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Wstęp 
 

Ilekroć bywałam na festiwalach filmowych, zawsze zastanawiała mnie motywacja 

wolontariuszy do pracy przy tego rodzaju wydarzeniach. Część pobudek można zidentyfikować 

intuicyjnie. Należą do nich: chęć zaliczenia praktyk studenckich, zetknięcia z kulturą filmową bez 

konieczności wnoszenia opłat, współudział w tworzeniu dużego przedsięwzięcia kulturalnego, zdobycie 

doświadczenia, poznanie nowych ludzi, czy bliskość środowiska filmowo-celebryckiego. Jednak 

istnienie tych zachęt tylko częściowo tłumaczy obecność takich wolontariuszy, którzy pracują przy 

danym projekcie przez wiele lat, decydując się na poświęcenia zarówno finansowe (np. samodzielnie 

pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania), jak i pozafinansowe (np. biorą urlop w pracy, by móc 

działać wolontaryjnie). Tacy ochotnicy bywają nie tylko na dużych i prestiżowych wydarzeniach, 

ale także na kameralnych imprezach kulturalnych, odbywających się w mniejszych miejscowościach. 

Jakie są zatem najistotniejsze czynniki skłaniające ludzi do przemierzania wielu kilometrów, by podjąć 

pracę, która nie przynosi korzyści materialnych, a często nawet wymaga zainwestowania w to własnych 

środków? Jak sprawić, by nasze wydarzenie było właśnie tym, na które wolontariusze chcą przyjechać? 

Niezależnie od tego, jakie pobudki kierują osobami zgłaszającymi się do wolontariatu, 

to organizator wydarzenia jest odpowiedzialny za to, by spędziły one czas w sposób efektywny  

i satysfakcjonujący. Wolontariusze to grupa, która często stanowi nie tylko jeden  

z najważniejszych i najliczebniejszych zespołów tworzących przedsięwzięcie kulturalne, ale przede 

wszystkim mająca ogromny wpływ na jego przebieg i wizerunek. Warto zatem spojrzeć na wolontariat 

szerzej, w kontekście podejmowanej współpracy, jej wydajności i obustronnego zadowolenia. Mając 

za sobą dobry zespół wolontariuszy, możemy zdziałać więcej, lepiej, bardziej. Dobry zespół 

wolontariuszy bywa warunkiem niezbędnym dla sukcesu całego festiwalu. 

Wróćmy zatem do kluczowego pytania niniejszego opracowania: Co zrobić, by wolontariusze 

chcieli brać udział w naszym wydarzeniu? Aby znaleźć dobrą odpowiedź, należy odpowiedzieć 

na pytania pomocnicze: Jak zorganizować interesujący i dobrze funkcjonujący wolontariat? Jak zadbać 

o wolontariuszy i sprawić, by czuli się docenieni? Co cenią wolontariusze i na co należy zwracać uwagę 

we współpracy? A także: Jak sprawić, by wolontariusze chcieli na dane wydarzenie wracać? 

Niniejsze opracowanie gromadzi wnioski z doświadczeń i praktyk osób pracujących  

z wolontariuszami zarówno przy małych, jak i dużych przedsięwzięciach kulturalnych. Zebrana tu 

wiedza będzie zestawiona z opiniami wolontariuszy, którzy uczestniczą w takich wydarzeniach 

i przechodzą przez wszystkie etapy współpracy – od rekrutacji do zakończenia imprezy. Dla dopełnienia 
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obrazu, praca będzie zawierała także opinie specjalistów – osób od wielu lat związanych z instytucjami 

szkolącymi wolontariuszy i wspierającymi organizacje, które z wolontariuszami współpracują lub chcą 

współpracować. Swoją wiedzą podzieliła się ze mną Elżbieta Baranowska-Pytko – koordynator 

projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz Barbara Rogalska i Antoni 

Morawski, którzy należą do zespołu realizującego projekt „Ochotnicy warszawscy”1. Niezwykle duży 

wkład w realizację niniejszego opracowania miał także Maciej Dominiak ze Stowarzyszenia 

FILMFORUM oraz Dorota Kozłowska-Woźniak z Instytutu Kosmopolis. W swojej pracy będę także 

wykorzystywać własne obserwacje, których dokonałam zarówno z perspektywy organizatora, 

jak i wolontariusza. Od pięciu lat pracuję przy wydarzeniach kulturalnych (głównie festiwalach 

filmowych), gdzie zdobyłam wiedzę praktyczną z zakresu współpracy z wolontariuszami. Mam za sobą 

także doświadczenie w postaci pracy jako wolontariusz przy wydarzeniach kulturalnych. 

Najważniejszym elementem niniejszego opracowania będą zgromadzone w formie wywiadów opinie 

i obserwacje wolontariuszy dotyczące organizacji wydarzeń, na których działali oraz praktyk 

stosowanych przez instytucje i osoby, z którymi mieli podczas tych wydarzeń styczność.  

Badania były prowadzone i rejestrowane w formie audiowizualnej podczas sześciu festiwali 

filmowych od lipca do listopada 2019 roku: 

 

                                                             

1 projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany jest przez m.st. Warszawa 
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Niniejsza praca stanowi zatem spis wniosków wynikających z badań własnych. 

Jej uzupełnieniem jest wideo-esej, stanowiący zbiór nagranych rozmów.  

Mam nadzieję, że zgromadzone materiały będą stanowić ważny wkład w wiedzę  

o procesach, znaczeniu i wartościach, jakie płyną z wolontariatu. Chociaż praktyki stosowane w pracy 

z wolontariuszami, o których będzie tu mowa, dotyczą głównie wąskiej grupy wydarzeń kulturalnych, 

jakimi są festiwale filmowe, to w pewnych kwestiach mogą okazać się przydatne i uniwersalne podczas 

planowania imprez kulturalnych związanych z innymi dyscyplinami sztuki.  

 

 

Początek drogi – planowanie i rekrutacja 
 

Jakie są korzyści z wolontariatu?  

 

Osoby zgłaszające się na wolontariat wiążą z nim pewne oczekiwania. Wielu wolontariuszy 

działa misyjnie i zaspokaja w ten sposób potrzebę niesienia pomocy innym. Nie oznacza to jednak, 

że nie oczekują innych korzyści. Wolontariat zazwyczaj stanowi środek na drodze do jakiegoś celu. 

Chociaż czynniki, dla których ludzie angażują się w pracę wolontariacką są różne, to jednak sposób jej 

organizacji i realizacji może znacząco wpłynąć na spełnienie oczekiwań ochotników. Analiza 

wywiadów przeprowadzonych podczas wydarzeń kulturalnych pozwoliła mi na zebranie wiedzy o tych 

oczekiwaniach wprost u źródła - od wolontariuszy.  

Duża grupa wolontariuszy, biorąca udział w takich wydarzeniach to osoby, które chcą wiązać 

swoją przyszłość z pracą w sektorach związanych z kulturą, o czym świadczą takie opinie jak: 

„interesuję się też filmem, być może chciałabym związać z tym swoją przyszłość” 2. Często są to 

uczniowie bądź studenci kierunków humanistycznych (dziennikarstwo, filmoznawstwo), a także 

studenci szkół filmowych i artystycznych: 

 „wybrałem kierunek studiów - wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - co też 

pchnęło mnie do tego, by uczestniczyć w festiwalu od tej strony bardziej technicznej”3, 

 „wielu z nich to są maturzyści, maturzyści idący na kierunki związane z kulturą, 

organizacją eventów i tym podobnych, dziennikarstwa często, kulturoznawstwa 

i bardzo dużo jest też studentów z takich właśnie kierunków, i oni często przychodzą 

                                                             

2  wywiad, wolontariusz - Malwina L., KAMERALNE LATO 

3  wywiad, wolontariusz - Igor D., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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już zmotywowani […] dla nich wziąć udział w tak dużej imprezie to jest po prostu sama 

radość”4. 

Wolontariat daje możliwość zdobycia doświadczenia organizacyjnego w realizacji projektów 

i wydarzeń kulturalnych takich jak festiwal filmowy: 

 „chcę trochę dotknąć tego, jak wygląda ta praca nad festiwalem, nad Octopusem od 

środka […] zerknąć jak to wygląda z tej strony organizacyjnej”5, 

 „chciałem szczerze powiedziawszy zobaczyć, jak to wygląda tu w Olsztynie, mieście 

w którym studiuję, tworzenie festiwalu filmowego od podszewki”6, 

 „poznanie festiwalu od podszewki, to znaczy zobaczenie jak to jest od tej drugiej 

strony”7. 

Działanie przy takich wydarzeniach stanowi często przygotowanie do rozpoczęcia pierwszej 

pracy w sektorach kultury. Wolontariat daje nie tylko możliwość zaznajomienia się z praktyką 

organizacyjną takich wydarzeń, ale pomaga w głębszym poznaniu środowiska, które je tworzy, o czym 

świadczą takie opinie, jak: 

 „wolontariat dla mnie jest szansą na zdobycie doświadczeń, których nie zdobyłbym 

będąc zwyczajnym widzem festiwalu […] szansa na porozmawianie ze wszystkimi 

gośćmi festiwalu niezależnie od tego czy są sławni, czy po prostu przychodzili 

po gazetę, na temat kina, przez co doświadczam różnych zdań, różnych opinii, różnych 

doświadczeń kina ze wszystkich stron”8. 

Realizując taki projekt, wolontariusz ma większa szansę na wzrost swojego kapitału relacyjnego 

o kontakty, które mogą pomóc mu na dalszych etapach rozwijania swojej kariery. To właśnie możliwość 

poznawania nowych, związanych z branżą ludzi, jest jedną z najczęściej wymienianych zalet płynących 

z działania przy takich wydarzeniach:  

                                                             

4  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

5  wywiad, wolontariusz - Karolina M., Octopus Film Festival 

6  wywiad, wolontariusz - Jakub J., WAMA Film Festival 

7  wywiad, wolontariusz - Mikołaj S., CINEMAFORUM 

8  wywiad, wolontariusz - Igor D., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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 „najważniejsze jest to, żeby poznawać ciekawych ludzi, których raczej nie będę mieć 

okazji poznać w takiej ilości w innych miejscach”9. 

Dodatkowo, po odbyciu takiej praktyki, można ją śmiało umieścić w CV, jako jeden  

z punktów doświadczenia zawodowego. Część wydarzeń stanowi dla wolontariuszy tylko pierwszy etap 

na drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu. Niejednokrotnie współpraca w danym wydarzeniu 

służy jako doświadczenie potencjalnie umożliwiające udział w wolontariacie przy innym, bardziej 

prestiżowym przedsięwzięciu: 

 „chciałem mieć coś w CV, żeby łatwiej się na przykład dostać na Sputnik, albo na Pięć 

Smaków, to znaczy na jakikolwiek inny festiwal filmowy, bo ja do tej pory nie miałem 

w czymś takim doświadczenia”10, 

 „w zeszłym roku też była dziewczyna, która chciała zostać wolontariuszką  

i została na Kameralnym Lecie, ponieważ chciała zostać potem wolontariuszką 

na Nowych Horyzontach”11.  

Udział w wolontariacie cieszy się zainteresowaniem również u osób, które choć nie wiążą 

z kulturą swojej przyszłości, to w mniejszym bądź większym stopniu interesują się tą tematyką 

i podchodzą do zagadnienia hobbystycznie. W takich przypadkach głównym czynnikiem motywującym 

do działania jest np. możliwość zetknięcia ze sztuką filmową: 

 „zawdzięczam to mojemu kumplowi, który podbiegł do mnie jeszcze w liceum 

i powiedział - patrz, patrz, jak będziemy robić wolontariat, to będziemy mogli obejrzeć 

trzydzieści pięć filmów za darmo”12. 

Powyższa motywacja pojawia się przede wszystkim przy festiwalach z płatną akredytacją 

(Octopus Film Festival, Nowe Horyzonty, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych). Możliwość 

oglądania filmów to jeden z podstawowych przywilejów, jakie festiwale zapewniają wolontariuszom. 

Z kolei w przypadku imprez z bezpłatną akredytacją, większe znaczenie ma dostęp do innych punktów 

programu, jak np. spotkania z przedstawicielami branży: 

 „głównie tu chodzi o kontakt z widzem, o kontakt na linii twórca-organizatorzy”13. 

                                                             

9  wywiad, wolontariusz - Kinga S., Nowe Horyzonty 

10  wywiad, wolontariusz - Mikołaj S., CINEMAFORUM 

11  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 

12  wywiad, wolontariusz - Julia N., Nowe Horyzonty 

13  wywiad, wolontariusz - Jakub J., WAMA Film Festival 
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Planując harmonogram pracy wolontariuszy, warto mieć zatem na uwadze czas wolny, który 

powinien umożliwiać im korzystanie z oferty wydarzenia: 

 „mamy tak skonstruowany system pracy tutaj, żeby przez pół dnia pomagać  

w danym, konkretnym dziale, a drugie pół mieć wolne by z tych filmów korzystać”14. 

Czasami wolontariusze to również osoby w niewielkim stopniu związane z tematyką 

wydarzenia. Zdarzało się, że dopiero pracując przy danym przedsięwzięciu, poznawały  

i angażowały się w zagadnienie. W takich sytuacjach niejednokrotnie wolontariat mógł być sposobem 

na odpoczynek od regularnych obowiązków. Przykładem mogą być wolontariusze Festiwalu Polskich 

Filmów Fabularnych: Tycjan i Łukasz od pięciu lat angażują się w prace przy festiwalu, każdorazowo 

biorąc urlop w swoich stałych miejscach zatrudnienia: 

 „biorę co roku urlop, szef już wie, planujemy to w styczniu, także ja we wrześniu 

znikam na tydzień, nie ma mnie dla nikogo, jestem tylko tutaj”15, 

 „co roku biorę urlop, przyjeżdżam na festiwal, odpoczywam, tak jak prawie każdy 

wolontariusz pracujący, bierze sobie w tym czasie urlop z pracy bo to mu sprawia tak 

myślę przyjemność”16. 

Wolontariat to także sposób na urozmaicenie codzienności: 

 „mam czas, lubię chodzić do kina, więc pomyślałam, że dlaczego mam się nie 

sprawdzić […] stwierdziłam, że to jest fajna przygoda i jakieś doświadczenie 

dodatkowe”17. 

Takie działania są zatem również możliwością do spróbowania swoich sił na nowej 

płaszczyźnie. 

Czynniki najczęściej przypisywane poszczególnym grupom, mogą oczywiście dotyczyć 

każdego z wolontariuszy, niezależnie od jego wykształcenia, zawodu, czy zainteresowań. Duża część 

wymienianych korzyści, jakie mogą płynąć z wolontariatu, pojawia się w każdej z tych grup i zależy 

od indywidualnych potrzeb, a także cech charakteru i osobowości – chociażby chęć zdobywania nowych 

                                                             

14  wywiad, koordynator - Marek Ł., Nowe Horyzonty 

15  wywiad, wolontariusz - Łukasz P., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

16  wywiad, wolontariusz - Tycjan, N., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

17  wywiad, wolontariusz - Iwona S., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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kompetencji, rozwijania się, czy stawiania sobie nowych wyzwań. Jak nieraz podkreślają, uczą się 

działania w zespole: 

 „współpracy z innymi ludźmi”18, 

 „no na pewno takiej też trochę pracy w grupie, no bo jednak jesteśmy taką ekipą 

wolontariuszy, którzy jakoś tam sobie gdzieś tam muszą pomagać”19.  

Wolontariat może być także drogą do lepszego poznania siebie („przede wszystkim sprawdzam 

siebie […] odnajdywanie siebie w tym wszystkim jest super pozytywne”20). To okazja dla ochotnika, 

by wysondować, jakie są jego mocne i słabe strony oraz sprawdzić, w czym się realizuje oraz co sprawia 

mu przyjemność.  

Istotnym czynnikiem bywa także pragnienie zetknięcia się ze środowiskiem celebryckim. 

Czasem motywacją może być chęć poznania konkretnej osoby związanej z wydarzeniem bądź branżą: 

 „pierwszorzędną motywacją do tego, żeby tu przyjść, to było tak naprawdę spotkać się 

z Panem Hoffmanem”21, 

 „na festiwalu mam jedną wolontariuszkę, która przyjechała z Warszawy, ponieważ jest 

fanką Anny Muchy i chciała pracować przy festiwalu, którego ambasadorką jest Anna 

Mucha”22. 

Wolontariat pozwala nawiązać kontakt z celebrytami z poziomu organizatora imprezy, a nie 

zwykłego fana („są traktowani poważniej, nie że »o Boże, jakiś znowu dziwny człowiek do mnie 

podchodzi i coś ode mnie chce«, tylko »okej, no już ktoś podchodzi z plakietką, więc jakaś tam bariera 

pierwsza została przełamana«”23). 

