1999:799. 
815  Youth Programme, SOS Volunteer Helpdesk. Volunteer Mobility: Leaving from Sweden [Program „MłodzieŜ”, 

„SOS pomoc dla wolontariuszy. Mobilność wolontariuszy: wyjazd ze Szwecji”], 
816  Ungdomsstyrelsen, Checklista för mottagande organisationer inom EVS 2005.11.17, Sztokholm 2005, 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/evs_checklista_mottagande_org.pdf [dostęp: 
1.6.2010]. 

817  Ungdomsstyrelsen, Försäkring för Europeisk volontärtjänst, Sztokholm 2010, 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,5986,00.html [dostęp: 8.4.2010]. 

818  Internationella Arbetslag. 
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telefonów komórkowych. Dodaje ona, Ŝe cieszyła się wsparciem jej opiekunów 
i wiedziała, Ŝe mogła zwrócić się o pomoc zarówno do organizacji wysyłającej, 
jak i do organizacji koordynującej819. 
 
Liczba wolontariuszy transgranicznych i ich wybory 
Dane liczbowe dotyczące wolontariatu transgranicznego w Szwecji zaleŜą od 
tego, jak wąsko interpretujemy wolontariat. Jeśli zdefiniuje się wolontariat 
w sposób szeroki – jako kaŜdą pracę wykonywaną nieodpłatnie poza domem – 
to moŜna szacować, Ŝe całkowita liczba zarówno przyjeŜdŜających, jak 
i wyjeŜdŜających młodych wolontariuszy transgranicznych w Szwecji w 
roku 2006 wynosiła 1400–1800 osób. Jeśli przyjmie się węŜszą definicję 
w odniesieniu do młodych wolontariuszy – ludzi poniŜej 30. roku Ŝycia, którzy 
podejmują działalność wolontariacką w pełnym wymiarze godzin, bez 
wynagrodzenia i na czas określony w ramach działającej za granicą organizacji, 
liczba młodych wolontariuszy transgranicznych zgłoszona przez główne 
organizacje wolontariackie wynosiła około 890 Szwedów i 260 młodych 
obcokrajowców w Szwecji (w 2006 r.)820.  
 
Wykres 29. Liczba wolontariuszy przyjeŜdŜających i wyjeŜdŜających ze 
Szwecji w ramach wolontariatu europejskiego w 2009 r. (tylko UE) 
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Źródło: Komisja Europejska. 

 
W 2009 r. w ramach wolontariatu europejskiego w Szwecji było około 65 
wyjeŜdŜających i 80 przyjeŜdŜających wolontariuszy821. Spośród wysłanych za 
granicę 49 osób pojechało do innych państw UE, a pośród przyjeŜdŜających 58 

                                                      
819  Rozmowa z byłym litewskim wolontariuszem EVS w Szwecji, 25.3.2010. 
820  Grosse, s. 20. 
821  Dane przekazane przez Komisję Europejską (uzyskane z bazy danych wolontariuszy EVS „Youthlink” 

w dniu 3.3.2010.). 
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osób przybyło z innych państw członkowskich822. Kraje pochodzenia 
i przeznaczenia osób, które podjęły wolontariat w ramach UE przedstawione są 
na powyŜszym wykresie (wykres 29). Jak widać na wykresie, wolontariat 
europejski w Szwecji przyciąga nieproporcjonalną liczbę Niemców 
w porównaniu z liczbą przyjeŜdŜających wolontariuszy EVS z innych państw 
członkowskich, a ściśle mówiąc, obywateli Niemiec jest trzykrotnie więcej niŜ 
przedstawicieli jakiegokolwiek innego państwa UE (21). Równocześnie ogólnie 
niska liczba wolontariuszy wyjeŜdŜających ze Szwecji jest rozproszona 
pomiędzy róŜne państwa członkowskie, z których krajami docelowymi 
cieszącymi się największą popularnością są Niemcy, Portugalia i Grecja.  
 
