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Niniejsze badanie powstało na zamówienie Parlamentu Europejskiego, a koordynowane było 
przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji (Dział Badania Opinii Publicznej). 
Niniejszy dokument nie reprezentuje punktu widzenia Parlamentu Europejskiego. 
Interpretacje i opinie zawarte w dokumencie pochodzą wyłącznie od autorów. 
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WSTĘP 
 

Rok 2011 ogłoszono Europejskim Rokiem Wolontariatu. Jego celem jest uczczenie 

pracy milionów wolontariuszy w całej Europie oraz zachęcenie do uczestnictwa tych 

obywateli, którzy nie są obecnie wolontariuszami. 

Wydarzenie to stanowi takŜe okazję do potwierdzenia zasadniczej roli odgrywanej 

przez stowarzyszenia w Ŝyciu Unii Europejskiej. Na początku czerwca podczas 

węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej Pál Schmitt, prezydent Republiki 

Węgierskiej, zwrócił uwagę na to, Ŝe Traktat z Lizbony zachęca rządy do współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

W roku 2012 uwaga skupi się na starszych obywatelach i stosunkach 

międzypokoleniowych, obchodzić bowiem będziemy Europejski Rok Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.  

Tematy te wybrano w kontekście starzenia się społeczeństwa w Europie i 

przewidywanego spadku liczby ludności czynnej zawodowo: prognoza ludności 

Eurostatu przewiduje spadek liczby osób w wieku produkcyjnym o 6,8% do 2030 r. 

Oznacza to, Ŝe na zaspokojenie potrzeb jednej osoby na emeryturze pracować będą 

tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym w porównaniu z obecnym stosunkiem 

jednej do czterech. Głównymi celami na 2012 r. będą zatem: utrzymanie 

aktywności osób starszych, zwiększenie ich uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i 

usunięcie przeszkód pomiędzy pokoleniami.  

To właśnie w tym kontekście w dniach 13 kwietnia–2 maja 2011 r. przeprowadzono 

badanie specjalne Eurobarometru na wniosek Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji 

Parlamentu Europejskiego (Działu Badania Opinii Publicznej).  

Dla celów badania ankieterzy sieci TNS Opinion & Social osobiście przeprowadzili 

wywiady z niemal 27 000 osób w wieku co najmniej 15 lat mieszkających w Europie 

(kwestionariusz wypełniany był przez ankietera w domu respondenta). 

Zastosowana metodologia jest zgodna z metodologią badań standardowych 

Eurobarometru zlecanych przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu 

Europejskiego (Dział Badania Opinii Publicznej). Specyfikacja techniczna dotycząca 

wywiadów przeprowadzonych przez ośrodki wchodzące w skład sieci TNS Opinion & 

Social stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania1. Specyfikacja zawiera 

równieŜ informacje o metodach badawczych i przedziałach ufności. 

Badanie obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i stanowi część fali 

75.2 Eurobarometru.  

W pierwszym rozdziale analizujemy wolontariat w Unii Europejskiej: jego zakres i 

obszary, w których jest on praktykowany. Następnie skupiamy się na europejskiej 

opinii publicznej na temat wolontariatu: w jakich obszarach odgrywa on waŜną rolę 

i jakie są najwaŜniejsze wynikające z niego korzyści. Na końcu przyglądamy się 

najwaŜniejszym oczekiwaniom obywateli europejskich dotyczącym wolontariatu. 

W drugim rozdziale analizujemy europejską opinię publiczną na temat 

poszczególnych środków mających na celu upowszechnianie solidarności pomiędzy 

pokoleniami.

                                                 
1Tabele wyników znajdują się w załączniku. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe łączne wartości procentowe w tabelach 
mogą przekraczać 100% w przypadku pytań umoŜliwiających wybór więcej niŜ jednej odpowiedzi. 
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Uwaga 
 

 

W niniejszym sprawozdaniu kraje oznaczono oficjalnymi skrótami.  