Poza możliwością zdobywania kontaktów branżowych, niemniej ważny jest także aspekt 

kontaktów koleżeńskich. Wspólna praca to dobre podłoże do budowania relacji, a nawet zawiązywania 

przyjaźni. Szansa, że wolontariusze spotkają osoby, które dzielą ich pasje i zainteresowania jest znacznie 

większa niż w codziennej aktywności. Nawiązywanie relacji na wydarzeniach kulturalnych daje 

                                                             

18  wywiad, wolontariusz - Kinga S., Nowe Horyzonty 

19  wywiad, wolontariusz - Ola P., Octopus Film Festival 

20  wywiad, wolontariusz - Iga F., CINEMAFORUM 

21  wywiad, wolontariusz - Michał Z., WAMA Film Festival 

22  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 

23 Tamże. 
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możliwość poczucia przynależności do grupy. Dzięki wolontariatowi uczestnicy stają się częścią ekipy 

(„czuje się częścią tego zespołu, mimo, że jakby to jest tylko wolontariat”24). 

Spotykałam także wolontariuszy, którzy wzięli udział w wydarzeniu za namową znajomych. 

Nie byli oni w stanie wyrazić swoich własnych oczekiwań wobec wolontariatu – ani dotyczących etapu 

realizacji wydarzenia, ani późniejszych korzyści. Potrzeby takich osób mogą narodzić się w trakcie 

pracy, często wtedy, gdy już są zaspokajane.  

Nie sposób nie wspomnieć też o wolontariuszach, którzy znaleźli się w tej roli, by zrealizować 

praktyki, czy spełnić innego rodzaju wymagania formalne poprzez udział w takim przedsięwzięciu. 

Znacznie trudniej jest realizować wydarzenie z osobami, którymi nie kieruje żadna motywacja 

wewnętrzna. Trudno jednak wymagać, by wewnętrzne potrzeby stały się ważniejsze od odgórnego 

przymusu. Elżbieta Baranowska-Pytko ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu wskazuje, że „im 

wcześniej zacznie się obcować z wolontariatem, tym większa szansa, że ta idea będzie stanowiła 

wewnętrzną potrzebę, a nie działanie pod naciskiem czynników z zewnątrz”25. Każda motywacja do 

zaangażowania się w działania wolontariackie może być dobra, jeśli tylko jest świadomą i indywidualną 

decyzją. Przywołując słowa koordynatorki wolontariuszy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych „to 

wynika chyba raczej z wnętrza, środka człowieka. Wiesz co, no bo to jednak trzeba mieć coś w sobie 

takiego, żeby postanowić, że świadomie poświęcę komuś mój wolny czas, energię i nic za to nie biorę 

w zamian”26. Dlatego też warto dołożyć wszelkich starań, by zapewnić wolontariuszom przestrzeń do 

realizacji tych celów. Dzięki dobrze zorganizowanemu wolontariatowi, budujemy w nich poczucie, że 

to co robią jest ważne i niesie ze sobą dużo więcej niż by się mogło wydawać – „motywacja 

wolontariuszy i jakość ich pracy przy eventach jest dużo wyższa, niż pracowników zatrudnianych 

jednorazowo”27.  

O czym warto pomyśleć na starcie? 

 

Wolontariusze pracujący przy wydarzeniach kulturalnych w dużym stopniu odpowiadają za ich 

wizerunek: „ludzie nie spotykają się z producentem, czy z dyrektorem, czy ze mną, koordynatorką 

wolontariatu […] ludzie spotykają się z wolontariuszami, widzowie, i to oni są wizytówką festiwalu, 

to oni odpowiadają na wszystkie pytania i to jak oni są przygotowani wpływa na wizerunek wśród 

                                                             

24  wywiad, wolontariusz - Kinga S., Nowe Horyzonty 

25  Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

26  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

27  Antoni Morawski - projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 
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widzów czy jury, czy gości festiwalowych”28. Wolontariusze odpowiadają za pierwszy kontakt z gośćmi 

i niejednokrotnie łagodzą potencjalnie duże konflikty, jeszcze na ich początkowym stadium rozwoju. 

Są oni pierwszym frontem w zderzeniu z widzami, stają się wizytówką wydarzenia: „widzowie głównie 

mają tę pierwszą styczność z nami, więc to jak my się zachowujemy, czy jesteśmy grzeczni, kulturalni, 

czy mamy wiedzę, zależy od tego jak oni postrzegają organizację całego festiwalu” 29. Co ważne, 

wolontariusze są wizytówką wydarzenia nie tylko w trakcie jego trwania, ale jeszcze długo po jego 

zakończeniu. Dlatego funkcjonuje tu prosta zależność, że dbając o komfort pracy wolontariuszy, dbamy 

o nasz projekt. Nie możemy oczekiwać, że wolontariusz będzie uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony 

do pracy, jeśli nie może jej wykonywać w przyjaznych warunkach. Czasami naprawdę niewielkie rzeczy 

mogą wpłynąć na poprawę komfortu pracy wolontariuszy, a tym samym na jej jakość. Odpowiednie 

zaplecze wydarzenia, jest możliwe tylko wtedy, jeśli zaczniemy przygotowywać je odpowiednio 

wcześnie: „trzy-czwarte całej organizacji wolontariatu trzeba mieć przygotowaną zanim w ogóle 

wypuści się informację w świat, że szukam wolontariuszy, że jest nabór” 30.  Planując wydarzenie 

i poświęcając uwagę temu zagadnieniu odpowiednio wcześnie, mamy szansę zadbać o znacznie więcej 

aspektów, które mogą ułatwić i umilić im dzień. Chociaż mniejsze instytucje czy imprezy nie zawsze 

dysponują wystarczającymi środkami, to warto spróbować zorganizować fundusze chociażby na część 

z tych świadczeń: „lepiej jest nawet dużo zapłacić za świadczenia dla wolontariusza  

i zapewnić mu komfort pracy dlatego, że wolontariusz odpłaci nam, mówiąc krótko, fajną swoją pracą 

i lepszym wizerunkiem imprezy”31. 

Określenie potrzeb 

 

Pierwszym krokiem na drodze do efektywnej współpracy jest wysondowanie, ilu wolontariuszy 

będziemy potrzebować. Koordynatorzy wolontariatu dużych imprez, takich jak Festiwal Polskich 

Filmów Fabularnych czy Festiwal Nowe Horyzonty, zwracają się do każdego działu z prośbą 

o określenie potrzeb kadrowych.  Pozwala to na przyjęcie dokładnie takiej liczby wolontariuszy, jaka 

będzie im potrzebna: „ustalamy, ile jest osób potrzebnych do danego działu, czyli ile jest stanowisk 

i przyjmujemy dokładnie tyle osób, ile tych miejsc jest. Nie przyjmujemy nigdy osób na zapas, że może 

ktoś będzie do czegoś potrzebny, na wszelki wypadek, bo coś się wydarzy […] dzięki temu każdy wie, 

że jak kogoś zabraknie z jakiegoś powodu to dany dział może się posypać, dzięki temu też jest takie 

                                                             

28  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 

29  wywiad, wolontariusz - Karolina M., Octopus Film Festival 

30  Barbara Rogalska - projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

31  Barbara Rogalska, Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez 

m.st. Warszawa 
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poczucie, że bardzo ważne, żeby ktoś był, bo to jest ogromna pomoc dla nas”32. Przyjęcie zbyt wielu 

wolontariuszy wiąże się z ryzykiem, że nie dla wszystkich wystarczy zadań, a jak zaznacza 

koordynatorka wolontariatu na Nowych Horyzontach „wolontariusz szczęśliwy to wolontariusz, który 

ma co robić”33.  Zdarzają się koordynatorzy, który przyjmują wolontariuszy z nadwyżką i bezpiecznie 

czują się, mając na zmianie dodatkowe osoby, tzw. rezerwę „w tym roku, na pewno jakimś takim 

backupem, jaki sobie zrobiłam - każdego dnia trzy osoby takie, które są po prostu, w razie czego, 

jak nie przyjdzie ktoś”34, jednak przywołując słowa koordynatorki wolontariatu na Kameralnym Lecie 

„nie jest to zbyt dobre, ponieważ oni się wtedy nudzą […] to trzeba wypośrodkować”35. Doświadczenia 

zespołu projektu „Ochotnicy warszawscy” pokazują, że dobrą praktyką, jest przyjmowanie o 10% osób 

więcej niż faktycznie potrzebujemy: „zawsze może zdarzyć się, że ktoś zrezygnuje”36.  

Rekrutacja 

 

 Rekrutacja i jej przebieg wymagają odpowiedniego przygotowania i zaplanowania: 

„jak planujemy rekrutację, to planujemy ją kompleksowo”37. Jak opowiadał Antoni Morawski, warto 

zwrócić uwagę na następujące aspekty: 

 

                                                             

32  wywiad, koordynator - Marek Ł., Nowe Horyzonty 

33  wywiad, koordynator - Katarzyna P., Nowe Horyzonty 

34  wywiad, koordynator - Agata M., Octopus Film Festiwal 

35  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERLANE LATO 

36  Barbara Rogalska – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

37  Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 
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Szkolenia 

 

 Szkoleń mogą wymagać nie tylko wolontariusze, ale także liderzy. Uzależnione jest to nie tylko 

od doświadczenia kadry, ale także od charakteru imprezy. 

Świadczenia: 

Formalności: ubezpieczenie, porozumienie wolontariackie, certyfikaty… 

 

  Są to niezbędne dokumenty, które musimy przygotować dla wszystkich wolontariuszy. 

Warto pomyśleć też o zgodach na wizerunek (gdybyśmy chcieli np. publikować zdjęcia wolontariuszy), 

a także pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych (jeśli np. planowane jest wysyłanie 

wolontariuszom zaproszenia na wolontariat również przed kolejną edycją wydarzenia). 

Identyfikatory i koszulki 

 

 „Musi być smyczka, identyfikator, a jeżeli to możliwe to też koszulka”38, 

 „Takie rzeczy jak identyfikatory, czy koszulki dla wolontariuszy są ważne  

w kontekście trwałości zespołu. Są to elementy oddziałujące na identyfikację  

z organizacją”39.  

Identyfikatory są niezbędne, by wolontariusze czuli się pełnoprawnymi organizatorami imprezy 

(„identyfikatory wolontariusza w pewien sposób są ich takimi festiwalowymi dowodami tożsamości”40). 

Identyfikator wywołuje poczucie odpowiedzialności i sprawia, że wolontariusz, nosząc go, czuje się 

częścią wydarzenia i pracuje na jego wizerunek. Jest to również emblemat, który wpływa na poczucie 

prestiżu („i to zostaje nam na pamiątkę, że jednak miałam taką plakietkę [...] i wszyscy - jak byłam 

gdzieś w sklepie w żabce, czy coś - widzą, że mam plakietkę, że o tak, jest z festiwalu, jest kimś 

ważnym”41). Identyfikator sprawia, że osoba, która go nosi, ma większe poczucie prestiżu i jest inaczej 

postrzegana przez otoczenie („ten symbol organizatorki sprawia, że można faktycznie wskoczyć wyżej 

w hierarchii mimo, że można faktycznie niczego nie wiedzieć”42). 

Koszulka jest kolejnym wyjątkowym znakiem rozpoznawczym przeznaczonym 

dla wolontariuszy. Sprawia, że są oni wyróżnieni na tle innych uczestników wydarzenia. Są bardziej 

widoczni, co stanowi duże ułatwienie nie tylko dla nich samych, ale także dla gości imprezy kulturalnej 

                                                             

38  wywiad, koordynator - Piotr S., CINEMAFORUM 

39  Elżbieta Baranowska-Pytko – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

40  wywiad, koordynator - Katarzyna P., Nowe Horyzonty 

41  wywiad, wolontariusz - Nikola A., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

42  wywiad, wolontariusz - Jakub J., WAMA Film Festival 



14 

 

(„gdybyśmy mieli jakiś element stroju, czy coś, że jesteśmy wolontariuszami, bo dużo osób nie patrzy 

na plakietkę i jesteśmy traktowani jak zwykłe osoby z obsługi”43). Wolontariusz, zakładając festiwalowy 

t-shirt, przestaje być anonimowym pomocnikiem. Jego funkcja zostaje podkreślona, on sam czuje się 

bardziej odpowiedzialny za wydarzenie: „to ich jakoś spaja z festiwalem, że oni dostają jakieś tam 

gadżety i mogą się bardziej z tym festiwalem identyfikować i czują się bardziej za festiwal 

odpowiedzialni”44.  

Zdarzają się gadżety tak kultowe, że stają się same w sobie źródłem motywacji 

do podejmowania wolontariatu. Rozmawiałam z wolontariuszem, który oczarowany krawatem  

z Camerimage, zastanawiał się nad pracą na kolejnym festiwalu: „bardzo podoba mi się, jak sprawa jest 

rozwiązana na Camerimage, gdzie wolontariusze dostają krawaty z żabami i bardzo te krawaty mi się 

podobały, chciałem załatwić sobie jeden, ale niestety powiedzieli, że droga do krawatów prowadzi przez 

wolontariat, a już było za późno”45.  

Zespół projektu „Ochotnicy warszawscy” zaznacza, że istotny jest sprawiedliwy przydział 

akcesoriów i elementów stroju dla każdego wolontariusza, gdyż poczucie nierówności może 

powodować sytuacje konfliktowe: „była grupa, która pracowała na zewnątrz, było rzeczywiście zimno 

[…] i oni dostali bezrękawniki i to jest rzeczywiście wyzwanie, by wszyscy zrozumieli, dlaczego ja 

dostałem bezrękawnik, a ktoś tam nie”46. 

Wyżywienie 

 

Wolontariusze pracują na festiwalu razem z ekipą organizacyjną i „należą się im takie same 

świadczenia jak pracownikom”47. Dlatego istotną kwestią jest wyżywienie dla wolontariuszy: 

 „jest ich na przykład mało, i muszą spędzić [na festiwalu] wtedy trochę więcej czasu 

i jak ekipa festiwalowa je, to oni również mogliby dostawać ten obiad”48. 

Wolontariusze, chociaż zwykle pracują na określone zmiany, często chcą skorzystać z oferty 

programowej wydarzenia i brakuje im czasu na organizowanie sobie wyżywienia: 

                                                             

43  wywiad, wolontariusz - Paweł P., WAMA Film Festival 

44  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 

45 wywiad, wolontariusz - Igor D., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych  

46 Antoni Morawski - projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

47 Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

48 wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 
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 „kończy się ostatni blok i trzeba wrócić jeszcze do domu i z tym śniadaniem bywa 

trudniej i przyjeżdżam tutaj, coś kupuję sobie […] jakbym był najedzony przez cały 

czas to byłoby super”49. 

W zależności od uwarunkowań, wyżywienie nie musi być w postaci pełnowartościowego 

posiłku. W pewnych okolicznościach wystarczającym rozwiązaniem może być mniejsze danie („udało 

mi się zorganizować zupki dla nich, więc teraz, co roku mają ciepłą zupę, którą w ciągu dnia sobie mogą 

zjeść”50). Jeśli jednak nie możemy zagwarantować wolontariuszom posiłku, to warto zorganizować im 

chociaż przekąski: owoce, czy słodycze, by choć w niewielkim stopniu wspomóc ich w kwestii 

wyżywienia, a także uprzyjemnić dzień.   

Upominki 

 

Drobny upominek w podziękowaniu za pracę, jest zawsze docenianym gestem. Inspirując się 

pomysłami koordynatorki wolontariatu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, upominki możemy 

spróbować zyskać bezkosztowo. Koordynatorka FPFF, dzięki wsparciu działu marketingu, dostaje 

pakiety prezentowe dla wolontariuszy. Praktyką stosowaną zwłaszcza na mniejszych wydarzeniach jest 

wręczanie prezentów dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy („jeśli są jacyś wolontariusze 

wybijający się, dostają na koniec festiwalu prezenty”51).  

Własna przestrzeń 

 

W czasie pracy przy wydarzeniach, zwłaszcza koncentrujących dużą liczbę ludzi, musimy 

zabezpieczyć pracownikom zaplecze, które pozwoli na niezakłócony relaks w trakcie przerwy. 

W szczególności dotyczy to wolontariuszy, którzy często są w epicentrum wydarzeń:  

 „miejsce może osobne dla nas, bo tak tu jest takie pomieszczenie, gdzie cała załoga jest, 

a jakoś z wolontariuszami tak ściślej kontakt też łapiemy, wolontariusze między 

sobą”52, 

 „taka własna przestrzeń jest ważna, zwłaszcza w kontekście spędzania ze sobą czasu. 

Ważne, by mieli miejsce, gdzie mogą się spotykać”53.  

Podczas wolontariatu organizowanego w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” stałym 

miejscem wydarzeń jest tzw. „Centrum Wolontariatu”. Stanowi nie tylko rolę miejsca organizacyjnego, 

                                                             

49 wywiad, wolontariusz - Michał Ż., Nowe Horyzonty 

50  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

51  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERLANE LATO 

52  wywiad, wolontariusz - Klaudia S., WAMA Film Festival 

53  Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
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ale także jest przestrzenią przeznaczoną dla wolontariusza, z której może śmiało korzystać w czasie 

przerw54. 

