
 

Przebieg procesu konsultacyjnego dot. powstania koncepcji 

wspierania i rozwoju wsparcia wolontariatu w Solcu Kujawskim 

 

 

Realizacja procesu przygotowania koncepcji wspierania i rozwoju wolontariatu w Solcu 

Kujawskim możliwa była dzięki projektowi „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność”, 

współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt ten jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych i Powiatu Bydgoskiego i pozwolił on zainteresowanym podmiotom i osobom 

fizycznym z powiatu bydgoskiego na zaplanowanie i sfinansowanie procesów konsultacyjnych. 

Uczestniczkami projektu były przedstawicielki dwóch solecki organizacji pozarządowych, Katarzyna 

Kuligowska z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Solcu Kujawskim oraz Anna Szymańska 

ze Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Solcu Kujawskim, które planowały, aby przy 

wykorzystaniu środków projektu przeprowadzić konsultacje społeczne dot. rozwoju wolontariatu w 

Mieście i Gminie Solec Kujawski. Inspiracją dla tych działań była „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 

Solec Kujawski na lata 2014-2020 (+)”, której jednym z celów jest „zorganizowanie sieci 

wolontariatu”.  

 

W trakcie projektu powstała grupa inicjatywna na rzecz ww. pomysłu, uzupełniona o dwie osoby 

Elżbietę Wysocką ze Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego oraz Jana M. Grabowskiego z 

Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Grupa przygotowała scenariusz działań i 

w oparciu o ten materiał przeprowadzono konsultacje społeczne: 

 

1. Zaczęło się od przeprowadzonego między czerwcem a wrześniem 2014 roku badania dot. 

kondycji i potrzeb wolontariatu w lokalnej społeczności. Pytano wolontariuszy – o ich 

motywacje do działania, źródła satysfakcji, obszary aktywności, jak też trudności w pracy 

wolontarystycznej. Pytano potencjalnych wolontariuszy – dlaczego interesują się 

wolontariatem, ile czasu są w stanie poświęcić na aktywność wolontariacką, jakie działania 

chcą realizować. Pytano organizacje i instytucje korzystające z wolontariatu – co sprawia im 

trudności w rozwoju wolontariatu, jakich wolontariuszy poszukują, co wynika z angażowania 

wolontariuszy. Pytano korzystających z pomocy społecznej – jak wyobrażają sobie kontakt z 

wolontariuszami, jaką widzą dla nich rolę. W badaniu wzięło udział ponad 350 osób. 

 



2. Badania podsumowane zostały otwartym spotkaniem „Co dalej z wolontariatem w Solcu 

Kujawskim?” dla wszystkich zainteresowanych, zorganizowanym w drugiej połowie listopada 

2014 roku, w którym udział wzięło ponad 40 osób. Spotkanie służyło nie tylko prezentacji 

wyników badania, ale także wyłonieniu grupy roboczej, która biorąc pod uwagę wyniki 

(oczekiwania, potrzeby, pomysły), podjęła się zadania wypracowania pomysłu na rozwój 

wolontariatu. 

 

3. Wybrana na spotkaniu grupa (ponad 20 osób, wśród nich młodzież soleckich szkół, liderzy 

organizacji pozarządowych, pracownicy miejskich instytucji) podjęła się stworzenie pomysłu, 

który uwzględnić miał oczekiwania i potrzeby mieszkańców, którzy są aktywnymi 

wolontariuszami, bądź też chcą podjąć się wolontariatu, jak też organizacji pozarządowych i 

instytucji korzystających z wolontariatu oraz rodzin i osób, które korzystają z pomocy 

wolontariuszy. 

 

4. Grupa robocza pracowała na pięciu spotkaniach organizowanych w Muzeum Solca im. Księcia 

Przemysła. Podczas kolejnych spotkań dyskutowano nad wynikami badania, uzupełniono je o 

dodatkowe doświadczenia i obserwacje członków grupy, zbierano pomysły działań, 

planowano osiągnięcie konkretnych rezultatów w pierwszych latach funkcjonowania 

mechanizmu wsparcia wolontariatu. 

 

5. Opracowana przez zespół koncepcja trafiła do konsultacji społecznych na prowadzonej przez 

Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych platformie www.stacja-

konsultacja.pl. Materiał, na 10 stronach, opisywał całość pomysłu, jak też zawierał pytania i 

wątpliwości, na które grupa robocza chciała uzyskać odpowiedzi od uczestników konsultacji. 

W trakcie konsultacji do materiału wpłynęły 23 uwagi i komentarze (wyłącznie od osób 

fizycznych). 11 z nich zostało uwzględnionych w całości, 8 częściowo, a 4 nie zostały przyjęte. 

 

6. Ostateczna wersja materiału została przyjęta przez zespół i upowszechniona w kwietniu 2015 

roku. 

 

Załączniki: 

1. Projekt „Koncepcji wspierania i rozwoju wolontariatu w Solcu Kujawskim” skierowany do 

konsultacji społecznych 

2. Zestawienie uwag z konsultacji społecznych wraz z informacją o ich przyjęciu/odrzuceniu 


