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O projekcie 

Ogólnopolski projekt „Let It Work” ma sprzyjać zmianie warunków pracy  

i aktywizmu w 3. sektorze poprzez budowę pozytywnej i wzmacniającej kultury 

organizacyjnej. Zależy nam zwłaszcza na przeciwdziałaniu wypaleniu 

zawodowemu i aktywistycznemu, wspieraniu osób i NGOsów, które przechodzą 

przez ten proces. Chcemy stworzyć sieć współpracujących i pomagających sobie 

organizacji, wspólnie łapać oddech. 

Wielowymiarowe wsparcie skierowane jest do: fundacji, stowarzyszeń, ruchów 

nieformalnych, ich działaczek i działaczy. Działania kierowane są do NGOsów  

(i osób z nimi związanych), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów  

z mniejszych ośrodków, pracujących z defaworyzowanymi grupami odbiorców: 

osobami LGBTQ+, kobietami, seniorami i seniorkami, osobami z nie-

pełnosprawnościami, migrantkami i uchodźcami, aktywistami i aktywistkami 

ekologicznymi. 

Oferowane wsparcie dostępne będzie na 3 poziomach: indywidualnym, dla 

całych organizacji i sektorowym. Na każdym z nich zaproponujemy różnorodną 

ofertę obejmującą m.in.: 

 interwencję kryzysową  

 warsztaty budowania równowagi w działaniu  

 kursy dobrostanu  

 warsztaty collective care dla zespołu  

 coaching 

 e-learning 

 podcasty 

 webinary 

 

 

Rekrutacja na działania odbywające się w 2021 r. już trwa. Zapisz się! 

 

 

Bądźmy w kontakcie dzięki grupie na FB. 

https://burnout-aid.eu/pl/11
https://burnout-aid.eu/pl/15
https://burnout-aid.eu/pl/12
https://burnout-aid.eu/pl/19
https://burnout-aid.eu/pl/9
https://burnout-aid.eu/pl
https://www.facebook.com/groups/131746655500001


 
 

 

 

 

Relacja z anty-konferencji  

 

1 października 2021 roku 80 osób z organizacji pozarządowych i ruchów 

nieformalnych dołączyło do ogólnopolskiej anty-konferencji „RAZEM poMOC. 

Oddech dla 3. sektora”. Spotkaliśmy się online, na platformie QiqoChat. 

 

To był dzień jak co dzień – mnóstwo (jeszcze) niewykonanej i nigdy niekończącej 

się pracy w tematach społecznych, politycznych, ekologicznych, lokalnych  

i globalnych. Jednak pomimo wielu palących spraw jest w nas coraz więcej 

świadomości, że dla pełni MOCy potrzebujemy pauz w działaniu. Pauz na spokojny 

oddech, refleksję, wymianę, zobaczenie siebie i innych, spojrzenie z różnych 

perspektyw na warunki, w jakich działamy i jakie tworzymy sobie i innym. 

Potrzebujemy szukać razem światełek w tunelach naszych codziennych wyzwań. 

 

Daliśmy więc sobie wzajemnie ten czas, przestrzeń i wsparcie. Osoby 

uczestniczące zgłosiły osiem tematów do dyskusji w podgrupach i poniżej 

znajdziecie notatki, jakie zostały wspólnie stworzone w toku rozmów.  
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Geneza wydarzenia i dlaczego wybraliśmy Open Space Technology 

 

Anty-konferencja zrodziła się podczas tworzenia projektu „Let it Work – działajmy 

zdrowo!”. W gronie: Ola Chodasz z Fundacji Rozwoju DOBRE ŻYCIE, Piotr 

Grabowski i Paulina Jędrzejewska z Fundacji Culture Shock oraz Natalia Sarata  

z Fundacji RegenerAkcja chcieliśmy: 

 otwartej, włączającej formuły, 

 bez wykładów i narzucanych z góry szczegółowych tematów rozmów, 

 z przestrzenią na wypowiedzenie się dla każdej i każdego, 

 z opcją wymiany i współpracy przy tworzeniu szeroko dostępnych później 

treści, 

 z czasem na interakcje i budowanie więzi. 