Wplatanie wydarzeń dedykowanych 

 

Niemałą satysfakcję daje wolontariuszom uczestniczenie w punktach programu 

przeznaczonych dla… wolontariuszy. Na większości wydarzeń przywilejem wolontariuszy jest 

możliwość bezpłatnego korzystania z oferty programowej. Rzadkością są jednak punkty programu 

dedykowane specjalnie dla nich. Najczęściej są to bankiety pożegnalne albo uroczystości wręczenia 

certyfikatów na zakończenie wolontariatu. Festiwal Nowe Horyzonty udowadnia, że można pójść 

o krok, a nawet kilka kroków dalej. Koordynatorzy organizują wolontariuszom bardzo dużo 

dodatkowych atrakcji, takich jak: secret screening, warsztaty filmowe, warsztaty ruchowe czy imprezy 

dedykowane. Dodatkowe atrakcje pozwalają wolontariuszom poczuć, że są ważni i doceniani. Bogaty 

program inicjatyw skierowanych do grupy ochotników sprawia, że czują oni dumę z przynależności 

do elitarnego grona wolontariuszy na Nowych Horyzontach – jak mówi jeden z nich „to jest taka duma, 

można by powiedzieć, jest obsługa kina, są dyrektorzy artystyczni, kierownicy i tak dalej, takiego 

festiwalu, ale również mamy tych wolontariuszy około dwieście osób chyba i każdy z nich w takiej 

też istotnej mierze, ten festiwal współtworzy”55. 

„Ochotnicy warszawscy” również dbają o dodatkowe atrakcje dedykowane dla wolontariuszy, 

o charakterze rozrywkowym i kulturalnym, jak np. koncerty czy turnieje gier planszowych. 

Z kolei na festiwalu w Gdyni podejmowane są inicjatywy o znaczeniu sentymentalnym 

i wiążącym grupę ze sobą – organizowane jest grupowe zdjęcie wolontariuszy przed centrum 

festiwalowym. Poza tym, corocznie odbywa się dla nich bankiet. 

Jak powinna wyglądać rekrutacja wolontariuszy?  

 
 

Powinna zacząć się od dobrego ogłoszenia. Kluczowa jest nie tylko szeroka promocja, ale także 

treść komunikatu. Ogłoszenie musi być przede wszystkim czytelne i zawierać wszystkie najważniejsze 

informacje. Jak się okazuje: 

 „brakuje często informacji, czego my właściwie oczekujemy od wolontariuszy, nie ma 

komunikatu, który nakierowałby ich, czym właściwie ten wolontariat będzie”56, 

                                                             

54  Barbara Rogalska, Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez 

m.st. Warszawa 

55  wywiad, wolontariusz - Michał Ż., Nowe Horyzonty 

56  Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 
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 „wolontariusze mogą robić wszystko, realizować wszystkie zadania, byle by wiedzieli 

wcześniej, że tak będzie”57. 

Częstym problemem jest także brak dokładnych informacji dotyczących czasu pracy 

ochotników. Zamieszczane są ramy czasowe wydarzenia, a nie terminy, kiedy pomoc wolontariuszy jest 

faktycznie niezbędna („nie oczekujmy, że wolontariusz zarezerwuje sobie czas dzień po festiwalu, jeśli 

nie będzie wiedział, że powinien”58). Wolontariusze wskazują także problem w promowaniu ogłoszeń 

o rekrutacji. Często informacja o naborze nie jest szeroko dostępna („w ogóle czasami nie ma informacji 

na stronach, tylko to jakoś po znajomościach”59). Wielu wolontariuszy zgłosiło się na dane wydarzenie 

tylko dlatego, że sami aktywnie poszukiwali informacji o możliwości współpracy przy danym 

wydarzeniu, np. wnikliwie śledząc profile na mediach społecznościowych („chociażby Octopus, jedyna 

informacja o tym, że szukają wolontariuszy była na stronie facebookowej, nie ma nic na stronie 

oficjalnej na temat wolontariatu”60). Kanały, którymi należy promować nabór na wolontariat, muszą być 

uzależnione są od charakteru wydarzenia. Współcześnie jednak strona internetowa i portale 

społecznościowe danego projektu są pierwszymi miejscami, gdzie takie ogłoszenie powinno się znaleźć. 

Formularz rekrutacyjny 

 

Przebieg naboru do wolontariatu także bywa zróżnicowany, w zależności od wielkości 

i charakteru wydarzenia. Pomimo, że badane przeze mnie wydarzenia mają podobną tematykę i formę 

(festiwal filmowy), procedura rekrutacji potrafiła się bardzo od siebie różnić. Punktem wspólnym dla 

każdego z nich był jednak formularz rekrutacyjny. Chociaż w zależności od wydarzenia różnił się 

poziomem złożoności, zawsze zawierał kilka kluczowych informacji. 

 Dane osobowe 

To pierwsze informacje, jakie znajdują się w takim formularzu; imię, nazwisko, numer 

telefonu, e-mail, adres, numer PESEL, dane osoby pierwszego kontaktu. 

 Określenie potrzeb organizatora 

Formularz powinien zawierać informacje o oczekiwaniach i wymaganiach względem 

wolontariuszy. Warto także wyszczególnić stanowiska/piony, w jakich będą pracować 

i poprosić kandydatów o zaznaczenie swoich preferencji oraz kompetencji.  

                                                             

57  Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

58  Tamże. 

59  wywiad, wolontariusz - Kaja K., Octopus Film Festival 

60  wywiad, wolontariusz - Kaja K., Octopus Film Festival 
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 Doświadczenie 

Punkt często istotny, zwłaszcza gdy liczba chętnych znacznie przekracza planowaną 

wielkość zespołu wolontariuszy. Aplikujący musi w tym miejscu przekazać informacje 

o wykształceniu, a także wcześniejszych doświadczeniach wolontariackich 

i zawodowych. Koordynatorka festiwalu Nowe Horyzonty wskazała zakres 

niezbędnych informacji, które trzeba przekazać w ich formularzu zgłoszeniowym: 

„wolontariusze odpowiadają na podstawowe pytania dotyczące ich doświadczenia 

z poprzednich edycji Festiwalu Nowe Horyzonty, z doświadczenia z poprzednich edycji 

festiwali innych filmowych oraz dotyczące ich podstawowych informacji na temat 

edukacji, zainteresowań, dyspozycyjności i motywacji udziału w festiwalu”61. W ten 

sposób skonstruowana jest większość formularzy zgłoszeniowych na wolontariat. 

Dlatego częstą motywacją do brania udziału w mniejszych wydarzeniach jest 

zwiększenie swoich szans na dostanie się na wolontariat przy przedsięwzięciach 

o większej randze, gdzie zdecydowanie trudniej się zakwalifikować.  

 Dyspozycyjność 

By określić, czy dyspozycyjność kandydata jest wystarczająca, a także by mieć bazę 

do opracowania harmonogramu działań wolontariuszy, należy zawrzeć w formularzu 

rubrykę (może być w formie kalendarza) wymagającą określenia ich dostępności. 

Chodzi o dokładne informacje (zarówno dni, jak i godziny) o tym, kiedy dana osoba 

dysponuje wolnym czasem. Konieczność udzielenia precyzyjnych informacji skłania 

kandydatów do dokładnego zweryfikowania swojej dyspozycyjności i zaplanowania 

czasu na dane wydarzenie. Należy pamiętać, by dokładnie określić ramy czasowe pracy 

wolontariuszy. 

 Kwalifikacje i oczekiwania 

Powszechnym rozwiązaniem jest zawarcie w formularzu strony, na której aplikujący 

musi ocenić swoje kompetencje i pożądany charakter oraz pion pracy. Często stosowana 

jest w tym przypadku skala Likerta (pięciostopniowa, gdzie 1 oznacza nie interesuje 

mnie, nie jest w zakresie moich umiejętności,  a 5 – chętnie się tym zajmę, jest bardzo 

w zakresie moich umiejętności). Zaznaczone preferencje są brane pod uwagę przy 

rozdzielaniu obowiązków i planowaniu pracy wolontariuszy („na pewno podczas tej 

rekrutacji, do konkretnych działów, koordynatorzy w jakiś sposób sprawdzają to co 

wypełniliśmy, bo ta aplikacja jest dosyć taka rzetelna, tam jest dużo informacji 

                                                             

61  wywiad, koordynator - Katarzyna P., Nowe Horyzonty 
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o nas”62). Informacje te są często kluczem do budowania zespołu wolontariackiego 

nie tylko na etapie rekrutacji, ale także do koordynowania go w trakcie trwania 

wydarzenia („oni mają preferencje i w formularzu zgłoszeniowym zaznaczają dział, 

który ich najbardziej interesuje i my w miarę możliwości staramy się ich tak przydzielić, 

żeby byli zadowoleni. Wiadomo, że jak mamy sześć miejsc w gazetce, a na przykład 

czterdzieści osób chętnych do gazetki, to nie da się ich wszystkich tam upchnąć, ale 

staramy się żeby, jeżeli nie możemy ich dać tam gdzie bardzo chcą, to chociaż staramy 

się ich nie dawać tam gdzie bardzo nie chcą”63). 

 Moje szczególne potrzeby 

Ważnym uzupełnieniem każdego formularza jest także rubryka informacji 

dodatkowych, które powinien o kandydacie posiadać koordynator.  

Aplikujący powinien mieć możliwość poinformowania o: 

1. Przebytych i obecnych chorobach oraz zażywanych lekach. 

2. Niepełnosprawnościach. 

3. Uczuleniach, alergiach, nietolerancjach pokarmowych. 

4. Rozmiarze koszulki. 

5. Innych ważnych informacjach. 

 Zgody 

Często funkcjonują jako oddzielne załączniki do formularza zgłoszeniowego. 

Najpopularniejszą jest chyba zgoda opiekuna na udział w wolontariacie osoby 

nieletniej. Przydatna może się także okazać zgoda na wykorzystanie wizerunku czy 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Rozmowa kwalifikacyjna 

 

 Proces gromadzenia zgłoszeń na wolontariat trwa zazwyczaj kilka tygodni: „ogłaszamy 

go [nabór], no i potem zaczynają nam spływać zgłoszenia. Nam się to wszystko  

w takim pięknym Excelu układa i sobie patrzymy kto tam jest”64. Na tej podstawie trudno jednak jest 

poznać i ocenić nowych kandydatów, którzy po raz pierwszy zgłosili się na dane wydarzenie. 

                                                             

62  wywiad, wolontariusz - Michał Ż., Nowe Horyzonty 

63  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich filmów Fabularnych 

64  Tamże.  
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Wypełniony formularz stanowi jedyną informację o nich. Dlatego warto zaplanować kolejny etap 

rekrutacji – rozmowę koordynatora z każdym z kandydatów („Ja w ogóle jestem taka zboczona, że 

z każdym z kandydatów się spotykam i rozmawiam”65). Ilość zgłoszeń na wolontariat jest pewnym 

wskaźnikiem wagi i prestiżu wydarzenia – np. na FPFF na aplikowało około trzystu osób. Rozmowy 

rekrutacyjne odbywają się na zwykle na żywo, rzadziej za pomocą narzędzi komunikacji, jak skype czy 

telefon. Jak podkreślają koordynatorzy, często krótka rozmowa pozwala im wysondować znacznie 

więcej niż niejeden formularz („możemy zweryfikować, czy ktoś jest bardziej taki otwarty i na przykład 

się nadaje do takich stanowisk typu help desk, czy bardziej ktoś jest trochę skryty […] piszemy sobie te 

uwagi i możemy wykorzystać to przy przydzielaniu ich do działów” 66). Formularz stanowi dobre 

narzędzie rekrutacji jednak „sprawdza się, ale na etapie początkowym”, nie zastąpi rozmowy 

i obserwacji wolontariusza.  

Dobór zespołu 

 

Kolejnym etapem jest określenie grona zakwalifikowanych wolontariuszy („wybieramy osoby, 

rozdzielamy do konkretnych działów i wtedy na początku czerwca albo w połowie czerwca wszyscy 

dostają informację, kto się dostał, kto się nie dostał, kto jest na liście rezerwowej. Od razu w tej 

informacji też jest termin, godzina, miejsce spotkania i bezpośrednia osoba, z którą będą 

współpracować” 67 ). Zdarzają się wydarzenia cieszące się na tyle dużym powodzeniem wśród 

ochotników, że powstają listy rezerwowe wolontariuszy („trafiłem do rezerwy i cieszyłem się, 

że w ogóle cokolwiek dostałem”68). Osoby znajdujące się na takiej liście mają szansę dostania się 

do wolontariatu, jeśli wzrośnie zapotrzebowanie albo ktoś z przyjętych wolontariuszy zrezygnuje. 

Czasem mogą również spełniać rolę tzw. „wolontariusza na telefon” („zazwyczaj są w gotowości 

po prostu na telefon na takie misje specjalne”69). 

Na niektórych wydarzeniach są tworzone specjalne zespoły, zorganizowane tylko po to, 

by działać awaryjnie. Zdarza się, że w ich skład wchodzą najlepiej przygotowani wolontariusze, którzy 

interweniują w nagłych sytuacjach („mieliśmy dużą grupę wolontariuszy »jocker'ów« tak zwanych, 

                                                             

65  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich filmów Fabularnych 

66  Tamże. 

67  wywiad, koordynator - Marek Ł., Nowe Horyzonty 

68  wywiad, wolontariusz - Igor D., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

69  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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z koordynatorem »jockerem« i oni byli po to, by mogli pojechać, jeśli gdzieś zwiększy się 

zapotrzebowanie na wolontariuszy”70). 

Koordynatorzy chętnie przyjmują osoby, które już wcześniej miały doświadczenie  

w pracy przy danym festiwalu. Jest to doskonały sposób zapewnienia wydarzeniu dobrze wyszkolonego 

i doświadczonego zespołu. Co więcej, wolontariusze starsi stażem mogą dzielić się doświadczeniem 

z nowymi osobami: „w pierwszej kolejności bierzemy tych, którzy już u nas byli i się sprawdzili, 

bo wiadomo, że wtedy już nie musimy uczyć za bardzo, tylko przypominamy podstawowe rzeczy; 

albo jak są jakieś nowości, no to ich uczymy […] dla nas to jest duże bardzo ułatwienie, bo nie tylko 

nie musimy my na nich poświęcać energii, żeby ich przyuczyć, ale wręcz oni są dla nas oparciem, 

że mogą być wsparciem dla tych nowych”71. Często zmiany wolontariuszy, zwłaszcza na większych 

imprezach, pomyślane są tak, by w danym miejscu działały jednocześnie osoby o zróżnicowanym stażu 

(„często jest tak, że staramy się wymieszać na zmianie starych z nowymi, żeby w razie czego ten stary 

mógł tego nowego przyuczyć albo coś mu dopowiedzieć” 72 ). Zaangażowanie doświadczonych 

wolontariuszy może jednak przyczynić się do powstawania sytuacji konfliktowych między nimi 

a koordynatorem – w wyniku podważania jego decyzji i przejmowania jego kompetencji: „zdarzają się 

osoby, które przez swoje doświadczenie, pamiętają jak ta impreza wyglądała rok temu, dwa lata, trzy 

lata temu […] osoba z takim doświadczeniem zdarza się, że zaczyna dyrygować grupą”73. Często 

komplikuje to działania, zwłaszcza jeśli decyzją organizatorów wprowadza się zmiany modelu 

zarządzania i pracy, znacząco odbiegające od nawyków wypracowanych podczas poprzednich edycji 

wydarzenia. 

 Mniejsze wydarzenia, które stanowią często punkt wyjścia do pracy wolontaryjnej  

w innych przedsięwzięciach, są szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń. Dlatego też koordynatorzy 

wolontariatu przy takich projektach stoją przed nie lada wyzwaniem: „i tu zawsze mam taki dylemat, 

czy brać tych doświadczonych samych, gdzie byłoby mi na pewno lepiej, czy dać szansę tym ludziom, 

którzy nie byli nigdy wcześniej wolontariuszami” 74 . Zespół Ochotników Warszawskich zachęca 

do kierowania się przede wszystkim motywacją wolontariuszy. Zaznaczają, że to właśnie ten aspekt 

najlepiej sprawdza się na etapie kompletowania zespołu: „to nam pozwala poznać człowieka bardziej, 

                                                             

70  Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

71  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

72 Tamże.  

73 Barbara Rogalska – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

74 wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 
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poznać jego potrzeby […] dlatego to rubryka z doświadczeniem często służy nam raczej zagajeniu 

rozmowy”75. 

Angażowanie osób z innych miast 

 

Zespoły wolontariuszy niektórych wydarzeń, zwłaszcza dużych i prestiżowych, jak FPFF, czy 

Nowe Horyzonty, składają się z osób pochodzących z wielu zakątków Polski. Jak się okazuje, 

jest to zjawisko występujące także przy mniejszych projektach, jak np. Ogólnopolskie Spotkania 

Filmowe Kameralne Lato. Niezależnie od wielkości wydarzenia, większość z nich nie może pozwolić 

sobie na zapewnienie przyjezdnym wolontariuszom zakwaterowania czy zwrotu kosztów podróży. 

„Wolontariat na tym się opiera, że to jest praca bez wynagrodzenia, a jak to mawia nasz dyrektor, często 

z nakładem własnych środków, no bo musisz na przykład dojechać”76. Są jednak sposoby, by choć 

trochę wesprzeć wolontariuszy w realizacji przedsięwzięcia, jakim jest udział w takiej imprezie.  

 Dojazd 

Większość organizatorów nie ma możliwości zwrotu kosztów dojazdu 

dla wolontariuszy. W takich sytuacjach miłym i pomocnym gestem może być 

informator o dogodnych połączeniach komunikacji miejskiej. Warto, by zawierał 

kluczowe informacje o metodzie podróży między najważniejszymi punktami miasta.  

