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I. TYTUŁEM WSTĘPU 

 

„Sopocianie są wyjątkowi. Nie bacząc na nic spieszą z pomocą słabszym, w potrzebie, tym których 

życie doświadcza. Nie tylko od święta, ale tak zwyczajnie, systematycznie, pomagając w Domu 

Pomocy Społecznej, Hospicjum, w schronisku. Pomagają sąsiadom, 

przyjaciołom  i  nieznajomym.  I  choć zagonieni, zapracowani nierzadko bez sił, z deficytem czasu 

pomagają innym, pamiętając, że dając siebie innym, tylko wtedy prawdziwie żyjemy. Wolontariusze, 

szczególnie ci dojrzalsi są ogromną skarbnicą wiedzy, doświadczenia, również tego życiowego. Warto 

z tych pokładów czerpać obserwując, pytając, przebywając z nimi. Wolontariat aktywizuje, pomaga, 

nadaje sens. Gorąco zachęcam wszystkich sopocian - i młodych, i tych co młodość swoją już 

wspominają, do zaangażowania się w tą piękną inicjatywę. Bądźmy solidarni, pomagajmy.” 

Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu 

„W pilotażowym projekcie wolontariatu sąsiedzkiego chcielibyśmy w sposób szczególny zaprosić do 

współpracy na rzecz osób starszych, niesamodzielnych, mieszkańców Sopotu powyżej 50 roku życia. 

To czas kiedy jesteśmy dojrzali i mając doświadczenia ze swoimi starszymi rodzicami, być może 

bardziej uważni na potrzeby seniorów a jednocześnie na tyle jeszcze sprawni i aktywni żeby 

zaangażować się w pomoc sąsiedzką. Pomagając innym wzbogacamy siebie i swoje życie; dając 

jednocześnie bierzemy. Wolontariat to wzajemna wymiana, na której korzystają obie strony. 

Wsłuchując się w głos osób starszych, towarzysząc im, możemy zajrzeć w głąb siebie, poszukać 

odpowiedzi na to co jest w życiu ważne i świadomie zaprojektować własną starość. Czasem nie mając 

już własnych rodziców, możemy innej starszej osobie oddać to co otrzymaliśmy od rodziców lub to co 

chcielibyśmy dać im na starość: trochę ciepła, czasu, uwagi, wspólnego przebywania… bo każdy z nas 

chce się czuć potrzebnym. Warto pomagać!” 

Anna Jarosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie 

„Bardzo cieszymy się z wypracowanych rozwiązań wolontariatu sąsiedzkiego w Sopocie. Wynikają 

one z troski o drugiego człowieka oraz głębokiej potrzeby bycia komuś potrzebnym. W swych 

założeniach wolontariat sąsiedzki otwiera, integruje, uwrażliwia i wzmacnia. Życzymy sobie, by 

również inspirował i uświadamiał, że pomagając innym, pomagamy sobie. Dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się do jego powstania. Będziemy go wdrażać odpowiedzialnie i z nadzieją, że 

spotka się z realnym zainteresowaniem mieszkańców miasta” 

Anna Horak, Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, koordynatorka projektu 

„Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie” 
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II. SOPOCKI MODEL WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO – WPROWADZENIE 

 

Sopocki model wolontariatu sąsiedzkiego to innowacyjne narzędzie wsparcia, które jest 

efektem półrocznej pracy ośmioosobowego zespołu eksperckiego pracującego pod opieką 

specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego. Opracowany model jest elementem partnerskiego 

projektu Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie 

pt. „Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju 

wolontariatu  w  Sopocie”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

oraz  z  Gminy Miasta Sopotu. 

Przygotowany dokument prezentuje MODEL WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO, który 

został opracowany przy wykorzystaniu metody pracy projektowej – design thinking. Głównym 

założeniem tej metody było skupienie się na problemie przez pryzmat odbiorcy i znalezienie 

konkretnych rozwiązań, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby odbiorców. 

Model będzie testowo wdrażany w okresie marzec – sierpień 2017 roku w Sopocie, na 

wybranym osiedlu. Po 6-cio miesięcznym pilotażu zostaną zrealizowane dwa 4-godzinne 

spotkania ewaluacyjne (wrzesień - październik 2017 r.), mające na celu ocenę skuteczności 

mechanizmu oraz wprowadzenie stosownych zmian do modelu, wynikających z doświadczenia 

wdrożeniowego. Raporty monitoringowe z pilotażu modelu oraz wnioski ze spotkań 

ewaluacyjnych będą stanowiły podstawę do sporządzenia raportu ewaluacyjnego z wdrożenia 

modelu wolontariatu sąsiedzkiego w Sopocie, upowszechnianego wśród 

współpracujących  z  Sopotem ośrodków pomocy społecznej/rodzinie w Polsce. Pilotaż 

rozpocznie akcja informacyjna, ukierunkowana na zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości 

zaangażowania sąsiedzkiego mieszkańców Sopotu, zwiększenia wiedzy sopocian dotyczącej 

potrzeb osób starszych oraz współodpowiedzialności za sąsiada z bloku. Planuje się realizację co 

najmniej 4 spotkań informacyjnych w sopockich domach sąsiedzkich, spółdzielniach 

mieszkaniowych, bibliotekach lub klubach osiedlowych. Wolontariatem sąsiedzkim, w ramach 

pilotażu zostanie objętych 5 osób potrzebujących i zainteresowanych pomocą sąsiedzką, 

zaproszonych do udziału przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie. Zostanie także nawiązana współpraca z co najmniej 10 wolontariuszami - „sąsiadami”, 

którzy zgłoszą się do udziału w pilotażu projektu. Zadaniem wolontariuszy będzie zapewnienie 

towarzystwa i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u osób starszych. Szczegółowe możliwości 

form wsparcia są opisane w niniejszym dokumencie. Model przybliża także obie grupy docelowe – 

osoby starsze oraz potencjalnych wolontariuszy. Pozwala na większe zrozumienie problemu 

samotnych osób starszych w mieście Sopot, jak również potrzeb wolontariuszy. Wskazuje 
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rozwiązania i wyzwania stojące przez wolontariatem sąsiedzkim. W kolejnych częściach 

dokumentu można także dowiedzieć się, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, jak 

może wyglądać wdrażanie modelu krok po kroku i co może stać się przeszkodą dla osób, które 

będą wdrażać model. 

Należy także pamiętać, że obecna wersja modelu jest wersją do testowania. Po sześciu 

miesiącach pilotażu i dwóch spotkaniach ewaluacyjnych zostaną zaprezentowane 

wnioski  i  rekomendacje dotyczące realizacji sopockiego modelu wolontariatu sąsiedzkiego. 

Będzie to także czas na wprowadzenie odpowiednich zmian do samego modelu wolontariatu 

sąsiedzkiego tak, aby był on narzędziem uniwersalnym do wykorzystania nie tylko w Sopocie. 

III. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 

 

Sopot jest miastem, które od kilku lat jest jednym z najszybciej starzejących się 

miast  w  Polsce. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,6 lat i jest znacznie większy od średniego 

wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie większy od średniego wieku 

mieszkańców całej Polski (dane GUS, 2016 r.). Na ostatni dzień roku 2015 roku ilość osób starszych 

w wieku poprodukcyjnym określana była na poziomie ponad 29% mieszkańców miasta. Jest to 

liczba 10 817 osób na 37 231 mieszkańców. Sopot jest wciąż miastem o ujemnym przyroście 

naturalnym –258. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,9 na 1000 mieszkańców Sopotu 

(dane GUS, 2016 r). Tak słaba dynamika demograficzna oznacza stały spadek liczby mieszkańców. 

W latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała o 10%. 

Bardzo duże konsekwencje, jakie niesie ze sobą taka sytuacja powodują, że temat 

starzenia się społeczeństwa od lat jest przedmiotem publicznej dyskusji. Zarówno sopocki 

samorząd, jak i organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, czy badacze naukowi, na różnych 

płaszczyznach podejmują działania zmierzające do łagodzenia negatywnych skutków 

starzejącego się społeczeństwa. Proces ten wiąże się bowiem nie tylko z ekonomicznymi 

konsekwencjami, ale także zdrowotnymi, czy społecznymi. Każda z nich wymaga kompleksowych 

działań wspierających związanych z wieloma aspektami w tym m.in.: profilaktyką zdrowotną, 

dostępem do innowacyjnych metod leczenia, nowoczesnego systemu opieki, pomocy społecznej, 

czy aktywnością zawodową. Olbrzymie znaczenie mają jednak także działania aktywizujące 

mieszkańców – kulturalne, sportowe, edukacyjne czy obywatelskie. 

Populacja osób starszych jest grupą zróżnicowaną. Przede wszystkim należy wziąć pod 

uwagę bardzo duże zróżnicowanie wiekowe – pierwszą grupę stanowią osoby w wieku od 50 do 

64 lat – tzw. „przedpole starości”, kolejna to tzw. „młodzi starzy”, czyli osoby w wieku od 65 do 



 7  
 

74 lat oraz osoby w zaawansowanej fazie starości - w wieku 75 lat i więcej1. Wiek, mimo iż 

definiuje pewne modele zachowań, jak i styl życia w poszczególnym okresie życia, nie stanowi 

jedynych przyczyn różnic w tej grupie demograficznej. Na odmienne funkcjonowanie, a zarazem 

jakość życia wśród mieszkańców Sopotu mają czynniki niezależne od nich samych, jak i takie, na 

które mogą mieć oni bardzo duży wpływ. Olbrzymie znaczenie ma przede wszystkim zdrowie, 

które może obniżyć się gwałtownie w bardzo krótkim czasie i zupełnie zmienić styl życia danej 

osoby, jak również kontakt z rodziną i jego częstotliwość, wcześniejsze przyzwyczajenia związane 

z prowadzeniem życia zawodowego, sposób spędzania wolnego czasu – zarówno pod kątem 

wysiłku intelektualnego, fizycznego, czy relacji z innymi ludźmi. To te ostatnie bardzo często 

wiążą się z aktywnością społeczną lub jej brakiem. Zakłada się, że im większa aktywność, tym 

większa satysfakcja z funkcjonowania społecznego. Sopot ma dość szeroką ofertę (m.in. 

kulturalną, sportową, edukacyjną, zdrowotną) dedykowaną mieszkańcom w różnym 

wieku,  w  szczególności seniorom. Jednakże bardzo wiele zależy od samych sopocian - ich chęci 

oraz możliwości korzystania z oferty. Większą aktywnością nie są zainteresowane osoby, którym 

zdrowie uniemożliwia lub znacząco utrudnia możliwość działania, osoby, które są bardzo aktywne 

i trudno im znaleźć czas na dodatkową działalność, albo osoby wycofane z życia społecznego, 

które nie podejmują działań i są bierne w zakresie zmiany takiego stanu rzeczy. Bardzo ważne jest 

wsparcie osób, które nie biorą aktywnego udziału w życiu miasta, nie korzystają z walorów 

przyrodniczych i kulturowych, jakie oferuje Sopot, w szczególności takich, którym aktywność 

utrudnia niepełnosprawność, czy stan zdrowia. 

Gorsze samopoczucie ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową są 

bardzo często pierwszymi wymienianymi przyczynami, dla których osoby starsze 

pozostają  w  domach i ograniczają tym samym kontakty z innymi ludźmi. Do tego należy dodać 

ograniczone możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności, w tym prac 

domowych, jak również trudności w wychodzeniu na spacery, po zakupy, czy do lekarza. Sytuację 

pogarsza często fakt, że bliskie osoby znajdują się w innym mieście, a partner bądź partnerka już 

nie żyje. Wszystkie te elementy występujące niekoniecznie łącznie pogłębiają wycofanie i brak 

poczucia bycia potrzebnym komukolwiek. 

Poczucie osamotnienia osób starszych, rozumiane jako uczucie pustki i braku 

kontaktu  z  drugim człowiekiem jest coraz powszechniejszym problemem, który zaczyna stawać 

się wyzwaniem XXI w.  Obecnie jest ono stawiane na 4 miejscu wśród problemów osób starszych 

powyżej 65 roku życia (na pierwszym miejscu znajdują się problemy zdrowotne, na drugim 

                                                           
1
 Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku, Sopot 2015, s. 13. 
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niepełnosprawność, na trzecim – brak zabezpieczenia finansowego)2. Problem osamotnienia 

dotyka 1/5 Polaków w tym w wieku. Jednocześnie wśród seniorów deklarujących osamotnienie 

często lub zawsze rośnie w istotny sposób odsetek tych, którzy nie mają się do kogo zwrócić po 

pomoc. 

Nie należy lekceważyć problemu osamotnienia i samotności. Ciekawe badania w tym 

zakresie przeprowadzone przez amerykańskiego psychologa Johna Cacioppo wskazały na 

konsekwencje samotności w wieku dojrzałym. Poczucie izolacji od innych wpływa na sen, podnosi 

ciśnienie krwi, zwiększa poziom kortyzolu (hormonu stresu), zaburza ekspresję genów 

związanych z pracą układu odpornościowego, sprzyja depresji i obniża samopoczucie. Pogarszają 

się również funkcje poznawcze – mogą pojawić się objawy podobne do otępiennych. U osób 

starszych poczucie samotności może zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci o 14 proc. 

Prof. Cacioppo podzielił też zdrowe związki międzyludzkie na trzy sfery. Pierwsza to 

powiązania intymne. Te łączą człowieka z osobami, które są mu wyjątkowo bliskie, które 

kocha  i  które również jego darzą uczuciem. Druga sfera to powiązania z innymi ludźmi, 

znajomymi - bezpośredni kontakt z nimi daje uczucie przyjemności. Trzecią są powiązania 

kolektywne - te dają poczucie przynależenia do jakieś grupy. Obecność wszystkich trzech sfer 

przekłada się u człowieka na dobre samopoczucie. Badania Amerykanina dowodzą także, że np. 

mieszkanie samemu nie jest największym problemem samotnych. To raczej subiektywne odczucie 

osamotnienia ogrywa kluczową rolę. Warto tutaj posłużyć się przykładem: „jeśli mamy starszego 

rodzica, nie musimy za wszelką cenę upierać się, że powinien zamieszkać z nami (szczególnie, jeśli 

doprowadzi to do napięć w rodzinie). Trzeba natomiast zadbać o to, żeby nadal mógł cieszyć się 

towarzystwem osób, które są mu bliskie, kontaktował się ze znajomymi, czuł się potrzebny. Są 

oczywiście ludzie, którzy świetnie się czują w samotności. Ale są oni rzadkością”3. 

Wśród sposobów na walkę z wykluczeniem, spotęgowanym ograniczającą się 

sprawnością u osób starszych, jest przede wszystkim wsparcie rodziny i bliskich. Kolejnym 

istotnym czynnikiem są znajomi i przyjaciele, którzy mogą stanowić dodatkowe, a często jedyne 

wsparcie dla osoby starszej. W przypadku braku możliwości odpowiedniego wsparcia przez 

rodzinę – często niezbędni stają się opiekunowie formalni, pełniący swoją funkcję w ramach usług 

opiekuńczych. 

Ważne jest stworzenie dodatkowych możliwości do integracji społecznej osób starszych 

w ramach społeczności lokalnej. Badania potwierdzają potrzebę dążenia do zapewnienia 

                                                           
2
 P. Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby 

przeciwdziałania zjawisku, Studia Humanistyczne AGH, Tom 8, 2010. 
3
 http://wyborcza.pl/1,75400,15484025,Samotnosc_zabija_starsze_osoby_dwukrotnie_czesciej.html, z dn. 

20.12.2016. 
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możliwości wsparcia przez większą liczbę osób4, także takich,  które przede wszystkim pomogą 

swoją obecnością, rozmową i okazaniem troski. Pomoże to zwiększyć poczucie 

bezpieczeństwa  i  zdecydowanie zmniejszy uczucie osamotnienia. 