Organizacje wspomniane w części „MoŜliwości” zwykle wysyłają i przyjmują 
wolontariuszy zarówno w ramach wolontariatu europejskiego, jak i innych 
struktur. W 2006 r. IAL wysłała około 150 szwedzkich wolontariuszy do 
państw europejskich i dalszych oraz przyjęła około 100 młodych 
wolontariuszy823. Za pośrednictwem IM  wysłano do Afryki i Indii około 
50 szwedzkich wolontariuszy do pracy z organizacjami partnerskimi IM. Około 
60 osób rocznie uczestniczyło w wymianach transgranicznych organizowanych 
przez Szwedzką Radę Skautingu. Peace Works Szwecja angaŜowała rocznie 
około 50 wolontariuszy transgranicznych, a Kościół Szwecji wysyłał 15–20 
wolontariuszy i przyjmował około dziesięciu824. CIU wysyła kaŜdego roku 
około 60 szwedzkich wolontariuszy do KambodŜy, Indii, Tajlandii i Zambii, 
a programy wolontariackie CIU obejmują takŜe przyjęcie 60 wolontariuszy 
z wymienionych krajów825. 
 
Ogólnie rzecz ujmując, organizacje wolontariackie w Szwecji bardziej skupiają 
się na wysyłaniu wolontariuszy za granicę, zwłaszcza poza Europę, niŜ na 
przyjmowaniu wolontariuszy zza granicy. Organizacje przyjmujące wolontariatu 
europejskiego zawsze otrzymują duŜo więcej zgłoszeń od zagranicznych 
wolontariuszy niŜ są w stanie rzeczywiście przyjąć. Z kolei, w świetle danych 
zebranych podczas rozmów, stosunkowo niewielka liczba Szwedów wyraŜa 
wolę wyjazdu za granicę w ramach wolontariatu europejskiego826. 
 
Społeczno-ekonomiczny profil wolontariuszy transgranicznych 
Typowy szwedzki wolontariusz z reguły jest osobą juŜ aktywną (uczestnictwo 
kobiet i męŜczyzn jest mniej więcej na jednakowym poziomie), realizującą się 
                                                      
822  Dane przekazane przez Komisję Europejską (uzyskane z bazy danych wolontariuszy EVS „Youthlink” 

w dniu 4.5.2010.). 
823  Grosse, s. 17–18.  
824  Ibid., s. 16–17. Uwaga: Wszystkie dane pochodzą z 2006 r. 
825  Rozmowa z urzędnikiem ds. uznawania nieformalnego uczenia się (ELD) przy Szwedzkim Ośrodku 

Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy (CIU) i autorem metody ELD, 26.5.2010.  
826  Grosse, s. 24. 
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zawodowo, dobrze wykształconą i pochodzącą z raczej zamoŜnego środowiska 
społeczno-ekonomicznego827. Wielu szwedzkich wolontariuszy, którzy 
uczestniczą w programach wymiany międzynarodowej to osoby w wieku 18–24 
lat, absolwenci szkół średnich, a większość z nich to kobiety828. Młodzi 
szwedzcy wyjeŜdŜający wolontariusze transgraniczni w przeciwieństwie do 
swoich przyjeŜdŜających rówieśników zwykle mają małe doświadczenie 
w zakresie wolontariatu.  
 
Obecnie wolontariat transgraniczny jest dostępny głównie dla młodych 
szwedzkich wolontariuszy w dobrej sytuacji społeczno-ekonomicznej, podczas 
gdy młodzieŜ pochodząca z mniej uprzywilejowanych środowisk ma mniejsze 
moŜliwości uczestnictwa. Dlatego teŜ szwedzka Krajowa Komisja 
ds. MłodzieŜy (Krajowa Agencja ds. Wolontariatu Europejskiego) 
ukierunkowuje swoje działania właśnie na młodzieŜ znajdującą się 
w trudniejszym połoŜeniu, aby wolontariat zagraniczny oraz nauka nowego 
języka i umiejętności przyczyniały się do tworzenia równych szans i były 
przełomowym doświadczeniem w Ŝyciu tej młodzieŜy829. Niektóre organizacje 
próbują takŜe rekrutować więcej młodzieŜy z mniej zamoŜnych rodzin 
i z terenów wiejskich830. Głównymi wyzwaniami są jednak skuteczna 
komunikacja i działania informacyjne, a takŜe motywacja tej grupy docelowej 
do uczestnictwa w projektach wolontariatu transgranicznego831. 
 