 
SKRÓTY 

  

UE27 Unia Europejska – 27 państw członkowskich 
NW Nie wiem 
  
BE Belgia 

CZ Czechy 
BG Bułgaria 
DK Dania 
DE Niemcy 

EE Estonia 
EL Grecja 
ES Hiszpania 

FR Francja 
IE Irlandia 
IT Włochy 
CY Cypr 

LT Litwa 
LV Łotwa 
LU Luksemburg  

HU Węgry 
MT Malta 
NL Holandia 
AT Austria 

PL Polska 
PT Portugalia  
RO Rumunia 
SI Słowenia 

SK Słowacja 
FI Finlandia 
SE Szwecja 

UK  Wielka Brytania 

 

 
Strona internetowa badań Eurobarometru znajduje się pod następującym adresem: 

 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PL&id

=40 

 

Korzystając z okazji, pragniemy podziękować wszystkim respondentom z całej Unii 
Europejskiej, którzy poświęcili swój czas na uczestnictwo w niniejszym badaniu. 

Bez ich udziału niniejsze badanie nie doszłoby do skutku. 
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PODSUMOWANIE OGÓLNE  

 

Główne ustalenia niniejszego badania są następujące: 

 

Blisko jedna czwarta respondentów angaŜuje się w działalność wolontariacką (regularnie 

lub okazjonalnie). Niemniej zaangaŜowanie to wyraźnie róŜni się w zaleŜności od państwa 

członkowskiego. 

 

Respondenci, którzy podejmują się wolontariatu, najczęściej pracują jako wolontariusze 

w klubach sportowych i stowarzyszeniach kulturalnych. 

 

Zdaniem respondentów wolontariat odgrywa waŜną rolę w wielu obszarach, które 

obejmują oczywiście solidarność i pomoc humanitarną, ale takŜe Ŝycie społeczne, 

zdrowie, edukację i środowisko.  

 

Respondenci dostrzegają liczne korzyści wynikające z wolontariatu: uwaŜa się, Ŝe słuŜy 

on zarówno całemu społeczeństwu (zwiększanie spójności społecznej, szerzenie wartości 

związanych z solidarnością w UE), jak i jednostce (rozwój osobisty i poczucie spełnienia 

wolontariuszy, rozwój zawodowy). 

 

Respondenci bardzo przychylnie odnieśli się do pomysłu utworzenia regionalnych 

ochotniczych zespołów ratunkowych na wypadek klęsk Ŝywiołowych.  

 

Większa róŜnica zdań pojawiła się natomiast w kwestii określenia ram działalności 

wolontariackiej: 47% osób wolałoby, aby ramy te zostały określone wspólnie przez 

państwa członkowskie i UE w postaci europejskiej karty wolontariusza, podczas gdy 45% 

osób wolałoby, aby ramy te zostały określone osobno przez kaŜde państwo członkowskie. 

Opinie znacznie róŜnią się w zaleŜności od państwa członkowskiego. 

 

Odnośnie do przewidywanych środków mających na celu zwiększenie solidarności 

międzypokoleniowej większość respondentów opowiada się za tworzeniem miejsc pracy 

dla osób młodych w dziedzinie opieki nad osobami starszymi oraz zapewnianiem osobom 

w kaŜdym wieku równego dostępu do rynku pracy i szkoleń. O wiele mniejszy konsensus 

dotyczy jednak propozycji zachęcania osób w wieku ponad 60 lat do pozostania na rynku 

pracy. 
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1. WOLONTARIAT 

 
1.1 Działalność wolontariacka Europejczyków 

 

Jednym z celów Europejskiego Roku Wolontariatu jest uczczenie pracy milionów 

Europejczyków, którzy poświęcają część swojego czasu wolnego na działalność 

wolontariacką. Blisko jedna czwarta respondentów uczestniczy obecnie w działalności 

wolontariackiej (24% wobec 75%). Spośród nich 11% osób podejmuje się wolontariatu 

regularnie, zaś 13% – okazjonalnie. 

 

 
 

RóŜnice pomiędzy państwami członkowskimi 

 

ZaangaŜowanie w wolontariat znacznie róŜni się w zaleŜności od państwa 

członkowskiego: 48 punktów procentowych dzieli kraje, w których jest on najbardziej i 

najmniej rozwinięty. 