Raport z badań „Sopocki senior – potrzeby i aktywność starszych mieszkańców 

Sopotu”  z 2014 r. wskazuje, że 84,9% mieszkańców Sopotu w wieku 50+ nie jest 

zainteresowanych wolontariatem, czy też pomocą sąsiedzką z uwagi na brak czasu (dotyczy 

głównie osób aktywnych zawodowo), stan zdrowia oraz przekonanie, że „to zajęcie dla 

młodych/młodszych”. Jednocześnie wśród osób kończących swoją aktywność zawodową jest 

wiele osób deklarujących zdolność i chęć do podjęcia aktywności społecznej, ale pozostaje bez 

oferty lub z ofertą, w której nie widzą przestrzeni do samorealizacji5. Ten fakt podkreślają badania 

realizowane przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych dotyczące aktywności 

obywatelskiej sopocian. Wskazują one, że: 

1. na rzecz sopocian i Sopotu angażują się: głównie uczniowie i studenci - ok. 80% stanowią 

wolontariusze w wieku do 27 roku życia; 

2. pozostałe 20% stanowią wolontariusze powyżej 27 r.ż., spośród których ok. 5% stanowią 

osoby w wieku 50+; 

3. 15,1% osób w wieku 50+ deklaruje nieodpłatne wykonywanie pracy lub świadczenie usług 

na rzecz osób spoza rodziny lub/i organizacji społecznych; 

4.  w grupie wiekowej 65+ podjęciem aktywności wolontaryjnej zainteresowanych jest mniej 

niż 1% seniorów. 

Warto więc podejmować działania służące z jednej strony uzupełnianiem kontaktów 

seniorów z rodziną i bliskimi, zaś z drugiej zwiększającymi możliwości aktywności społecznej.  

Zaangażowanie mieszkańców w życie społeczności lokalnej poprawia poczucie 

przynależności  i  rozwój tej społeczności. Działania będące w najbliższym otoczeniu drugiej 

osoby, to m.in. działania sąsiedzkie, które w Sopocie są coraz dynamiczniej 

realizowane  w  powstałych w 2015 r. domach sąsiedzkich. Pozwalają one na integrację 

mieszkańców w każdym wieku, inicjatywy realizowane przez sąsiadów, wspólne decydowanie o 

kierunkach rozwoju miasta. Innym elementem, mogącym stać się szansą na poprawę jakości życia 

osób starszych oraz zwiększenie aktywności mieszkańców Sopotu jest wolontariat sąsiedzki. 

 

 

                                                           
4
 Sopocki Program Strategiczny, op. cit. S. 17. 

5
 Raport z badania: „Sopocki senior –potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu”, Miasto Sopot 2014 
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IV. WOLONTARIAT SĄSIEDZKI 

 

Wolontariat sąsiedzki w rozumieniu niniejszego modelu jest działaniem łączącym osobę 

potrzebującą wsparcia z osobą wolontariusza, z założenia mieszkającą w jego pobliżu. Opiera się 

on o zasady samopomocy i samoorganizacji. Celem wolontariatu sąsiedzkiego jest przede 

wszystkim zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Sopotu oraz wzmocnienie wsparcia 

udzielanego osobom osamotnionym, zwłaszcza osobom starszym. Ponadto można wyróżnić 

następujące cele szczegółowe: 

1. zwiększenie zaufania i stworzenie relacji między osobami mieszkającymi po sąsiedzku, 

2. zwiększenie współodpowiedzialności za siebie nawzajem, 

3. poprawa samopoczucia osób, którym udzielane jest wsparcie, jak i udzielających wsparcia, 

4. wzmocnienie poczucia bycia potrzebnym u obu stron, 

5. zwiększenie wrażliwości społecznej sopocian, 

6. zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzeby i problemy osób mieszkających samotnie, 

zwłaszcza osób starszych, 

7. zwiększenie ilości działań łączących społeczność lokalną Sopotu, 

8. wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u osób starszych. 

Wszystkie te cele mogą być realizowane w bardzo prosty sposób: poprzez regularny 

kontakt dwóch osób, mający na celu wspólne spędzenie czasu w sposób atrakcyjny dla obu stron, 

zgodnie z ustalonymi zasadami, w uzgodnionym czasie. 

Wolontariat sąsiedzki może być działaniem spontanicznym i niesformalizowanym, jednak 

w ramach modelowego wolontariatu sąsiedzkiego, jest to działanie wspierane instytucjonalnie 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych.  

Wzmacnia to poczucie bezpieczeństwa wolontariusza m.in. dzięki umowie wolontaryjnej, 

wsparciu szkoleniowemu, jak i stałej opiece oraz kontakcie ze specjalistą ds. wolontariatu 

sąsiedzkiego (opiekun wolontariatu). Zwiększa także poziom zaufania i poczucia bezpieczeństwa 

u osoby, która jest odbiorcą wsparcia. 

V. ODBIORCY DZIAŁAŃ 

 

Ze względu na zdiagnozowaną obecną sytuację mieszkańców Sopotu i ich potrzeby oraz 

doświadczenia zespołu ekspertów sopocki model wolontariatu sąsiedzkiego zakłada dwie grupy 

odbiorców działań - wolontariuszy i seniorów, dookreślonych następująco: 

1. WOLONTARIUSZ - osoba wyrażająca chęć pomagania, będąca osobą aktywną społecznie, 

w wieku powyżej 50 roku życia, o ile to możliwe, mieszkająca w pobliżu – „po 
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sąsiedzku”  z osobą potrzebującą, gotowa przeznaczyć stale, co najmniej kilka godzin 

miesięcznie na kontakt z drugą osobą i możliwość poznania drugiej osoby. 

2. SENIOR – osoba korzystająca ze wsparcia i wyrażająca chęć korzystania z pomocy 

wolontariusza, w wieku powyżej 70 roku życia, mieszkająca samotnie, nie w pełni 

samodzielna w wykonywaniu podstawowych prac domowych. 

Należy zaznaczyć, że są to grupy określone na podstawie przeprowadzonej na potrzeby 

projektu diagnozy jako grupy, które najbardziej mogą skorzystać na realizacji wolontariatu 

sąsiedzkiego. Oczywiście każda osoba, której bliska jest idea wolontariatu sąsiedzkiego, bez 

względu na wiek, może pomagać swojemu sąsiadowi. Uniwersalnymi czynnikami są przede 

wszystkim: chęć nawiązania relacji z drugą osobą oraz wspierania jej, jak również z drugiej strony 

dobra wola współpracy, co najmniej minimalne zaufanie do wolontariusza i faktyczna potrzeba 

wsparcia. 

 

STUDIUM PRZYPADKU 

Przykład wolontariusza: 

KTO? Pani Ania - Mieszkanka Sopotu ( lat 50+) 

CECHY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO: wykształcenie wyższe, 

dorosłe dzieci mieszkające oddzielnie, bardzo duża świadomość potrzeb osób starszych, 

zaangażowana społecznie, aktywna fizycznie, jeszcze do niedawna aktywna zawodowo. Mająca 

poczucie dużej ilości czasu i bardzo dużą potrzebę pomagania innym oraz konieczność posiadania 

zajęcia, bycia z innymi ludźmi. 

Przykład seniora: 

KTO? Pan Józef ( lat 75+) 

CECHY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO: samotny mieszkaniec 

Sopotu, dorosłe dzieci i wnuki mieszkające w innych miastach, wdowiec, stara się być 

samodzielny, zwykle spędza czas oglądając telewizję, z powodu wieku nie ma już tyle siły i energii 

co dawniej, brakuje mu zajęć, stosunkowo wcześnie chodzi spać, bardzo lubi rozmawiać z innymi 

ludźmi, jednak najczęściej jego kontakty ograniczają się do rozmów telefonicznych z córką, wizyty 

u lekarza, czy zakupów w pobliskich sklepach. Bardzo potrzebuje kontaktu z drugą osobą, chociaż 

niekoniecznie będzie chciał się do tego przyznać, ważne jest dla niego poczucie 

bezpieczeństwa  i  realnego wsparcia, nie chce czuć pustki wokół siebie, która zaczyna 

dominować w jego życiu. 

CECHY WSPÓLNE: mieszkanie na tym samym osiedlu, w sąsiednich blokach, podobne potrzeby – 

akceptacji, bycia potrzebnym, zagospodarowania czasu wolnego. 

ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY I PROBLEMY: 
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Podczas opisywania potrzeb i problemów obu osób grupa ekspertów została 

podzielona  i  pracowała osobno. Przy podsumowaniu prac obu grup okazało się, że zarówno pani 

Ania (potencjalna wolontariuszka), jak i pan Józef (potencjalny odbiorca wolontariatu) mają takie 

same potrzeby: 

1. chęć bycia dalej komuś potrzebnym; 

2. komfort życia - mieć poczucie podmiotowości; 

3. towarzystwo innych osób, rozmowa. 

Głównym problemem obu osób (zarówno przykładowego wolontariusza, jak i seniora), 

reprezentujących pewne grupy wiekowe i społeczne jest: 

uczucie pustki w życiu. 

Ze względu na stan zdrowia, wiek oraz cechy osobowościowe, każda osoba inaczej radzi 

sobie ze swoim problemami – pani Ania poszukując zajęć poprzez różne formy aktywności 

(działalność w klubie seniora, uniwersytet trzeciego wieku, nordic walking), natomiast pan Józef, 

spędzając czas w domu przed telewizorem i mimowolnie coraz bardziej ograniczając swoją 

aktywność do podstawowych obowiązków domowych i drobnych przyjemności. 

Organizacja wolontariatu sąsiedzkiego wraz z właściwymi narzędziami może przyczynić 

się do zmniejszenia problemów związanych z osamotnieniem oraz stać się płaszczyzną 

aktywności i zaangażowania społecznego sopocian. Największe znacznie może mieć tu 

teoretyczna prostota realizacji, ponieważ głównym założeniem jest zapewnienie 

towarzystwa  i  kontakt, który pomoże nawiązać relacje międzyludzkie pomiędzy wolontariuszem 

a osobą potrzebującą. Ta formuła wystarczy do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa – „bo 

będzie  do kogo zwrócić się po pomoc, gdyby coś się działo”, realizacji potrzeby, jaką jest 

możliwość wsparcia drugiej osoby i świadomość bycia komuś potrzebnym, czy też zwiększenie 

form aktywności i jednocześnie poprawy samopoczucia.  Jednak, aby faktycznie ten pozornie 

prosty schemat urzeczywistnić, należy odpowiednio przygotować narzędzia niezbędne do 

wdrożenia go w życie. 

VI. WOLONTARIAT SĄSIEDZKI KROK PO KROKU 

 

Bardzo ważny jest schemat działania dotyczący wdrażania modelu wolontariatu 

sąsiedzkiego. Rozwiązania sopockie zakładają realizację logicznie powiązanych ze sobą 13 etapów 

– „kroków”, które realizuje zespół oddelegowanych pracowników, złożony z co najmniej 

specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego (koordynacja zadania), pracownika 

socjalnego  i  psychologa. 
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KROK 1: AKCJA INFORMACYJNA 

Kluczowym elementem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej upowszechniającej 

wolontariat sąsiedzki wśród społeczności lokalnej, w której będzie wdrażany model  (mieszkańcy 

osiedla, mieszkańcy ulicy), metodami bezpośrednimi (organizacja otwartych spotkań, 

np.  w  sopockich domach sąsiedzkich, spółdzielniach mieszkaniowych, bibliotekach, klubach 

osiedlowych, spotkania/rozmowy indywidualne z osobami zainteresowanymi) oraz 

pośrednimi  (z  wykorzystaniem  lokalnych mediów, np. newsletter Biura Promocji i Komunikacji 

Społecznej Miasta Sopot, publikacja w lokalnym biuletynie „Przepis na Sopot”, komunikaty 

Spółdzielni Mieszkaniowych). Akcja ma zwracać uwagę na potrzeby samotnych osób starszych, 

zwiększać wrażliwość, świadomość oraz poczucie współodpowiedzialności sąsiedzkiej, ale przede 

wszystkim wskazywać sopocianom na  możliwości angażowania sąsiedzkiego oraz bezpiecznego 

korzystania ze wsparcia wolontariuszy sąsiedzkich. 

KROK 2: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU OSÓB STARSZYCH 

W bezpośrednim związku z akcją informacyjną pozostaje zidentyfikowanie grupy 

seniorów - osób samotnych, potrzebujących wsparcia wolontariuszy sąsiedzkich. Docelowo takie 

potrzeby mogą być zgłaszane przez każdą osobę, która dostrzega konieczność udzielenia 

wsparcia osobie starszej. Wszystkie zapotrzebowania są zbierane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, weryfikowane i na ich podstawie czynione dalsze kroki. W pierwszej fazie projektu, 

tzw. pilotażu  do udziału zostaną zaproszone osoby wytypowane przez MOPS Sopot (na 

podstawie doświadczeń pracownika socjalnego). Wskazane jest, by każdy z wytypowanych 

seniorów został przygotowany/wprowadzony do współpracy z wolontariuszem sąsiadem przez 

psychologa. Dla każdego z wytypowanych seniorów powinny być stworzone mapy sąsiedztwa. 

KROK 3: KARTA SENIORA 

Każda z osób zaproszonych do projektu zostanie poproszona o wyrażenie zgody na 

uczestnictwo, jak również za pomocą formularza „Karta seniora” zostaną zebrane kluczowe 

informacje o niej, jak również jej potrzeby i oczekiwania względem wolontariusza sąsiedzkiego, 

dyspozycyjność oraz inne informacje mogące być przydatne do dalszej współpracy. 

KROK 4: OFERTA DLA WOLONTARIUSZA 

Na postawie „Karty seniora” zostanie stworzona atrakcyjna oferta dla wolontariusza, 

która będzie dostępna co najmniej na jednej ze stron internetowych: Wolontariat – 

Aktywni  w  Sopocie (Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych): http://wolontariat.sopot.pl/ 

lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: http://mopssopot.pl oraz w siedzibach obu instytucji. 

Zaleca się, by oferta została wywieszona także na tablicy ogłoszeniowej klatki schodowej 

budynku, w którym mieszka senior – zidentyfikowana osoba potrzebująca wsparcia. 

http://wolontariat.sopot.pl/
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KROK 5: FORMY I SPOSOBY DOTARCIA DO POTENCJALNYCH WOLONTARIUSZY 

Aby udało się wprowadzić wolontariat sąsiedzki bardzo ważne jest 

dotarcie  z  odpowiednim komunikatem do jak największego grona mieszkańców Sopotu. Planuje 

się umieszczenie informacji o poszukiwaniu wolontariuszy (zgodnie z przygotowaną ofertą) w: 

a) lokalnej prasie: „Przepis na Sopot”, „Sopocianie”, 

b)  formie komunikatu w parafiach, 

c) ośrodkach zdrowia – plakat, 

d) Uniwersytetach Trzeciego Wieku - informacja dla słuchaczy,  

e) spółdzielniach mieszkaniowych oraz na klatkach schodowych zarządzanych przez 

spółdzielnię budynków – plakat/informacja, 

f) sopockich organizacjach pozarządowych, 

g) poprzez bazę elektroniczną – newsletter Urzędu Miasta Sopotu. 

Ponadto realizacja spotkań informacyjnych, o których mowa w kroku 1 również powinna 

stanowić miejsce na nawiązanie współpracy z potencjalnymi wolontariuszami sąsiedzkimi. 

KROK 6: NABÓR ZGŁOSZEŃ WOLONTARIUSZY SĄSIEDZKICH 

Przez okres trzech tygodni od momentu rozpoczęcia akcji informacyjnej będą zbierane 

zgłoszenia osób zainteresowanych taką formą działalności społecznej. Zgłoszenia mogą być 

przekazane drogą elektroniczną lub osobiście (do SCOP, ewentualnie MOPS). Wszystkie osoby 

zostaną zaproszone na spotkanie (grupowe lub indywidualne) dla kandydatów na wolontariuszy. 