Motywacja 
Szwecja rozwinęła tradycję wolontariatu transgranicznego w ujęciu 
„klasycznym” rozumianym jako wyjazd do krajów rozwijających się i pracę na 
rzecz środowiska lub pomocy rozwojowej. Wielu wyjeŜdŜających wolontariuszy 
transgranicznych wybiera odległe kraje w celu sprawdzenia się w innym 
środowisku i doświadczenia czegoś zupełnie nowego832. Są oni ponadto silnie 
zmotywowani pragnieniem dokonania pewnej zmiany i przyczynienia się do 
sprawy, w którą wierzą833.  
 
Jednym z moŜliwych powodów, dlaczego szwedzcy wolontariusze wolą wyjazd 
do krajów rozwijających się, jest przekonanie, Ŝe im bogatszy i bardziej 
rozwinięty jest kraj przyjmujący, tym mniejszy wkład moŜe wnieść 

                                                      
827  Europejskie Centrum Wolontariatu, s. 12. 
828  Grosse, s. 30. 
829  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów szwedzkiej Krajowej Komisji ds. MłodzieŜy, 29.1.2010. 
830  Rozmowa z koordynatorem ds. róŜnorodności gminy Jönköping, 29.1.2010. 
831  Grosse, s. 33. 
832  Peace Works, Våra volontärprogrammen, Sztokholm 2010, s. 3. (dzięki uprzejmości Lei Pamperl). 
833  Rozmowa z byłym szwedzkim wolontariuszem EVS w ramach Peace Works na terytoriach 

palestyńskich, 20.4.2010. 
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wolontariusz834. Dlatego teŜ szwedzka agencja krajowa (NA) podejmuje obecnie 
działania, aby wykorzystać ten punkt widzenia i promować pośród szwedzkich 
wolontariuszy EVS i organizacji wysyłających kraje Europy wschodniej oraz 
kraje uczestniczące w programie europejskiego sąsiedztwa jako wariant, który 
naleŜy uwzględnić w ramach pomocy rozwojowej w Europie835. Główną 
motywacją wśród wolontariuszy EVS jest rozwój osobisty i kształcenie 
nieformalne, a zwłaszcza moŜliwość udoskonalenia umiejętności w zakresie 
znajomości języka obcego836. 
 
Motywacją do podjęcia wolontariatu w Szwecji wśród przyjeŜdŜających 
wolontariuszy transgranicznych często są inspiruj ące projekty oraz 
niekłopotliwe procedury administracyjne. Była wolontariusza EVS 
wspomina, Ŝe jako aktywna wolontariuszka w swoim kraju chciała podjąć 
wolontariat w Skandynawii, poniewaŜ słyszała, Ŝe wolontariusze „mieli 
problemy z dokumentami, zezwoleniami i komunikacją [z miejscową ludnością] 
w krajach południowych”. W tym względzie Szwecja nie była dla niej 
rozczarowaniem837. Jako Ŝe Szwecja nie jest ani popularnym krajem 
turystycznym w porównaniu z krajami południowymi, ani – w przeciwieństwie 
do Wielkiej Brytanii, Francji lub Niemiec – nie mówi się tam popularnym 
językiem, przewagą tego kraju są projekty otwarte na wszystkich 
zainteresowanych i dobrze zorganizowane procedury administracyjne, co 
motywuje wolontariuszy przyjeŜdŜających. 
 
