
   Wzloty i upadki wolontariusza, 
 czyli jak nie  stracić motywacji do pracy 

                                Nic nie musisz. Możesz! 



Pomysł, zapał, ekscytacja: 
BĘDĘ WOLONTARIUSZEM ! 



 Jak się za to zabrać? Dam radę?  

  



                             DASZ RADĘ!  
Jeśli spytasz siebie o to, DLACZEGO  
chcesz być wolontariuszem 
  

 Motywacja błyskawiczna to szybka i skuteczna technika, która 
pomaga w rozbudzeniu wewnętrznej motywacji w celu 
wykonania jakiegoś działania. Metoda Pantalona polega na 
zadaniu sześciu, prostych z pozoru, pytań które pobudzą 
adresata do refleksji i zdania sobie sprawy, dlaczego warto jest 
podjąć się konkretnej pracy. 

  



Metoda 
motywacji 
błyskawicznej 
prof.Pantalona 

  

  Ludzie  podejmują działanie najchętniej 
wtedy, gdy sami uświadomią sobie, 
dlaczego czegoś chcą.  Metoda 
motywacji błyskawicznej profesora 
Uniwersytetu w Yale Michaela  Pantalona 
polega na skłonieniu innych ludzi – lub 
samych siebie – aby skupili się raczej na 
swoich pragnieniach niż na obawach 
związanych z działaniami, które powinni 
w tym celu podjąć.  



Pytanie 1  Dlaczego chcesz być wolontariuszem? 



Pytanie 2 

 W jakim stopniu jesteś gotowy na tę 
nową aktywność  w Twoim życiu? 

  

  Oceń na skali od 1 do 10, gdzie 1 
oznacza całkowitą niegotowość, a 10 - 
całkowitą gotowość do działania)  

  



Pytanie 3 
Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? 
(lub, jeśli wybrałeś  1: co byłoby 
potrzebne, aby 1 zmieniło się w 2?)  

  



Pytanie 4 
Wyobraź sobie, że już działasz jako 
wolontariusz – jakie są tego pozytywne 
skutki w życiu Twoim i innych ?  

  



Pytanie 5 
 Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne?  

  



Pytanie 6 
 Jaki jest Twój  następny krok, jeśli 
takowy istnieje?  

  



Odpowiedzi Ani Z. 
 Dlaczego chcę być wolontariuszem?  

 Bo chcę wreszcie robić coś ważnego  

 W jakim stopniu jestem gotowy na tę zmianę w moim życiu? Oceń na skali od 1 do 10.  

 10 

 Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? (lub, jeśli wybrałeś  1: co byłoby potrzebne, aby jeden zmieniło się w 2?)  

 Bo już mam dość spędzania wolnego  czasu bezsensownie, nic nie robiąc, rozmawiając o niczym. 

 Wyobraź sobie, że już działasz jako wolontariusz – jakie są tego pozytywne skutki w Twoim życiu ? 

 Będę dla kogoś ważna i potrzebna. Będę mieć nowe grono znajomych.  Może ktoś będzie szczęśliwszy dzięki mnie?  

 Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne?  

 Kiedy pomagam innym czuję się po prostu dobrym człowiekiem. 

 Jaki jest Twój  następny krok, jeśli takowy istnieje?  

 Chciałabym być kiedyś lekarzem i pomagać profesjonalnie innym.  Wiem, że to niełatwe, ale mam zamiar ostro zabrać 
się do pracy i dobrze zdać maturę :) 

  



Odpowiedzi Marcina X 
1. Dlaczego chcę pomagać innym? 

Chcę zajmować się psami w schronisku. Nie mam swojego. 

2. W jakim stopniu jestem gotowy na tę zmianę w moim życiu? Oceń na skali od 1 do 10.-       10 

3.Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? (lub, jeśli wybrałeś  1: co byłoby potrzebne, aby jeden zmieniło się w 2?) 