Podczas tego spotkania będą omówione szczegóły ofert wolontaryjnych, jak również 

zadania  i  obowiązki wolontariusza, czas trwania pilotażu oraz informacje organizacyjne. Będzie 

to także moment na deklarację poszczególnych osób do udziału w realizacji projektu wolontariatu 

sąsiedzkiego. 

KROK 7: WYBÓR OFERTY WOLONTARIATU 

Każdy z kandydatów będzie miał możliwość samodzielnego wyboru oferty wolontariatu, 

tzn. będzie mógł sam podjąć decyzję, komu chciałby pomagać. Kryteriami ułatwiającymi podjęcie 

decyzji będzie bliskość zamieszkania (mapy sąsiedztwa seniora) oraz podobne 

zainteresowania  i  formy spędzania czasu (Karta Seniora i formularz zgłoszeniowy 

wolontariusza). 

KROK 8: PRZESZKOLENIE WOLONTARIUSZY 

Zostanie zorganizowane szkolenie dotyczące podstawowych zasad 

wolontariatu  i  pracy  z  osobami starszymi. Ponadto w zależności od potrzeb 

wolontariuszy  i  możliwości organizatora wolontariatu zostaną także zorganizowane szkolenia 
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specjalistyczne (np. z pierwszej pomocy) i dodatkowe spotkania informacyjne. Sugeruje się, aby 

część szkoleń specjalistycznych odbywała się już po rozpoczęciu wolontariatu. 

Ważne jest, aby każda osoba zanim po raz pierwszy spotka się z osobą starszą miała już 

podstawową wiedzę na temat działań w ramach wolontariatu sąsiedzkiego oraz podstawowych 

zasad dotyczących wolontariatu. 

W ramach pierwszych szkoleń powinien zostać opracowany wspólnie z wolontariuszami 

Kodeks wolontariusza, czyli zestawienie norm etycznych niezbędnych w pracy z osobą starszą. 

KROK 9: POZNAJMY SIĘ! 

Wprowadzenie wolontariusza do domu seniora przy wsparciu i uczestnictwie pracownika 

MOPS, ewentualnie innej zaufanej dla seniora osoby. Podczas spotkania zapoznawczego jest czas 

na decyzję wolontariusza o woli uczestnictwa  i pomaganiu tej właśnie osobie, a także 

seniora  o  jego wspieraniu przez tego konkretnie wolontariusza. 

Brak zgody którejś ze stron nie oznacza wykluczenia tych osób z wolontariatu 

sąsiedzkiego. W takiej sytuacji zostanie zaproponowana alternatywna oferta wolontariatu, jak 

również znaleziony inny wolontariusz dla seniora. 

KROK 10: KONTRAKT 

Podczas pierwszego spotkania wolontariusz i senior ustalają między sobą podstawowe 

zasady współpracy – czyli formy kontaktu, spędzania czasu, potrzeb seniora, dane kontaktowe 

bliskich osób (np. córki, wnuka, przyjaciółki/przyjaciela). Ta umowa ma mieć formułę otwartą, 

która może ulec zmianie w trakcie kolejnych spotkań, jednak ważne jest, aby obie osoby 

wiedziały, czego mogą oczekiwać od siebie wzajemnie. Ustalenia powinny zostać przekazane 

także specjaliście ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekunowi wolontariatu). 

KROK 11: POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE 

Dopiero w tym momencie jest czas na podpisanie porozumienia 

wolontaryjnego  i  ustalenie wszelkich kwestii formalnych. Od tego momentu oficjalnie dana 

osoba jest wolontariuszem sąsiedzkim, którego zadaniem w ramach tegoż wolontariatu jest stały 

kontakt (częstotliwość zgodnie z ustaleniami z seniorem) z osobą potrzebującą. 

KROK 12: REALIZACJA 

Od tego momentu wolontariusz i osoba starsza zgodnie z określonymi przez siebie 

zasadami realizują założenia modelu wolontariatu sąsiedzkiego. To czas na ich 

spotkania  i  spędzanie czasu zgodnie z własnymi pomysłami. Strony wolontariatu sąsiedzkiego 

pozostają także w stałym kontakcie ze specjalistą ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekunem 
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wolontariatu), który prowadzi regularny monitoring działań i w razie potrzeby zapewnia 

dodatkowe wsparcie. 

KROK 13: DZIAŁANIA INTEGRACYJNE 

W trakcie realizacji wolontariatu sąsiedzkiego powinny być prowadzone dodatkowe 

działania wzmacniające motywację oraz dodatkowo aktywizujące wolontariuszy i osoby starsze. 

Mogą to być spotkania integracyjne, spotkania z psychologiem oraz dedykowane dla 

wolontariuszy szkolenia, a także nagrody rzeczowe (np. bilety wstępu do miejskich instytucji 

kultury). Szczegółowy harmonogram działań integracyjnych powinien zostać określony przez 

specjalistę ds. wolontariatu sąsiedzkiego po wyklarowaniu się grupy uczestników testujących 

model. 

VII. ROZWIĄZANIA DLA ODBIORCÓW 

 

Realizując model wolontariatu sąsiedzkiego, bardzo ważne jest znalezienie 

zróżnicowanych rozwiązań dla obu grup odbiorców, które pomogą odpowiedzieć na ich 

potrzeby, a jednocześnie przyczynią się do wdrożenia wolontariatu sąsiedzkiego w Sopocie. 

Poniżej zaprezentowane są propozycje konkretnych rozwiązań oraz możliwości, które mogą 

pomóc wolontariuszowi w pracy, zwiększyć jego motywację do tej formy aktywności, jak również 

zachęcić seniora do zmiany swoich przyzwyczajeń i zmotywować do współpracy w ramach 

wolontariatu. 

ROZWIĄZANIA DLA WOLONTARIUSZA 

1. Przygotowanie katalogu form spędzania czasu z osobą potrzebującą. 

2. Trening wolontariatu - szkolenia i spotkania informacyjne dla wolontariuszy. 

3. Kurs udzielania podstawowej pierwszej pomocy. 

4. Oferta dla wolontariusza. 

5. Motywatory dla wolontariusza. 

6. Kodeks etyczny wolontariusza. 

7. „Kontrakt” – czyli ustna bądź pisemna umowa pomiędzy wolontariuszem a seniorem, 

której celem jest wspólne ustalenie zasad współpracy. 

8. Inne formy aktywności dla wolontariusza np. UTW, domy sąsiedzkie, kluby seniora, 

bezpłatne zajęcia sportowe (poza wolontariatem sąsiedzkim). 

ROZWIĄZANIA DLA SENIORA 

1. Rozwiązania zwiększające poczucie bezpieczeństwa – np. Sopockie Pudełko Życia, system 

przywoławczy. 
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2. Informacje na temat przywilejów/możliwości dla seniorów: Karta Seniora, turnus 

rehabilitacyjny (należy przygotować listę). 

3. Lista sopockich atrakcji dla seniorów – Kawiarnia dla Seniora, „tanie wtorki w kinie”, domy 

sąsiedzkie, kluby seniora, parafie, miejsca, gdzie można tanio zjeść (należy przygotować 

listę). 

4. Propozycje wspólnego spędzania czasu (z wolontariuszem sąsiadem). 

5. Spędzanie czasu z innymi seniorami – UTW, kluby seniora, domy sąsiedzkie, gimnastyka, 

inne. 

6. Spotkania edukacyjne, informacyjne. 

7. Wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, rodziny. 

 

KATALOG PROPOZYCJI FORM WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU 

Katalog jest otwartą formułą możliwości i propozycji różnych form aktywności, które 

mogą być realizowane wspólnie przez wolontariusza i seniora. Stanowi on jedynie propozycję 

działań, które mogą być podejmowane wspólnie. Można go podzielić na dwie podstawowe 

kategorie: bezpieczeństwo i czas wolny/codzienność. 

 

Bezpieczeństwo: 

a) segregacja leków, wspólne sprawdzenie terminów ważności, 

b) informacje na temat możliwości zwiększenia bezpieczeństwa seniorów, w tym m.in. 

Sopockie Pudełko Życia, system przywoławczy, ostrzegawcza rozmowa na temat 

naciągaczy czy oszustów (przeszkolenie wolontariuszy w tym temacie), 

c) telefon kontaktowy – określenie częstotliwości kontaktu z seniorem oraz kontakt do 

członka rodziny osoby starszej, 

d) wspólne zapisywanie terminów wizyt lekarskich, pilnowanie tych terminów – propozycja 

wspólnego pójścia/umówienia się do lekarza, 

e) „kontrakt” - pomiędzy wolontariuszem a seniorem (na co się umawiamy). 

Czas wolny/codzienność: 

a) poznanie siebie nawzajem – w tym pasji seniora i wolontariusza, 

b) spacer, inne aktywności na świeżym powietrzu (np. działka, wyjście na cmentarz), 

c) wspólne zapoznanie się z ofertą atrakcji/form spędzania czasu w Sopocie np. 

„tygodniówka sopockich wydarzeń” i wspólny wybór tego, z czego warto 

skorzystać  (z  uwzględnieniem ofert kierowanych do seniorów lub tańszych 

np.  w  określone dni tygodnia), 

d) wspólne przygotowywanie posiłków, 
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e) pomoc w zrobieniu zakupów,  

f)  zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w nauce obsługi urządzeń 

elektronicznych np. pomoc w obsłudze telefonu komórkowego oraz nowoczesnych 

sprzętów w tym komputera, 

g) wspólne czytanie książek, dyskusje na ich temat, 

h) porządkowanie starych zdjęć, książek, 

i) gra w karty, gry planszowe (możliwe jest zaproszenie innych sąsiadów do uczestnictwa). 

VIII. STANDARD ŚWIADCZENIA WOLONTARIATU 

 

Wszystkie wymienione propozycje mają być formą ułatwienia nawiązania początkowych 

relacji. Nie są one obligatoryjne. Podstawą w relacji wolontariusza i seniora ma być wspólne 

spędzanie czasu (nieistotne, w jakiej formie) i stały kontakt, tak, aby z jednej strony nie był on 

zbyt obciążający dla osoby, która będzie poświęcała swój czas dla drugiej osoby, jak również 

niekomfortowy dla osoby starszej. To od zawartego między nimi porozumienia (kontraktu) zależy 

tak naprawdę, jak będzie wyglądał już sam wolontariat sąsiedzki.  Ważne jest jednak, aby opierał 

się on na podstawowych zasadach takich jak: 

a) dobrowolność uczestnictwa w programie, 

b) dotrzymywanie towarzystwa seniorowi przez wolontariusza, 

c) regularny kontakt specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekuna 

wolontariatu)  z  wolontariuszem oraz monitoring działań, 

d) zawarcie kontraktu ustnego lub pisemnego wolontariusza z seniorem (otwarty, 

ustalenia dot. częstotliwości kontaktu, form spędzania czasu), 

e) kontakt wolontariusza z członkami rodziny seniora (przy wsparciu opiekuna 

wolontariatu i za zgodą członków rodziny), 

f) stały kontakt wolontariusza z seniorem zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

g) obowiązkowe przeszkolenie dla wolontariusza, 

h) wyposażenie wolontariusza i seniorów w publikację „Sopot 60+” oraz inne materiały 

mogące przydać się w codziennym kontakcie. 

IX. WSPARCIE WOLONTARIUSZY I SENIORÓW 

 

1. WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

Bardzo ważnym elementem wolontariatu sąsiedzkiego jest odpowiednie przygotowanie 

zarówno wolontariuszy, jak i osób, które będą korzystały ze wsparcia wolontariusza. Kluczową 

rolę będą pełniły tu instytucje wspierające: 
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a) Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP), w szczególności w zakresie wsparcia 

merytorycznego, szkoleniowego, informacyjnego dotyczącego wolontariatu. Centrum będzie 

także stanowiło miejsce, do którego będą zgłaszać się potencjalni wolontariusze i w którym 

będą mogli oni uzyskać informacje dotyczące możliwości zaangażowania się w działania. 

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który będzie wspierał wolontariuszy z punktu 

widzenia formalnego, organizacyjnego, jak i służył wsparciem pracy 

socjalnej  i  psychologicznej. Ponadto sopocki MOPS wskaże osoby starsze wymagające 

wsparcia wolontariuszy i będzie współuczestniczył w kontaktach między wolontariuszem a 

seniorem. Ten element jest bardzo ważny dla powodzenia projektu, bowiem z doświadczeń 

osób pracujących z osobami starszymi wynika, że dużo łatwiej i szybciej są oni w stanie zaufać 

drugiej osobie, gdy będzie ona wspierana przez znanego im opiekuna, czy pracownika 

socjalnego. 

2. WSPARCIE SZKOLENIOWE 

Obligatoryjnym elementem uczestnictwa w wolontariacie sąsiedzkim jest przeszkolenie 

wolontariuszy. Bardzo ważne jest bowiem, aby osoba wyrażająca chęć udziału w wolontariacie 

sąsiedzkim wiedziała, jaki jest cel wolontariatu, jakie są jej zadania i obowiązki, jakie ma 

możliwości i do kogo może się zwrócić w razie jakichkolwiek problemów. Istotne jest także, aby 

miała wiedzę, kogo należy poinformować o utrudnionym kontakcie lub jego braku i co to może 

oznaczać. W ramach modelu sugeruje się, aby podstawowe przeszkolenie wolontariusza 

obejmowało: 

a) podstawy formalno-prawne wolontariatu, 

b) obowiązki i przywileje wolontariusza, 

c) specyfikę pracy z osobami starszymi, w tym aspekty psychologiczne, 

d) podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy, 

e) wiedzę na temat możliwości zakończenia współpracy, 

f) rolę wolontariusza sąsiedzkiego, 

g) formy i możliwości wspólnego spędzania czasu z seniorem, 

h) sposób komunikacji z opiekunem wolontariatu, seniorem, jego rodziną, 

i) bezpieczeństwo pracy wolontariusza. 

Z drugiej strony konieczne jest wyrażenie zgody osób starszych na udział w wolontariacie 

sąsiedzkim i na to, aby wolontariusz odwiedzał go w domu. Ważne jest, aby osoba starsza 

wiedziała, jaka jest rola wolontariusza i chciała z nim się spotykać. Tu także konieczne jest 

poinformowanie seniorów o tym, do kogo mogą zgłaszać się w sytuacji problematycznej, gdy coś 

wzbudza ich niepokój. W kontaktach z seniorem nie można zapomnieć o konieczności 

poinformowania rodziny i bliskich o uczestnictwie w projekcie i o fakcie, że będzie go 



 20  
 

odwiedzała i  kontaktowała się z nim osoba wolontariusza. Krewni seniora również powinni 

otrzymać dane kontaktowe do wolontariusza. 

3. OPIEKA SPECJALISTY DS. WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO 

Specjalista ds. wolontariatu sąsiedzkiego podczas wdrażania modelu w życie będzie pełnił 

funkcję opiekuna uczestników. Jego rolą będzie utrzymywanie stałego 

kontaktu  z  wolontariuszami  i  seniorami, monitorowanie działań i reagowanie na niepokojące 

sytuacje. Będzie także pierwszym kontaktem dla osób zarówno uczestniczących w projekcie, 

jak  i  potencjalnych wolontariuszy. Ważne jest także, aby utrzymywał on kontakt z pracownikiem 

socjalnym danego seniora.  Specjalista będzie także animował czas poprzez dodatkowe formy 

działań integrujących seniorów i wolontariuszy – np. wspólne ognisko, czy szkolenie dla 

wszystkich.  Przygotuje on plan działań na czas trwania realizacji projektu. To jego zadaniem jest 

motywowanie do kontynuacji działań i dbanie o wysoką jakość usług świadczonego wolontariatu 

sąsiedzkiego. 