Naturalnym wyborem była więc dla nas Open Space Technology (OST) ze swoją 

słynną kawiarnianą atmosferą i efektywnością wynikającą m.in. z zaangażowania 

właściwych, bo troszczących się o temat ludzi1. 

 

Proces poprowadziła Ola Chodasz, specjalizująca się w pracy z dużymi grupami,  

w tym w OST, przy wsparciu Marcina Świerczyńskiego. Zaczęliśmy 3 września, 

warsztatem przygotowawczym. Wzięły w nim udział przedstawicielki  

i przedstawiciele łącznie 15 organizacji pozarządowych i ruchów nieformalnych.  

W wyniku dyskusji i ćwiczeń wyłoniły się marzenia i oczekiwania oraz powstało 

hasło przewodnie anty-konferencji, „RAZEM poMOC. Oddech dla 3. sektora”, które 

przyświecało nam podczas promowania wydarzenia i 1 października. 

                                                           
1 Więcej o Open Space Technology na stronie Fundacji Rozwoju DOBRE ŻYCIE: 

  http://www.dobrezycie.org/publikacje 

https://burnout-aid.eu/pl
https://burnout-aid.eu/pl
http://www.dobrezycie.org/publikacje


 
 

Czego dotyczyły rozmowy 

 

Nie zabrakło szczerych rozmów o trudnościach, problemach, o tym jak warunki 

pracy w trzecim sektorze potrafią być wypalające. Wymienialiśmy się również tym, 

co się sprawdza i jak sobie radzimy ze stawianiem granic, dzieleniem się 

zadaniami, tworzeniem osobistej przestrzeni na odpoczynek i regenerację. 

Zarówno na forum, w sali głównej, jak i w podgrupach, towarzyszyła nam 

swobodna, ciepła atmosfera. Każda osoba mogła mógł się przemieszczać 

pomiędzy pokojami, wybierać z kim i o czym porozmawia, czemu i komu da swoją 

uwagę, czym się podzieli i co przyjmie. 

 

Zapraszamy do lektury kolaboracyjnie tworzonych treści. Wytłuszczenia w tekście 

pochodzą od organizatorów wydarzenia i mają charakter redakcyjny.  

Mamy nadzieję, że okażą się pomocne. 

 

Bez notatek pozostał temat „Wypalenie w kryzysie - jak znaleźć balans?”  

Jeśli szukacie tu wsparcia, na pewno znajdziecie je w projekcie „Let it Work – 

działajmy zdrowo!”. Odnosimy się w nim do szeregu zagadnień, które poruszone 

zostały 1 października. Mamy więc nadzieję na kolejne spotkania i dalszą 

współpracę z Wami. Pierwsze warsztaty już w listopadzie 2021! 
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Przyczyny wypalenia: 

 Odrzucony wniosek o dofinansowanie – „ogrom pracy, chcę uciekać”; 

„trzęsie, trzepie, to jest straszny ból.” 

 Pierwszy raz w życiu pojechałam na urlop bez telefonu i komputera - 2 tyg. 

„Nikt mi nie wierzył, że to zrobię”. 

 „Ludzie wiedzą, że mogą na mnie liczyć 24h (a mam 53 lata).” 

 Dlaczego to jest ważne [by działać]? Bo ludzie tych działań realnie 

potrzebują. 

Potrzeba zmiany; wytyczenie granic:  

 „Superwizor naprowadził mnie na zmianę, której potrzebuję. Powiedziałam 

o tym moim wolontariuszom, oni powiedzieli, że mnie zastąpią i dzięki temu 

mogłam pójść na urlop - zrobiłam olbrzymią listę zadań, którą rozpisałam 

na głosy. Naprawdę tak można żyć! :)”. 

 „Ja też chcę żyć i mieć czas dla siebie. Teraz pracuję od 9 do 17 (a nie 24h); 

komunikaty odbieram dopiero jak otworzę aplikację, nie jestem dostępna 

24 online”. 

 „Mój pracoholizm, bycie do dyspozycji 24h na dobę, w ten sam pęd 

wpuściłam swoich wolontariuszy. Zaczęłam mieć wobec nich oczekiwania 

takie jak do siebie (a wolontariusze pracują jeszcze też w innym miejscu 

zawodowo).” 