Taki krótki przewodnik to nie tylko pomoc, ale także sygnał, że wolontariusz i jego 

potrzeby są dla nas ważne. 

 Zakwaterowanie 

Sprawę zakwaterowania wolontariuszy wzorcowo realizuje Festiwal Polskich Filmów 

Fabularnych. Osoby odpowiedzialne za część noclegową festiwalu mają doskonałe 

rozeznanie dotyczące dogodnego i niedrogiego noclegu dla wolontariuszy: „Pani Kasia 

daje nam co roku listę miejscówek, do których wolontariusze mogą się zgłaszać 

i te miejscówki są uprzedzone, że będzie się młodzież do nich odzywała” 77 . 

Wolontariusze często wynajmują też dom, z którego może korzystać kilkanaścioro 

z nich. Takie miejsce staje się swego rodzaju obiektem festiwalowym, a często również 

sercem integracji. Praktykowane jest także rozwiązanie, gdzie przyjezdni wolontariusze 

                                                             

75 Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

76 wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

77 Tamże. 
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nocują u miejscowych: „nieraz jest tak, że ci, co są z Trójmiasta, przyjmują tych 

przyjezdnych do siebie”78. 

 Choć udział w wolontariacie osób spoza miejscowości, w której organizowane jest wydarzenie, 

jest ich indywidualną decyzją, udzielenie im pomocy jest zarówno powinnością, jak i źródłem 

potencjalnych korzyści dla organizatora. Osoby, które podejmują taki trud, by należeć do zespołu, 

wykazują się determinacją i rezolutnością na samym wstępie. Ich wkład może być cenny. Jeśli 

organizator decyduje się na ich przyjęcie, w jego interesie jest dbałość o ich sprawność w poruszaniu się 

po mieście i możliwość wypoczynku. Dlatego wszelkie inicjatywy i pozafinansowe udogodnienia 

ze strony organizatora, mogą znaleźć odzwierciedlenie w skutecznej i efektywnej pracy wolontariuszy. 

 

Gdy mamy już zespół, czyli przygotowanie do działania 
 

 

Integracja 

 

Integracja jest procesem, dzięki któremu ludzie funkcjonują jako grupa, a nie zespół 

niezależnych jednostek. Z kolei grupa nie jest wyłącznie sumą pojedynczych osób, stanowi nową jakość, 

nowy twór. Osoby, które wzajemnie poznają się, tworzą własne zasady funkcjonowania między sobą 

oraz między grupą a otoczeniem. Grupa ma również własne wartości, a jej członkowie w procesie 

socjalizacji wchodzą w pewne role. Zasady te dotyczą wszystkich grup społecznych. Jaka jest więc 

specyfika integracji wolontariuszy? 

Organizując i koordynując wolontariat, należy wziąć pod uwagę dwa kierunki integracji – 

po pierwsze – powstawanie nowej grupy – zespołu wolontariuszy, a po drugie – asymilację 

pojedynczych osób z ekipą organizującą wydarzenie kulturalne. 

Proces integracji zachodzi między wolontariuszami samoistnie – „to są takie inicjatywy oddolne 

[…] oni sobie z tym świetnie dają radę”79. Chociaż przez cały okres trwania współpracy taka integracja 

ma miejsce, to niezależnie od rodzaju wydarzenia, jej pierwszy etap powinien zostać zainicjowany przez 

organizatorów: „wydaje mi się, że integracja to jest taka główna część przy współpracy z ludźmi, 

przy poznawaniu ludzi”80. Spotkanie poznawcze dla wolontariuszy może przybierać formę imprezy, 

wspólnego wyjścia, zwykłego spotkania, gry towarzyskiej. Gama możliwości jest szeroka. Niezależnie 

                                                             

78 wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

79 Tamże.  

80 wywiad, wolontariusz - Oskar B. WAMA Film Festival 
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jednak, który z pomysłów zostanie wybrany, ważne, by został wprowadzony w życie („ważne jest to, 

że nastąpił taki rytuał, który nam umożliwił zbliżenie się do siebie, pierwszy raz odezwanie się, 

pogadanie ze sobą po imieniu”81). 

Integracja daje możliwość poznania temperamentu innych członków zespołu, wyczucia granic 

w relacjach, a „takie integracje są potrzebne, żeby móc w miarę zobaczyć, na co można sobie pozwolić, 

zbadać takie granice, jakie kto ma poczucie humoru”82. Znacznie łatwiej jest podejmować działania, 

gdy chociażby w małym stopniu nawiąże się relacje w zespole: „Chodzi o to by się oswoili, by nie było 

potem tak, że stoją ze sobą, nie znają się wcale i już mają wykonać razem zadanie” 83. Integracja 

zaplanowana jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia przełamuje bariery w relacjach interpersonalnych 

i pozwala poczuć się pewniej w nowej sytuacji. Chociaż często inicjatywa związana ze wspólnym 

wyjściem integracyjnym wychodzi oddolnie od wolontariuszy, to jednak nie należy brać tego za pewnik. 

Nierzadko na wolontariat zgłaszają się skryte, introwertyczne osoby, które chcą w ten sposób ćwiczyć 

kontakt z innymi ludźmi („fajnie było po prostu przyjść i wiedzieć, że mam za zadanie po prostu kontakt 

z drugą osobą, która do mnie przychodzi i ja muszę się z tym uporać, to znaczy muszę przełamać siebie 

wewnętrznie, jakieś bariery swoje, no i dzięki temu też zyskać jakąś nową umiejętność”84 ). Warto zatem 

dołożyć wszelkich starań, by im w tym pomóc.  

W przypadku wydarzeń cyklicznych, duża część zespołu działa przy wydarzeniu po raz kolejny. 

Imprezy kulturalne mają stałych wolontariuszy, którzy każdego roku zasilają zespół. W takich 

sytuacjach, nowicjusze mogą mieć trudności z zasymilowaniem się z ekipą: „bo ja nie lubię czegoś 

takiego, jak wchodzi się do grupy i się jest nowym […] wydaje mi się, że po paru latach zrobi się taka 

grupa, która się zna, działa od wielu lat i jak będą chciały przyjść nowe osoby to może im ciężko być 

wkręcić się tutaj w to środowisko, dlatego wydaje mi się, że warto zaczynać od początku taką 

integracją”85. Integracja poprzedzająca wydarzenie ułatwia nowym osobom adaptację z otoczeniem 

i dodaje odwagi przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Dlatego tak ważnym jest, by wychodziła 

odgórnie, umożliwiając im nawiązanie kontaktu z doświadczoną częścią wolontariuszy - tak, by cała 

grupa mogła funkcjonować jak drużyna. Integracja wewnątrz zespołu jest niezbędna, by mógł on 

wypracować sobie własne zasady funkcjonowania. Tylko w ten sposób jego członkowie będą mogli 

darzyć się zaufaniem, współdzielić odpowiedzialność i sprawnie działać. 

                                                             

81 Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

82 wywiad, wolontariusz - Oskar B. WAMA Film Festival 

83 Barbara Rogalska – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

84 wywiad, wolontariusz - Mikołaj S. CINEMAFORUM 

85  wywiad, wolontariusz - Kaja K., Octopus Film Festival 
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Specyfika wolontariatu podczas wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza festiwali, opiera się często 

na konieczności szybkiego reagowania na sytuacje i działania pod presją czasu. Odpowiadanie na pewne 

potrzeby wymaga wzajemnego zaufania i poczucia pracy w zgranym zespole, także w relacji 

wolontariusz – członek ekipy organizacyjnej. Niemniej ważna jest zatem integracja także na tym 

poziomie, między ochotnikami, a stałymi członkami ekipy organizatorów: „żeby cała ekipa się 

zintegrowała, żeby nie było podziału wolontariusze, techniczni…”86. Poznanie osób z poszczególnych 

pionów pozwoli rozeznać się, kto jest za co odpowiedzialny i z czym należy się do kogo zwracać. Daje 

to także możliwość oswojenia się z ciałem organizacyjnym i wyzbycia się zbędnego dystansu. Przekucie 

relacji z czysto służbowej na bardziej koleżeńską, umożliwia przełamanie tej bariery, dlatego też, jak 

mówi Piotr Simon, który w zakresie swoich obowiązków na festiwalu CINEMAFORUM koordynował 

wolontariat: „staramy się także, żeby wolontariusze gdzieś pojawiali się w klubie festiwalowym”87. 

Drobne elementy, jak np. zwracanie się do koordynatora po imieniu, są czynnikiem wspierającym 

asymilację („ja mam ze wszystkimi tymi osobami takie relacje bardzo koleżeńskie, oczywiście 

ze wszystkimi jestem na ty i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, w ogóle przyspiesza to kontakt”88). 

W kontekście integracji wolontariuszy z zespołem nie należy pomijać dyrekcji. Kiedy 

zarządzający wydarzeniem pojawią się chociaż na chwilę na spotkaniu integracyjnym, zostanie ono 

zupełnie inaczej odebrane. Wolontariusze zawsze doceniają fakt, że dyrekcja znalazła czas i pojawiła 

się, by ich poznać i przywitać. Kilka słów skierowanych do wolontariuszy z ust osób zarządzających, 

ma ogromne znaczenie i może przyczynić się do poczucia większej więzi z wydarzeniem. Nic tak nie 

zagrzewa do działania jak słowa motywacji dyrektora „bardzo jesteśmy motywowani przez pana 

dyrektora, Leszka Kopcia, za każdym razem na tym spotkaniu, bardzo ładnie się do nas zwraca właśnie, 

że jesteśmy, nawet chyba Pan Marczewski powiedział, że jesteśmy solą tego festiwalu i to mi się bardzo 

podobało i myślę, że to motywuje bardzo do tej pracy”89. 

Wpływ takiej integracji ma jeszcze inny ciekawy rezultat, o którym mówiła koordynatorka 

wolontariatu FPFF: „to, że z nimi rozmawiam przed, to jest też zabieg psychologiczny […] Kiedy oni 

wypełniają formularz to są wierszem w Excelu, ale jak już ich spotkam, to oni są Kasią, Asią, Markiem 

i tak dalej, i tak samo ja dla nich - póki się nie znamy, to ja jestem panią z festiwalu, ale jak już się 

poznamy i porozmawiamy, no to już jestem Sandrą i potem jak przychodzi co do czego, to trochę 

trudniej jest powiedzieć Sandrze, że czegoś tam nie mogę, albo jednak nie przyjdę, bo już się znamy 

                                                             

86  wywiad, wolontariusz - Kaja K., Octopus Film Festival 

87  wywiad, koordynator - Piotr S., CINEMAFORUM 

88  wywiad, koordynator - Agata M., Octopus Film Festiwal 

89  wywiad, wolontariusz - Iwona S., Festiwal Polskich Filmów Faularnych 
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i trochę mi głupio, a z kolei trochę łatwiej powiedzieć Sandrze, jak jest jakiś problem, sprawa, bo już 

się znamy i nie jest mi głupio”90. Integracja daje zatem wolontariuszom nie tylko szansę na wcielenie 

się do zespołu, ale także wpływa na poczucie odpowiedzialności za wydarzenie i wobec jego 

organizatorów. Wzmacnia także świadomość działania mechanizmów przedsięwzięcia i zaangażowanie 

w jego współtworzenie. 

Zaplanowanie działań integracyjnych jest najistotniejsze na pierwszym etapie współpracy 

z wolontariuszami. Można porównać je do koniecznego rozbiegu, który musimy wziąć, zanim ruszymy. 

Brak takich czynności będzie odczuwalny na jej kolejnych etapach. Koordynatorka wolontariatu 

WAMA Film Festival mówi, że im bardziej zaangażuje się w integrację wolontariuszy, tym więcej 

dostanie w zamian: „to jest klucz […] im więcej pracy włożę na początku, tym więcej efektów mam 

na koniec”91. 

Integracja wpływa na przebieg tworzenia się relacji wewnątrz grupy, jak i relacji między grupą 

a otoczeniem. Działania asymilacyjne umożliwiają wolontariuszom identyfikowanie się z zespołem 

organizacyjnym: „cenne jest, żeby z wolontariuszami nie tylko byli w kontakcie na takiej płaszczyźnie 

czysto służbowej, w znaczeniu rozdzielanie zadań i tyle, tylko rzeczywiście żeby spędzili z nimi trochę 

czasu, żeby gdzieś tam na bieżąco byli w kontakcie takim, no bym powiedział, na poły nieformalnym, 

wydaje mi się, to też i jednocześnie pomaga ekipie festiwalu lepiej poznać wolontariuszy, i wiedzieć 

w jaki sposób z którymi konkretnymi osobami mogą współpracować na konkretnym polu, no ale także 

wolontariuszy w jakiś sposób lepiej motywuje do pracy, rzeczywiście czują się nie jako jakaś oddzielna 

grupa”92. Ważne, by poprzez integrację z ekipą wolontariusze mieli poczucie, że również oni są jej 

częścią i tak samo tworzą ten projekt.  

Budowanie zespołu to także działania integracyjne w trakcie jego pracy. Wszelkie narzędzia 

pomagające w spajaniu grupy powinny być wykorzystywane na każdym jej etapie. Prostym przykładem 

jest choćby wspomniany wcześniej pokój dla wolontariuszy. Miejsce, w którym mogą spędzać ze sobą 

czas, dzielić się wrażeniami i poznawać wolontariuszy pracujących w innych pionach. Taką możliwość 

dają także wspólne aktywności, czego dowodzi festiwal Nowe Horyzonty. Wolontariusze mogą brać 

udział w dedykowanych im warsztatach, odbywających się w różne dni imprezy. Nie tylko urozmaica 

to ich pracę, ale także daje możliwość nowych wspólnych doświadczeń, a tym samym integracji.  

Wspólne działania, pokonywanie trudności i intensywne przebywanie w danym gronie samo 

w sobie jest doskonałym podłożem do integracji wewnątrz grupy. Warto jest jednak wykorzystać 

                                                             

90  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Faularnych 

91  wywiad, koordynator - Kamila Ł., WAMA Film Festival 

92  wywiad, koordynator - Piotr S., CINEMAFORUM 
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zaplecze, jakim dysponujemy, by przygotować wolontariuszom przestrzenie i okazje, które pozwolą na 

systematyczną integrację. Nieocenionym ułatwieniem jest podejmowanie działań w miejscu, które jest 

przez nas już w jakimś stopniu oswojone, z ludźmi, których trochę znamy. W takim otoczeniu zawsze 

łatwiej jest funkcjonować. Dodatkowo wsparcie w postaci bliskiej osoby, sprawia, że często 

na wolontariat zgłaszają się znajomi, przyjaciele, a nawet pary: „koleżanka przyciągnie koleżankę, albo 

chłopak dziewczynę, czy odwrotnie”93.  

Szkolenia 

Szkolenie członków ekipy organizacyjnej 

 

Działaniem koniecznym przed rozpoczęciem realizowania jakiegokolwiek wydarzenia czy 

projektu jest przeszkolenie zespołu. Jest to ważne nie tylko w kontekście merytorycznego 

przygotowania grupy, ale także w kwestii jej nastawienia na nadchodzące wyzwania. Odbycie szkoleń 

wdraża w specyfikę nadchodzących działań, jak również daje większe poczucie gotowości do realizacji 

przedsięwzięcia. Istotnym jest, by przygotowując zakres informacji, które trzeba przekazać zespołowi, 

nie zapomnieć o szkoleniach relacyjnych.  

Szkolenia relacyjne są nie mniej ważne niż merytoryczne. Pomagają na znalezienie swojego 

miejsca w łańcuchu zależności zespołowych, a także przygotowują grupę na współdziałanie z innymi 

pionami tworzącymi wydarzenie. Zespół, który będzie współpracował z wolontariuszami, musi zostać 

przygotowany na to, jak taka współpraca powinna przebiegać. Na to, w jaki sposób członkowie ekipy 

organizacyjnej powinni zostać przygotowani do takiej współpracy uczula Elżbieta Baranowska-Pytko 

ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, które przygotowuje organizacje i instytucje do angażowania 

wolontariuszy podczas różnych działalności. Wymienia ona następujące zagadnienia: 

 Sposób rozpoznawania członków zespołu wolontariuszy. 

 Jeśli nie mają koszulek, to warto wskazać, na co należy zwracać uwagę: identyfikatory, 

kolor smyczy czy inny element rozpoznawczy w przypadku imprez masowych. 

 Zakres działań, których ekipa organizacyjna może oczekiwać od wolontariuszy, 

jak również określenie zadań, których nie powinna wymagać. 

 Zakres obowiązków wolontariuszy oraz ich dyspozycyjność, zakres czasowy,  

w którym mogą działać.  

 Poprawność komunikacji z wolontariuszami. Warto uczulić członków ekipy 

organizacyjnej, by zauważała wolontariuszy, witała się z nimi, wykazała 

                                                             

93  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Faularnych 
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zainteresowanie (np. zapytaniem o to, jak mija dzień). Wolontariusze często są 

niezauważani i pomijani przez innych pracowników. 

 Jasne określenie roli wolontariuszy na danym wydarzeniu. Należy wyeliminować 

potencjalne poczucie zagrożenia o swoje stanowisko u stałych pracowników. 