4. DODATKOWE WSPARCIE 

Model przewiduje także dodatkowe wsparcie m.in. psychologa zarówno dla 

wolontariuszy, jak i seniorów, a także formy pomagające w motywowaniu uczestników do 

udziału. Są to dodatkowe możliwości takie jak: 

a) dodanie kategorii „wolontariat sąsiedzki” w corocznym konkursie „Sopocki Wolontariusz 

Roku” realizowanym przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Miasto Sopot, 

b) zapewnienie dodatkowych atrakcji dla wolontariuszy np. rejs sopockim jachtem, 

możliwość spotkania z władzami miasta, bal wolontariusza, szkolenia kompetencyjne, 

wspólne wyjścia na imprezy kulturalne odbywające się w Sopocie itd. 

Ponadto istnieje możliwość dodatkowego wsparcia przez instytucje, spółdzielnie 

mieszkaniowe, parafie i organizacje pozarządowe w Sopocie, które będą miejscem promocji 

działań, a docelowo punktami informacji na temat wolontariatu sąsiedzkiego. Zakłada się także 

działalność lokalnych punktów wolontariatu sąsiedzkiego działających przy domach 

sąsiedzkich i  klubach seniora. Miałyby one pełnić funkcję organizatora wolontariatu, jak również 

wyposażać wolontariuszy w odpowiednie narzędzia. W pierwszej fazie wdrażania modelu będą to 

miejsca, w których będzie udzielana informacja na temat możliwości uczestnictwa, a także 

miejsce zbierania informacji na temat osób potrzebujących pomocy wolontariuszy. 
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X. WYZWANIA MODELU WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO 

 

Podczas pracy nad modelem wolontariatu sąsiedzkiego pojawiło się sporo 

wątpliwości  i  dodatkowych pytań. Testowe wdrażanie modelu będzie musiało zmierzyć 

się  z  takimi wyzwaniami jak: 

1. brak zaufania do drugiej osoby,  

2. chwilowy zapał do pomagania – możliwe rezygnacje wolontariuszy, 

3. brak nici porozumienia pomiędzy wolontariuszem a osobą starszą, 

4. brak wolontariuszy w otoczeniu osoby potrzebującej, 

5. niewystarczające poczucie odpowiedzialności wolontariusza za drugą osobę, 

6. zbyt duże zaangażowanie wolontariusza (w tym niekoniecznie w zadania 

wynikające  z  jego roli), 

7. brak woli współpracy którejś ze stron (w trakcie trwania wolontariatu), 

8. nieuczciwość, 

9. niewystarczające wsparcie ze strony instytucji lub/i specjalisty ds. wolontariatu 

sąsiedzkiego (opiekuna wolontariatu sąsiedzkiego), 

10. słaby system komunikacji pomiędzy uczestnikami wolontariatu 

sąsiedzkiego,  a  osobami  i  instytucjami wspierającymi oraz między sobą. 

Wyzwania są nieodłącznym elementem realizacji każdego projektu. Celem sprostania im 

będą prowadzone stałe działania monitorujące, które pozwolą wychwycić pojawiające  trudności 

przed ich eskalacją i znaleźć właściwe rozwiązanie. Ponadto zaproponowane w niniejszym 

modelu  rozwiązania dla wolontariuszy i seniorów powinny być pomocne w zmniejszeniu ryzyka 

wystąpienia problemów. 

XI. DO CZEGO PRZYCZYNI SIĘ MODEL WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO? 

 

Wolontariat sąsiedzki jest ideą opartą na bardzo prostej zasadzie wzajemnej pomocy 

sąsiedzkiej, z której obie strony mogą czerpać wiele korzyści i nauki. Jednak główną bardzo 

ważną cechą jest fakt, że może on przyczynić się do większej uważności jednej osoby na 

drugą  w  czasach, gdy sąsiedzi bardzo często nie znają się i nie zwracają uwagi na pozornie mało 

istotne sprawy, takie jak np. sytuację, że od kilku dni nie widział ktoś sąsiadki, czy sąsiada z piętra 

obok. A właśnie dostrzeżenie tej drugiej osoby, chwila rozmowy, uśmiech, drobna pomoc we 

wniesieniu toreb z zakupami po schodach na górę, może w efekcie znacząco poprawić komuś 

jakość życia, a nawet je przedłużyć. Każdy człowiek bardzo potrzebuje być potrzebnym, mieć 

określone cele w życiu. 
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Gdy zabraknie obowiązków zawodowych i rodzinnych, konieczne jest wypełnienie luki, 

która się pojawi, bowiem jej cechą jest to, że z czasem, gdy zaczynają się problemy zdrowotne 

związane z wiekiem, zaczyna się ona powiększać.  Dlatego tak ważne jest aktywizowanie osób, 

które mają jeszcze sporo energii i chęci do działania tzw. „młodych starych”. Ta grupa ma bowiem 

odpowiedni potencjał do tego, aby swoim doświadczeniem zainteresować osoby starsze od 

siebie i zdobyć ich zaufanie. Dla siebie samych również pomagają – ciągle czują się 

potrzebni. W  takiej formie pomocy jest olbrzymia siła i bardzo dużo możliwości na poprawę 

samopoczucia i zwiększenie aktywności osób w każdym wieku. 

Mamy nadzieję, że niniejszy model wolontariatu sąsiedzkiego przyczyni się do zwrócenia 

uwagi na potrzeby osób starszych i zwiększenia współodpowiedzialności sopocian za siebie 

nawzajem, a naszym marzeniem jest, że przyczyni się do uwolnienia samopomocy 

sąsiedzkiej  w  Sopocie. 

 

- Zespół opracowujący model wolontariatu sąsiedzkiego
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FORMULARZE 

Załącznik nr 1 - karta informacyjna nt. seniora 

 

KARTA SENIORA 

 

IMIĘ………………………………………… 

NAZWISKO…………………………….…... 

ADRES………………………………….….. 

TELEFON……………………………..……. 

 

WIEK I STAN ZDROWIA                 JAKI MA BYĆ WOLONTARIUSZ? 

………………………………………… …        ……………………………………………… 

……………………………………….....  ……………………………………………… 

………………………………………… …  ……………………………………………… 

………………………………………… …  ……………………………………………… 

ZAINTERESOWANIA                  FORMY I GODZINY SPĘDZANIA 

…………………………………………..  CZASU 

…………………………………………..  ……………………………………………… 

……………………………………………  ………………………………………………. 

……………………………………………  ………………………………………………. 

 

CODZIENNE TRUDNOŚCI                  KONTAKT DO OSOBY  

……………………………………………  Z OTOCZENIA SENIORA 

……………………………………………  ………………………………………………. 

……………………………………………  ………………………………………………. 

……………………………………………  ………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji i wdrażania modelu wolontariatu sąsiedzkiego (zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0, poz. 

922). Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sopocie (ul. 

Kolejowa 14, 81-835 Sopot). Dane osobowe mogą zostać udostępnione Stowarzyszeniu Na Drodze 

Ekspresji, wyłącznie w celu realizacji wolontariatu sąsiedzkiego, jak również podmiotom lub 

instytucjom przeprowadzającym kontrole realizacji Projektu. 

.……………………….. 

data i podpis
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Załącznik  nr 2– karta zgłoszeniowa dla wolontariusza/wolontariuszki 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WOLONTARIUSZA / WOLONTARIUSZKI 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

DATA URODZENIA 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

E-MAIL, NUMER TELEFONU 

 

CZYM SIĘ ZAJMUJESZ? 

 Studiuję  

podaj nazwę uczelni, kierunek i rok studiów, specjalizację 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 Pracuję  

podaj miejsce pracy 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 Nie pracuję / szukam pracy  

 Jestem na emeryturze / rencie  

wpisz zawód lub zajęcia, których się wcześniej podejmowałeś/podejmowałaś 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………….. 

 

CZY BYŁEŚ/BYŁAŚ JUŻ WOLONTARIUSZEM/WOLONTARIUSZKĄ?  

jeśli tak, prosimy o krótki opis doświadczeń 

 Tak  ................................................................................................................................................. 

 Nie (dlaczego?)…………………………………………………………………………………….  

 

CZYM JEST DLA CIEBIE WOLONTARIAT SĄSIEDZKI?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ZASTANÓW SIĘ, W JAKICH OBSZARACH CHCIAŁABYŚ/CHCIAŁBYŚ I MOŻESZ POMAGAĆ JAKO 

WOLONTARIUSZKA/WOLONTARIUSZ OSOBIE STARSZEJ? (Można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 
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 Towarzyszenie na spacerach,  

 Spędzanie czasu w domu, 

 Wyprowadzanie psa, pomoc w opiece nad zwierzętami,  

 Wspólne czytanie książek, 

 Robienie zakupów, 

  Inne, jakie? ...................................................................................................................................... 

 

JAK DUŻO CZASU TYGODNIOWO MOŻESZ POŚWIECIĆ NA POMOC OSOBIE STARSZEJ? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CZY ZNASZ OSOBĘ MIESZKAJĄCĄ W TWOJEJ OKOLICY, KTÓREJ PRZYDAŁABY SIĘ POMOC? 

 Tak  

 Nie  

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do podjęcia działań rekrutacji, informacji i pośrednictwa wolontariackiego (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0, poz. 

922). Administratorem danych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Sopocie (ul. 

Marynarzy 4, 81-835 Sopot). Dane osobowe mogą zostać udostępnione Miejskiemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Sopocie wyłącznie w celu realizacji wolontariatu sąsiedzkiego, jak również 

podmiotom lub instytucjom przeprowadzającym kontrole realizacji Projektu. 

 

……………………… 

data i podpis 
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Załącznik nr 3 – Wzór porozumienia  o współpracy z wolontariuszem/wolontariuszką 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZEM/WOLONTARIUSZKĄ 

 

W dniu ………………… pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

z  siedzibą w Sopocie, przy ul. Kolejowej 14 –  reprezentowanym przez………….. zwanym 

dalej   Korzystającym 

a   imię, nazwisko   Wolontariusza/ki …………………….. nr PESEL ………………….. 

zamieszkałym/zamieszkałą  w ……………… przy ulicy ………………..     zwaną/zwanym  w 

dalszej części  Wolontariuszem/Wolontariuszką, zostało zawarte Porozumienie następującej 

treści:  

 

1. Korzystający i Wolontariusz/ka zawierają porozumienie obejmujące świadczenie 

wolontaryjne, o charakterze bezpłatnym. 

2.  Wolontariusz/ka zobowiązuje się wykonać  w ramach porozumienia następujące 

świadczenia na rzecz imię, nazwisko seniora, 

zamieszkałym…………………………………………………..……………………………….. 

  

(opis zadań, godzin) ………………..…………………… ………………………..................................  

 …………………………………………………………………………………………...........................

.................................................................................................................................................................. 

  

3. Wykonanie świadczeń przez Wolontariusza/kę przypada w 

okresie od………do………………. 

4. Korzystający  zapewnia Wolontariuszowi/Wolontariuszce  bezpieczne i higieniczne 

warunki wykonywania  świadczeń.  

5. Wolontariusz/ka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  w 

zakresie wykonywanego Porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych  z sytuacją 

socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.  

6. Wolontariusz/ka we wszelkich kwestiach związanych z świadczeniem może zwrócić się do 

koordynatora ds. Wolontariatu Sąsiedzkiego (kontakt do koordynatora wolontariatu 

sąsiedzkiego) 

7. Wolontariusz/ka może rozwiązać Porozumienie po uprzednim powiadomieniu 

koordynatora w każdym czasie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.  

8. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  
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9. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Korzystającego i jeden dla wolontariusza.  

  

 

 

................................................     ............................................ 

Wolontariusz/k a                          Korzystający 
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WOLONTARIAT TO PASJA DZIAŁANIA! – INFORMACJA O PROJEKCIE 

"Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie" 

to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania sopocian w działania na rzecz 

społeczności lokalnych. Projekt realizowany w okresie maj 2016 r. – listopad 2017 r. przez 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji przy udziale Partnera – Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sopocie. 

Działania: 

1. SOPOCCY RZECZNICY WOLONTARIATU – comiesięczne spotkania przedstawicieli 12 sopockich 

organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zorientowane wokół partnerstwa na rzecz 

rozwoju wolontariatu w Sopocie oraz wzmacnianie kompetencji organizatorów wolontariatu. 

2. SPINACZ WOLONTARIATU – kompleksowa animacja i pośrednictwo wolontaryjne. W ramach 

tego działania prowadzone są przez animatorów wolontariatu spotkania dla potencjalnych 

wolontariuszy w wieku od 14 do 75. Kolejnymi elementami działania są utworzona i prowadzona 

baza wolontariuszy oraz ofert wolontaryjnych, a także pośrednictwo wolontaryjne, 

czyli wsparcie animatorów w pozyskiwaniu wolontariuszy i pomocy wolontariuszom w odszukaniu 

ciekawej dla nich oferty. Ważny element stanowi także realizacja spotkań motywacyjno-

integracyjnych dla wolontariuszy oraz wsparcie dla organizatorów wolontariatu.  

3. WOLONTARIAT SĄSIEDZKI – wypracowanie modelu przez 8-osobowy zespół ekspertów 

 i pilotażowe wdrożenie modelu w okresie 6 miesięcy. 

4. KAMPANIA SPOŁECZNA – WOLONTARIAT TO PASJA DZIAŁANIA! – to promowanie idei 

wolontariatu w Sopocie, poprzez akcje informacyjne,  konkurs Sopocki Wolontariusz Roku oraz 

wspólne obchody dnia wolontariusza. 