 

- ZaangaŜowanie w wolontariat jest bardzo rozpowszechnione w Holandii, gdzie 

ponad połowa respondentów uczestniczy w działalności wolontariackiej (57%), z 

czego 31% regularnie. Podobnie jest w Danii (43%, 21% regularnie). Ponad jedna 

trzecia respondentów angaŜuje się w działalność wolontariacką w Finlandii (39%), 

Austrii (37%), Luksemburgu (35%), Niemczech (34%) i Słowenii (34%). 

 

- Z kolei znacznie poniŜej średniej UE znajdują się Malta (16%), Hiszpania (15%), 

Grecja (14%), Rumunia (14%), Bułgaria (12%), Portugalia (12%) i Polska (9%).  
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Analiza społeczno-demograficzna 

 

Analiza zmiennych społeczno-demograficznych wskazuje, Ŝe na zaangaŜowanie w pracę 

wolontariacką nie ma wpływu płeć ani wiek. Niemniej zaangaŜowanie jest nieco większe 

wśród lepiej wykształconych respondentów (32% wśród respondentów, którzy 

kontynuowali naukę co najmniej do 20. roku Ŝycia, zaś 16% w grupie osób, które 

zrezygnowały z edukacji przed 16. rokiem Ŝycia), osób na stanowiskach kierowniczych 

(34% w porównaniu z 22% pracowników fizycznych) oraz mieszkańców obszarów 

wiejskich i małych miejscowości (25% w porównaniu z 20% mieszkańców duŜych skupisk 

miejskich). ZaangaŜowanie emerytowanych respondentów osiąga wartość tuŜ poniŜej 

średniej (22%), a wśród bezrobotnych respondentów jest trochę mniejsze (17%). 

Orientacja polityczna respondentów nie wydaje się natomiast być istotnym czynnikiem: 

27% respondentów pracujących jako wolontariusze deklaruje orientację lewicową, 25% – 

orientację centrową, zaś 24% – orientację prawicową. 
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1.2 Charakter podejmowanej działalności wolontariackiej 

 

Większość europejskich wolontariuszy (24%) angaŜuje się w pracę wolontariacką w 

klubie sportowym lub rekreacyjnym. Kolejne miejsca zajmują stowarzyszenia kulturalne 

lub artystyczne (20%), organizacje charytatywne lub organizacje pomocy społecznej 

(16%), stowarzyszenia społeczności lokalnych (13%) i organizacje religijne (12%).  

Dalej pojawiają się organizacje ochrony środowiska, praw zwierząt itp. (7%), 

stowarzyszenia lub kluby dla osób starszych (7%) i osób młodych (7%) oraz 

stowarzyszenia broniące interesów pacjentów lub osób niepełnosprawnych (6%). 

Najrzadziej wymieniane są organizacje zawodowe, związki zawodowe i partie polityczne 

(5% lub mniej). 

 

 
Podstawa: Europejczycy podejmujący działalność wolontariacką (24% łącznej próby) 
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RóŜnice pomiędzy państwami członkowskimi 

 

Niniejsze pytanie ujawnia spore róŜnice pomiędzy państwami członkowskimi. 

Przedmiotem naszej uwagi są organizacje i stowarzyszenia, o których wspomniało ponad 

10% europejskich wolontariuszy:  

 

- O klubach sportowych najczęściej wspominano w Irlandii (37%), Danii (35%) i 

Niemczech (34%). 

 

- O stowarzyszeniach kulturalnych wspominano najczęściej we Włoszech 

(31%), w Grecji (29%), we Francji (28%), w Austrii (27%) i w Portugalii (27%). Z 

wyjątkiem Austrii kraje te charakteryzują się stopniem działalności wolontariackiej 

zbliŜonym do średniej Unii Europejskiej (Włochy i Francja) lub znacznie niŜszym 

(Grecja i Portugalia). 

 

- O organizacjach charytatywnych wspomniała ponad jedna czwarta 

respondentów pracujących jako wolontariusze w Hiszpanii (34%), Luksemburgu 

(28%) i Polsce (28%). 

 

- Stowarzyszenia społeczności lokalnych osiągnęły wyŜszy wynik w Słowenii 

(26%), Bułgarii (25%), Danii (22%) i Irlandii (21%). 

 

- O organizacjach religijnych wspominano najczęściej w Rumunii (27%), na 

Malcie (24%) i na Słowacji (22%). 