 Wyczulenie ekipy organizacyjnej, by wolontariusze nie wychodzili poza swój zakres 

obowiązków i kompetencji. Wolontariat a praca zarobkowa to dwie różne rzeczy. 

Wolontariusze nie powinni czuć się wykorzystywani, wykonując te same obowiązki 

bez wynagrodzenia.  

 Zachęcanie członków ekipy organizacyjnej do słuchania wolontariuszy. Jest to grupa, 

która jest najlepszym obserwatorem tego, co dzieje się podczas wydarzenia. Kiedy 

wolontariusz zauważy jakieś niedociągnięcia, ma mniejsze obawy w przekazywaniu 

informacji niż np. zatrudnieni pracownicy. 

 Uczulenie zespołu na fundamentalną kwestię, że „Wolontariusz to nie jest darmowy 

pracownik!” 94 . Nie należy delegować wolontariuszy do wszystkich najgorszych 

i najżmudniejszych czynności. Warto mieć na uwadze, że nie zgłosili się na wolontariat 

jako kolektyw – każdy z nich chce czerpać z tego wydarzenia coś dla siebie. Zespół 

powinien dołożyć wszelkich starań, by mogli się na tym wolontariacie realizować 

i spełnić swoje oczekiwania. Chociaż prowadzenie wolontariatu leży w kompetencji 

koordynatora, to jednak ekipa, dyrekcja, wszyscy organizatorzy i pracownicy mają 

wpływ na to, czy wolontariat będzie cennym i dobrze wspominanym doświadczeniem.  

Szkolenie wolontariuszy 

 

Szkolenia to główny segment wpływający na przygotowanie wolontariuszy. Chociaż  

z rozmów wynika, że w większości czują się oni dobrze przygotowani do swoich zadań, to jak sami 

zauważają, zdarzają się momenty, w których nie wiedzą jak rozwiązać niektóre problemy. Codzienna 

praktyka pozwala jednak na wyjaśnienie wielu wątpliwości i każdy następny dzień, każda następna 

edycja wydarzenia są coraz łatwiejsze: 

 „wiadomo, po tym  pierwszym dniu wszystko się weryfikowało”95, 

 „dobrze znam ten festiwal, dlatego, że działałam tu w różnych dziedzinach  

i dobrze wiem co się będzie działo co roku mniej więcej”96. 

                                                             

94  Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

95  wywiad, wolontariusz - Iga F., CINEMAFORUM 

96  wywiad, wolontariusz - Malwina L., KAMERALNE LATO 
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Różnorodność i liczba szkoleń, uzależniona jest od rodzaju i wielkości eventu. Jak wynika 

z doświadczeń festiwali filmowych, mogą one trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Szkoleniem 

wspólnym dla wszystkich jest kurs BHP.  

Szkolenia tradycyjne 

 

Festiwale angażujące do pomocy kilkunastu wolontariuszy, organizują zwykle szkolenia, które 

mieszczą się w jednym dniu. Przykładem może być CINEMAFORUM, albo WAMA Film Festival. 

Szkolenie wprowadza tam w ogólny zarys wydarzenia. Piotr Simon charakteryzuje je następująco: 

„zaczynamy od tego, że przedstawiamy formę wydarzenia, generalnie przedstawiamy program”97. Takie 

pierwsze szkolenie połączone jest często ze spotkaniem organizacyjnym i szczegółowym ustaleniem 

harmonogramu na nadchodzący czas. Wolontariusze, po zapoznaniu się, dostają pakiet niezbędnych 

informacji dotyczących wydarzenia, jego programu i gości. Omawia się z nimi kulminacyjne punkty 

imprezy, a następnie daje czas na integrację.  

Kreatywnie do zagadnienia podeszła koordynatorka wolontariuszy na WAMA Film Festival. 

„Dzień szkoleniowy” zaplanowany był na dwa dni przed rozpoczęciem festiwalu. Spotkanie rozpoczęło 

przedstawienie się wolontariuszy, płynnie przeszło w poznanie zespołu, a następnie w szkolenie 

merytoryczne. Po spotkaniu wolontariusze zostali zaproszeni do klubu festiwalowego na integrację 

z ekipą festiwalową i dyrekcją. Wszystkie te aktywności odbyły się jednego dnia. Integracja 

zaplanowana zaraz po szkoleniu zwiększyła szanse uczestniczenia w niej większej liczby wolontariuszy, 

którzy musieli wziąć udział w szkoleniu. Co więcej, w swobodnej atmosferze wolontariusze mogli 

poznać się jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia, nawiązać relacje i podzielić się dotychczasowymi 

doświadczeniami oraz odczuciami ze szkolenia. Kolejnym etapem wdrażania była wspólna praca  

i przygotowywanie biura festiwalowego na dzień przed startem wydarzenia.  

W przypadku dużych festiwali, jak FPFF czy Nowe Horyzonty, szkolenia z natury są bardziej 

rozbudowane i wieloetapowe. Zaczynają się zwykle z większym wyprzedzeniem, a czasami są włączone 

w etap rekrutacji. 

Koordynatorka wolontariuszy na FPFF, pierwsze wprowadzenie, jeszcze dla kandydatów, 

przygotowuje w czasie rekrutacji: „nagrywam taki filmik, który umieszczam na YouTubie, oni sobie 

najpierw oglądają i mogą się tam dowiedzieć dużo rzeczy o festiwalu, o wolontariacie” 98. Sandra 

zaoszczędza dzięki temu czas i sprawia, że wolontariusze na samym początku mają już podstawowe 

                                                             

97 wywiad, koordynator - Piotr S., CINEMAFORUM 

98 wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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informacje o wydarzeniu: „już mają jakąś wiedzę i jakby uprzedzam ich pytania”99. Jest to dobry punkt 

wyjściowy, od którego można zacząć dalsze etapy przygotowywania zespołu. 

Alternatywne scenariusze szkoleń 

 

Szkolenia wolontariuszy ograniczają się zatem nie tylko do spotkań. Mogą przybierać także 

formę filmiku, a nawet maila. Wiadomości wysyłane drogą mailową mają to do siebie, że zawsze można 

do nich wrócić. Jak mówi koordynatorka wolontariuszy FPFF, „ja wysyłam taki pakiet maili i je 

w odstępach czasowych wysyłam, staram się żeby mail nie był dłuższy niż cztery punkty, wiem z życia 

i z pracy w korpo, że ludzie nie czytają”100. Dawkowanie informacji jest ważne, zwłaszcza w sytuacjach, 

kiedy konieczne jest przyswojenie dużego zakresu wiedzy.  

Uzupełnieniem szkoleń merytorycznych jest także zarządzanie komunikacją w zespole. 

Wolontariusze powinni być przygotowani na to, jakie są nasze oczekiwania względem treści  

i formy komunikacji, która będzie zachodzić w relacji wolontariusz - ekipa, a przede wszystkim 

wolontariusz - goście wydarzenia. W dbałości o ten aspekt wprowadzenia, koordynatorka wolontariuszy 

FPFF rozsyła „dekalog wolontariusza”, obejmujący dziesięć najważniejszych punktów dotyczących 

podejścia i sposobu komunikacji wolontariuszy: „wysyłam coś takiego, co nazywam dekalogiem 

wolontariusza. Tam mamy dziesięć punktów, takich podstawowych, o tym co wolontariusz powinien, 

czyli, że być grzeczny, miły, pomocny i tak dalej i czego na przykład nie może […] powinien zapomnieć 

na czas festiwalu takie zwroty jak nie wiem, nie umiem, nie da się, nie mogę, nie chcę”101. Stworzenie 

kompendium najważniejszych założeń, sprowadzenie ich do dziesięciu punktów, ułatwia przyswojenie 

wiadomości. Wolontariusze, pytani o szkolenia, nawiązywali do poszczególnych punktów „dekalogu” 

i identyfikowali się z nimi: „no wiadomo, nie mogę powiedzieć do kogoś, że nie wiem, nie mogę, nie 

dam rady, bo jestem tu po to by wiedzieć, móc i dać radę”102.  

Struktura szkoleń 

 

W myśl założenia o stopniowym wdrażaniu, koordynatorzy wolontariatu na festiwalach 

filmowych dzielą często proces szkoleniowy na trzy główne segmenty. Pierwszy z nich obejmuje 

wprowadzenie w tematykę (idea i przebieg wydarzenia, zasady pracy, możliwości wynikające 

z wolontariatu, zaangażowanie czasowe). To informacje przekazywane często mailowo, a czasami 

jeszcze na etapie rekrutacji (w ogłoszeniu, na stronie internetowej czy w filmie). Następnie 

                                                             

99 wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

100 Tamże. 

101 Tamże. 

102  wywiad, wolontariusz - Nikola A., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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organizowane są szkolenia o ogólnym zakresie. Poruszają one kwestie programu wydarzenia 

i szczegółów związanych z jego funkcjonowaniem. Trzecia faza szkoleń odbywa się już zwykle 

w mniejszych grupach: „szczegółowe szkolenie, spotkanie z tego jakby, jak ma wyglądać ich praca, 

należy do bezpośredniego koordynatora”103. Wdrażanie poprzez opiekunów poszczególnych działów 

dotyczy już dokładnego zakresu obowiązków i działań, którymi dany pion zajmuje się podczas 

wydarzenia. Podział na te trzy etapy praktykowany jest również na mniejszych wydarzeniach. Chociaż 

raczej nie praktykuje się na nich stałego podziału na piony organizacyjne, to wolontariusze są 

przygotowywani na pracę w różnych obszarach wydarzenia w mniejszych zespołach. 

Porządkując informacje, które przekazywane są kolejno na każdym z etapów, warto uwzględnić 

także opinie wolontariuszy dotyczące co ważniejszych elementów. Opinie te uwzględniłam 

w poniższych punktach. 

I etap – wprowadzający (przekazywany wolontariuszom podczas spotkania, mailowo, lub w filmie): 

 Wprowadzenie dotyczące samego wydarzenia, określenie grupy odbiorców, idei, wizji, 

ram czasowych i metod funkcjonowania. 

 Zakres obowiązków wolontariuszy. 

 Ramy czasowe (czas trwania jednej zmiany, długość i częstotliwość przerw). 

 Zasady pracy przy danym wydarzeniu. 

 Zaplecze socjalne zapewnione dla wolontariuszy. 

 Informacje o wyżywieniu – posiłki, przekąski lub napoje. 

 Przywileje wolontariusza. 

 Zasady dotyczące ubioru, które pozwolą zaplanować bagaż dla osób przyjezdnych. 

 

Wolontariusze zwracali uwagę na brak lub niewystarczającą ilość informacji względem 

niektórych z tych punktów. Szczególnie istotne jest dokładne poinformowanie ich o zakresie 

obowiązków, jaki będzie na nich spoczywał: „łopatologicznie wypisać od początku do końca, co mam 

zrobić”104. Zdarzały się również sytuacje, gdzie nie byli informowani, jak będzie wyglądało zaplecze 

socjalne, ani kwestia wyżywienia „jedyny problem, jaki tutaj też słyszę od innych, no to problem jest 

z cateringiem gdzieś, że wszyscy inaczej się spodziewali w tej kwestii” 105 . Jeśli angażujemy 

                                                             

103  wywiad, koordynator - Katarzyna P., Nowe Horyzonty 

104  wywiad, wolontariusz - Iga F., CINEMAFORUM 

105  wywiad, wolontariusz - Oskar B., WAMA Film Festival  
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wolontariuszy, musimy ich przygotować na to, czego mogą oczekiwać, jaki będzie ich zakres działań, 

co zapewnia organizator, a o co muszą zadbać we własnym zakresie.  

II etap – szkolenia ogólne (forma spotkania, zwykle z prezentacją i innymi materiałami dotyczącymi 

wydarzenia): 

 Obiekty i przestrzenie, w których odbywa się dane wydarzenie (z zaznaczeniem miejsc, 

w których działać będą wolontariusze). 

 Zdjęcia i dane dyrekcji oraz ekipy organizacyjnej wydarzenia, z którymi będą mieć 

kontakt wolontariusze. 

 Zdjęcia ważnych gości/uczestników wydarzenia (jest ważne, by wolontariusze 

rozpoznawali najważniejsze osoby. Minimalizuje to liczbę uchybień „żeby nie było 

potem tak, że idzie dyrektor, a ktoś go gdzieś nie chce wpuścić”106). 

 Zwiastuny filmów i informacje o programie. 

 Opis znaków rozpoznawczych, dzięki którym mogą identyfikować osoby,  

z którymi będą mieli styczność podczas wydarzenia (przykładem jest FPFF, gdzie 

wyróżnia się wiele rodzajów akredytacji, a każdą z nich cechuje inny zakres 

przywilejów. Podział ten oznaczany jest za pomocą kolorów na identyfikatorach). 

 

Wolontariusze chwalą sobie proces wdrażania polegający na prezentacji zdjęć czy materiałów 

filmowych. Jest to potrzebna wiedza, przydatna przez cały okres trwania eventu „jakie są filmy, jakie 

mamy konkursy, jury, na kogo zwrócić uwagę, tak, na organizatorów też, poznajemy tak naprawdę 

poprzez prezentację […] jest to dobre szkolenie”107. Wszystkie materiały, z których korzystamy podczas 

szkolenia (prezentacje, broszury, katalog) warto rozesłać, bądź rozdać wolontariuszom po spotkaniu 

(„jak były te szkolenia, jak była ta prezentacja, która była poświęcona organizatorom, ona nam mignęła 

przez jakąś krótką chwilę, ja na przykład potem miałem problem, że czasami się zastanawiałem, czy to 

jest ktoś kogo ja powinienem skojarzyć. To znaczy jak mamy teraz te katalogi i w nich są opisy 

członków jury, to czy nie warto by podać jakiejś takiej informacji w tym kształcie dla nas, ale 

o organizatorach”108).  

Dobrą praktyką jest także rozdanie wolontariuszom programów lub katalogów festiwalowych 

jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia tak, by mogli wziąć go do domu i przewertować, 

                                                             

106  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

107  wywiad, wolontariusz - Łukasz P., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

108  wywiad, wolontariusz - Mikołaj S., CINEMAFORUM 
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a w przypływie dobrych chęci nawet przeczytać „ja starałam się na własną rękę przygotować i wszystko 

właśnie znalazłam w katalogu”109. Katalog gromadzi bardzo dużą część informacji, które są potrzebne 

w pracy wolontariuszy.  

Ostatnim etap przygotowawczym są szkolenia w poszczególnych pionach. Dotyczą już tylko 

zakresu obowiązków, jaki będzie spoczywał na konkretnej grupie odpowiedzialnej za dany dział. 

Szczegółowe wdrażanie jest oczywiście stosowane nawet w sytuacji, gdy wydarzenie nie jest na tyle 

duże, by warto było wyszczególniać piony pracy wolontariuszy „szczegóły […] staramy się 

doprecyzować już później w poszczególnych lokalizacjach, gdzie wolontariusze trafiają, żeby 

im te zadania dokładniej wytłumaczyć” 110 . Zakres szkoleń na tym etapie jest jednak wyjątkowo 

zróżnicowany w zależności o charakteru wydarzenia, pionu organizacyjnego, a nawet dnia wydarzenia.  

Niemożliwym jest zatem wyszczególnienie stałych elementów szkolenia, które można 

przyporządkować do większości festiwali filmowych, a tym bardziej do większości wydarzeń 

kulturalnych.  

Szkolenie wolontariuszy nie jest procesem, który kiedyś można uznać za ostatecznie 

zakończony. Z każdym dniem i każdą następną edycją wolontariusze wiedzą więcej i są bardziej 

przygotowani. Przykładem może być system pracy, o którym wspominała koordynatorka wolontariatu 

FPFF, gdzie każdą zmianę zasilają zarówno doświadczeni, jak i nowi ochotnicy. Dzięki temu 

pojawiające się wątpliwości są kierowane w pierwszej kolejności do obytego w temacie kolegi, dopiero 

następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, do koordynatora.  

Świadomość wsparcia i możliwości kontaktu z koordynatorem w razie pojawiających się 

wątpliwości czy problemów jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na komfort pracy 

wolontariuszy. Doceniają oni fakt, że w każdej chwili mają się do kogo zwrócić i mogą liczyć na pomoc: 

 „mam jakiś problem, to dzwonię do Pameli i ona mówi co mam zrobić, pomaga mi jak 

może i wszystkim wolontariuszom też’’111, 

 „nawet jeżeli zdarzają się sytuacje, że czegoś nie wiem, no to zawsze wiem do kogo 

podejść, zadzwonić i te sytuacje się od razu rozwiązują”112. 

                                                             

109  wywiad, wolontariusz - Adriana B., CINEMAFORUM 

110  wywiad, koordynator - Piotr S., CINEMAFORUM 

111  wywiad, wolontariusz - Nikola A., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

112  wywiad, wolontariusz - Kinga S., Nowe Horyzonty 
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Jeśli tylko zachodzi sytuacja, na którą wolontariusze nie czują się przygotowani, zbawienna jest 

świadomość, że zostanie ona rozwiązana przy wsparciu koordynatora albo członków ekipy. 