Głównym efektem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia 

wolontariatu w Sopocie, dzięki czemu sopocianie będą chętniej włączać się w wolontariat na rzecz 

bardzo różnych inicjatyw i wydarzeń oraz w pomoc osobom z najbliższego otoczenia. Z drugiej 

strony jest to zwiększenie aktywności i profesjonalizacji działań organizatorów wolontariatu, dzięki 

lepszej komunikacji i partnerskim działaniom. Wzmocni to kapitał społeczny w mieście i przyczyni 

się do promocji aktywnego działania poprzez wolontariat. 
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	I. TYTUŁEM WSTĘPU 
	 
	„Sopocianie są wyjątkowi. Nie bacząc na nic spieszą z pomocą słabszym, w potrzebie, tym których życie doświadcza. Nie tylko od święta, ale tak zwyczajnie, systematycznie, pomagając w Domu Pomocy Społecznej, Hospicjum, w schronisku. Pomagają sąsiadom, przyjaciołom  i  nieznajomym.  I  choć zagonieni, zapracowani nierzadko bez sił, z deficytem czasu pomagają innym, pamiętając, że dając siebie innym, tylko wtedy prawdziwie żyjemy. Wolontariusze, szczególnie ci dojrzalsi są ogromną skarbnicą wiedzy, doświadczen
	Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu 
	„W pilotażowym projekcie wolontariatu sąsiedzkiego chcielibyśmy w sposób szczególny zaprosić do współpracy na rzecz osób starszych, niesamodzielnych, mieszkańców Sopotu powyżej 50 roku życia. To czas kiedy jesteśmy dojrzali i mając doświadczenia ze swoimi starszymi rodzicami, być może bardziej uważni na potrzeby seniorów a jednocześnie na tyle jeszcze sprawni i aktywni żeby zaangażować się w pomoc sąsiedzką. Pomagając innym wzbogacamy siebie i swoje życie; dając jednocześnie bierzemy. Wolontariat to wzajemn
	Anna Jarosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie 
	„Bardzo cieszymy się z wypracowanych rozwiązań wolontariatu sąsiedzkiego w Sopocie. Wynikają one z troski o drugiego człowieka oraz głębokiej potrzeby bycia komuś potrzebnym. W swych założeniach wolontariat sąsiedzki otwiera, integruje, uwrażliwia i wzmacnia. Życzymy sobie, by również inspirował i uświadamiał, że pomagając innym, pomagamy sobie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Będziemy go wdrażać odpowiedzialnie i z nadzieją, że spotka się z realnym zainteresowaniem mieszkańc
	Anna Horak, Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, koordynatorka projektu 
	„Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie” 
	 
	 
	 
	  
	II. SOPOCKI MODEL WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO – WPROWADZENIE 
	 
	Sopocki model wolontariatu sąsiedzkiego to innowacyjne narzędzie wsparcia, które jest efektem półrocznej pracy ośmioosobowego zespołu eksperckiego pracującego pod opieką specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego. Opracowany model jest elementem partnerskiego projektu Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie pt. „Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu  w  Sopocie”, który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Min
	Przygotowany dokument prezentuje MODEL WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO, który został opracowany przy wykorzystaniu metody pracy projektowej – design thinking. Głównym założeniem tej metody było skupienie się na problemie przez pryzmat odbiorcy i znalezienie konkretnych rozwiązań, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby odbiorców. 
	Model będzie testowo wdrażany w okresie marzec – sierpień 2017 roku w Sopocie, na wybranym osiedlu. Po 6-cio miesięcznym pilotażu zostaną zrealizowane dwa 4-godzinne spotkania ewaluacyjne (wrzesień - październik 2017 r.), mające na celu ocenę skuteczności mechanizmu oraz wprowadzenie stosownych zmian do modelu, wynikających z doświadczenia wdrożeniowego. Raporty monitoringowe z pilotażu modelu oraz wnioski ze spotkań ewaluacyjnych będą stanowiły podstawę do sporządzenia raportu ewaluacyjnego z wdrożenia mod
	rozwiązania i wyzwania stojące przez wolontariatem sąsiedzkim. W kolejnych częściach dokumentu można także dowiedzieć się, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, jak może wyglądać wdrażanie modelu krok po kroku i co może stać się przeszkodą dla osób, które będą wdrażać model. 
	Należy także pamiętać, że obecna wersja modelu jest wersją do testowania. Po sześciu miesiącach pilotażu i dwóch spotkaniach ewaluacyjnych zostaną zaprezentowane wnioski  i  rekomendacje dotyczące realizacji sopockiego modelu wolontariatu sąsiedzkiego. Będzie to także czas na wprowadzenie odpowiednich zmian do samego modelu wolontariatu sąsiedzkiego tak, aby był on narzędziem uniwersalnym do wykorzystania nie tylko w Sopocie. 
	III. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 
	 
	Sopot jest miastem, które od kilku lat jest jednym z najszybciej starzejących się miast  w  Polsce. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,6 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski (dane GUS, 2016 r.). Na ostatni dzień roku 2015 roku ilość osób starszych w wieku poprodukcyjnym określana była na poziomie ponad 29% mieszkańców miasta. Jest to liczba 10 817 osób na 37 231 mieszkańców. Sopot jest wciąż miaste
	Bardzo duże konsekwencje, jakie niesie ze sobą taka sytuacja powodują, że temat starzenia się społeczeństwa od lat jest przedmiotem publicznej dyskusji. Zarówno sopocki samorząd, jak i organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, czy badacze naukowi, na różnych płaszczyznach podejmują działania zmierzające do łagodzenia negatywnych skutków starzejącego się społeczeństwa. Proces ten wiąże się bowiem nie tylko z ekonomicznymi konsekwencjami, ale także zdrowotnymi, czy społecznymi. Każda z nich wymaga komple
	Populacja osób starszych jest grupą zróżnicowaną. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę bardzo duże zróżnicowanie wiekowe – pierwszą grupę stanowią osoby w wieku od 50 do 64 lat – tzw. „przedpole starości”, kolejna to tzw. „młodzi starzy”, czyli osoby w wieku od 65 do 
	74 lat oraz osoby w zaawansowanej fazie starości - w wieku 75 lat i więcej1. Wiek, mimo iż definiuje pewne modele zachowań, jak i styl życia w poszczególnym okresie życia, nie stanowi jedynych przyczyn różnic w tej grupie demograficznej. Na odmienne funkcjonowanie, a zarazem jakość życia wśród mieszkańców Sopotu mają czynniki niezależne od nich samych, jak i takie, na które mogą mieć oni bardzo duży wpływ. Olbrzymie znaczenie ma przede wszystkim zdrowie, które może obniżyć się gwałtownie w bardzo krótkim cz
	1 Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku, Sopot 2015, s. 13. 
	1 Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020 roku, Sopot 2015, s. 13. 
	 

	Gorsze samopoczucie ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową są bardzo często pierwszymi wymienianymi przyczynami, dla których osoby starsze pozostają  w  domach i ograniczają tym samym kontakty z innymi ludźmi. Do tego należy dodać ograniczone możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności, w tym prac domowych, jak również trudności w wychodzeniu na spacery, po zakupy, czy do lekarza. Sytuację pogarsza często fakt, że bliskie osoby znajdują się w innym mieście, a partner bądź par
	Poczucie osamotnienia osób starszych, rozumiane jako uczucie pustki i braku kontaktu  z  drugim człowiekiem jest coraz powszechniejszym problemem, który zaczyna stawać się wyzwaniem XXI w.  Obecnie jest ono stawiane na 4 miejscu wśród problemów osób starszych powyżej 65 roku życia (na pierwszym miejscu znajdują się problemy zdrowotne, na drugim 
	niepełnosprawność, na trzecim – brak zabezpieczenia finansowego)2. Problem osamotnienia dotyka 1/5 Polaków w tym w wieku. Jednocześnie wśród seniorów deklarujących osamotnienie często lub zawsze rośnie w istotny sposób odsetek tych, którzy nie mają się do kogo zwrócić po pomoc. 
	2 P. Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, Studia Humanistyczne AGH, Tom 8, 2010. 
	2 P. Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, Studia Humanistyczne AGH, Tom 8, 2010. 
	3 http://wyborcza.pl/1,75400,15484025,Samotnosc_zabija_starsze_osoby_dwukrotnie_czesciej.html, z dn. 20.12.2016. 

	Nie należy lekceważyć problemu osamotnienia i samotności. Ciekawe badania w tym zakresie przeprowadzone przez amerykańskiego psychologa Johna Cacioppo wskazały na konsekwencje samotności w wieku dojrzałym. Poczucie izolacji od innych wpływa na sen, podnosi ciśnienie krwi, zwiększa poziom kortyzolu (hormonu stresu), zaburza ekspresję genów związanych z pracą układu odpornościowego, sprzyja depresji i obniża samopoczucie. Pogarszają się również funkcje poznawcze – mogą pojawić się objawy podobne do otępiennyc
	Prof. Cacioppo podzielił też zdrowe związki międzyludzkie na trzy sfery. Pierwsza to powiązania intymne. Te łączą człowieka z osobami, które są mu wyjątkowo bliskie, które kocha  i  które również jego darzą uczuciem. Druga sfera to powiązania z innymi ludźmi, znajomymi - bezpośredni kontakt z nimi daje uczucie przyjemności. Trzecią są powiązania kolektywne - te dają poczucie przynależenia do jakieś grupy. Obecność wszystkich trzech sfer przekłada się u człowieka na dobre samopoczucie. Badania Amerykanina do
	Wśród sposobów na walkę z wykluczeniem, spotęgowanym ograniczającą się sprawnością u osób starszych, jest przede wszystkim wsparcie rodziny i bliskich. Kolejnym istotnym czynnikiem są znajomi i przyjaciele, którzy mogą stanowić dodatkowe, a często jedyne wsparcie dla osoby starszej. W przypadku braku możliwości odpowiedniego wsparcia przez rodzinę – często niezbędni stają się opiekunowie formalni, pełniący swoją funkcję w ramach usług opiekuńczych. 
	Ważne jest stworzenie dodatkowych możliwości do integracji społecznej osób starszych w ramach społeczności lokalnej. Badania potwierdzają potrzebę dążenia do zapewnienia 
	możliwości wsparcia przez większą liczbę osób4, także takich,  które przede wszystkim pomogą swoją obecnością, rozmową i okazaniem troski. Pomoże to zwiększyć poczucie bezpieczeństwa  i  zdecydowanie zmniejszy uczucie osamotnienia. 
	4 Sopocki Program Strategiczny, op. cit. S. 17. 
	4 Sopocki Program Strategiczny, op. cit. S. 17. 
	5 Raport z badania: „Sopocki senior –potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu”, Miasto Sopot 2014 
	 

	Raport z badań „Sopocki senior – potrzeby i aktywność starszych mieszkańców Sopotu”  z 2014 r. wskazuje, że 84,9% mieszkańców Sopotu w wieku 50+ nie jest zainteresowanych wolontariatem, czy też pomocą sąsiedzką z uwagi na brak czasu (dotyczy głównie osób aktywnych zawodowo), stan zdrowia oraz przekonanie, że „to zajęcie dla młodych/młodszych”. Jednocześnie wśród osób kończących swoją aktywność zawodową jest wiele osób deklarujących zdolność i chęć do podjęcia aktywności społecznej, ale pozostaje bez oferty 
	1. na rzecz sopocian i Sopotu angażują się: głównie uczniowie i studenci - ok. 80% stanowią wolontariusze w wieku do 27 roku życia; 
	1. na rzecz sopocian i Sopotu angażują się: głównie uczniowie i studenci - ok. 80% stanowią wolontariusze w wieku do 27 roku życia; 
	1. na rzecz sopocian i Sopotu angażują się: głównie uczniowie i studenci - ok. 80% stanowią wolontariusze w wieku do 27 roku życia; 

	2. pozostałe 20% stanowią wolontariusze powyżej 27 r.ż., spośród których ok. 5% stanowią osoby w wieku 50+; 
	2. pozostałe 20% stanowią wolontariusze powyżej 27 r.ż., spośród których ok. 5% stanowią osoby w wieku 50+; 

	3. 15,1% osób w wieku 50+ deklaruje nieodpłatne wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz osób spoza rodziny lub/i organizacji społecznych; 
	3. 15,1% osób w wieku 50+ deklaruje nieodpłatne wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz osób spoza rodziny lub/i organizacji społecznych; 

	4.  w grupie wiekowej 65+ podjęciem aktywności wolontaryjnej zainteresowanych jest mniej niż 1% seniorów. 
	4.  w grupie wiekowej 65+ podjęciem aktywności wolontaryjnej zainteresowanych jest mniej niż 1% seniorów. 


	Warto więc podejmować działania służące z jednej strony uzupełnianiem kontaktów seniorów z rodziną i bliskimi, zaś z drugiej zwiększającymi możliwości aktywności społecznej.  Zaangażowanie mieszkańców w życie społeczności lokalnej poprawia poczucie przynależności  i  rozwój tej społeczności. Działania będące w najbliższym otoczeniu drugiej osoby, to m.in. działania sąsiedzkie, które w Sopocie są coraz dynamiczniej realizowane  w  powstałych w 2015 r. domach sąsiedzkich. Pozwalają one na integrację mieszkańc
	 
	 
	IV. WOLONTARIAT SĄSIEDZKI 
	 
	Wolontariat sąsiedzki w rozumieniu niniejszego modelu jest działaniem łączącym osobę potrzebującą wsparcia z osobą wolontariusza, z założenia mieszkającą w jego pobliżu. Opiera się on o zasady samopomocy i samoorganizacji. Celem wolontariatu sąsiedzkiego jest przede wszystkim zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Sopotu oraz wzmocnienie wsparcia udzielanego osobom osamotnionym, zwłaszcza osobom starszym. Ponadto można wyróżnić następujące cele szczegółowe: 
	1. zwiększenie zaufania i stworzenie relacji między osobami mieszkającymi po sąsiedzku, 
	1. zwiększenie zaufania i stworzenie relacji między osobami mieszkającymi po sąsiedzku, 
	1. zwiększenie zaufania i stworzenie relacji między osobami mieszkającymi po sąsiedzku, 

	2. zwiększenie współodpowiedzialności za siebie nawzajem, 
	2. zwiększenie współodpowiedzialności za siebie nawzajem, 

	3. poprawa samopoczucia osób, którym udzielane jest wsparcie, jak i udzielających wsparcia, 
	3. poprawa samopoczucia osób, którym udzielane jest wsparcie, jak i udzielających wsparcia, 

	4. wzmocnienie poczucia bycia potrzebnym u obu stron, 
	4. wzmocnienie poczucia bycia potrzebnym u obu stron, 

	5. zwiększenie wrażliwości społecznej sopocian, 
	5. zwiększenie wrażliwości społecznej sopocian, 

	6. zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzeby i problemy osób mieszkających samotnie, zwłaszcza osób starszych, 
	6. zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzeby i problemy osób mieszkających samotnie, zwłaszcza osób starszych, 

	7. zwiększenie ilości działań łączących społeczność lokalną Sopotu, 
	7. zwiększenie ilości działań łączących społeczność lokalną Sopotu, 

	8. wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u osób starszych. 
	8. wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa u osób starszych. 


	Wszystkie te cele mogą być realizowane w bardzo prosty sposób: poprzez regularny kontakt dwóch osób, mający na celu wspólne spędzenie czasu w sposób atrakcyjny dla obu stron, zgodnie z ustalonymi zasadami, w uzgodnionym czasie. 
	Wolontariat sąsiedzki może być działaniem spontanicznym i niesformalizowanym, jednak w ramach modelowego wolontariatu sąsiedzkiego, jest to działanie wspierane instytucjonalnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych.  Wzmacnia to poczucie bezpieczeństwa wolontariusza m.in. dzięki umowie wolontaryjnej, wsparciu szkoleniowemu, jak i stałej opiece oraz kontakcie ze specjalistą ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekun wolontariatu). Zwiększa także poziom zaufania i
	V. ODBIORCY DZIAŁAŃ 
	 
	Ze względu na zdiagnozowaną obecną sytuację mieszkańców Sopotu i ich potrzeby oraz doświadczenia zespołu ekspertów sopocki model wolontariatu sąsiedzkiego zakłada dwie grupy odbiorców działań - wolontariuszy i seniorów, dookreślonych następująco: 
	1. WOLONTARIUSZ - osoba wyrażająca chęć pomagania, będąca osobą aktywną społecznie, w wieku powyżej 50 roku życia, o ile to możliwe, mieszkająca w pobliżu – „po 
	1. WOLONTARIUSZ - osoba wyrażająca chęć pomagania, będąca osobą aktywną społecznie, w wieku powyżej 50 roku życia, o ile to możliwe, mieszkająca w pobliżu – „po 
	1. WOLONTARIUSZ - osoba wyrażająca chęć pomagania, będąca osobą aktywną społecznie, w wieku powyżej 50 roku życia, o ile to możliwe, mieszkająca w pobliżu – „po 


	sąsiedzku”  z osobą potrzebującą, gotowa przeznaczyć stale, co najmniej kilka godzin miesięcznie na kontakt z drugą osobą i możliwość poznania drugiej osoby. 
	sąsiedzku”  z osobą potrzebującą, gotowa przeznaczyć stale, co najmniej kilka godzin miesięcznie na kontakt z drugą osobą i możliwość poznania drugiej osoby. 
	sąsiedzku”  z osobą potrzebującą, gotowa przeznaczyć stale, co najmniej kilka godzin miesięcznie na kontakt z drugą osobą i możliwość poznania drugiej osoby. 

	2. SENIOR – osoba korzystająca ze wsparcia i wyrażająca chęć korzystania z pomocy wolontariusza, w wieku powyżej 70 roku życia, mieszkająca samotnie, nie w pełni samodzielna w wykonywaniu podstawowych prac domowych. 
	2. SENIOR – osoba korzystająca ze wsparcia i wyrażająca chęć korzystania z pomocy wolontariusza, w wieku powyżej 70 roku życia, mieszkająca samotnie, nie w pełni samodzielna w wykonywaniu podstawowych prac domowych. 


