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Uwagi Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do projektu Programu 

wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego                                  

„Korpus solidarności” 

 

1. Definicje:  

1.1. Niezwykle użyteczny punkt, wskazujący jak rozumieć należy kluczowe pojęcia, którymi 

posługuje się Program. 

 

2. Elementy diagnozy sytuacji wolontariatu w Polsce: 

2.1. Diagnoza dość wyczerpująca, bazująca na różnych, choć niekiedy dość odległych w 

czasie, danych. 

2.2. Razi natomiast przeklejenie niektórych wykresów z danych źródłowych, i to jeszcze w 

języku angielskim, co nie powinno mieć miejsca w Programie krajowym. 

2.3. Istotne jest także, że w oparciu o analizę przytoczonych danych zostały przedstawione 

wnioski, trafnie obrazujące sytuację wolontariatu w Polsce. 

 

3. Cele Programu: 

3.1. Cele Programu zostały określone klarownie, są użyteczne i logicznie powiązane z 

wnioskami z diagnozy. 

3.2. Warto jednak przeanalizować sformułowanie celów operacyjnych, aby bardziej odnosiły 

się do rezultatów Programu, trwałej zmiany, którą one przynoszą, a nie, tak jak obecnie, 

głównie do jego produktów. 

 

4. Grupy docelowe Programu:  

4.1. Podstawowe grupy docelowe zostały trafnie określone, zarówno z punktu widzenia 

spójności wewnętrznej Programu, jak i adekwatności do realnych potrzeb obywateli. 

4.2. Opis począwszy od pkt 5.1. nie jest opisem grup docelowych, a sposobu realizacji 

Programu, stąd też powinien być wydzielony do osobnej części tak zatytułowanej. 

4.3. W części poświęconej opisowi Programu zostały przedstawione najważniejsze kierunki 

interwencji adresowane do kluczowych odbiorców. Wydają się one trafne, adekwatne do 
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celów Programu, choć z uwagi na ich operacyjnych charakter powinny zostać opisane 

nieco bardziej szczegółowo. Przykład: jeśli chodzi o wsparcie Programu dla 

wolontariuszy, a oni są przecież głównym jego beneficjentem, to sprowadza się ono do 

zdania ”wspieranie wolontariuszy w trudnych sytuacjach związanych z ich aktywnością, 

pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju wolontariackiego”. To stanowczo zbyt lakoniczny 

opis interwencji. 

4.4. Podstawową wątpliwość budzi sam sposób realizacji Programu, który tworzy z 

Narodowego Instytutu Wolności organizatora wolontariatu w ramach „Korpusu 

Solidarności”. Nie wydaje się to zasadne. Po pierwsze jest niezgodne z konstytucyjną 

zasadą pomocniczości, po drugie trwałe relacje wolontariackie tworzą się oddolnie, 

pomiędzy lokalnym organizatorem wolontariatu, wolontariuszem i jego podopiecznymi, a 

nie na poziomie krajowym. Dlatego wsparcie w ramach przewidzianych w Programie 

kierunków interwencji powinno być skierowane lokalnie, a nie centralizowane w ramach 

NIW. Państwo może tworzyć standardy świadczenia usług wolontariackich wymagane 

przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych czy też promować wolontariat, nie 

powinno natomiast wyręczać obywateli w jego organizowaniu. 

 

5. Spodziewane efekty Programu, rezultaty, wskaźniki: 

5.1. Efekty i wskaźniki ich osiągnięcia wydają się adekwatne do zakładanych celów. 

5.2. Rezultaty są natomiast opisane dość ogólnikowo i nie do końca klarownie. 

5.3. Bez bardziej szczegółowego opisu interwencji przewidzianych w Programie trudno 

natomiast ocenić realność wartości proponowanych wskaźników, choć biorąc pod uwagę 

kwoty przewidziane na realizację Programu, można mieć obawy, czy te wartości nie są 

zbyt optymistyczne. 

 

6. Badania wolontariatu: 

6.1. Trafnie przewidziano w Programie prowadzenie cyklicznych i kompleksowych badań 

wolontariatu, choć nie wydaje się uzasadnione wyróżnianie tego punktu, powinien on być 

uwzględniony jako istotnym element monitoringu i ewaluacji Programu. 

 

7. Harmonogram:  
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7.1. Harmonogram powinien być elementem części opisującej sposób realizacji Programu. 

7.2. Przedstawiony harmonogram jest ogólny i trudny do oceny w związku z ogólnie 

opisanymi działaniami Programu. 

 

8. Budżet Programu: 

8.1. Przedstawiony budżet jest bardzo ogólny, trudno go ocenić nie znając szczegółowo 

działań przewidzianych w Programie. 

8.2. Jednak patrząc pobieżnie na zaplanowane wydatki i spodziewane rezultaty można mieć 

wątpliwości, co do skuteczności i jakości działań zaplanowanych w Programie. Przykład: 

z przedstawionych danych wynika, że w całym dwunastoletnim Programie, wolontariusz 

otrzyma wsparcie średnio w wysokości 544,5 złotych, co raczej wydaje się kwotą 

symboliczną, a nie zapewniającą realną pomoc doradczą czy szkoleniową.  

8.3. Koszty obsługi Programu stanowią 15% jego całkowitych wydatków, co może budzić 

wątpliwości, ale trudno je zweryfikować bez informacji, jakie działania złożą się na 

obsługę Programu. 

 

9. Zarządzanie Programem:  

9.1. W tej części dość szczegółowo opisana jest struktura zarządzania umiejscowiona w NIW, 

brakuje natomiast informacji, kto Program będzie realizował. Są to kluczowe informacje, 

bo duża część zaplanowanych działań to szkolenia i doradztwo, które muszą być 

prowadzone przez profesjonalistów, na dodatek w masowej skali. Brak przemyślenia i 

opisania tego aspektu może okazać się w praktyce „wąskim gardłem” w realizacji 

Programu.  

9.2. W opisie mowa jest jedynie ogólnie o partnerach w realizacji Programu, ale nie wiadomo, 

kto to ma być, ilu ma być tych partnerów, jakie będą ich zadania i w jaki sposób będą 

wyłaniani. 

 

10. Monitoring i ewaluacja Programu: 

10.1. Opis monitoringu i ewaluacji jest zbyt ogólny, nie wiadomo dokładnie, co będzie 

monitorowane i oceniane, jakie będą kryteria oceny, kto będzie przeprowadzał 
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monitoring i ewaluację (a nie nimi zarządzał), kiedy będą prowadzone ewaluacje 

realizacji Programu. 

10.2. Brakuje także informacji o tym, jakie będą produkty procesu monitorowania i ewaluacji 

(np. raporty). Istotne jest zapisanie, aby były one dostępne publicznie. 

10.3. Aby nie dublować działań wspomniane wcześniej w Programie badania wolontariatu 

powinny być elementem ewaluacji realizacji Programu. 

 

Warszawa, 2 lipca 2018 r. 

Opracował: Tomasz Schimanek 

 