Nieoceniony jest zatem stały kontakt: 

 „demotywuje moment, kiedy ktoś nie odbiera telefonu i jak nie wiem co mam robić”113, 

 „może rozdanie bardziej tych numerów telefonów, do każdego po kolei  

i rozpisanie rzeczywiście od czego kto jest, bo tak trochę momentami szukałam 

kontaktu z kimś, jeśli miałam jakiś problem”114. 

Nie jesteśmy w stanie przygotować wolontariuszy na wszystko. Zawsze będą pojawiały się 

sytuacje, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Konieczną rolą organizatora jest zadbanie o komfort 

pracy wolontariuszy, poprzez udostępnienie im zaplecza i narzędzi, dzięki którym będą mogli czuć się 

dobrze i bezpiecznie ze świadomością, że wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji.  

 

Praca z wolontariuszami 

 

Zdaniem wolontariuszy, przyjemna atmosfera jest podstawą dającą podłoże do dobrej 

współpracy: ”atmosfera uważam, że jest najważniejsza” 115 . Atmosfera jest wypadkową wielu 

czynników. Komunikacja, relacje, komfort pracy, zaangażowanie zespołu to tylko niektóre z nich. 

Wszystkie niuanse, gesty mają wpływ na klimat, jaki tworzy się podczas wydarzenia. Mają one 

znaczenie nie tylko w czasie trwania imprezy, ale także na długo przed nią i po niej. Organizując imprezę 

kulturalną, w dużym stopniu odpowiadamy za to, czy atmosfera będzie sprzyjała działaniu. Oczywiście 

nie wszystko, co wpływa na klimat wydarzenia zależy od organizatorów. Nie wszystko są w stanie 

przewidzieć i nie na wszystko się przygotować, jednak już z poprzedniego rozdziału wynika, że wiele 

od nich zależy. Kolejne dwa rozdziały - dotyczący współpracy z wolontariuszami i działań po jej  

zakończeniu - gromadzą praktyki stosowane przez koordynatorów na tych etapach, które uzupełniłam 

również z komentarzem wolontariuszy. Dzięki temu przybliżam kolejne czynniki warunkujące 

atmosferę podczas działań wolontariackich.  

                                                             

113  wywiad, wolontariusz - Iga F., CINEMAFORUM 

114  wywiad, wolontariusz - Iga F., CINEMAFORUM  

115  wywiad, wolontariusz - Oskar B., WAMA Film Festival 
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Intensywność pracy 

 

Wolontariusze zdecydowanie wolą mieć zajęcia i nie nudzić się w czasie swoich zmian: 

 „bo jak nie ma co robić to jest masakra. Nudno!”116, 

 „my jednak jesteśmy tu po to, żeby coś robić, to znaczy no nie przyszliśmy tu, bo ktoś 

nas zmusił, nie przyszliśmy tu, żeby odpoczywać, tylko przyszliśmy tutaj, bo mamy 

własną chęć tutaj być i jakoś pomóc, coś zrobić”117, 

 „wręcz przychodzą do biura i pytają czy jest coś do roboty”118. 

Chociaż przyjęcie do wolontariatu odpowiedniej liczby wolontariuszy niweluje część 

problemów związanych ze zbyt niską intensywnością pracy, to jednak realnie przyglądając się temu 

zagadnieniu „jest wiele takich zadań, gdzie się nic nie wydarzy”119. Jak opowiada Antoni Morawski 

z Ochotników Warszawskich, są stanowiska, gdzie wolontariusze nie mają zajmujących zadań. 

Przykładem może być zespół pracujący w roli tłumaczy w punktach medycznych podczas wydarzeń. 

Członkowie zespołu będą mieli zajęcie dopiero w sytuacji, gdy gość wydarzenia, obcokrajowiec, będzie 

potrzebował pomocy medycznej. Jeśli to nie nastąpi, ich rolą będzie bierne czekanie. Innym przykładem 

może być sytuacja, w której organizatorzy źle oszacują liczbę gości wydarzenia. Pojawi się na nim 

znacznie mniej uczestników, co będzie skutkowało brakiem zadań dla wolontariuszy. 

Kiedy musimy mierzyć się z takim przebiegiem zdarzeń, warto przygotować na nie 

wolontariuszy. Uprzedzić o możliwości braku zajęć dla nich, ale podkreślić zarazem, że nie zmienia to 

wartości ich pracy, „Oni muszą mieć świadomość tego, że tak jest, że muszą być i że też są bardzo 

potrzebni”120. 

Kluczową rolę odgrywa w takich sytuacjach koordynator wolontariuszy. Musi on być 

przygotowany na taki scenariusz – „powinien mieć plan B, a także C i D”. Nie zmienia to jednak faktu, 

że często będzie musiał reagować i radzić sobie z takimi problemami na bieżąco i rozwiązywać je 

poprzez sprawne zarządzanie zespołem – jak np. „skracać wolontariuszom zmiany, wymyślać 

dodatkowe zadania, czy atrakcje”121. Niektórzy nawet przyznają, że zlecają wolontariuszom zadania 

                                                             

116  wywiad, wolontariusz - Łukasz P., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

117  wywiad, wolontariusz - Mikołaj S., CINEMAFORUM 

118  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

119 Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

120 Tamże. 

121 Barbara Rogalska – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 



36 

 

nie zawsze konstruktywne: „staram się dać im nawet takie głupoty w stylu: napisz coś na tablicy w jakiś 

sposób inny”122. 

 

Wyrażanie uznania dla wolontariusza 

Podstawowe zasady komunikacji 

 

Docenianie motywuje i daje chęć do dalszej pracy. Doceniana osoba czuje się wyróżniona 

i ważna w zespole. Napędza ją to do kolejnych działań, podnosi jej samoocenę i sprawia, że jeszcze 

bardziej chce się wykazać. Jest to kluczowy element oddziałujący na zaangażowanie i jakość 

współpracy. Docenienie to również sygnał, że wysiłek został zauważony, „to element informacji 

zwrotniej” 123 . Dodatkowo, to także czynnik wywołujący uczucie  satysfakcji, ważnej zwłaszcza 

w przypadku pracy wolontariusza. Sposobów na wyrażenie uznania dla ochotników jest tyle, 

ilu koordynatorów wolontariatu.  

Wyjściowym punktem na drodze do poczucia bycia docenionym u wolontariuszy jest ich 

zauważanie. Kamila zwraca uwagę, w jaki sposób przekłada się na to kontakt z ekipą: 

 „oni mają takie poczucie, że ja jestem z nimi a ekipa jest oddzielnie”124, 

 „nie czują się doceniani, w kontakcie ze mną tak, ogólnie nie czują […] brakuje im 

myślę najgorzej takiego kontaktu wiesz, takiego nawet nie wiem dzień dobry coś tam, 

podanie reki, drobne rzeczy, mówią mi o tym, to jest ważne”125. 

Samo przywitanie się, zapytanie, jak mija dzień, są podstawą do pokazania wolontariuszom, 

że ich obecność jest ważna. Podstawą jest traktowanie ich jak części zespołu, współpracowników, 

a nie oddzielny pion: „największym błędem byłoby, gdyby wolontariusze czuli się jakąś grupą, 

która jest grupą interwencyjną, że jest wtedy potrzebna, kiedy tak naprawdę ekipa festiwalowa nie ma 

czasu, albo zadanie uważają za jakieś mniej istotne. Jeżeli są razem zespołem i razem czują, że tworzą 

imprezę, no to na pewno jest to z korzyścią dla obu stron”126.  

Zasadnicze jest nie tylko zauważanie wolontariuszy, ale także ich pracy. „To co jest fajne 

w wolontariacie, raczej się słyszy właśnie słowa podziękowania za swoją pracę. Że jednak widać, że na 

                                                             

122 wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 

123 Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

124 wywiad, koordynator - Kamila Ł., WAMA Film Festival 

125 Tamże. 

126 wywiad, koordynator - Piotr S., CINEMAFORUM 
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coś się przydajemy i jest ten głask słowny, który też jest człowiekowi potrzebny”127. Podziękowania 

to kluczowy element każdego etapu współpracy – „słowo dziękuję, to jest duży motywator” 128 . 

Wolontariusze inaczej nie będą wiedzieli, czy powierzone zadanie wykonali dobrze i czy ich praca 

przyniosła zamierzone efekty: „Pochwały lepiej działają na ludzi niż niechwalenie”129. 

Dodatkowe atrakcje 

 

Ambitniejszym, ale też niezwykle skutecznym sposobem, jest urządzanie wolontariuszom 

dodatkowych aktywności i atrakcji – „co roku czeka nas zawsze jakaś miła niespodzianka, coś się 

wydarzy takiego innego”130. Dobre praktyki w tej dziedzinie wprowadzają koordynatorzy Nowych 

Horyzontów. Oprócz secret screening (pokazów filmowych przeznaczonych tylko dla wolontariuszy), 

organizowane są również warsztaty (np. realizacji filmów telefonem lub choreograficzne) dedykowane 

tylko dla wolontariuszy. Koordynatorzy dbają o codzienną dawkę zabawy i integracji w zespole 

„w tym fachowcem jest Marek, czasami takie rzeczy jak przypinki, naklejki, brokaty i inne rzeczy, 

które utożsamiamy wyłącznie z dziećmi do lat sześciu, są w stanie niesamowicie motywować 

dziewiętnastolatków i jest to udowodnione wieloletnią praktyką”131. Skuteczność takich drobiazgów 

dla nich samych była zaskoczeniem, „w poprzednim roku, jako że też pracuję przy festiwalu filmów 

dla dzieci, na który produkujemy bardzo dużo tatuaży […] miałem dużo tych tatuaży i je rozdawałem 

wszystkim i w tym roku po prostu co chwilę, każdy się mnie pyta o te tatuaże i zamówiłem specjalną 

dostawę tutaj na festiwal i też rozdałem, a sam się nie spodziewałem, że to będzie taka frajda 

dla wszystkich” 132 . Koordynatorzy na Nowych Horyzontach angażują wolontariuszy w dodatkowe 

aktywności „po to, żeby dać nowe doświadczenie, ale po to też, żeby się od tych filmów też oderwać 

czasami i zrobić coś dla siebie, zrelaksować się, odpocząć w jakiejś innej przestrzeni”133. Co więcej, 

każdego dnia namawiali ich do korzystania z wiedzy zdobytej na warsztatach i nagrywania filmów 

„z życia festiwalowego” (filmy zostały następnie pokazane na gali zakończenia dla wolontariuszy 

„wtedy wszyscy razem się spotykamy i oglądamy te filmy, i sobie wspominamy jak to było na tym 

festiwalu”134). Koordynatorzy zachęcają także wolontariuszy do oglądania jak największej ilości filmów 

                                                             

127 wywiad, wolontariusz - Adriana B., CINEMAFORUM 

128  wywiad, wolontariusz - Adriana B., CINEMAFORUM 

129  wywiad, wolontariusz - Iwona S., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

130  wywiad, wolontariusz – Tycjan N., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

131  wywiad, koordynator - Katarzyna P., Nowe Horyzonty 

132  wywiad, koordynator - Marek Ł., Nowe Horyzonty 

133  Tamże. 

134  Tamże. 
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festiwalowych, nawiązują dyskusje, wymieniają się opiniami: „zawsze jak przychodzę to się pytam, kto 

co widział, co było najfajniejsze, jakby co bardzo polecają na przykład, co warto zobaczyć” 135 . 

To wszystko sprawia, że wolontariusze jeszcze bardziej angażują się w festiwal i się z nim identyfikują. 

Czują, że ich opinia i potrzeby są ważne, a oni sami docenieni. Koordynatorom Nowych Horyzontów 

zależy, by zmaksymalizować korzyści płynące dla ochotników z realizacji wolontariatu. 

Inne materialne i niematerialne formy podziękowań 

 

Szeroka oferta atrakcji to oczywiście nie jedyne narzędzie, by docenić i zyskać sympatię 

wolontariuszy. Nawet małe gesty są sygnałem troski i uznania dla zespołu. Koordynatorka wolontariatu 

FPFF stara się każdego dnia pamiętać o drobnych rzeczach, które uprzyjemniają dzień – „rozdajemy 

cukiereczki albo owocki w ciągu dnia” 136 . Podejście do wolontariusza, zainteresowanie się jego 

samopoczuciem, wręczenie przekąski, to kilka niewielkich gestów, które zwiększą efektywność pracy 

wolontariatu. Sandra każdego roku stara się zyskać dla wolontariuszy więcej takich korzyści: „zawsze 

staram się, że tak powiem, wynegocjować albo u dyrekcji, albo u koleżanek z marketingu, żeby coś dla 

nich przechwycić albo coś nowego fajnego dla nich zorganizować”137. To właśnie codzienna troska 

o zespół sprawia, że czuje się on zauważany i doceniany. 

 Na wielu wydarzeniach, jako wyraz uznania i podziękowania, utarł się zwyczaj 

organizowania wolontariuszom imprez pożegnalnych albo ceremonii wręczenia certyfikatów 

na zakończenie. Podczas takich wydarzeń niezwykle ważna jest obecność zespołu zarządzającego, 

dzięki czemu wzrasta ranga takiej uroczystości. Certyfikat odebrany z rąk dyrekcji jest traktowany 

inaczej, niż taki wręczony przez koordynatora, z którym spędziło się cały tydzień. Styczność z dyrekcją 

podnosi wartość takiego doświadczenia: „dyrektor, bądź osoba na górze, bo jakby ona to powoduje”138. 

Wolontariusze czują się bardziej docenieni, a podziękowania z ust dyrekcji są traktowane jako 

ważniejsze i donioślejsze.  

Formą podziękowań i docenienia wysiłku wolontariuszy są również upominki, wręczane 

zwykle wraz z certyfikatem podczas uroczystości zakończenia wolontariatu: 

 „nawet prezenty jakieś dostaliśmy, kosmetyki w zeszłym roku”139, 

                                                             

135  wywiad, koordynator - Marek Ł., Nowe Horyzonty  

136  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych  

137  Tamże. 

138  wywiad, koordynator - Kamila Ł., WAMA Film Festival  

139  wywiad, wolontariusz - Iwona S., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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 „w zeszłym roku też były podarunki od jednego ze sponsorów, to bardzo miły gest”140. 

Niezależnie jednak od tego, czy zaplecze pozwoli nam na przygotowanie takich prezentów, 

najważniejszym i najcenniejszym często jest ten w postaci identyfikatora i koszulki festiwalowej.  

Docenienie wolontariusza wpływa nie tylko na jego samopoczucie, ale także przynosi inne 

korzyści. Wolontariusz musi czuć się potrzebny i ważny, a jego praca zauważana  

i doceniana „to poczucie, że jest się potrzebnym, jest rzeczywiście fajne”141. Tylko wtedy możemy 

liczyć, że będzie miał zapał do dalszego działania.  Zauważanie pracy wolontariusza i docenienie jego 

starań jest podstawą budowania zaangażowanego zespołu, który będzie się z wydarzeniem 

identyfikował i czuł za nie odpowiedzialny. Docenianie, choć często banalnie proste, decyduje czy 

wolontariusze będą chcieli ponownie dołączyć do zespołu wolontariuszy w następnym roku. 

Jak być przyjacielem, będąc szefem? 

 

„Dobry koordynator wolontariatu jest jak sprawny manager w organizacji”142, wie jak zachować 

równowagę między postawą lidera i przyjaciela. Koordynator z dużą ilością empatii i stosujący 

przyjazny model zarządzania to warunek konieczny do stworzenia miłej atmosfery w pracy: 

„mam podejście serca do człowieka, ja wyznaję zasadę Korczaka, czyli pedagogiki serca więc mi się 

wydaje, że to się sprawdza też do wolontariuszy” 143. Koordynator wolontariatu musi być również 

liderem: panować nad zespołem, rozdzielać zadania, być autorytetem, bo „takie trzymanie w ryzach też 

jest ważne”144. Nie lada wyzwaniem jest połączenie tych dwóch funkcji, osiągnięcie „złotego środka” 

– „idealny koordynator łączy te dwie cechy. Musi być szefem – to na pewno, bo gdyby nie był szefem, 

a tylko przyjacielem, to byśmy sami podważali to, o czym mówimy, że to jest praca, która jest ważna 

[…] a z drugiej strony nie możemy zapominać czym jest wolontariat, jest jednak dobrowolnym udziałem 

ludzi, którzy bezinteresownie wykonują pewną pracę i tutaj ten element bycia przyjacielem jest bardzo 

ważny”145. 

 Koordynatorka wolontariatu na WAMA Film Festival zaznacza, że model zarządzania należy 

modyfikować odpowiednio do charakterystyki grupy: „nie ma jakby jednej złotej zasady, to też zależy 

                                                             

140  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych  

141  wywiad, wolontariusz - Iga F., CINEMAFORUM 

142  Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

143  wywiad, koordynator - Kamila Ł., WAMA Film Festival 

144  wywiad, wolontariusz - Malwina L., KAMERALNE LATO 

145  wywiad, koordynator - Piotr S., CINEMAFORUM 
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od sytuacji, od danego zadania i od grupy” 146 . Kluczowa jest obserwacja i wysondowanie, czy 

wolontariusze potrzebują stałego nadzoru: „zawsze jak zaczynam pracę z grupą, różne zabawy stosuję 

na początek, które dla mnie już są pewnym rozeznaniem jak szybko proces [asymilacji] zachodzi, jeżeli 

widzę, że po pierwszym spotkaniu integracyjnym, proces zaszedł bardzo szybko to wiem, że mogę być 

osobą bardziej z boku” 147 . Jeśli są w grupie jednostki, które przejmują inicjatywę nad podziałem 

obowiązków i kontrolowaniem zadań, warto dać im wtedy szansę na większą samodzielność. Mając 

samodzielny zespół, możemy w jakimś stopniu scedować odpowiedzialność na wolontariuszy. Dzięki 

poczuciu sprawczości nauczą się więcej, będą rozwijali swoją kreatywność, a także utożsamiali się 

z celem wydarzenia. 