Korzyści odnoszone przez wolontariuszy 
Altruistyczne motywy pomocy innym i propagowania celów organizacji 
przyjmującej, które tradycyjnie przewaŜały wśród wolontariuszy 
transgranicznych w Szwecji, zmieniają się: ludzie coraz częściej pytają nie tylko 
o to, co oni mogą zrobić jako wolontariusze, ale takŜe o to, co wolontariat moŜe 
zrobić dla nich838. Indywidualne korzyści odnoszone przez wolontariuszy to 
dojrzałość osobista, lepsza znajomość języka, doświadczenie zawodowe 
i poznanie kultury. 
 
W przypadku Szwecji wyróŜnić moŜna następujące korzyści dla młodych 
wyjeŜdŜających wolontariuszy transgranicznych: nowe punkty widzenia, nowe 
doświadczenia i umiejętności oraz większe poczucie własnej wartości839. 
Byli wolontariusze wspominają, Ŝe ich świadomość kulturowa wzrosła 

                                                      
834  Grosse, s. 25. 
835  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów szwedzkiej Krajowej Komisji ds. MłodzieŜy, 29.1.2010. 
836  Grosse, s. 35. 
837  Była litewska wolontariuszka EVS w Szwecji, 25.3.2010. 
838  Europejskie Centrum Wolontariatu, s. 18. 
839  Rozmowa z koordynatorem ds. róŜnorodności gminy Jönköping, 29.1.2010. 
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w wyniku spotkań z ludźmi z róŜnych środowisk kulturowych i adaptacji do 
róŜnych modeli codziennego Ŝycia, takich jak zarządzanie czasem czy 
tolerancja kulturowa 840. Za przykład moŜe tutaj posłuŜyc była szwedzka 
wolontariuszka EVS w Polsce, która wspomina, Ŝe wspólne mieszkanie 
z trojgiem międzynarodowych wolontariuszy okazało się problematyczne, 
jednak była zdumiona, jak młodzi ludzie nauczyli się unikać konfliktów841. 
Warto zauwaŜyć, Ŝe zwiększona świadomość kulturowa moŜe skutkować 
wzmocnieniem własnej toŜsamości obywatelskiej. Na przykład szwedzki 
wolontariusz pochodzenia imigranckiego, czuł się niejako naznaczony piętnem 
etnicznej odmienności i będąc w Szwecji, nie czuł się Szwedem, ale 
doświadczenie wolontariatu za granicą sprawiło, Ŝe poczuł, iŜ pochodzi ze 
Szwecji i ją reprezentuje842. 
 
Wyniki badania zamówionego przez szwedzką agencję krajową pokazują, Ŝe 
znajomość języka obcego była wymieniana jako główna korzyść wolontariatu 
transgranicznego843. Wszyscy wyjeŜdŜający ze Szwecji wolontariusze 
udoskonalili znajomość języka angielskiego, a niektórzy z nich nauczyli się 
nowego języka. Była szwedzka wolontariuszka EVS w Wielkiej Brytanii 
wspomina, Ŝe jej znajomość angielskiego podnosiła się nawet podczas prac w 
gospodarstwie rolnym844. Język angielski zwykle jest lingua franca wśród 
wolontariuszy z róŜnych krajów, podczas gdy nauka nowego języka zaleŜy od 
stopnia zaangaŜowania w dany projekt ludności miejscowej.  
 
Główne korzyści odnoszone przez wolontariuszy przyjeŜdŜających do Szwecji 
to podniesienie umiejętności społecznych i zawodowych, nowe doświadczenie 
w projektach o charakterze socjalnym oraz praktyczne uŜywanie języka 
obcego. Za przykład moŜe tutaj posłuŜyć były holenderski wolontariusz EVS, 
który wspomina, Ŝe praca w Szwecji przy dwóch projektach dotyczących 
młodzieŜy sprawiała, Ŝe czuł się „uŜyteczny i szczęśliwy” w kaŜdym z tych 
projektów, mimo trudności z integracją ze społecznością przyjmującą845. Była 
litewska wolontariuszka EVS poszukiwała projektów związanych z pracą 

                                                      
840  Ungdomsstyrelsen, Tre år med EU-programmet Ungdom: En studie kring programmets effekter åren 

2000–2003, Sztokholm Ungdomsstyrelsens skrifter 2003, s. 30. Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e58a001ca0d101001ccab9b30040/US_sk
rifter_7_2003.pdf. 