 „Jestem urodzoną pomocnicą, aktywistką, “matką” dla zespołu.” 

 „Mam jeszcze obawy, że znowu przegnę i wezmę ten telefon do ręki.” 

Świadectwa aktywistyczne – historie o aktywizmie  

z wypaleniem w tle - może Twoja historia może 

zainspirować innych? [w ramach działań 

systemowych w projekcie Let it Work] (Paulina) 

 

DYSKUSJA NR 1 

 

        Przebieg dyskusji: 

 



 
 

 „Zawsze pracowałam 24h, w korporacjach, to było straszne, a potem to 

przeniosłam na fundację. Work life balance to jest coś o czym wiem, nad 

czym zawsze pracowałam, dbałam o moich ludzi, ale nigdy nie dbałam  

o siebie.” 

 „Ja cały czas daję i nie potrafię brać.” 

 

Dlaczego trudno nam stwarzać granice? 

 Strach przed odrzuceniem? 

 [Obawa, że] jak postawimy tę granicę, to ktoś się może obrazić. Jest chwila 

zaskoczenia - jak przyzwyczailiśmy kogoś, że zawsze pomagamy to trudno 

się dziwić, że się złości jak słyszy coś nowego. 

 Co będzie, jak się okaże, że świat się nie zawali jak pojedziemy na urlop? 

Okaże się, że jesteśmy niepotrzebni?(!)  

 „Będzie co będzie.” 

 

Problemy sektora warto pokazać z różnych perspektyw: 

 jak to jest, jak się zarządza dużą grupą ludzi; 

 jak to widzą osoby na etacie; 

 jak to widzą osoby zatrudnione do projektów; 

 jak to widzą sami podopieczni; 

 jak to widzą osoby, które są od zawsze - a jak te, które są od niedawna; 

 

Jak sobie radzimy: 

 „Jak coś ustawiam z kimś telefonicznie, to potem piszę mejl  

z potwierdzeniem ustaleń”. 

 „Zawsze daję sobie 3 dni więcej niż to, co komunikuję, bo z góry wiem,  

że wszystko jest na ostatni moment”. 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Jak radzicie sobie z brakiem sił? Jak się regenerować? Jak jest?  

Co przeszkadza? 

 Duża odpowiedzialność, przyjmowanie zbyt wielu obowiązków na siebie. 

 Bycie zbyt idealnym. 

 Brak sił, energii do podejmowania nowych działań. 

 Trudno jest pracować z osobą, która jest w kryzysie, jeśli „znika w czarnej 

dziurze”, nie daje wyraźnego sygnału, a jej działania spadają na innych. Twój 

ból jest większy niż Mój? Irytacja, frustracja. 

 Brak feedbacku. 

 [Obawa, że zwolnienie tempa] to ucieczka od problemu, a nie rozwiązanie. 

 Jak dzielić się obowiązkami, szczególnie w pomocy w trybie 24h. 

 Poczucie winy. 

 

Co pomaga? 

 Asertywność, mówienie NIE. 

 Rola wolontariuszy w działalności organizacji. 

 Komunikacja. 

 Decyzja o wyjściu/wyłączeniu z grupy - powód do zwolnienia, spojrzenie  

z dwóch stron. 

 Pytanie: „Czego potrzebujesz?” 

  

Jak radzić sobie z wypaleniem, brakiem sił  

do dalszych działań? 

DYSKUSJA NR 2 

 

        Przebieg dyskusji: 

 



 
 

 

 „Po określonej godzinie nie odbieram.” 

 „Wyciszanie telefonu, korzystanie z trybu samolotowego, odcinanie się od 

kompa, e-maila”. 

 Wolna głowa, zaproszenie ciszy. 

 Zmiana obszaru działań. 

 Nie przyjmować na siebie odpowiedzialności za coś, czego NIE zrobili inni. 

 Wyjazd w każdy weekend w góry :) („wietrzenie głowy”). 

 Komunikować jasno swoje potrzeby („mam trudny okres w życiu prywatnym - 

potrzebuję wsparcia”), nie znikać bez słowa. 