 Koordynatorka wolontariatu na WAMA Film Festival zwraca uwagę, że trzeba spełniać zadania 

obu tych funkcji: „trzeba być liderem, osobą, która daje przykład”148. Kiedy koordynator priorytetowo 

podchodzi do wykonywania zadań, istnieje duża szansa, że wolontariusze również wejdą w ten rytm: 

„musisz dać przykład i zrobić pierwsza i oni za tobą pójdą”149. Dobry wzorzec jest zatem podstawą 

budowania pracy w grupie. „Najpierw praca, potem przyjemności, ale oni czują, że ja z nimi pracuję, 

jakby i z nimi odpoczywam […] jeżeli jesteśmy wspólnie na tych dwóch etapach, to jeżeli grupa złapie, 

to ona będzie motywować też tych, którzy nie chcą pracować”150. Połączeniem tych funkcji może być 

zatem postawa, gdzie lider jest dowodzącym i autorytetem, ale pracuje razem z zespołem i stanowi jego 

część. 

 W łączeniu pozycji szefa i przyjaciela pomocne mogą okazać się także media społecznościowe. 

Popularne narzędzia komunikacji - np. grupy na Facebooku - mogą również pomóc w osiągnięciu 

„złotego środka”. Koordynatorka wolontariatu festiwalu KAMERALNE LATO, poprzez grupę 

na Facebooku informuje wolontariuszy o nowych zadaniach i zmianach w harmonogramie. Taka grupa 

nie tylko ułatwia sposób komunikacji, ale także jest kanałem pomagającym w koordynacji zespołu. 

Co więcej, Emilia umieszcza tam również zdjęcia z efektami pracy wolontariuszy, podziękowania, 

poranne zagrzewki, a nawet memy. Jak komentuje jedna z wolontariuszek – „dostajemy pozytywne 

                                                             

146  wywiad, koordynator - Kamila Ł., WAMA Film Festival 

147  Tamże. 

148  Tamże. 

149  Tamże. 

150  Tamże. 
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posty na Facebooku, że jest zadowolona z naszej pracy i jeżeli mamy dużo do zrobienia to też pisze 

nam, że życzy nam powodzenia, że się widzimy wieczorem”151.  

 Przyjacielska relacja z wolontariuszem jest szczególnie istotna w przypadku bardzo młodych 

albo niedoświadczonych wolontariuszy: „kiedy byłam pierwszy raz to na pewno było to dla mnie ważne, 

to, że właśnie rozmawiam z kimś, kto jest otwarty, miły i wiem, że po prostu mogę się o wszystko 

zapytać”152. Ciekawym podejściem zbliżającym nas do wypośrodkowania dwóch skrajnych relacji, 

może być również to sugerowane przez Barbarę Rogalską: „Szef, jeśli chodzi o zasady, przyjaciel jeśli 

chodzi o nawiązywanie relacji”153. Od relacji, jaką koordynator zbuduje ze swoim zespołem będzie 

zależała jego skuteczność, ale także przyjemność, którą będą czerpać z tej współpracy. Niezależnie 

jednak od tego, w jaki sposób połączymy te pozycje, punktem wyjściowym w poszukiwaniu „złotego 

środka” jest zaangażowanie i obserwacja. 

Rola odpowiedzialności 

 

Wolontariusze angażowani są często do najprostszych zadań, gdzie nie mają możliwości 

wykazania się i poczucia, że są ważną częścią zespołu. Kiedy już oswoją się z projektem  

i wdrożą w swoje obowiązki, pojawia się potrzeba realizowania bardziej angażujących  

i odpowiedzialnych misji: „jak już wiem, jak to wszystko wygląda i na czym to polega, to fajnie byłoby 

[…] z każdym kolejnym dniem na przykład coraz więcej robić, albo na przykład cięższe rzeczy, 

trudniejsze”154.  

Scedowanie na wolontariusza nawet części odpowiedzialności, wpływa na jego satysfakcję 

oraz motywuje do dalszego działania. Poczucie sprawczości znacząco wpływa na rozwój wolontariuszy. 

Dzięki trudniejszym zadaniom czują, że spoczywa na nich odpowiedzialność za przebieg i powodzenie 

przedsięwzięcia. Każde nowe wyzwanie jest okazją do nauki i stanowi jeden z najatrakcyjniejszych 

aspektów bycia wolontariuszem („takie różne zadania specjalne, które sprawiają przyjemność”155). 

Powierzenie odpowiedzialnych zadań wymaga większego zaufania ze strony koordynatora. 

Gdy przekazuje się wolontariuszom odpowiedzialność, należy wdrożyć odpowiednie narzędzia, 

które ograniczą ryzyko niepowodzenia wynikającego z braku umiejętności lub nieobowiązkowości. 

Jednym z rozwiązań jest uważna obserwacja grupy przez koordynatora („trzeba obserwować co jest 

                                                             

151  wywiad, wolontariusz - Malwina L., KAMERALNE LATO 

152  Tamże. 

153  Barbara Rogalska – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

154  wywiad, wolontariusz - Mikołaj S., CINEMAFORUM 

155  wywiad, wolontariusz- Tycjan N., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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im potrzebne” 156 ) oraz kontrola i nadzór przebiegu wydarzeń, która umożliwi szybką reakcję 

organizatorów w przypadku występujących problemów. Obserwacja grupy umożliwia także 

wcześniejszą ocenę, którym osobom można powierzyć większą odpowiedzialność. Jak wspomina jedna 

z koordynatorek: „na przykład ja teraz siedzę tutaj, chociaż jest zadanie z recepcją, wiem, że na przykład 

Jakuba mogę zostawić, tak - to jest osoba, którą mogę, siedzieć tutaj z tobą spokojnie i wiem, że jego 

mogę. […] Jeżeli pracujesz faktycznie z grupą to jesteś w stanie to rozeznać”157. Kiedy przyjrzymy się 

predyspozycjom poszczególnych jednostek, możemy lepiej spożytkować umiejętności i energię każdej 

z nich, co pozytywnie wpłynie również na pracę całej grupy.  

Cedując odpowiedzialność, warto zwracać uwagę na predyspozycje danej osoby i do nich 

dostosowywać charakter i trudność wyzwania „staram się im wrzucać misje specjalne, ale to też zależy 

od wolontariusza”158. W każdym zespole wolontariackim zdarzają się osoby, które chcą dostawać więcej 

odpowiedzialnych i samodzielnych zadań – „oni nawet jak się zgłaszają, zastrzegają, że chcieliby robić 

już coś innego, na przykład jedna z dziewczyn zajmuje się gośćmi festiwalowymi, zagranicznymi, 

a jedna z dziewczyn zajmuje się jury” 159 . Istotne jest, by wyłapywać takie potrzeby: „ważne, by 

zauważyć osoby, które chcą robić więcej, by nie przegapić tego momentu, by nie przerodziło się to 

we frustrację” 160 . Jedną z ważniejszych umiejętności w koordynacji zespołem jest przekazywanie 

obowiązków i intensywniejsze angażowanie osób, które tego oczekują. Ważne jest jednak, by wyczuć 

granicę odpowiedzialności, która mogłaby ich przerosnąć i zniechęcić. Jak zaznacza jeden  

z wolontariuszy, oczekuje on „poziomu oferowanych mi zadań takiego trochę ponad to, czego bym się 

spodziewał, żeby to nie było to coś zbyt trudnego, ale też nie było zbyt łatwe  

i trywialne”161. 

Z każdą edycją wydarzenia wzrasta u wolontariusza poczucie odpowiedzialności za jego 

przebieg i wizerunek: 

                                                             

156  wywiad, koordynator - Kamila Ł., WAMA Film Festival 

157  Tamże. 

158  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 

159  Tamże. 

160  Elżbieta Baranowska-Pytko - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

161  wywiad, wolontariusz - Michał Ż., Nowe Horyzonty 
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 „wizerunek [festiwalu] i przy okazji miasta też w głównej mierze, żeby goście, którzy 

przyjeżdżają, żeby byli zadowoleni, żeby wyjeżdżając z Gdyni byli uśmiechnięci, żeby 

tu wrócili za rok”162, 

 „po tych trzech latach już czuję coraz bardziej więź taką z festiwalem”163.  

Wolontariusze już po pierwszej edycji zwykli nazywać festiwal „swoim”, a tym bardziej 

identyfikują się z wydarzeniem po kilku latach. Każdy następny rok zwiększa ich kompetencje i wiedzę 

na temat organizacji, struktury i funkcjonowania: „oni już wszystko wiedzą, bo znają festiwal, znają 

lokalizacje, znają ekipę, wiedzą też z czym do kogo uderzać”164. Dlatego też istotne jest, by w przypadku 

regularnej współpracy zapewnić szanse na dalszy rozwój, angażując takie osoby do nowych, bardziej 

odpowiedzialnych zadań lub zapewniając zdolnym i doświadczonym wolontariuszom perspektywę 

zatrudnienia („niektóre osoby przecież dzięki wolontariatowi zaczynają robić to zawodowo”165). 

Indywidualne traktowanie 

 

Wolontariusze traktowani są często jako kolektyw, angażowani do zadań, gdzie ich zaletą jest 

liczebność, a nie indywidualne umiejętności „traktowani jako bardziej taka szara masa do pracy”166. 

Indywidualne podejście do wolontariusza i respektowanie jego potrzeb jest ważnym czynnikiem 

wpływającym na jego motywację. Spojrzenie na wolontariusza nie przez pryzmat grupy, 

ale dostrzeżenie go również poza jej kontekstem stanowi podstawę zdrowej relacji między 

koordynatorem a jednostką. 

 Dobieranie zadań adekwatnych do umiejętności i oczekiwań każdego wolontariusza jest jedną 

ze składowych, świadczących o zindywidualizowanym podejściu. W rozpoznawaniu predyspozycji 

wolontariuszy pomocny jest formularz zgłoszeniowy, który zawiera przynajmniej część informacji 

o kompetencjach każdego z nich. Kolejnym etapem w budowaniu indywidualnych relacji i wybadaniu 

potrzeb wolontariusza mogą być rozmowy wstępne. Dzięki temu koordynator może stwierdzić, czy dana 

osoba ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów, czy jest pewna siebie oraz dostrzec wiele innych cech 

widocznych tylko w bezpośredniej relacji.  

                                                             

162  wywiad, wolontariusz - Tycjan N., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

163  wywiad, wolontariusz - Paweł P., WAMA Film Festival 

164  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

165  wywiad, wolontariusz - Paweł P., WAMA Film Festival 

166  wywiad, koordynator - Emilia B., KAMERALNE LATO 
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Rozmowy pozwalają na lepsze poznanie osobowości i motywacji wolontariusza. Ważne są 

również w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Rozmowy stanowią sygnał, że wolontariusze są ważną 

częścią zespołu, że chętnie poświęcamy im czas: 

 „Zachęcam do small talków - siema, co tam, jak tam. Nie wydaje mi się realne przy 300 

osobach żebyśmy byli w stanie z każdym indywidualnie rzeczywiście porozmawiać, 

ale wolontariusze stoją często w grupkach […] trzeba trochę zbudować tej atmosfery, 

zagadać, pośmiać się, żart opowiedzieć, nawiązać do jakiejś śmiesznej sytuacji w ciągu 

dnia”167. 

Słuchanie wolontariuszy, spędzanie z nimi czasu, wymienianie opiniami – takie czynności 

pozwalają nam lepiej poznać zespół, zarządzać nim, ale przede wszystkim są zauważane, 

przez co świetnie wpływają na atmosferę, o czym na przykład wspomina wolontariuszka FPFF: 

„ja nie lubię rano wstawać, więc miałam tylko raz na ósmą na szczęście, także Sandra chyba już wie”168. 

 Równie ważną kwestią w wypracowaniu indywidualnego podejścia do wolontariuszy 

jest uczenie się ich imion. Koordynatorzy stawiają to sobie za cel nawet wtedy, gdy ze względu na ich 

liczbę mogłoby się to wydawać niemożliwe („ja też sobie stawiam za punkt honoru zapamiętać imiona 

każdego z nich, co jest trudne, z tego względu, że jest ich dużo i z tego względu, że to jest moja szósta 

edycja, więc też trochę mi się już mieszają, ale zawsze w sobotę, kiedy mamy te przygotowania jest taki 

moment kiedy oni stoją w rzędzie, bo na przykład podają sobie pakiety, albo czekają w kolejce, żeby 

pobrać coś skądś no i ja wtedy wzdłuż tych rzędów się przechadzam i z uporem maniaka chodzę 

i powtarzam imiona. Czasami mi wychodzi lepiej, a czasami gorzej, ale zawsze bardzo się staram”169). 

Zwracanie się po imieniu do każdego z wolontariuszy jest nie tylko oznaką indywidualnego podejścia 

i szacunku, ale także ułatwia kontakt i wprowadza luźną, przyjazną atmosferę. 

 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych miał w tym roku 195 wolontariuszy, Festiwal Nowe 

Horyzonty 192. To imponujące liczby, które sprawiają, że indywidualne podejście do każdego 

z wolontariuszy może być dużym wyzwaniem, a jak mówi tamtejsza wolontariuszka, często jest 

„niemożliwe dla nas do osiągnięcia, ale bardzo ważne”170. W obliczu tak dużych zespołów znaczenie 

mają same starania, a indywidualne podejście może przejawiać się w bardzo różny sposób. Ważne są 

                                                             

167  Antoni Morawski – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 

168  wywiad, wolontariusz - Iwona S., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

169  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

170  wywiad, koordynator - Katarzyna P., Nowe Horyzonty 
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nawet małe rzeczy, pokazujące im, że ochotnicy są ważni jako jednostki: „za każdym razem 

im potwierdzamy to, że są jednostkami indywidualnymi i pozwalają nam szukać nowych rozwiązań”171. 

Festiwalowa rodzina 

 

 Zarówno festiwal filmowy, jak i inne imprezy kulturalne to przestrzeń sprzyjająca tworzeniu się 

przyjaźni i trwałych relacji międzyludzkich. Często w jednym miejscu spotykają się ludzie o podobnych 

zainteresowaniach, którzy pracują ze sobą w zintensyfikowany sposób. Festiwale, trwające zwykle 

od czterech do kilkunastu dni, są kumulacją wydarzeń, co sprzyja działaniu w stresie i emocjach. 

Członkowie ekipy, którzy pracują w takich warunkach, siłą rzeczy uczą się na sobie polegać. W takiej 

atmosferze budowanie relacji i ich cementowanie przebiega dużo szybciej i intensywniej: „wystarczy 

pobyć ze sobą kilka minut na dyżurze i już się nawiązuje te takie przyjacielskie, można powiedzieć, 

więzi”172. Czas, który jest potrzebny do powstania takich zażyłości zastąpiony jest przez intensywność 

wspólnych działań. Praca w takim wymiarze i okolicznościach daje poczucie siły, jaką stanowi zgrany 

zespół, którego chce się być częścią. 

Kluczowy w budowaniu takiej więzi jest wspólny cel - powodzenie zadania, przeprowadzenie 

wydarzenia do końca. Chociaż wolontariusze nie są w stanie poznać się nawzajem tak dobrze, jak znają 

swoich przyjaciół, to jednak doświadczenie wspólnej misji stanowi element kreujący wyjątkowość tych 

relacji. Intensywne działanie w jednym zespole rozwija w jej członkach poczucie odpowiedzialności 

za całą grupę.  

Bywają grupy wolontariuszy, które utrzymują stały kontakt pomiędzy wydarzeniami,  

a nawet przyjaźnią się dzięki wspólnym wolontariatom: 

 „przez tydzień potrafiłam się przywiązać bardzo do niektórych osób”173,  

 „z doświadczeń z ubiegłych edycji wiem, że ten kontakt mamy […] i co roku 

umawiamy się, że widzimy się na Kameralnym Lecie”174. 

Już w trakcie realizacji przedsięwzięcia często panuje przekonanie, że kontakt  

z osobami z zespołu nadal będzie utrzymywany po zakończeniu wydarzenia: „myślę, że ten kontakt 

będzie. Tym bardziej właśnie, że mamy też grupę na Facebooku, część nas jest z Radomia, część jest 

                                                             

171  wywiad, koordynator - Katarzyna P., Nowe Horyzonty 

172  wywiad, wolontariusz - Karolina M., Octopus Film Festival 

173  wywiad, wolontariusz - Klaudia S., WAMA Film Festival 

174  wywiad, wolontariusz - Malwina L., KAMERALNE LATO 
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spoza, ale myślę, że tak, że będziemy mieć kontakt”175. Nawet jeśli to przekonanie zawiedzie, relacje 

mogą zostać odnowione przy innej okazji,  np. przy kolejnym wspólnym wolontariacie. 