841  Amanda Holmberg, Tva manader i polen. Wpis na blogu z 14.3.2007, 
http://amandaholmberg.myevs.net/ [dostęp: 3.4.2010]. 

842  Ungdomsstyrelsen, Tre år med EU-programmet Ungdom: En studie kring programmets effekter åren 
2000–2003, s. 33. 

843  Ibid, s. 29. 
844  Kumulus, Europeisk volontärtjänst: Mot nya aventyr, Kalmar: Regionförbundet i Kalmar län, s. 26–27. 

Dostępne w internecie pod adresem: 
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/International/Projects/EVS/EVSbok_web.pdf. 

845  Albert Meijer, The last weeks [Ostatnie tygodnie]. Wpis na blogu z 13.7.2007, http://albert.myevs.net/ 
[dostęp: 3.4.2010]. 
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z młodzieŜą i wybrała projekt w Szwecji, który w rezultacie przyniósł wiele 
korzyści dla jej rozwoju społecznego i zawodowego846. Obojgu wolontariuszom 
zaproponowano takŜe kurs języka szwedzkiego, ale szanse nauczenia się języka 
zaleŜały od czasu trwania wolontariatu i typu podejmowanych prac. 12 miesięcy 
wolontariatu były wystarczającym czasem dla litewskiej wolontariuszki na 
opanowanie szwedzkiego i uczynienie z tego atutu w przyszłej karierze we 
własnym kraju847. 
 
Uznawanie umiejętności 
Uznawanie umiejętności nabytych w ramach wolontariatu jest w Szwecji na 
raczej zaawansowanym i zdecentralizowanym poziomie. W roku 2000, przed 
Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, rząd zobowiązał szwedzką Krajową 
Komisję ds. MłodzieŜy do przeanalizowania metod usprawniania nieformalnego 
uczenia się i kształcenia pozaformalnego w ramach organizacji 
młodzieŜowych848. Celem było opracowanie metod zatwierdzania kompetencji 
nabytych poza systemem kształcenia formalnego. Uzgodniono jednak, Ŝe 
zmuszanie organizacji pozarządowych do uczestnictwa w jakimkolwiek 
formalnym systemie zatwierdzania byłoby sprzeczne z zasadami ich działania, 
a co za tym idzie mogłoby mieć niekorzystny wpływ. Dlatego teŜ proces 
opracowywania mechanizmów uznawania został zdecentralizowany: zamiast 
pozostawić to zadanie instytucjom państwowym, przekazano dotacje 
organizacjom pozarządowym, aby mogły one opracować narzędzia na rzecz 
uznawania umiejętności. 
 
Za przykład moŜe słuŜyć metoda ELD  (Doświadczenie, Kształcenie, Opis) 
opracowana przez Szwedzki Ośrodek Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy 
(CIU). Została stworzona w 2006 r. celem pomocy uczestnikom 
międzynarodowych wymian młodzieŜy w połączeniu doświadczeń 
z kompetencjami849. Jak dotąd jest to zapewne najbardziej kompleksowa metoda 
uznawania umiejętności nabytych przez wolontariuszy w Szwecji. Metoda ELD 
jest w szczególny sposób przystosowana do pracy wolontariackiej, a jej 
zwieńczeniem jest końcowy certyfikat850. Metoda ELD opiera się na 
sporządzonym przez uczestnika opisie (w dowolnej formie) sytuacji, które 

                                                      
846  Była litewska wolontariuszka EVS w Szwecji, 25.3.2010. 
847  Ibid. 
848  Wydział Polityki ds. MłodzieŜy w Ministerstwie Integracji i Równouprawnienia, Sprawozdanie 

krajowe z realizacji wspólnych załoŜeń dotyczących działalności wolontariackiej młodych osób, 
Sztokholm 2007, s. 13, http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/08/55/74/781c8944.pdf [dostęp: 
18.11.2009].  