 

Analiza społeczno-demograficzna 

 

Analiza zmiennych społeczno-demograficznych nie ukazuje istotnych róŜnic. Niemniej 

lepiej wykształceni respondenci, którzy – jak juŜ wiemy – bardziej angaŜują się w pracę 

wolontariacką, częściej wymieniają stowarzyszenia kulturalne (24% wobec średnio 20%), 

podczas gdy respondenci, którzy zrezygnowali z nauki przed 16. rokiem Ŝycia, częściej 

wspominają o stowarzyszeniach dla osób starszych (13% wobec średnio 7%). 
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1.3 Obszary, w których wolontariat odgrywa waŜną rolę 

 

Odpowiadając na pytanie, w jakich obszarach zdaniem respondentów wolontariat 

odgrywa waŜną rolę, wymieniają oni najpierw solidarność i pomoc humanitarną (37%), a 

następnie opiekę zdrowotną (32%), kształcenie i szkolenie (22%), środowisko (22%), 

ochronę praw człowieka (21%), włączenie społeczne obywateli w trudnej sytuacji 

Ŝyciowej (21%) oraz aktywność osób starszych, zatrudnienie i sport (po 15%). 

Jako obszary, w których wolontariat moŜe odgrywać waŜną rolę, wymienia się teŜ kulturę 

(10%), dialog międzykulturowy i międzyreligijny (9%), dialog międzypokoleniowy (9%) i 

ochronę konsumentów (9%). 

Rzadziej wspomina się o Ŝyciu demokratycznym (7%) i budowaniu toŜsamości 

europejskiej (3%). 
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Od czasu ostatniego badania standardowego Eurobarometru (EB73, wiosna 2010 r.) 

nastąpiły spore zmiany w postrzeganiu korzyści płynących z wolontariatu. Więcej 

respondentów uwaŜa teraz opiekę zdrowotną za obszar, w którym wolontariat odgrywa 

waŜną rolę (+8 punktów procentowych). Podobnie rzecz się ma z edukacją (+8), 

zatrudnieniem (+5) i ze środowiskiem (+4); dziedziny te wyprzedziły ochronę praw 

człowieka i włączenie społeczne obywateli w trudnej sytuacji Ŝyciowej, które to obszary 

utrzymują stabilną wartość od czasu EB73. 

 

RóŜnice pomiędzy państwami członkowskimi 

 

Obszary, w których zdaniem respondentów wolontariat odgrywa waŜną rolę, znacznie 

róŜnią się w zaleŜności od państwa członkowskiego: 

 

- Znaczenie wolontariatu dla solidarności i pomocy humanitarnej szczególnie 

podkreśla się na Cyprze (68%), w Szwecji (58%) i we Francji (57%). Z kolei 

obszar ten o wiele rzadziej wymieniano w Irlandii (14%) i Wielkiej Brytanii (9%). 

 

- O znaczeniu wolontariatu dla opieki zdrowotnej bardzo często wspomina się w 

Polsce (55%), Holandii (47%), Portugalii (47%) i Austrii (46%).  

 

- Edukację najczęściej wymienia się w Wielkiej Brytanii (39%), Estonii (31%) i 

Irlandii (30%). W Wielkiej Brytanii i Irlandii jest to najczęściej wymieniana 

dziedzina.  

 

- Respondenci w Grecji (50%), Estonii (36%) i na Słowacji (34%) uwaŜają, Ŝe 

wolontariat odgrywa szczególnie waŜną rolę dla środowiska. 

 

 

Jak juŜ wiemy, od czasu EB73 z wiosny 2010 r. zmieniła się hierarchia dziedzin, w 

których zdaniem respondentów wolontariat odgrywa waŜną rolę. Zmiany te są 

szczególnie widoczne w niektórych państwach członkowskich:  

 

- System opieki zdrowotnej wymienia się o wiele częściej, zwłaszcza w Austrii 

(+21 punktów procentowych), Polsce (+19), Portugalii (+18) i Grecji (+14). 