 Nierzadko wolontariat jest na tyle pociągającą formą działania, że dla niektórych stanowi 

element stałych aktywności: 

 „ja po prostu lubię wolontariaty”176,: 

 „bo ja ładuję baterie na takich właśnie wydarzeniach”177. 

Są wolontariusze, którzy biorą udział w wielu wydarzeniach każdego roku. Zdarza się, 

że podczas pracy przy jednym wydarzeniu, umawiają się na wspólny udział w kolejnym („część osób 

nawet już się poumawiała na kolejne projekty i już podpytują właśnie, gdzie będziesz 

wolontariuszem”178). Zawsze łatwiej oswajać się z nowym miejscem, posiadając wsparcie bliskich osób 

lub chociaż znajomych o podobnych doświadczeniach. Dlatego też częstą sytuacją jest zgłaszanie się 

na wolontariat ze znajomym czy przyjacielem: „ja przyszłam z koleżanką, więc już jakąś integrację 

wcześniejszą miałam”179.  

  Niektórzy wolontariusze, by określić ich relacje z zespołem, używali określenia „festiwalowa 

rodzina”. Pokazuje to pewną wyjątkowość tych koneksji. Dzięki zespołowym doświadczeniom i pracy, 

wolontariusze tworzą wspólnotę, która działa na swoich określonych zasadach. Zasadach, które 

moglibyśmy porównać do tych panujących w niejednej rodzinie. Między członkami takiej relacji tworzy 

się zażyłość oparta na wyjątkowości atmosfery i otoczenia, w jakim powstała. Chociaż po zakończeniu 

przedsięwzięcia wolontariusze w większości spotkają się ponownie dopiero za rok, podczas kolejnej 

edycji, to relacje przetrwają „spotykamy się nawet raz w roku, a mam wrażenie jakbyśmy się widzieli 

wczoraj ostatni raz”180. 

 Wolontariusze wędrujący po kolejnych imprezach, spotykający się nawzajem w ramach 

różnych wydarzeń są właśnie jak niejedna rodzina. Jej członkowie odnawiają relacje podczas ważnych 

uroczystości i  widują się kiedy jest okazja, czyli od święta. 

                                                             

175  wywiad, wolontariusz - Malwina L., KAMERALNE LATO  

176  wywiad, wolontariusz - Mikołaj S., CINEMAFORUM 

177  wywiad, wolontariusz - Adriana B., CINEMAFORUM 

178  Tamże. 

179  wywiad, wolontariusz - Iga F., CINEMAFORUM 

180  wywiad, wolontariusz - Łukasz P., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
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Czas podsumowań 

 

 

Finał 

 

Zakończenie wydarzenia nie może odbyć się bez odpowiedniej celebracji. Jest to ważny 

moment, który pozwala uczcić wysiłek i pracę, jaka była włożona w przedsięwzięcie. To, że dobiegło 

końca, że udało się doczekać tej chwili, jest zasługą wszystkich, którzy na ten sukces pracowali. Dlatego 

zasadniczą kwestią tej celebracji jest świętowanie razem z wolontariuszami, bez których ten sukces 

nie byłby możliwy.  

Kończąc imprezę kulturalną, należy zatroszczyć się również o odpowiednią finalizację 

wolontariatu, który odbywał się w ramach wydarzenia. Po ciężkiej pracy należy wynagrodzić  

i docenić wysiłek wolontariuszy. Sposobów, by to zrobić jest oczywiście tak wiele, jak duża jest 

kreatywność i zasoby organizatorów, jednak jak pokazuje praktyka, jest kilka najczęstszych, ale przez 

to i najbardziej spodziewanych: 

Ceremonia zakończenia wolontariatu  

 

Istotne jest zapewnienie wolontariuszom przestrzeni do świętowania we własnym gronie. 

Dobrze, jeśli ceremonii towarzyszy oprawa podbijająca jej prestiż (scena, oświetlenie, obecność ekipy 

i dyrekcji), co tym samym pokazuje znaczenie ich pracy. 

Certyfikaty 

 

Kluczowym i zawsze koniecznym elementem jest wręczenie certyfikatów odbycia wolontariatu. 

Jak zaznacza Barbara Rogalska, mamy obowiązek wystawić taki dokument każdemu wolontariuszowi, 

niezależnie od tego, ile faktycznie godzin przepracował. By uniknąć dawania certyfikatów 

wolontariuszom, którzy opuścili większość swoich zmian, musimy wcześniej zawrzeć w regulaminie 

informację o minimalnej liczbie godzin do wypracowania w ramach wydarzenia. Tylko złamanie przez 

wolontariusza regulaminu zwalnia organizatorów od takiego obowiązku. Dodatkowo, wolontariusz 

może oczekiwać wystawienia referencji, co również powinniśmy uczynić jeśli zajdzie taka potrzeba.181 

Taki certyfikat ma większą wartość, kiedy jest zindywidualizowany i odebrany z rąk dyrekcji. 

                                                             

181 Barbara Rogalska – projekt „Ochotnicy warszawscy” realizowany przez m.st. Warszawa 
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Bankiet wolontariuszy 

 

Dobrym zwyczajem jest organizowanie dla wolontariuszy bankietu i poczęstunku 

na zakończenie: „maja na koniec taką imprezę, która jest formą podziękowania, za ich całotygodniowy 

wysiłek”182. Taka forma podziękowania jest ważna zwłaszcza, kiedy w czasie wydarzenia organizatorzy 

nie zapewniali wyżywienia wolontariuszom. 

Ewaluacja 

 

Ewaluacja powinna odbyć się na zakończenie każdego wolontariatu. Ważna jest informacja 

zwrotna od wolontariuszy. Dzięki ankietom czy wywiadom jesteśmy w stanie zmieniać, poprawiać, 

udoskonalać tę współpracę, a wolontariusze czują, że mają wkład w jej ulepszanie.  

Każde zakończenie wydarzenia powinno mieć w sobie coś podniosłego i prestiżowego. 

Świętowanie finału jest namacalnym i widocznym efektem wykonania zadania. Podkreśla ono 

uroczystość chwili i wagę przedsięwzięcia.  

Zakończenie współpracy jest nie mniej ważne jak jej rozpoczęcie i przebieg : „najważniejsza 

jest ceremonia na zakończenie, jak wyjdzie dobrze to znaczy, że się udało i się wtedy nawet zapomina 

o tym, że były jakieś wpadki po drodze” 183 . W zależności od tego, w jaki sposób się odbędzie, 

jak zostanie przeprowadzone, wpływa na wrażenia wolontariuszy. Warunkuje to nie tylko ich chęć 

do ponownego wzięcia udziału w imprezie kulturalnej, ale wpływa też na osąd dotyczący generalnie 

pracy wolontariackiej. 

Wydarzenia cykliczne  

 

Organizując imprezę cykliczną warto pamiętać, że wolontariusze, którzy działali z nami podczas jednej 

edycji, są doskonałym kapitałem na przyszłe. Mają doświadczenie; są przeszkoleni i znają wydarzenie 

oraz ekipę, która je tworzy. Dlatego należy dbać o relacje z wolontariuszami, uwzględniając: 

 Rozsyłanie wolontariuszom, którzy brali już udział w wydarzeniu informacji  

o nadchodzącym naborze (pod warunkiem, że mamy zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych jeszcze po zakończeniu projektu). 

 Nowe zadania i wyzwania dla wolontariuszy, którzy kolejny raz biorą udział  

w wydarzeniu. Musi dać wolontariuszom możliwość rozwoju, nawet jeśli jest to rozwój 

w obrębie jednego wydarzenia. 

                                                             

182  wywiad, koordynator - Sandra C., Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 

183  Maciej Dominiak - Stowarzyszenie FILMFORUM  
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 Warto dbać o rozwój wolontariuszy nie tylko w czasie trwania wolontariatu. Dobrą praktyką 

jest wysyłanie im informacji o szkoleniach, konferencjach i innych aktywnościach, które 

mogą ich zainteresować. 

 Myślenie o wolontariuszach i docenianie ich na co dzień, również po zakończeniu 

wydarzenia, np. pamiętanie o uroczystościach - jak Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

Zorganizowanie działań, które pozwolą na utrzymanie ciepłych relacji z wolontariuszami, wpłynie 

na jakość w szeroko pojętej współpracy wolontariackiej. Nie tylko tymczasowo, ale również w znaczeniu 

długodystansowym. Każdy krok prowadzący do poprawy jakości pracy z wolontariuszami napędza czynniki, 

które w generalnym rozrachunku przynoszą wielopłaszczyznowe korzyści.  

 W znaczeniu poprawy funkcjonowania każdej imprezy kulturalnej, dobrze poprowadzony wolontariat 

będzie skutkował napływem nowych wolontariuszy i powrotami tych już z wydarzeniem związanych. Dbanie 

o ochotników, docenianie ich i traktowanie jak części zespołu organizacyjnego wpłynie na ich zaangażowanie, 

a tym samym na jakość współpracy, która z kolei przekłada się na poziom wydarzenia. 

 Każdy wolontariusz to ważny element w procesie budowania opinii o przedsięwzięciu. Wszystkie 

etapy współpracy są składowymi, które na tę opinię wpływają: „jeżeli ja w czymś biorę udział to zazwyczaj 

mam tak, że potem mówię jak tu było super, albo nie było super, więc ja wydaję swoją opinię no i jeżeli poznaję 

coś od środka to albo zachęcam, albo nie zachęcam”184. Nawet kiedy wydarzenie dobiega końca, wolontariusze 

nadal są jego najlepszą wizytówką. 

 Dbałość o komfort pracy i rozwój wolontariuszy skutkuje ich większym zaangażowaniem 

w przedsięwzięcie, ale skłania także do szukania kolejnych możliwości uczestniczenia w takich wydarzeniach. 

Rozwijają w ten sposób swoje umiejętności i rozszerzają zakres kompetencji, od kulturalnych, 

przez dziennikarskie, społeczne, a nawet marketingowe. Dodatkowo wolontariusze stają się dzięki temu 

świadomym odbiorcą kultury w różnych jej obliczach. W finalnym rozrachunku zyskujemy wyszkolone kadry, 

gotowe do podejmowania pracy w sektorach związanych z kulturą. Co więcej, skutkuje to wieloetapowym 

szerzeniem kultury w różnych środowiskach. 

 Poprawa jakości współpracy wolontariackiej nawet tylko na wybranych imprezach kulturalnych, 

będzie pierwszym etapem podnoszenia standardów na kolejnych. Dzięki temu mogą zostać podniesione 

ogólnie przyjęte normy prowadzenia wolontariatu w sektorach związanych z kulturą i innym dziedzinami. 

 Dalekobieżnym skutkiem może być również poprawa generalnej opinii dotyczącej wolontariatu, 

jego funkcjonowania i założeń, gdzie na pierwszym miejscu stawiane będą możliwości rozwoju wolontariuszy. 

                                                             

184  wywiad, wolontariusz - Klaudia S., KAMERALNE LATO 
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Pozwoli to na zmianę opinii, wedle której „niektórzy nazywają wolontariat niewolnictwem współczesnym”185. 

Umożliwi to otworzenie się na współpracę z wolontariuszami nowych podmiotów kulturalnych, a także zachęci 

nowe osoby do udziału w takich przedsięwzięciach i zgłaszania się na wolontariat.  

Niniejsza praca oparta jest na badaniach własnych, których celem było poszerzenie wiedzy teoretycznej 

poprzez zebranie i analizę bezpośrednich doświadczeń wynikających z praktyki koordynatorów wolontariatu, 

a także osób stale zaangażowanych w pracę z wolontariuszami i organizacjami, którzy takie działania 

podejmują. W mojej ocenie najistotniejszym elementem okazały się komentarze i opinie wolontariuszy, 

zarówno tych zaangażowanych w wolontariat po raz pierwszy, jak i tych od lat pracujących przy wydarzeniach 

kulturalnych. Opracowanie zebranych materiałów, zarówno w formie audiowizualnej jak i w toku pisania 

niniejszego opracowania, nie może być traktowane jako całościowa wiedza dotycząca organizacji wolontariatu 

i współpracy z wolontariuszami. Jest to raczej zbiór przydatnych praktyk, pomysłów i umiejętności, które mogą 

takie kompetencje rozwijać, a może nawet inspirować. Warto zauważyć, jak bardzo różni się akcyjny 

wolontariat podczas festiwalu filmowego, od wolontariatu stałego, prowadzonego przez organizacje społeczne. 

Moim celem było stworzenie z nich swoistego kompendium uzupełniającego wiedzę z dziedziny zarządzania 

kulturą, której specyfika wymaga dedykowanych rozwiązań. By poznać zagadnienie wolontariatu szerzej 

i dokładniej, warto zwrócić się w stronę publikacji i artykułów opracowywanych przez instytucje specjalizujące 

się w tematyce współpracy i praktyk wolontariackich jak Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i projekt 

„Ochotnicy warszawscy”:  

 

 

                                                             

185  wywiad, wolontariusz - Kinga S. Nowe Horyzonty 

Dobre praktyki organizacji wolontariatu akcyjnego 
https://ochotnicy.ceo.org.pl/sites/ochotnicy.ceo.org.pl/files/wolontariat_akcyjny_dobre_praktyki.pdf 

Wolontariat – jak to działa, czyli co każdy organizator wolontariatu powinien wiedzieć 
https://ochotnicy.waw.pl/images/bazawiedzy/Wolontariat---jak-to-dziaa.pdf 

Standardy współpracy z wolontariuszami poniżej 18 roku życia 
https://ochotnicy.waw.pl/baza/116-standardy-wspolpracy-z-wolontariuszami-ponizej-18-roku-zycia 

WOLONTARIAT w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny 
http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/poradnik_prawny.pdf 
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Podziękowania 
 

Na zakończenie chciałabym także zwrócić uwagę, jak wiele osób pomogło mi  

w realizacji tego pomysłu od samego początku. Badania te nie doszłyby do skutku gdyby nie pomoc 

i wiedza Doroty Kozłowskiej-Woźniak oraz Macieja Dominiaka. Ogromne wsparcie dostałam od Pani 

Elżbiety Baranowskiej-Pytko, Barbary Rogalskiej i Antoniego Morawskiego. Wasze doświadczenie 

i wiedza są bezcenne! 

Na każdym etapie projektu swoją nieocenioną pomoc ofiarował mi także Marcin Adamczak, 

bez którego nie odbyłby się niejeden wywiad i niejedna myśl byłaby niedokończona. Doskonałą 

inspiracją było także siedzenie „biurko w biurko” z Małgorzatą Romanowską, która zawsze służyła 

swoim doświadczeniem, praktyką i świeżym spojrzeniem. Z takim wsparciem każde badania nabierają 

sensu. 

Nie sposób wyrazić wdzięczności i wymienić zasług, jakie mają w tym projekcie koordynatorzy 

wolontariatów na wszystkich tych wydarzeniach – bez Was nie powstałby żaden z tych wywiadów: 

Sandra Czerwińska, Marek Łużyński, Katarzyna Popiel, Emilia Bartkowska, Agata Myga, Piotr Simon, 

Kamila Łazicka. 

Na ogromne podziękowania zasługują też wszyscy wolontariusze, którzy sprawiają, że odbywa 

się wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych. W szczególności chciałabym podziękować tym, dzięki 

którym powstała ta praca: Klaudia Seledec, Malwina Lament, Julia Niemiec, Piotr Antoniszyn, Michał 

Żłobicki, Kinga Sura, Karolina Moczulak, Aleksandra Piotrowska, Kaja Kubacka, Nikola 

Andrykiewicz, Tycjan Naleziński, Łukasz Piekut, Iwona Soldenhoff, Igor Dąbrowski, Klaudia Samsel, 

Michał Zarecki, Jakub Jasiak, Oskar Biedrzyński, Paweł Pietrzak, Adriana Bernecka, Iga Falasa, 

Mikołaj Szpryngwald. 

Dziękuję także dyrektorom wszystkich wymienionych festiwali, którzy umożliwili mi realizację 

wywiadów na ich wydarzeniach: Karolinie Adamczyk, Adzie Bogdziewicz, Leszkowi Kopciowi, 

Romanowi Gutkowi, Marcinowi Pieńkowskiemu, Grzegorzowi Fortunie, Krystianowi Kujdzie, 

Marcinowi Bastkowskiemu, Błażejowi Hrapkowiczowi, Piotrowi Simonowi. Podziwiam i gratuluję, 

że macie za sobą tak wspaniały zespół, który wierzy w to, co robi i wkłada w to całe serca. 

Ogromne zasługi mają także ludzie, którzy towarzyszyli mi podczas realizacji materiałów 

filmowych, którzy byli moją prawą, a często i lewą ręką i dzięki którym powstał audiowizualny zapis 

wywiadów: Iwona Morozow, Grzegorz Hołowiński, Grzegorz Sikora, Kamil Bryl, Weronika 

Orzechowska, Robert Gajzler, Dominika Grams oraz absolutnie niezastąpiony na każdym wydarzeniu 

Piotr Simon. Za wsparcie techniczne ogromnie dziękuję też: Krystianowi Dulewiczowi, Piotrowi 

Michałowskiemu oraz Marcelemu Zielnikowi. Jesteście wspaniali i niezwykle profesjonalni. Dziękuję.  