849  Szwedzki Ośrodek Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy (CIU), Recognition of informal learning 
[Uznawanie nieformalnego uczenia sie], Sztokholm 2010, http://www.ciu.se/in-english/what-skills-are-
learned-by-international-experience/ [dostęp: 10.4.2010]. 

850  Urzędnik ds. uznawania nieformalnego uczenia się (ELD) przy Szwedzkim Ośrodku Międzynarodowej 
Wymiany MłodzieŜy (CIU) i autor metody ELD, 26.5.2010. 
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pojawiły się podczas realizacji projektu, wraz z zasugerowaniem umiejętności, 
wiedzy lub postaw, które zostały wykorzystane w tych sytuacjach. 
Udokumentowane sytuacje są przedmiotem regularnych dyskusji z opiekunem 
specjalnie wyszkolonym w metodzie ELD. CIU opracowało takŜe wzór 
modelowej rozmowy zawierający zestaw pytań pomagających przeprowadzić 
dyskusję. Ostatnim etapem jest napisanie przez opiekuna listu kompetencyjnego 
opisującego działania, podczas których zaprezentowana została dana 
umiejętność851. Metoda ELD stosowana jest zarówno w odniesieniu do 
międzynarodowych wolontariuszy CIU, jak i w szkołach przy doradztwie 
zawodowym, edukacji powszechnej, międzynarodowej pracy na rzecz rozwoju 
i w innych organizacjach. Zgodnie z danymi z maja 2010 r. blisko 500 
wolontariuszy transgranicznych skorzystało z metody ELD, by potwierdzić 
umiejętności nabyte w sektorze wolontariatu, a co najmniej 300 osób posłuŜyło 
się tą metodą poza sektorem wolontariatu w Szwecji852. 
 
Wpływ na społeczeństwo 
Szwedzkie gminy i inne organy publiczne postrzegają wolontariat 
transgraniczny jako inwestycję o wysokiej stopie zwrotu853. Indywidualne 
korzyści uzyskane przez personel i członków, takie jak kształtowanie 
toŜsamości, zwiększona świadomość kulturowa, podniesienie umiejętności 
społecznych i zawodowych, przyczyniają się do rozwoju organizacji, a takŜe 
społeczności.  
 
Wielu młodych Szwedów wybiera wolontariat transgraniczny jako sposób 
osobistego rozwoju i drogę w kierunku świadomych decyzji dotyczących ich 
przyszłości. W rezultacie ich wybory dotyczące formalnego kształcenia 
policealnego są bardziej świadome854. Instytucje edukacyjne oraz całe 
społeczeństwo odnoszą zatem korzyść z bardziej dojrzałych 
i zmotywowanych studentów. 
 
Osobiste doświadczenie wolontariatu ma szansę przekształcić się w zmianę 
natury organizacyjnej oraz w rozwój. Na przykład 30% wolontariuszy 
programu Peace Works aktywnie angaŜuje się działania organizacji po 
zakończeniu okresu wymiany855. Czasami indywidualne doświadczenie 
wolontariatu skutkuje partnerstwem pomiędzy organizacją wysyłającą 
a przyjmują. 
 
                                                      
851  Szwedzki Ośrodek Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy (CIU), Recognition of informal learning 

[Uznawanie nieformalnego uczenia się]. 
852  Dane dostarczone przez Szwedzki Ośrodek Międzynarodowej Wymiany MłodzieŜy (CIU). 
853  Rozmowa z koordynatorem ds. róŜnorodności gminy Jönköping, 29.1.2010. 
854  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów szwedzkiej Krajowej Komisji ds. MłodzieŜy, 29.1.2010. 
855  Peace Works, s. 4. 
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Wolontariat transgraniczny moŜe zwiększyć napływ specjalistów do kraju 
przyjmującego i ułatwić inne formy mobilności transgranicznej. Według 
byłego wolontariusza EVS w Szwecji, niektórzy wolontariusze byli pod 
wraŜeniem sprzyjających warunków dla wolontariatu i rozwaŜali moŜliwość 
pozostania w kraju na dłuŜej. Część z nich ubiegała się o miejsca na szwedzkich 
uniwersytetach, a inni poszukiwali zatrudnienia856.  
 