 

- Edukacja osiągnęła znacznie lepszy wynik, w szczególności w Wielkiej Brytanii 

(+16), Irlandii (+14) i Szwecji (+13). 
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Analiza społeczno-demograficzna 

 

Analiza społeczno-demograficzna odpowiedzi ukazuje szereg istotnych tendencji. Młodzi 

Europejczycy częściej wskazują na waŜną rolę wolontariatu w dziedzinach edukacji (26% 

osób w wieku 15–24 lat w porównaniu z 18% respondentów w wieku co najmniej 55 lat) i 

środowiska (27% wobec 19%). Respondenci w wieku co najmniej 55 lat podkreślają 

znaczenie wolontariatu dla opieki zdrowotnej (36% w stosunku do 30% osób w wieku 

15–24 lat). 

Ponadto lepiej wykształceni respondenci, którzy – jak juŜ wiemy – wykazują większą 

aktywność jako wolontariusze, częściej niŜ przeciętny respondent wskazują na waŜną rolę 

wolontariatu w obszarze solidarności i pomocy humanitarnej (41%), podczas gdy 

respondenci, którzy zrezygnowali z edukacji przed 16. rokiem Ŝycia, częściej wymieniają 

opiekę zdrowotną (35%). 

 

 
* Tabela uwzględnia jedynie odpowiedzi podane przez ponad 20% populacji 
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1.4 Postrzegane korzyści wynikające z wolontariatu 

 

Odpowiadając na pytanie o dwie główne korzyści wynikające z wolontariatu w Unii 

Europejskiej, respondenci wspominali przede wszystkim o utrzymywaniu i zwiększaniu 

spójności społecznej (34%) oraz umacnianiu podstawowych wartości UE związanych z 

solidarnością (25%). 

Niemniej waŜne są takŜe korzyści dla samych wolontariuszy: w opinii badanych 

wolontariat przyczynia się do samorealizacji i rozwoju osobistego wolontariuszy (25%) 

oraz ułatwia zdobywanie wiedzy i umiejętności sprzyjających integracji zawodowej 

(22%). Podkreśla się równieŜ to, Ŝe umoŜliwia teŜ Europejczykom rozwój ich aktywności 

obywatelskiej (20%). 

 

Wpływ wolontariatu na zrównowaŜony rozwój i ochronę środowiska jest nieco mniej 

doceniany (18%), podobnie jak rola wolontariatu w gospodarce Unii Europejskiej (12%). 
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RóŜnice pomiędzy państwami członkowskimi 

 

W odniesieniu do postrzeganych najwaŜniejszych korzyści wynikających z wolontariatu 

występuje szereg róŜnic pomiędzy państwami członkowskimi: 

 

- Rolę wolontariatu w zwiększaniu spójności społecznej szczególnie podkreślają 

respondenci w Niemczech (50%), Austrii (48%) i Finlandii (47%).  

 

- Satysfakcja osobista wolontariuszy ma duŜe znaczenie w Danii (52%) i 

Holandii (41%), w których to krajach działalność wolontariacka jest najbardziej 

rozwinięta, a takŜe w Belgii (38%), Estonii (35%) i Irlandii (35%).  

 

- Ponad jedna trzecia respondentów na Cyprze (46%), w Słowenii (38%), na Malcie 

(35%) i we Włoszech (34%) wspomniała o umacnianiu podstawowych 

wartości UE związanych z solidarnością. 

 

- WyŜszy od średniej odsetek respondentów w Szwecji (33%) i Wielkiej Brytanii 

(32%) podkreślił wkład wolontariatu w szkolenie i integrację zawodową 

wolontariuszy. 

 

- Ponadprzeciętny odsetek respondentów w Wielkiej Brytanii i Irlandii uznaje waŜną 

rolę odgrywaną przez wolontariat w gospodarce UE (20% w obu krajach). 
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Analiza społeczno-demograficzna 

 

Niniejsze pytanie wiąŜe się z bardzo niewielkimi róŜnicami pomiędzy kategoriami 

społeczno-demograficznymi: naleŜy zauwaŜyć, Ŝe respondenci, którzy angaŜują się, i ci, 

którzy nie angaŜują się w działalność wolontariacką, mają podobne wyobraŜenie o 

korzyściach wynikających z wolontariatu. Niemniej respondenci, którzy mają 

doświadczenie w pracy jako wolontariusze, częściej uznają rolę wolontariatu w 

zwiększaniu spójności społecznej (39% i 42% w przypadku osób regularnie 

wykonujących pracę wolontariacką). Analiza społeczno-demograficzna wskazuje równieŜ, 