	Należy zaznaczyć, że są to grupy określone na podstawie przeprowadzonej na potrzeby projektu diagnozy jako grupy, które najbardziej mogą skorzystać na realizacji wolontariatu sąsiedzkiego. Oczywiście każda osoba, której bliska jest idea wolontariatu sąsiedzkiego, bez względu na wiek, może pomagać swojemu sąsiadowi. Uniwersalnymi czynnikami są przede wszystkim: chęć nawiązania relacji z drugą osobą oraz wspierania jej, jak również z drugiej strony dobra wola współpracy, co najmniej minimalne zaufanie do wolo
	 
	STUDIUM PRZYPADKU 
	Przykład wolontariusza: 
	KTO? Pani Ania - Mieszkanka Sopotu ( lat 50+) 
	CECHY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO: wykształcenie wyższe, dorosłe dzieci mieszkające oddzielnie, bardzo duża świadomość potrzeb osób starszych, zaangażowana społecznie, aktywna fizycznie, jeszcze do niedawna aktywna zawodowo. Mająca poczucie dużej ilości czasu i bardzo dużą potrzebę pomagania innym oraz konieczność posiadania zajęcia, bycia z innymi ludźmi. 
	Przykład seniora: 
	KTO? Pan Józef ( lat 75+) 
	CECHY MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE DLA WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO: samotny mieszkaniec Sopotu, dorosłe dzieci i wnuki mieszkające w innych miastach, wdowiec, stara się być samodzielny, zwykle spędza czas oglądając telewizję, z powodu wieku nie ma już tyle siły i energii co dawniej, brakuje mu zajęć, stosunkowo wcześnie chodzi spać, bardzo lubi rozmawiać z innymi ludźmi, jednak najczęściej jego kontakty ograniczają się do rozmów telefonicznych z córką, wizyty u lekarza, czy zakupów w pobliskich sklepach. Bardzo potr
	CECHY WSPÓLNE: mieszkanie na tym samym osiedlu, w sąsiednich blokach, podobne potrzeby – akceptacji, bycia potrzebnym, zagospodarowania czasu wolnego. 
	ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY I PROBLEMY: 
	Podczas opisywania potrzeb i problemów obu osób grupa ekspertów została podzielona  i  pracowała osobno. Przy podsumowaniu prac obu grup okazało się, że zarówno pani Ania (potencjalna wolontariuszka), jak i pan Józef (potencjalny odbiorca wolontariatu) mają takie same potrzeby: 
	1. chęć bycia dalej komuś potrzebnym; 
	1. chęć bycia dalej komuś potrzebnym; 
	1. chęć bycia dalej komuś potrzebnym; 

	2. komfort życia - mieć poczucie podmiotowości; 
	2. komfort życia - mieć poczucie podmiotowości; 

	3. towarzystwo innych osób, rozmowa. 
	3. towarzystwo innych osób, rozmowa. 


	Głównym problemem obu osób (zarówno przykładowego wolontariusza, jak i seniora), reprezentujących pewne grupy wiekowe i społeczne jest: 
	uczucie pustki w życiu. 
	Ze względu na stan zdrowia, wiek oraz cechy osobowościowe, każda osoba inaczej radzi sobie ze swoim problemami – pani Ania poszukując zajęć poprzez różne formy aktywności (działalność w klubie seniora, uniwersytet trzeciego wieku, nordic walking), natomiast pan Józef, spędzając czas w domu przed telewizorem i mimowolnie coraz bardziej ograniczając swoją aktywność do podstawowych obowiązków domowych i drobnych przyjemności. 
	Organizacja wolontariatu sąsiedzkiego wraz z właściwymi narzędziami może przyczynić się do zmniejszenia problemów związanych z osamotnieniem oraz stać się płaszczyzną aktywności i zaangażowania społecznego sopocian. Największe znacznie może mieć tu teoretyczna prostota realizacji, ponieważ głównym założeniem jest zapewnienie towarzystwa  i  kontakt, który pomoże nawiązać relacje międzyludzkie pomiędzy wolontariuszem a osobą potrzebującą. Ta formuła wystarczy do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa – „bo będz
	VI. WOLONTARIAT SĄSIEDZKI KROK PO KROKU 
	 
	Bardzo ważny jest schemat działania dotyczący wdrażania modelu wolontariatu sąsiedzkiego. Rozwiązania sopockie zakładają realizację logicznie powiązanych ze sobą 13 etapów – „kroków”, które realizuje zespół oddelegowanych pracowników, złożony z co najmniej specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego (koordynacja zadania), pracownika socjalnego  i  psychologa. 
	 
	KROK 1: AKCJA INFORMACYJNA 
	Kluczowym elementem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej upowszechniającej wolontariat sąsiedzki wśród społeczności lokalnej, w której będzie wdrażany model  (mieszkańcy osiedla, mieszkańcy ulicy), metodami bezpośrednimi (organizacja otwartych spotkań, np.  w  sopockich domach sąsiedzkich, spółdzielniach mieszkaniowych, bibliotekach, klubach osiedlowych, spotkania/rozmowy indywidualne z osobami zainteresowanymi) oraz pośrednimi  (z  wykorzystaniem  lokalnych mediów, np. newsletter Biura Promocji i Komun
	KROK 2: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU OSÓB STARSZYCH 
	W bezpośrednim związku z akcją informacyjną pozostaje zidentyfikowanie grupy seniorów - osób samotnych, potrzebujących wsparcia wolontariuszy sąsiedzkich. Docelowo takie potrzeby mogą być zgłaszane przez każdą osobę, która dostrzega konieczność udzielenia wsparcia osobie starszej. Wszystkie zapotrzebowania są zbierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, weryfikowane i na ich podstawie czynione dalsze kroki. W pierwszej fazie projektu, tzw. pilotażu  do udziału zostaną zaproszone osoby wytypowane przez 
	KROK 3: KARTA SENIORA 
	Każda z osób zaproszonych do projektu zostanie poproszona o wyrażenie zgody na uczestnictwo, jak również za pomocą formularza „Karta seniora” zostaną zebrane kluczowe informacje o niej, jak również jej potrzeby i oczekiwania względem wolontariusza sąsiedzkiego, dyspozycyjność oraz inne informacje mogące być przydatne do dalszej współpracy. 
	KROK 4: OFERTA DLA WOLONTARIUSZA 
	Na postawie „Karty seniora” zostanie stworzona atrakcyjna oferta dla wolontariusza, która będzie dostępna co najmniej na jednej ze stron internetowych: Wolontariat – Aktywni  w  Sopocie (Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych): 
	Na postawie „Karty seniora” zostanie stworzona atrakcyjna oferta dla wolontariusza, która będzie dostępna co najmniej na jednej ze stron internetowych: Wolontariat – Aktywni  w  Sopocie (Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych): 
	http://wolontariat.sopot.pl/
	http://wolontariat.sopot.pl/

	 lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: http://mopssopot.pl oraz w siedzibach obu instytucji. Zaleca się, by oferta została wywieszona także na tablicy ogłoszeniowej klatki schodowej budynku, w którym mieszka senior – zidentyfikowana osoba potrzebująca wsparcia. 

	KROK 5: FORMY I SPOSOBY DOTARCIA DO POTENCJALNYCH WOLONTARIUSZY 
	Aby udało się wprowadzić wolontariat sąsiedzki bardzo ważne jest dotarcie  z  odpowiednim komunikatem do jak największego grona mieszkańców Sopotu. Planuje się umieszczenie informacji o poszukiwaniu wolontariuszy (zgodnie z przygotowaną ofertą) w: 
	a) lokalnej prasie: „Przepis na Sopot”, „Sopocianie”, 
	a) lokalnej prasie: „Przepis na Sopot”, „Sopocianie”, 
	a) lokalnej prasie: „Przepis na Sopot”, „Sopocianie”, 

	b)  formie komunikatu w parafiach, 
	b)  formie komunikatu w parafiach, 

	c) ośrodkach zdrowia – plakat, 
	c) ośrodkach zdrowia – plakat, 

	d) Uniwersytetach Trzeciego Wieku - informacja dla słuchaczy,  
	d) Uniwersytetach Trzeciego Wieku - informacja dla słuchaczy,  

	e) spółdzielniach mieszkaniowych oraz na klatkach schodowych zarządzanych przez spółdzielnię budynków – plakat/informacja, 
	e) spółdzielniach mieszkaniowych oraz na klatkach schodowych zarządzanych przez spółdzielnię budynków – plakat/informacja, 

	f) sopockich organizacjach pozarządowych, 
	f) sopockich organizacjach pozarządowych, 

	g) poprzez bazę elektroniczną – newsletter Urzędu Miasta Sopotu. 
	g) poprzez bazę elektroniczną – newsletter Urzędu Miasta Sopotu. 


	Ponadto realizacja spotkań informacyjnych, o których mowa w kroku 1 również powinna stanowić miejsce na nawiązanie współpracy z potencjalnymi wolontariuszami sąsiedzkimi. 
	KROK 6: NABÓR ZGŁOSZEŃ WOLONTARIUSZY SĄSIEDZKICH 
	Przez okres trzech tygodni od momentu rozpoczęcia akcji informacyjnej będą zbierane zgłoszenia osób zainteresowanych taką formą działalności społecznej. Zgłoszenia mogą być przekazane drogą elektroniczną lub osobiście (do SCOP, ewentualnie MOPS). Wszystkie osoby zostaną zaproszone na spotkanie (grupowe lub indywidualne) dla kandydatów na wolontariuszy. Podczas tego spotkania będą omówione szczegóły ofert wolontaryjnych, jak również zadania  i  obowiązki wolontariusza, czas trwania pilotażu oraz informacje o
	KROK 7: WYBÓR OFERTY WOLONTARIATU 
	Każdy z kandydatów będzie miał możliwość samodzielnego wyboru oferty wolontariatu, tzn. będzie mógł sam podjąć decyzję, komu chciałby pomagać. Kryteriami ułatwiającymi podjęcie decyzji będzie bliskość zamieszkania (mapy sąsiedztwa seniora) oraz podobne zainteresowania  i  formy spędzania czasu (Karta Seniora i formularz zgłoszeniowy wolontariusza). 
	KROK 8: PRZESZKOLENIE WOLONTARIUSZY 
	Zostanie zorganizowane szkolenie dotyczące podstawowych zasad wolontariatu  i  pracy  z  osobami starszymi. Ponadto w zależności od potrzeb wolontariuszy  i  możliwości organizatora wolontariatu zostaną także zorganizowane szkolenia 
	specjalistyczne (np. z pierwszej pomocy) i dodatkowe spotkania informacyjne. Sugeruje się, aby część szkoleń specjalistycznych odbywała się już po rozpoczęciu wolontariatu. 
	Ważne jest, aby każda osoba zanim po raz pierwszy spotka się z osobą starszą miała już podstawową wiedzę na temat działań w ramach wolontariatu sąsiedzkiego oraz podstawowych zasad dotyczących wolontariatu. 
	W ramach pierwszych szkoleń powinien zostać opracowany wspólnie z wolontariuszami Kodeks wolontariusza, czyli zestawienie norm etycznych niezbędnych w pracy z osobą starszą. 
	KROK 9: POZNAJMY SIĘ! 
	Wprowadzenie wolontariusza do domu seniora przy wsparciu i uczestnictwie pracownika MOPS, ewentualnie innej zaufanej dla seniora osoby. Podczas spotkania zapoznawczego jest czas na decyzję wolontariusza o woli uczestnictwa  i pomaganiu tej właśnie osobie, a także seniora  o  jego wspieraniu przez tego konkretnie wolontariusza. 
	Brak zgody którejś ze stron nie oznacza wykluczenia tych osób z wolontariatu sąsiedzkiego. W takiej sytuacji zostanie zaproponowana alternatywna oferta wolontariatu, jak również znaleziony inny wolontariusz dla seniora. 
	KROK 10: KONTRAKT 
	Podczas pierwszego spotkania wolontariusz i senior ustalają między sobą podstawowe zasady współpracy – czyli formy kontaktu, spędzania czasu, potrzeb seniora, dane kontaktowe bliskich osób (np. córki, wnuka, przyjaciółki/przyjaciela). Ta umowa ma mieć formułę otwartą, która może ulec zmianie w trakcie kolejnych spotkań, jednak ważne jest, aby obie osoby wiedziały, czego mogą oczekiwać od siebie wzajemnie. Ustalenia powinny zostać przekazane także specjaliście ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekunowi wolont
	KROK 11: POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE 
	Dopiero w tym momencie jest czas na podpisanie porozumienia wolontaryjnego  i  ustalenie wszelkich kwestii formalnych. Od tego momentu oficjalnie dana osoba jest wolontariuszem sąsiedzkim, którego zadaniem w ramach tegoż wolontariatu jest stały kontakt (częstotliwość zgodnie z ustaleniami z seniorem) z osobą potrzebującą. 
	KROK 12: REALIZACJA 
	Od tego momentu wolontariusz i osoba starsza zgodnie z określonymi przez siebie zasadami realizują założenia modelu wolontariatu sąsiedzkiego. To czas na ich spotkania  i  spędzanie czasu zgodnie z własnymi pomysłami. Strony wolontariatu sąsiedzkiego pozostają także w stałym kontakcie ze specjalistą ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekunem 
	wolontariatu), który prowadzi regularny monitoring działań i w razie potrzeby zapewnia dodatkowe wsparcie. 
	KROK 13: DZIAŁANIA INTEGRACYJNE 
	W trakcie realizacji wolontariatu sąsiedzkiego powinny być prowadzone dodatkowe działania wzmacniające motywację oraz dodatkowo aktywizujące wolontariuszy i osoby starsze. Mogą to być spotkania integracyjne, spotkania z psychologiem oraz dedykowane dla wolontariuszy szkolenia, a także nagrody rzeczowe (np. bilety wstępu do miejskich instytucji kultury). Szczegółowy harmonogram działań integracyjnych powinien zostać określony przez specjalistę ds. wolontariatu sąsiedzkiego po wyklarowaniu się grupy uczestnik
	VII. ROZWIĄZANIA DLA ODBIORCÓW 
	 
	Realizując model wolontariatu sąsiedzkiego, bardzo ważne jest znalezienie zróżnicowanych rozwiązań dla obu grup odbiorców, które pomogą odpowiedzieć na ich potrzeby, a jednocześnie przyczynią się do wdrożenia wolontariatu sąsiedzkiego w Sopocie. Poniżej zaprezentowane są propozycje konkretnych rozwiązań oraz możliwości, które mogą pomóc wolontariuszowi w pracy, zwiększyć jego motywację do tej formy aktywności, jak również zachęcić seniora do zmiany swoich przyzwyczajeń i zmotywować do współpracy w ramach wo
	ROZWIĄZANIA DLA WOLONTARIUSZA 
	1. Przygotowanie katalogu form spędzania czasu z osobą potrzebującą. 
	1. Przygotowanie katalogu form spędzania czasu z osobą potrzebującą. 
	1. Przygotowanie katalogu form spędzania czasu z osobą potrzebującą. 

	2. Trening wolontariatu - szkolenia i spotkania informacyjne dla wolontariuszy. 
	2. Trening wolontariatu - szkolenia i spotkania informacyjne dla wolontariuszy. 

	3. Kurs udzielania podstawowej pierwszej pomocy. 
	3. Kurs udzielania podstawowej pierwszej pomocy. 

	4. Oferta dla wolontariusza. 
	4. Oferta dla wolontariusza. 

	5. Motywatory dla wolontariusza. 
	5. Motywatory dla wolontariusza. 

	6. Kodeks etyczny wolontariusza. 
	6. Kodeks etyczny wolontariusza. 

	7. „Kontrakt” – czyli ustna bądź pisemna umowa pomiędzy wolontariuszem a seniorem, której celem jest wspólne ustalenie zasad współpracy. 
	7. „Kontrakt” – czyli ustna bądź pisemna umowa pomiędzy wolontariuszem a seniorem, której celem jest wspólne ustalenie zasad współpracy. 