Przeszkody 
Przeszkody dla wolontariatu transgranicznego w Szwecji mają te same korzenie: 
niejasny status prawny wolontariuszy, co oznacza brak zabezpieczeń 
społeczno-ekonomicznych dla młodzieŜy857. Wolontariuszy wyjeŜdŜających 
zniechęcać moŜe zagroŜenie „wypadnięciem” ze szwedzkiego system 
zabezpieczeń społecznych858. W przypadku osoby bezrobotnej wolontariat 
transgraniczny moŜe prowadzić do utraty uprawnień do zasiłku, poniewaŜ 
przepisy w zakresie bezrobocia wymagają nieustannego poszukiwania pracy 
i realizacji indywidualnego planu powrotu do zatrudnienia859. Osoby przebywające 
na długoterminowych zwolnieniach chorobowych naraŜone są na ryzyko utraty 
świadczeń w przypadku podjęcia działalności wolontariackiej, aczkolwiek osoby 
z całkowitą niezdolnością lub z bardzo ograniczoną zdolnością do pracy nie tracą 
świadczeń, nawet jeśli bez względu na okoliczności wykorzystają swoje 
ograniczone moŜliwości do działań w sektorze wolontariatu860. 
 
Rozczarowanie wolontariatem transgranicznym moŜe stanowić przeszkodę dla 
dalszego zaangaŜowania młodzieŜy w działania wolontariackie. Na przykład 
szwedzka wolontariuszka wspomina, Ŝe zakres jej obowiązków w ramach pracy 
z młodzieŜą wykluczoną społecznie nie pozwalał jej na wniesienie Ŝadnego 
istotnego wkładu861. Inna wolontariuszka musiała pracować dla rodzin 
pracowników organizacji, co wzbudziło w niej wątpliwości co do celu wymiany 
wolontariackiej862. Przytoczone relacje, mimo Ŝe nie są w Ŝadnej mierze 
reprezentatywne dla wszystkich szwedzkich wolontariuszy, odzwierciedlają 
róŜnice w oczekiwaniach i sposobach postrzegania wolontariatu między 
szwedzką młodzieŜą a organizacjami przyjmującymi. 
 
Podobnie bariera j ęzykowa w nieangielskojęzycznych krajach i dla 
nieangielskojęzycznych wolontariuszy stanowi przeszkodę dla pełnego 
                                                      
856  Była litewska wolontariuszka EVS w Szwecji, 25.3.2010. 
857  Grosse, s. 44. 
858  Rozmowa z pracownikiem ds. projektów szwedzkiej Krajowej Komisji ds. MłodzieŜy, 29.1.2010. 
859  Lagen om Arbetslöshetsförsärkring. 
860  Europejskie Centrum Wolontariatu, s. 22. 
861  Amanda Holmberg. 
862  Sanna Hallgren (była szwedzka wolontariuszka EVS we Włoszech), Vad àr en volontàr?. Wpis na 

blogu z 23.4.2007, http://sannahallgren.myevs.net/ [dostęp: 3.4.2010]. 
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uczestnictwa w samym projekcie i w Ŝyciu społecznym. Była szwedzka 
wolontariuszka EVS wspomina, Ŝe zagraniczni wolontariusze byli sfrustrowani 
swą niemoŜnością komunikacji z młodzieŜą, z którą pracowali w Polsce863. 
PrzezwycięŜyli jednak ten problem za pomocą programu dla wolontariuszy Big 
Brother. Z kolei brak podobnego programu w Szwecji doprowadził byłego 
łotewskiego wolontariusza EVS do stwierdzenia, Ŝe niemoŜność komunikacji w 
miejscowym języku skazała go na wykluczenie społecznie wewnątrz 
społeczności przyjmującej864. 
 