 Może warto poszukać obszaru, w którym potrzeba mniejszej pomocy. 

 Nauczyć się zupełnie „wyłączyć” po wyjściu z pracy, wyciszyć telefon, nie 

włączać komputera (poczty służbowej) w domu. 

 Zatrzymać się - spojrzeć z dystansu, zrobić wgląd w siebie - co się dzieje, co 

czuje itp. 

 Często mniej znaczy lepiej - delegowanie zadań nie jest równoznaczne  

z ucieczką od odpowiedzialności. 

 Nikt nie jest niezastąpiony np. w środowisku pracy, ale Iwona JEST 

niezastąpiona dla Iwony! 

 Higiena pracy, czas dla siebie. 

 Komunikować to jasno i głośno, że jest źle, np. „Mam problemy.”, bo inaczej 

ludzie mogą nie wiedzieć. 

 Rekomendowane przez grupę książki: 

  

 

 

 

Rekomendacje     (dla osób działających społecznie, organizacji społecznych i administracji publicznej): 



 
 

 

 Dać sobie prawo do niedoskonałości, co nie zawsze jest łatwe, bo np. boimy się 

przyznać do słabości, ale to pomaga, mamy wtedy szansę na uzyskanie 

wsparcia. Nie jesteśmy doskonali i świat zewnętrzny musi o tym usłyszeć - 

komunikować to słownie. 

 Delegować i cieszyć się tym, że osoba, której zdelegowaliśmy radzi sobie! Nie 

jesteśmy niezastąpione, nie możemy siebie zajeżdżać, np. pracować podczas 

choroby. 

 Potrzebny jest czas na regenerację, nicnierobienie, z tego bierze się 

kreatywność, pomysły, które zanikają, kiedy wchodzimy w orkę. 

 Chorowanie nie przerywa pracy, a powinno!! 

 W sytuacjach kryzysowych, gdy pojawia się poczucie winy (na przykład podczas 

spaceru, na który WRESZCIE sam się wyciągnąłeś) zrób takie ćwiczenie: co 

powiedziałabyś/powiedziałbyś swojemu przyjacielowi w identycznej sytuacji? 

Pewnie poradzisz mu wyjście na spacer… Stań się SWOIM PRZYJACIELEM. 

 Nie czekajmy na moment, gdy nasz organizm DOSADNIE powie nam DOŚĆ! 

Zdrowie jest tylko jedno. 

 Naucz się mówić „Dam radę zrobić to i to, ale nic ponad to.” 

 Ćwiczenie: napisz swój nekrolog. (kim byłam/byłem?, co było dla mnie ważne?) 

Przeczytaj go po jakimś czasie. 

 Zrobienie bilansu: czego potrzebuję? co robię? wypisz plusy i minusy - łatwiej 

podjąć decyzję. 

 Co pobudza bycie kreatywnym? Co zapraszamy ponownie / co nowego 

zapraszamy? 

 Zadbajmy o siebie, o swój dobrostan, swoje JA (kto, jak nie my). 

 Dbajmy z czułością o to, by mieć serce dla swojej pracy, jednak najpierw dla 

siebie. 

 

 

 

Rekomendacje     (dla osób działających społecznie, organizacji społecznych i administracji publicznej): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kto się powinien zająć budowaniem tej przestrzeni, dbać o regenerację? 

 Bardzo ważne jest mówienie i poruszanie tego tematu (to już jest dużo!!), ale też 

wspólne działanie w jednym celu. 

 Kiedy odpoczywamy pojawiają się nam wyrzuty sumienia, bo zamiast być  

w pracy/w biurze, jesteśmy gdzieś indziej. Tymczasem fajnie jest wychodzić  

i korzystać z innych przestrzeni. 

 Często nakładamy na siebie masę obowiązków, bo chcemy wszystko robić 

perfekcyjnie, poświęcamy na to masę czasu → jednak nie zawsze realnie mamy 

ludzi, a jest dużo pracy :/ 

 Powinny być w organizacji jasne zasady - także dotyczące odpoczynku (spacer, 

wyciszenie). Odpowiedzialność na osobach zarządzających jest też w tym, żeby 

zarządzać stresem i liczbą zadań. Jednocześnie wszystkie osoby są różne, mają 

inne tryby pracy → zasady dla wszystkich nie mogą być takie same (brakuje 

zrozumienia tej różnorodności - nie każdą pracę widać). 