	8. Inne formy aktywności dla wolontariusza np. UTW, domy sąsiedzkie, kluby seniora, bezpłatne zajęcia sportowe (poza wolontariatem sąsiedzkim). 
	8. Inne formy aktywności dla wolontariusza np. UTW, domy sąsiedzkie, kluby seniora, bezpłatne zajęcia sportowe (poza wolontariatem sąsiedzkim). 


	ROZWIĄZANIA DLA SENIORA 
	1. Rozwiązania zwiększające poczucie bezpieczeństwa – np. Sopockie Pudełko Życia, system przywoławczy. 
	1. Rozwiązania zwiększające poczucie bezpieczeństwa – np. Sopockie Pudełko Życia, system przywoławczy. 
	1. Rozwiązania zwiększające poczucie bezpieczeństwa – np. Sopockie Pudełko Życia, system przywoławczy. 


	2. Informacje na temat przywilejów/możliwości dla seniorów: Karta Seniora, turnus rehabilitacyjny (należy przygotować listę). 
	2. Informacje na temat przywilejów/możliwości dla seniorów: Karta Seniora, turnus rehabilitacyjny (należy przygotować listę). 
	2. Informacje na temat przywilejów/możliwości dla seniorów: Karta Seniora, turnus rehabilitacyjny (należy przygotować listę). 

	3. Lista sopockich atrakcji dla seniorów – Kawiarnia dla Seniora, „tanie wtorki w kinie”, domy sąsiedzkie, kluby seniora, parafie, miejsca, gdzie można tanio zjeść (należy przygotować listę). 
	3. Lista sopockich atrakcji dla seniorów – Kawiarnia dla Seniora, „tanie wtorki w kinie”, domy sąsiedzkie, kluby seniora, parafie, miejsca, gdzie można tanio zjeść (należy przygotować listę). 

	4. Propozycje wspólnego spędzania czasu (z wolontariuszem sąsiadem). 
	4. Propozycje wspólnego spędzania czasu (z wolontariuszem sąsiadem). 

	5. Spędzanie czasu z innymi seniorami – UTW, kluby seniora, domy sąsiedzkie, gimnastyka, inne. 
	5. Spędzanie czasu z innymi seniorami – UTW, kluby seniora, domy sąsiedzkie, gimnastyka, inne. 

	6. Spotkania edukacyjne, informacyjne. 
	6. Spotkania edukacyjne, informacyjne. 

	7. Wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, rodziny. 
	7. Wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, rodziny. 


	 
	KATALOG PROPOZYCJI FORM WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU 
	Katalog jest otwartą formułą możliwości i propozycji różnych form aktywności, które mogą być realizowane wspólnie przez wolontariusza i seniora. Stanowi on jedynie propozycję działań, które mogą być podejmowane wspólnie. Można go podzielić na dwie podstawowe kategorie: bezpieczeństwo i czas wolny/codzienność. 
	 
	Bezpieczeństwo: 
	a) segregacja leków, wspólne sprawdzenie terminów ważności, 
	a) segregacja leków, wspólne sprawdzenie terminów ważności, 
	a) segregacja leków, wspólne sprawdzenie terminów ważności, 

	b) informacje na temat możliwości zwiększenia bezpieczeństwa seniorów, w tym m.in. Sopockie Pudełko Życia, system przywoławczy, ostrzegawcza rozmowa na temat naciągaczy czy oszustów (przeszkolenie wolontariuszy w tym temacie), 
	b) informacje na temat możliwości zwiększenia bezpieczeństwa seniorów, w tym m.in. Sopockie Pudełko Życia, system przywoławczy, ostrzegawcza rozmowa na temat naciągaczy czy oszustów (przeszkolenie wolontariuszy w tym temacie), 

	c) telefon kontaktowy – określenie częstotliwości kontaktu z seniorem oraz kontakt do członka rodziny osoby starszej, 
	c) telefon kontaktowy – określenie częstotliwości kontaktu z seniorem oraz kontakt do członka rodziny osoby starszej, 

	d) wspólne zapisywanie terminów wizyt lekarskich, pilnowanie tych terminów – propozycja wspólnego pójścia/umówienia się do lekarza, 
	d) wspólne zapisywanie terminów wizyt lekarskich, pilnowanie tych terminów – propozycja wspólnego pójścia/umówienia się do lekarza, 

	e) „kontrakt” - pomiędzy wolontariuszem a seniorem (na co się umawiamy). 
	e) „kontrakt” - pomiędzy wolontariuszem a seniorem (na co się umawiamy). 


	Czas wolny/codzienność: 
	a) poznanie siebie nawzajem – w tym pasji seniora i wolontariusza, 
	a) poznanie siebie nawzajem – w tym pasji seniora i wolontariusza, 
	a) poznanie siebie nawzajem – w tym pasji seniora i wolontariusza, 

	b) spacer, inne aktywności na świeżym powietrzu (np. działka, wyjście na cmentarz), 
	b) spacer, inne aktywności na świeżym powietrzu (np. działka, wyjście na cmentarz), 

	c) wspólne zapoznanie się z ofertą atrakcji/form spędzania czasu w Sopocie np. „tygodniówka sopockich wydarzeń” i wspólny wybór tego, z czego warto skorzystać  (z  uwzględnieniem ofert kierowanych do seniorów lub tańszych np.  w  określone dni tygodnia), 
	c) wspólne zapoznanie się z ofertą atrakcji/form spędzania czasu w Sopocie np. „tygodniówka sopockich wydarzeń” i wspólny wybór tego, z czego warto skorzystać  (z  uwzględnieniem ofert kierowanych do seniorów lub tańszych np.  w  określone dni tygodnia), 

	d) wspólne przygotowywanie posiłków, 
	d) wspólne przygotowywanie posiłków, 


	e) pomoc w zrobieniu zakupów,  
	e) pomoc w zrobieniu zakupów,  
	e) pomoc w zrobieniu zakupów,  

	f)  zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w nauce obsługi urządzeń elektronicznych np. pomoc w obsłudze telefonu komórkowego oraz nowoczesnych sprzętów w tym komputera, 
	f)  zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w nauce obsługi urządzeń elektronicznych np. pomoc w obsłudze telefonu komórkowego oraz nowoczesnych sprzętów w tym komputera, 

	g) wspólne czytanie książek, dyskusje na ich temat, 
	g) wspólne czytanie książek, dyskusje na ich temat, 

	h) porządkowanie starych zdjęć, książek, 
	h) porządkowanie starych zdjęć, książek, 

	i) gra w karty, gry planszowe (możliwe jest zaproszenie innych sąsiadów do uczestnictwa). 
	i) gra w karty, gry planszowe (możliwe jest zaproszenie innych sąsiadów do uczestnictwa). 


	VIII. STANDARD ŚWIADCZENIA WOLONTARIATU 
	 
	Wszystkie wymienione propozycje mają być formą ułatwienia nawiązania początkowych relacji. Nie są one obligatoryjne. Podstawą w relacji wolontariusza i seniora ma być wspólne spędzanie czasu (nieistotne, w jakiej formie) i stały kontakt, tak, aby z jednej strony nie był on zbyt obciążający dla osoby, która będzie poświęcała swój czas dla drugiej osoby, jak również niekomfortowy dla osoby starszej. To od zawartego między nimi porozumienia (kontraktu) zależy tak naprawdę, jak będzie wyglądał już sam wolontari
	a) dobrowolność uczestnictwa w programie, 
	a) dobrowolność uczestnictwa w programie, 
	a) dobrowolność uczestnictwa w programie, 

	b) dotrzymywanie towarzystwa seniorowi przez wolontariusza, 
	b) dotrzymywanie towarzystwa seniorowi przez wolontariusza, 

	c) regularny kontakt specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekuna wolontariatu)  z  wolontariuszem oraz monitoring działań, 
	c) regularny kontakt specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekuna wolontariatu)  z  wolontariuszem oraz monitoring działań, 

	d) zawarcie kontraktu ustnego lub pisemnego wolontariusza z seniorem (otwarty, ustalenia dot. częstotliwości kontaktu, form spędzania czasu), 
	d) zawarcie kontraktu ustnego lub pisemnego wolontariusza z seniorem (otwarty, ustalenia dot. częstotliwości kontaktu, form spędzania czasu), 

	e) kontakt wolontariusza z członkami rodziny seniora (przy wsparciu opiekuna wolontariatu i za zgodą członków rodziny), 
	e) kontakt wolontariusza z członkami rodziny seniora (przy wsparciu opiekuna wolontariatu i za zgodą członków rodziny), 

	f) stały kontakt wolontariusza z seniorem zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
	f) stały kontakt wolontariusza z seniorem zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

	g) obowiązkowe przeszkolenie dla wolontariusza, 
	g) obowiązkowe przeszkolenie dla wolontariusza, 

	h) wyposażenie wolontariusza i seniorów w publikację „Sopot 60+” oraz inne materiały mogące przydać się w codziennym kontakcie. 
	h) wyposażenie wolontariusza i seniorów w publikację „Sopot 60+” oraz inne materiały mogące przydać się w codziennym kontakcie. 


	IX. WSPARCIE WOLONTARIUSZY I SENIORÓW 
	 
	1. WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 
	Bardzo ważnym elementem wolontariatu sąsiedzkiego jest odpowiednie przygotowanie zarówno wolontariuszy, jak i osób, które będą korzystały ze wsparcia wolontariusza. Kluczową rolę będą pełniły tu instytucje wspierające: 
	a) Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP), w szczególności w zakresie wsparcia merytorycznego, szkoleniowego, informacyjnego dotyczącego wolontariatu. Centrum będzie także stanowiło miejsce, do którego będą zgłaszać się potencjalni wolontariusze i w którym będą mogli oni uzyskać informacje dotyczące możliwości zaangażowania się w działania. 
	a) Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP), w szczególności w zakresie wsparcia merytorycznego, szkoleniowego, informacyjnego dotyczącego wolontariatu. Centrum będzie także stanowiło miejsce, do którego będą zgłaszać się potencjalni wolontariusze i w którym będą mogli oni uzyskać informacje dotyczące możliwości zaangażowania się w działania. 
	a) Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP), w szczególności w zakresie wsparcia merytorycznego, szkoleniowego, informacyjnego dotyczącego wolontariatu. Centrum będzie także stanowiło miejsce, do którego będą zgłaszać się potencjalni wolontariusze i w którym będą mogli oni uzyskać informacje dotyczące możliwości zaangażowania się w działania. 

	b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który będzie wspierał wolontariuszy z punktu widzenia formalnego, organizacyjnego, jak i służył wsparciem pracy socjalnej  i  psychologicznej. Ponadto sopocki MOPS wskaże osoby starsze wymagające wsparcia wolontariuszy i będzie współuczestniczył w kontaktach między wolontariuszem a seniorem. Ten element jest bardzo ważny dla powodzenia projektu, bowiem z doświadczeń osób pracujących z osobami starszymi wynika, że dużo łatwiej i szybciej są oni w stanie zaufać 
	b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, który będzie wspierał wolontariuszy z punktu widzenia formalnego, organizacyjnego, jak i służył wsparciem pracy socjalnej  i  psychologicznej. Ponadto sopocki MOPS wskaże osoby starsze wymagające wsparcia wolontariuszy i będzie współuczestniczył w kontaktach między wolontariuszem a seniorem. Ten element jest bardzo ważny dla powodzenia projektu, bowiem z doświadczeń osób pracujących z osobami starszymi wynika, że dużo łatwiej i szybciej są oni w stanie zaufać 


	2. WSPARCIE SZKOLENIOWE 
	Obligatoryjnym elementem uczestnictwa w wolontariacie sąsiedzkim jest przeszkolenie wolontariuszy. Bardzo ważne jest bowiem, aby osoba wyrażająca chęć udziału w wolontariacie sąsiedzkim wiedziała, jaki jest cel wolontariatu, jakie są jej zadania i obowiązki, jakie ma możliwości i do kogo może się zwrócić w razie jakichkolwiek problemów. Istotne jest także, aby miała wiedzę, kogo należy poinformować o utrudnionym kontakcie lub jego braku i co to może oznaczać. W ramach modelu sugeruje się, aby podstawowe prz
	a) podstawy formalno-prawne wolontariatu, 
	a) podstawy formalno-prawne wolontariatu, 
	a) podstawy formalno-prawne wolontariatu, 

	b) obowiązki i przywileje wolontariusza, 
	b) obowiązki i przywileje wolontariusza, 

	c) specyfikę pracy z osobami starszymi, w tym aspekty psychologiczne, 
	c) specyfikę pracy z osobami starszymi, w tym aspekty psychologiczne, 

	d) podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy, 
	d) podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy, 

	e) wiedzę na temat możliwości zakończenia współpracy, 
	e) wiedzę na temat możliwości zakończenia współpracy, 

	f) rolę wolontariusza sąsiedzkiego, 
	f) rolę wolontariusza sąsiedzkiego, 

	g) formy i możliwości wspólnego spędzania czasu z seniorem, 
	g) formy i możliwości wspólnego spędzania czasu z seniorem, 

	h) sposób komunikacji z opiekunem wolontariatu, seniorem, jego rodziną, 
	h) sposób komunikacji z opiekunem wolontariatu, seniorem, jego rodziną, 

	i) bezpieczeństwo pracy wolontariusza. 
	i) bezpieczeństwo pracy wolontariusza. 


	Z drugiej strony konieczne jest wyrażenie zgody osób starszych na udział w wolontariacie sąsiedzkim i na to, aby wolontariusz odwiedzał go w domu. Ważne jest, aby osoba starsza wiedziała, jaka jest rola wolontariusza i chciała z nim się spotykać. Tu także konieczne jest poinformowanie seniorów o tym, do kogo mogą zgłaszać się w sytuacji problematycznej, gdy coś wzbudza ich niepokój. W kontaktach z seniorem nie można zapomnieć o konieczności poinformowania rodziny i bliskich o uczestnictwie w projekcie i o f
	odwiedzała i  kontaktowała się z nim osoba wolontariusza. Krewni seniora również powinni otrzymać dane kontaktowe do wolontariusza. 
	3. OPIEKA SPECJALISTY DS. WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO 
	Specjalista ds. wolontariatu sąsiedzkiego podczas wdrażania modelu w życie będzie pełnił funkcję opiekuna uczestników. Jego rolą będzie utrzymywanie stałego kontaktu  z  wolontariuszami  i  seniorami, monitorowanie działań i reagowanie na niepokojące sytuacje. Będzie także pierwszym kontaktem dla osób zarówno uczestniczących w projekcie, jak  i  potencjalnych wolontariuszy. Ważne jest także, aby utrzymywał on kontakt z pracownikiem socjalnym danego seniora.  Specjalista będzie także animował czas poprzez do
	4. DODATKOWE WSPARCIE 
	Model przewiduje także dodatkowe wsparcie m.in. psychologa zarówno dla wolontariuszy, jak i seniorów, a także formy pomagające w motywowaniu uczestników do udziału. Są to dodatkowe możliwości takie jak: 
	a) dodanie kategorii „wolontariat sąsiedzki” w corocznym konkursie „Sopocki Wolontariusz Roku” realizowanym przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Miasto Sopot, 
	a) dodanie kategorii „wolontariat sąsiedzki” w corocznym konkursie „Sopocki Wolontariusz Roku” realizowanym przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Miasto Sopot, 
	a) dodanie kategorii „wolontariat sąsiedzki” w corocznym konkursie „Sopocki Wolontariusz Roku” realizowanym przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Miasto Sopot, 

	b) zapewnienie dodatkowych atrakcji dla wolontariuszy np. rejs sopockim jachtem, możliwość spotkania z władzami miasta, bal wolontariusza, szkolenia kompetencyjne, wspólne wyjścia na imprezy kulturalne odbywające się w Sopocie itd. 
	b) zapewnienie dodatkowych atrakcji dla wolontariuszy np. rejs sopockim jachtem, możliwość spotkania z władzami miasta, bal wolontariusza, szkolenia kompetencyjne, wspólne wyjścia na imprezy kulturalne odbywające się w Sopocie itd. 