Trudne procedury ubiegania się o status organizacji wolontariatu europejskiego 
mogą być przeszkodą dla nowych organizacji w rozpoczęciu działalności 
w sektorze wolontariatu transgranicznego w Europie, podczas gdy duŜe 
organizacje o ugruntowanej pozycji zgromadziły juŜ niezbędne umiejętności865. 
Ponadto funkcjonowanie w oparciu o sieci partnerstw moŜe tworzyć trudności 
w przystępowaniu do programu dla nowych organizacji pozarządowych. 
ZaleŜność organizacji wysyłających i przyjmujących wolontariuszy od lokalnego 
sektora publicznego stanowi zagroŜenie dla trwałości ich projektów. Były 
holenderski wolontariusz w Szwecji pisze o swojej frustracji podczas projektu 
informacyjnego dla bezrobotnej młodzieŜy, który zakończył się przedwcześnie ze 
względu na zmianę rządu i jego priorytetów866.  
 
Wnioski 
Cechą wyróŜniającą krajowy i transgraniczny wolontariat w Szwecji jest jego 
zdecentralizowany i w duŜej mierze nieuregulowany charakter. Wolontariat 
włączony jest w ramy polityk krajowych i nie istnieją Ŝadne szczególne przepisy 
definiujące status prawny wolontariuszy lub regulujące działalność 
pozarządową. Wolontariusze transgraniczni, mimo braku przewidzianych dla 
nich zabezpieczeń społeczno-ekonomicznych, znajdują się pod opieką 
organizacji wysyłających i przyjmujących.  
 
W Szwecji dominuje punkt widzenia postrzegający wolontariat transgraniczny 
jako altruistyczną pomoc dla ludzi w potrzebie, zwłaszcza w krajach mniej 
rozwiniętych. Dlatego teŜ młodzi szwedzcy wolontariusze, jeśli tylko ich na to 
stać, wolą wyjeŜdŜać do krajów leŜących poza Europą. Propagowane przez 
wolontariat europejski postrzeganie wolontariatu jako kształcenia takŜe staje się 
coraz bardziej popularne, a młodzieŜ wybiera wolontariat transgraniczny celem 
podniesienia poziomu swych umiejętności językowych, zdobycia doświadczenia 
społecznego i zawodowego oraz zwiększenia stopnia świadomości kulturowej. 
                                                      
863  Amanda Holmberg. 
864  Vilis Bruveris, How to get along with Swedes [Jak dogadać się ze Szwedami]. Wpis na blogu z 19.4.2007, 

http://vilisb.myevs.net/archive/2007/04/19/909-How_to_get_along_with_Swedes.html [dostęp: 3.4.2010]. 
865  Rozmowa z koordynatorem ds. róŜnorodności gminy Jönköping, 29.1.2010. 
866  Albert Meijer. 
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Opracowano narzędzia słuŜące uznawaniu umiejętności i kompetencji nabytych 
w ramach wolontariatu, aby zlikwidować lukę pomiędzy doświadczeniami 
wolontariuszy a ich kompetencjami. 
 
Szwecja jest atrakcyjnym krajem docelowym dla przyjeŜdŜających wolontariuszy 
ze względu na swój otwarty charakter i bezproblemowe procedury 
administracyjne, a takŜe ze względu na projekty w obszarze pracy socjalnej. 
Wolontariuszom przybywającym na dłuŜszy okres proponuje się kursy języka 
szwedzkiego, aczkolwiek stopień integracji ze społeczeństwem przyjmującym 
zaleŜy od typu wykonywanej pracy i znajomości języka angielskiego.  
 
Społeczno-ekonomiczny profil młodych szwedzkich wolontariuszy 
transgranicznych wskazuje, Ŝe wolontariat transgraniczny nie jest dostępny dla 
młodzieŜy znajdującej się w trudniejszej sytuacji. Dlatego teŜ propagowanie 
europejskiego wolontariatu transgranicznego wśród róŜnych grup docelowych 
ciągle wymaga inwestycji i, co istotniejsze, właściwej informacji o róŜnych 
dostępnych projektach. 
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