 Jak zadbać o siebie, ale jednocześnie też o cały zespół (i nie zapomnieć o sobie 

w tym wszystkim)? 

 Orientacja na to, że pewne rzeczy trzeba zrobić, nieważne kiedy i jak - to może 

być trudne dla zrozumienia w zespole, bo ludzie się jednak nawzajem obserwują 

(kto jest w biurze, kto nie, ile się pracuje…). 

 Równość nie znaczy sprawiedliwość. 

 Frustracja, że aktywność nie jest dodatkowo wynagradzana, mało elastyczności 

jeśli chodzi o wynagrodzenie, bo struktura jest skomplikowana, są zadania do 

wykonania →  wycofanie się z działań zarządczych. 

Jak w naszych organizacjach zbudować przestrzeń 

- akceptację do dbania o regenerację osób 

pracujących, wolontariuszy, wolontariuszek, 

członków, członkiń? Jak organizacja może wspierać w 

dbaniu o siebie? (Monika HP) 

 

DYSKUSJA NR 3 

 

        Przebieg dyskusji: 

 



 
 

 Osoby zarządzające kreują styl (nie)brania urlopów, odpoczywania, np. jeśli nie 

biorą urlopów, to ludzie boją się je brać → przykład idzie z góry :)) 

 Potrzebne jest w grupie zaufanie i odpowiedzialność (każdej osoby) za wspólną 

pracę → Dobre i zdrowe relacje w zespole - komunikacja, więzi, kontakty. 

 Cokolwiek chcemy zrobić/zmienić, to musi być WSPÓLNA INICJATYWA - 

myślenie o organizacji jako społeczności, można zaprosić osobę z zewnątrz, 

która pomoże oddzielić się od struktury i zobaczyć się jako zespół. 

 Relia wolontariatu/aktywizmu są inne niż w sytuacji pracy - inna jest motywacja, 

brakuje zasobów, zawsze jest dużo do zrobienia, działa się cały czas → 

przyzwolenie na zmęczenie i bycie zastąpioną_ym. 

 Nawet jeśli organizacja już troszczy się o dobrostan, to najpierw trzeba o to 

zadbać u siebie - te dwa elementy są konieczne i powinny iść równolegle. 

 Stała zasada: brak pracy w weekendy i po 17:00 → otwartość na powiedzenie 

“nie mogę tego zrobić” i zrozumienie ze strony innych osób. 

 

 

  

 

 

 Warto szukać indywidualnych ścieżek dla osób, szczególnie tych długo 

działających, bo te osoby często by chciały już robić coś innego, niż na początku 

zaczęły w organizacji. 

 Świadomość, że modelujemy wzajemnie swoje zachowania 

(anty)regeneracyjne, stosunek do odpoczywania, szczególnie osoby na 

stanowiskach kierowniczych. 

 Musimy dbać o wspólną inicjatywę i dbać o siebie jako społeczność. 

 Warto prosić o pomoc z zewnątrz - facylitacja, szkolenia, moderacja. 

 Warto zadbać o jasne zasady odpoczywania. 

 Zacznijmy o tym rozmawiać - to jest pierwszy (i niezwykle ważny) krok do 

zmiany. 

Rekomendacje     (dla osób działających społecznie, organizacji społecznych i administracji publicznej): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Współpraca nawet z niechętnymi jest czasem konieczna, nawet konflikty  

i trudności nie powinny zniechęcać, bo długofalowo one mogą minąć, zacznie 

się dobra współpraca. 

 Bycie radnym czasem jest trudne, np. kiedy się jest w opozycji. 

 Kiedy robimy to, co lubimy, też możemy się wypalić. 

 Klauzula sumienia?- czy mamy do niej prawo w naszych organizacjach? 

 

 

 

 

  

 

 

 Róbmy swoje bez względu na to, kto rządzi…. 

 Jeśli czujesz że uzależniasz się od grantów i władzy, stań się niezależny – zarabiaj 

i działaj społecznie. 