Bezpańskie zwierzęta nie poradzą sobie bez człowieka. Ludzie często są dla nich okrutni. A przecież zwierzę kocha człowieka 

bezwarunkowo, nawet, jeśli on na to nie zasługuje 

4.Wyobraź sobie, że już działasz jako wolontariusz – jakie są tego pozytywne skutki w życiu Twoim i innych ? 

Pomogę przetrwać zwierzętom w schronisku,poczują, ze komuś na nich zależy,  może namówię kolegów do pomocy 

5.Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne? 

Myślę, że to, jak traktujemy zwierzeta świadczy o tym, jakimi jesteśmy ludźmi 

6.Jaki jest Twój  następny krok, jeśli takowy istnieje? 

Może rodzice zgodzą się, zebyśmy adoptowali psa i dali mu dom? 



MUSISZ=>    zamień na  
 czy chcesz i DLACZEGO  

Jak pokazują badania z ostatnich 30 lat,  
ludzie podejmują najtrwalsze  działanie, gdy sami 
uświadomią sobie, dlaczego czegoś chcą.  
Niełatwo im do tego dotrzeć. Całe nasze wychowanie,  
wszystkie „muszę, powinienem” i „nie potrafię”, zamyka 
drogę  
do odkrycia rzeczywistej motywacji.  
Dlatego trwałe  działania podejmujemy wtedy, kiedy 
odkrywamy,  
czego chcemy i co jest dla nas ważne.  



 
          KRYZYS ! 



Sposoby zwiększające chęć do 
działania (nie tylko w wolontariacie):  

1.Zadbaj o swoją energię ( sen, zdrowa dieta, ruch)  
   
2. Naucz się oddychać przeponowo- to niweluje napięcia.  
   
3. Zwalcz rutynę- zamień się z kolegą działaniami na jakiś czas.  
   
4. Ustal granice – nie angażuj się nadmiernie, masz prawo do 
swojego życia  
   
5. Wizualizuj dobre efekty swojej pracy 
 
6. Działaj w grupie- zawsze znajdzie się w niej ktoś, kto „ ciągnie do 
góry”, kiedy innych dopada zniechęcenie. 



A jeśli już 
masz 
naprawdę 
dość i 
chcesz 
odejść?  



 Masz do tego prawo! Jesteś 
człowiekiem, nie cyborgiem! 

 

Do pomagania zawsze można wrócić !  
 



" Pułapki" pomagania: 

-Angażując się nadmiernie tracimy sporo energii i dajemy 
się czasem wykorzystywać: pamiętaj, że Ty i Twoje życie jest 
też ważne i musisz znaleźć na nie czas 
-Lekkie " zobojętnienie", które przychodzi z czasem , jest 
naturalną reakcją obronną organizmu. Nie miej wyrzutów 
sumienia, jeśli się pojawi 
- Wygląd ma znaczenie: psychologowie udowodnili, że " 
ładnym" ( małe kotki, słodkie dzieci...) pomagamy łatwiej, 
chociaż nie wymagają pomocy w pierwszej kolejności. 
Uważaj na to. 
- Powiesz: " Mam dość własnych problemów, nie mam czasu 
zajmować się cudzymi!". Paradoksalnie receptą na Twoje 
kłopoty mogą być problemy innych . Jeśli oni, mając gorzej 
od Ciebie, poradzili sobie z nimi, to dlaczego Ty  
miałbyś  sobie nie poradzić ? 



Jesteś wyjątkowy dzięki swojej 
wrażliwości, dobroci- nigdy o tym 
nie zapominaj!Nie wątp w swój 
potencjał nawet, jeśli dosięgnie 
Cię kryzys. On często jest twórczy.  



Czasami spadasz na dno po to, żeby się od niego odbić I poszybować 
wysoko, ku pieknym planom I marzeniom. 
 

                                           ŻYCZĘ WAM SPRZYDEŁ !!! 



Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Mickiewicz”  

z funduszy Samorządu Województwa Opolskiego 