	Ponadto istnieje możliwość dodatkowego wsparcia przez instytucje, spółdzielnie mieszkaniowe, parafie i organizacje pozarządowe w Sopocie, które będą miejscem promocji działań, a docelowo punktami informacji na temat wolontariatu sąsiedzkiego. Zakłada się także działalność lokalnych punktów wolontariatu sąsiedzkiego działających przy domach sąsiedzkich i  klubach seniora. Miałyby one pełnić funkcję organizatora wolontariatu, jak również wyposażać wolontariuszy w odpowiednie narzędzia. W pierwszej fazie wdraż
	 
	 
	X. WYZWANIA MODELU WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO 
	 
	Podczas pracy nad modelem wolontariatu sąsiedzkiego pojawiło się sporo wątpliwości  i  dodatkowych pytań. Testowe wdrażanie modelu będzie musiało zmierzyć się  z  takimi wyzwaniami jak: 
	1. brak zaufania do drugiej osoby,  
	1. brak zaufania do drugiej osoby,  
	1. brak zaufania do drugiej osoby,  

	2. chwilowy zapał do pomagania – możliwe rezygnacje wolontariuszy, 
	2. chwilowy zapał do pomagania – możliwe rezygnacje wolontariuszy, 

	3. brak nici porozumienia pomiędzy wolontariuszem a osobą starszą, 
	3. brak nici porozumienia pomiędzy wolontariuszem a osobą starszą, 

	4. brak wolontariuszy w otoczeniu osoby potrzebującej, 
	4. brak wolontariuszy w otoczeniu osoby potrzebującej, 

	5. niewystarczające poczucie odpowiedzialności wolontariusza za drugą osobę, 
	5. niewystarczające poczucie odpowiedzialności wolontariusza za drugą osobę, 

	6. zbyt duże zaangażowanie wolontariusza (w tym niekoniecznie w zadania wynikające  z  jego roli), 
	6. zbyt duże zaangażowanie wolontariusza (w tym niekoniecznie w zadania wynikające  z  jego roli), 

	7. brak woli współpracy którejś ze stron (w trakcie trwania wolontariatu), 
	7. brak woli współpracy którejś ze stron (w trakcie trwania wolontariatu), 

	8. nieuczciwość, 
	8. nieuczciwość, 

	9. niewystarczające wsparcie ze strony instytucji lub/i specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekuna wolontariatu sąsiedzkiego), 
	9. niewystarczające wsparcie ze strony instytucji lub/i specjalisty ds. wolontariatu sąsiedzkiego (opiekuna wolontariatu sąsiedzkiego), 

	10. słaby system komunikacji pomiędzy uczestnikami wolontariatu sąsiedzkiego,  a  osobami  i  instytucjami wspierającymi oraz między sobą. 
	10. słaby system komunikacji pomiędzy uczestnikami wolontariatu sąsiedzkiego,  a  osobami  i  instytucjami wspierającymi oraz między sobą. 


	Wyzwania są nieodłącznym elementem realizacji każdego projektu. Celem sprostania im będą prowadzone stałe działania monitorujące, które pozwolą wychwycić pojawiające  trudności przed ich eskalacją i znaleźć właściwe rozwiązanie. Ponadto zaproponowane w niniejszym modelu  rozwiązania dla wolontariuszy i seniorów powinny być pomocne w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia problemów. 
	XI. DO CZEGO PRZYCZYNI SIĘ MODEL WOLONTARIATU SĄSIEDZKIEGO? 
	 
	Wolontariat sąsiedzki jest ideą opartą na bardzo prostej zasadzie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, z której obie strony mogą czerpać wiele korzyści i nauki. Jednak główną bardzo ważną cechą jest fakt, że może on przyczynić się do większej uważności jednej osoby na drugą  w  czasach, gdy sąsiedzi bardzo często nie znają się i nie zwracają uwagi na pozornie mało istotne sprawy, takie jak np. sytuację, że od kilku dni nie widział ktoś sąsiadki, czy sąsiada z piętra obok. A właśnie dostrzeżenie tej drugiej osoby, 
	Gdy zabraknie obowiązków zawodowych i rodzinnych, konieczne jest wypełnienie luki, która się pojawi, bowiem jej cechą jest to, że z czasem, gdy zaczynają się problemy zdrowotne związane z wiekiem, zaczyna się ona powiększać.  Dlatego tak ważne jest aktywizowanie osób, które mają jeszcze sporo energii i chęci do działania tzw. „młodych starych”. Ta grupa ma bowiem odpowiedni potencjał do tego, aby swoim doświadczeniem zainteresować osoby starsze od siebie i zdobyć ich zaufanie. Dla siebie samych również poma
	Mamy nadzieję, że niniejszy model wolontariatu sąsiedzkiego przyczyni się do zwrócenia uwagi na potrzeby osób starszych i zwiększenia współodpowiedzialności sopocian za siebie nawzajem, a naszym marzeniem jest, że przyczyni się do uwolnienia samopomocy sąsiedzkiej  w  Sopocie. 
	 
	- Zespół opracowujący model wolontariatu sąsiedzkiego
	FORMULARZE 
	Załącznik nr 1 - karta informacyjna nt. seniora 
	 
	KARTA SENIORA 
	 
	IMIĘ………………………………………… 
	NAZWISKO…………………………….…... 
	ADRES………………………………….….. 
	TELEFON……………………………..……. 
	 
	WIEK I STAN ZDROWIA                 JAKI MA BYĆ WOLONTARIUSZ? ………………………………………… …        ……………………………………………… ……………………………………….....  ……………………………………………… ………………………………………… …  ……………………………………………… ………………………………………… …  ……………………………………………… 
	ZAINTERESOWANIA                  FORMY I GODZINY SPĘDZANIA …………………………………………..  CZASU …………………………………………..  ……………………………………………… ……………………………………………  ………………………………………………. ……………………………………………  ……………………………………………….  CODZIENNE TRUDNOŚCI                  KONTAKT DO OSOBY  ……………………………………………  Z OTOCZENIA SENIORA 
	……………………………………………  ………………………………………………. ……………………………………………  ………………………………………………. ……………………………………………  ……………………………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i wdrażania modelu wolontariatu sąsiedzkiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0, poz. 922). Administratorem danych jest Miejski
	.……………………….. data i podpis
	Załącznik  nr 2– karta zgłoszeniowa dla wolontariusza/wolontariuszki 
	 
	FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WOLONTARIUSZA / WOLONTARIUSZKI 
	IMIĘ I NAZWISKO 
	 
	 
	 
	 

	Span


	DATA URODZENIA 
	 
	 
	 
	 

	Span


	ADRES ZAMIESZKANIA 
	 
	 
	 
	 
	 

	Span


	E-MAIL, NUMER TELEFONU 
	 
	 
	 
	 

	Span


	CZYM SIĘ ZAJMUJESZ? 
	 Studiuję  podaj nazwę uczelni, kierunek i rok studiów, specjalizację ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	 Studiuję  podaj nazwę uczelni, kierunek i rok studiów, specjalizację ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	 Studiuję  podaj nazwę uczelni, kierunek i rok studiów, specjalizację ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 Pracuję  podaj miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	 Pracuję  podaj miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

	 Nie pracuję / szukam pracy  
	 Nie pracuję / szukam pracy  

	 Jestem na emeryturze / rencie  wpisz zawód lub zajęcia, których się wcześniej podejmowałeś/podejmowałaś ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
	 Jestem na emeryturze / rencie  wpisz zawód lub zajęcia, których się wcześniej podejmowałeś/podejmowałaś ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 


	 
	CZY BYŁEŚ/BYŁAŚ JUŻ WOLONTARIUSZEM/WOLONTARIUSZKĄ?  
	jeśli tak, prosimy o krótki opis doświadczeń 
	 Tak  ................................................................................................................................................. 
	 Tak  ................................................................................................................................................. 
	 Tak  ................................................................................................................................................. 

	 Nie (dlaczego?)…………………………………………………………………………………….  
	 Nie (dlaczego?)…………………………………………………………………………………….  


	 
	CZYM JEST DLA CIEBIE WOLONTARIAT SĄSIEDZKI?  
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	ZASTANÓW SIĘ, W JAKICH OBSZARACH CHCIAŁABYŚ/CHCIAŁBYŚ I MOŻESZ POMAGAĆ JAKO WOLONTARIUSZKA/WOLONTARIUSZ OSOBIE STARSZEJ? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 
	 Towarzyszenie na spacerach,  
	 Towarzyszenie na spacerach,  
	 Towarzyszenie na spacerach,  

	 Spędzanie czasu w domu, 
	 Spędzanie czasu w domu, 

	 Wyprowadzanie psa, pomoc w opiece nad zwierzętami,  
	 Wyprowadzanie psa, pomoc w opiece nad zwierzętami,  

	 Wspólne czytanie książek, 
	 Wspólne czytanie książek, 

	 Robienie zakupów, 
	 Robienie zakupów, 

	  Inne, jakie? ...................................................................................................................................... 
	  Inne, jakie? ...................................................................................................................................... 


	 
	JAK DUŻO CZASU TYGODNIOWO MOŻESZ POŚWIECIĆ NA POMOC OSOBIE STARSZEJ? 
	………………………………………………………………………………………………………….. 
	 
	CZY ZNASZ OSOBĘ MIESZKAJĄCĄ W TWOJEJ OKOLICY, KTÓREJ PRZYDAŁABY SIĘ POMOC? 
	 Tak  
	 Tak  
	 Tak  

	 Nie  
	 Nie  


	 
	Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do podjęcia działań rekrutacji, informacji i pośrednictwa wolontariackiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0, poz. 922). Administratorem danych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Sopocie (ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot). Dane osobowe mogą zostać udostępnione Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie wyłącznie w celu re
	 
	……………………… 
	data i podpis 
	Załącznik nr 3 – Wzór porozumienia  o współpracy z wolontariuszem/wolontariuszką 
	 
	POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZEM/WOLONTARIUSZKĄ 
	 
	W dniu ………………… pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  z  siedzibą w Sopocie, przy ul. Kolejowej 14 –  reprezentowanym przez………….. zwanym dalej   Korzystającym a   imię, nazwisko   Wolontariusza/ki …………………….. nr PESEL ………………….. zamieszkałym/zamieszkałą  w ……………… przy ulicy ………………..     zwaną/zwanym  w dalszej części  Wolontariuszem/Wolontariuszką, zostało zawarte Porozumienie następującej treści:  
	 
	1. Korzystający i Wolontariusz/ka zawierają porozumienie obejmujące świadczenie wolontaryjne, o charakterze bezpłatnym. 
	1. Korzystający i Wolontariusz/ka zawierają porozumienie obejmujące świadczenie wolontaryjne, o charakterze bezpłatnym. 
	1. Korzystający i Wolontariusz/ka zawierają porozumienie obejmujące świadczenie wolontaryjne, o charakterze bezpłatnym. 

	2.  Wolontariusz/ka zobowiązuje się wykonać  w ramach porozumienia następujące świadczenia na rzecz imię, nazwisko seniora, zamieszkałym…………………………………………………..……………………………….. 
	2.  Wolontariusz/ka zobowiązuje się wykonać  w ramach porozumienia następujące świadczenia na rzecz imię, nazwisko seniora, zamieszkałym…………………………………………………..……………………………….. 


	  
	(opis zadań, godzin) ………………..…………………… ………………………..................................  
	 ………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................   
	3. Wykonanie świadczeń przez Wolontariusza/kę przypada w okresie od………do………………. 
	3. Wykonanie świadczeń przez Wolontariusza/kę przypada w okresie od………do………………. 
	3. Wykonanie świadczeń przez Wolontariusza/kę przypada w okresie od………do………………. 

	4. Korzystający  zapewnia Wolontariuszowi/Wolontariuszce  bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania  świadczeń.  
	4. Korzystający  zapewnia Wolontariuszowi/Wolontariuszce  bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania  świadczeń.  

	5. Wolontariusz/ka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  w zakresie wykonywanego Porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych  z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.  
	5. Wolontariusz/ka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  w zakresie wykonywanego Porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych  z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.  

	6. Wolontariusz/ka we wszelkich kwestiach związanych z świadczeniem może zwrócić się do koordynatora ds. Wolontariatu Sąsiedzkiego (kontakt do koordynatora wolontariatu sąsiedzkiego) 
	6. Wolontariusz/ka we wszelkich kwestiach związanych z świadczeniem może zwrócić się do koordynatora ds. Wolontariatu Sąsiedzkiego (kontakt do koordynatora wolontariatu sąsiedzkiego) 

	7. Wolontariusz/ka może rozwiązać Porozumienie po uprzednim powiadomieniu koordynatora w każdym czasie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.  
	7. Wolontariusz/ka może rozwiązać Porozumienie po uprzednim powiadomieniu koordynatora w każdym czasie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.  

	8. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  
	8. Zmiany Porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  


	9. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
	9. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
	9. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

	10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Korzystającego i jeden dla wolontariusza.  
	10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Korzystającego i jeden dla wolontariusza.  


	  
	 
	 
	................................................     ............................................ 
	Wolontariusz/k a                          Korzystający 
	WOLONTARIAT TO PASJA DZIAŁANIA! – INFORMACJA O PROJEKCIE 
	"Wolontariat to pasja działania. Systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie" to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania sopocian w działania na rzecz społeczności lokalnych. Projekt realizowany w okresie maj 2016 r. – listopad 2017 r. przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji przy udziale Partnera – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. 
	Działania: 
	1. SOPOCCY RZECZNICY WOLONTARIATU – comiesięczne spotkania przedstawicieli 12 sopockich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zorientowane wokół partnerstwa na rzecz rozwoju wolontariatu w Sopocie oraz wzmacnianie kompetencji organizatorów wolontariatu. 
	2. SPINACZ WOLONTARIATU – kompleksowa animacja i pośrednictwo wolontaryjne. W ramach tego działania prowadzone są przez animatorów wolontariatu spotkania dla potencjalnych wolontariuszy w wieku od 14 do 75. Kolejnymi elementami działania są utworzona i prowadzona baza wolontariuszy oraz ofert wolontaryjnych, a także pośrednictwo wolontaryjne, czyli wsparcie animatorów w pozyskiwaniu wolontariuszy i pomocy wolontariuszom w odszukaniu ciekawej dla nich oferty. Ważny element stanowi także realizacja spotkań mo
	3. WOLONTARIAT SĄSIEDZKI – wypracowanie modelu przez 8-osobowy zespół ekspertów  i pilotażowe wdrożenie modelu w okresie 6 miesięcy. 
	4. KAMPANIA SPOŁECZNA – WOLONTARIAT TO PASJA DZIAŁANIA! – to promowanie idei wolontariatu w Sopocie, poprzez akcje informacyjne,  konkurs Sopocki Wolontariusz Roku oraz wspólne obchody dnia wolontariusza. 
	Głównym efektem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia wolontariatu w Sopocie, dzięki czemu sopocianie będą chętniej włączać się w wolontariat na rzecz bardzo różnych inicjatyw i wydarzeń oraz w pomoc osobom z najbliższego otoczenia. Z drugiej strony jest to zwiększenie aktywności i profesjonalizacji działań organizatorów wolontariatu, dzięki lepszej komunikacji i partnerskim działaniom. Wzmocni to kapitał społeczny w mieście i przyczyni się do promocji aktywnego działania poprzez wolontari
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