 Efekty motywują do działania - zwracajmy na nie uwagę. 

 Znajmy swoje granice - nikt nas nie zmusza do działalności 

społecznej/politycznej. 

 Działajmy lokalnie; twórzmy swoje „komitety”; społecznicy często dobrze 

działają, jako radne - lepiej identyfikują problemy społeczne.  

 

Zaproszenie do działalności politycznej - jak 

sobie z tym radzicie, jak to wygląda u innych 

liderów/liderek i działaczy/działaczek? (Sylwia) 

DYSKUSJA NR 4 

 

        Przebieg dyskusji: 

 

Rekomendacje     (dla osób działających społecznie, organizacji społecznych i administracji publicznej): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 „Nikt na razie nie dołączył, więc po prostu wpiszę swoje dobre praktyki, które 

mnie osobiście pomagają przy spotkaniach online”. 

 „Mi bardzo pomaga używanie ciała! :) Także przed kamerą, heloł, nie jesteśmy 

tylko głowami ;)”. 

 

 

 Wyłączyć podgląd kamerki na siebie - to nienaturalne widzieć siebie jak  

w lustrze i bardzo męczy mózg. 

 Nie patrzeć na wiele osób jednocześnie, tryb galerii mnie osobiście bardzo 

męczy. 

 Trzymać się programu spotkania. 

 Niektórym sprzyja spotkanie poza domem, innym nie - to kwestia indywidualna. 

 Warto zapytać na początku, jak się dzisiaj ludzie czują, być może wszyscy_tkie 

przyszłyście_liście na spotkanie zmęczeni_one ;) 

 Dbać o przerwy i starać się nie robić długich spotkań (lepiej zrobić częściej,  

a krócej). 

 Czasami lepiej pozwolić na wyłączone kamery i zrobić spotkanie przy jedzeniu 

oraz z kocami → nie wszystkie osoby czują się wystarczająco komfortowo, by 

zrobić to na kamerce. 

 Spotkania online to kwestia wypracowania sobie nowych nawyków → 

sprawdźcie, co działa dla waszego zespołu. 

  

 

Spotkania on-line - co zrobić, żeby nie 

drenowały nas z energii? (Darek) 

DYSKUSJA NR 5 

 

        Przebieg dyskusji: 

 

Rekomendacje     (dla osób działających społecznie, organizacji społecznych i administracji publicznej): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielimy się swoimi doświadczeniami - wybrane wątki i problemy: 

 Powtarzalność może prowadzić do wypalenia, ale niektórzy za nią tęsknią, jeśli 

np. za dużo i za różnorodnie się dzieje na ich stanowisku. 

 Obciążenie obowiązkami nieadekwatnie do wymiaru czasu pracy, konieczność 

pracy w weekendy. Zbyt mało pracowników w organizacji, brak zastępstw 

podczas urlopów. Konieczność wzmożonej pracy po urlopie lub zwolnieniu 

chorobowym wynikające z braku zastępstwa.                                

 Duża zmienność działań na przestrzeni czasu, niepewność wynikająca z pracy  

w projektach - co będzie, kiedy projekt się skończy (dotyczy to zarówno 

pracowników organizacji jak i podopiecznych”. 

 Konieczność podejmowania dodatkowej pracy - niewystarczająca wysokość 

wynagrodzenia w NGO.           

 Problem z delegowaniem zadań, zadania nieadekwatne do kompetencji 

pracowników. 

 „W czasie pracy zdalnej - ocena przez kierownictwo i współpracowników - praca 

online i w siedzibie organizacji”.                                                   

 Brak przejrzystego zakresu obowiązków.                           

 Osobiste obawy - co się stanie, jak pierwszy raz zaznaczę granicę? 

 Umiejętność oddzielenia pracy zawodowej i życia osobistego, praca nad tym, aby 

nie przenosić emocji, problemów pomiędzy nimi. 

 Monotonia, stabilność, powtarzalność czy zmienność działań - każdy potrzebuje 

czego innego. 

Kwestia balansu pomiędzy pracą i życiem 

prywatnym, asertywność, granice, success 

stories (Ania) 

DYSKUSJA NR 6 

 

        Przebieg dyskusji: 

 



 
 

 Specyfika pracy w organizacji zależy od sytuacji, stażu. 

 Duża ilość różnych działań, projektów, nadmiar dokumentacji, powodują często 

brak czasu na refleksje mogące poprawić jakość tych działań. 

 

 

 

 

 

 

 Od młodych ludzi można się  nauczyć większego luzu w podejściu do 

obowiązków służbowych. Uczmy się od młodych, ich podejścia do życia, 

zdrowego egoizmu. 

 Stawianie granic - ogromnie ważne, gdy chcemy zachować balans - maile, 

telefony, niedopuszczenie do sytuacji, kiedy jesteśmy dostępni przez cały 

tydzień, niezależnie od godzin pracy. 

 Zamienianie się rolami, żeby ktoś się nie wypalił. Z uwzględnieniem, że jesteśmy 

różne - dla jednej będzie inspirujące i wspierające zamienianie się rolami, 

różnorodność, dla innej osoby jest potrzeba koncentracji na „jednym”. 

 Możliwość swobodnego działania i wynikające z tego poczucie sprawstwa - 

praca dopasowana do indywidualnych predyspozycji. 

 Refleksja nad własnymi działaniami; ważne jest, by dostrzegać na bieżąco i na 

bieżąco świętować. Zastanowienie, moment na asymilację, przyswajanie - to jest 

chroniące. 

 „Płodna próżnia” - nicnierobienie po świętowaniu, wzięcie oddechu, mieć czas 

nie tylko na jedzenie, ale i na trawienie. 

 Puszczanie kontroli, bycia w ciągłej gotowości, poczucia obowiązku, że musimy 

wciąż coś robić. 

 Praca zgodna z uznanymi osobistymi wartościami. 

 NGO dla części osób to wolność form zatrudnienia, nie każdemu służą regulacje 

prawne i zmuszanie do etatów. 

Rekomendacje     (dla osób działających społecznie, organizacji społecznych i administracji publicznej): 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Po (20) latach ciężko jest o motywację do działalności - rosną zasoby, staż, 

doświadczenie, ale zmienił się zespół, ludzie, sytuacja wokół i zaangażowanie. 

 Trudne jest włączanie wszystkich osób w sukcesy i obowiązki zespołu, wspólne 

zaangażowanie. 

 Jak zaangażować ludzi, gdy to praca wolontaryjna? 

 Wsparcie nowych ludzi w organizacji wymaga dodatkowego wysiłku. 

 Duch społecznego zaangażowania - inna energia wolontariusza, inna pracownika 

etatowego. Obie energie mają znaczenie. 

 

 

 

 Odpowiedź na pytanie, dlaczego chcemy coś robić. Jakie potrzeby zaspokajamy 

sobie, gdy pomagamy komuś. 

 Warto zweryfikować potencjały poszczególnych członkiń i członków zespołu  

i pomóc im je realizować/rozwijać. 

 Wychodzenie od potrzeb :)) - różne potrzeby na różnych etapach. 

 Wielopokoleniowość jest dobra. 

 Stworzyć wolontariuszom_kom bezpieczną przestrzeń, przestrzeń otwartości, 

przestrzeń także na stawianie granic. 

 Warto poczytać o procesach grupowych. 

 Fun z pracy też pracując na etacie. Dobrze jest zadbać o to. 

 

Nikt nam nie pomaga lub wsparcie jest 

niewystarczające, bo więcej jest potrzebujących niż 

potrafiących pomóc - jak aktywować działalność 

wewnątrz organizacji/grupy (Agnieszka) 

DYSKUSJA NR 7 

 

        Przebieg dyskusji: 

 

Rekomendacje     (dla osób działających społecznie, organizacji społecznych i administracji publicznej): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działaj!  

Rekrutacja trwa – po prostu kliknij i włącz się w projekt: 

 https://burnout-aid.eu/pl 

 

Bądźmy w kontakcie dzięki grupie FB: 

https://www.facebook.com/groups/131746655500001 

 

 

 

 

 

 

https://burnout-aid.eu/pl
https://www.facebook.com/groups/131746655500001
https://burnout-aid.eu/pl