Ŝe o zwiększaniu spójności społecznej częściej – w stosunku do średniej – wspominają 

respondenci zajmujący stanowiska kierownicze (41%), którzy – jak juŜ wiemy – bardziej 

angaŜują się w pracę wolontariacką. 
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1.5 Preferencje dotyczące ram działalności wolontariackiej 

 

Praktyka wolontariatu róŜni się obecnie w zaleŜności od państwa członkowskiego. RóŜne 

bywają teŜ ramy działalności i sposób funkcjonowania rynku wolontariatu. W kwestii 

stworzenia ram działalności wolontariackiej respondenci są podzieleni: 47% osób 

wolałoby, aby państwa członkowskie i UE wspólnie opracowały europejską kartę 

wolontariusza, zaś 45% osób wolałoby, aby poszczególne kraje opracowały własne ramy. 

 

 
 

RóŜnice pomiędzy państwami członkowskimi 

 

Większość państw członkowskich (łącznie 16) popiera pomysł współpracy europejskiej. 

Niemniej niniejsze pytanie wiąŜe się z istotną róŜnicą zdań, a pomiędzy największym i 

najmniejszym poparciem dla karty europejskiej występuje róŜnica 62 punktów 

procentowych.  

 

- Krajami, które najbardziej popierają stworzenie krajowych ram działalności 

wolontariackiej, są Dania (84%) i Austria (65%), naleŜące wraz z Holandią do 

krajów, w których wolontariat jest najbardziej rozwinięty. Wariant ten znajduje 

takŜe poparcie większości respondentów w Holandii (59%). Podobnie jednak rzecz 

się ma na Łotwie (60%) i w Wielkiej Brytanii (60%), gdzie mniej niŜ jedna 

czwarta respondentów angaŜuje się w pracę wolontariacką. 

 

- Krajami, które popierają europejską kartę wolontariusza wspólnie opracowaną 

przez państwa członkowskie i Unię Europejską, są Hiszpania (68%), Cypr 

(65%), Belgia (60%), Grecja (58%), Włochy (57%) i Portugalia (56%). Z 

wyjątkiem Belgii i Włoch w krajach tych działalność wolontariacka nie jest bardzo 

rozpowszechniona (pomiędzy 12% a 15%). 
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Analiza społeczno-demograficzna 

 

Analiza społeczno-demograficzna ukazuje ciekawe róŜnice pomiędzy kategoriami: 

respondenci w wieku 15–24 lat popierają stworzenie europejskich ram działalności 

wolontariackiej (55% wobec 38% dla szczebla krajowego), podczas gdy osoby w wieku 

co najmniej 55 lat opowiadają się nieco bardziej za opracowaniem ram działalności na 

szczeblu krajowym (46% wobec 44% dla opracowania ram na szczeblu europejskim).  

Odpowiedzi róŜnią się teŜ nieznacznie w zaleŜności od zawodu respondenta: osoby na 

stanowiskach kierowniczych popierają opracowanie krajowych ram działalności (50% 

wobec 43%), zaś wśród innych pracowników umysłowych i pracowników fizycznych 

występuje bardziej równomierny podział (odpowiednio 46/48 i 47/47). 

 

Natomiast respondenci, którzy deklarują uczestnictwo w wolontariacie, częściej 

opowiadają się za opracowaniem krajowych ram działalności wolontariackiej, ale 

przewaga jest niewielka (49% w stosunku do 45% osób wybierających ramy 

europejskie). Bardziej wyraźna róŜnica dotyczy respondentów regularnie pracujących 

jako wolontariusze (53% wobec 41%). 
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1.6 Poparcie dla utworzenia regionalnych ochotniczych zespołów ratunkowych  

 

Parlament Europejski chciałby, aby państwa członkowskie UE oraz ich władze lokalne i 

regionalne utworzyły w kaŜdym regionie ochotnicze zespoły ratunkowe na wypadek klęsk 

Ŝywiołowych i wypadków. Propozycja ta spotkała się z duŜym poparciem respondentów: 

88% osób uznało ją za poŜyteczną (wobec 9% osób uwaŜających ją za niepoŜyteczną), a 

niemal połowa osób odpowiedziała, Ŝe byłoby to bardzo poŜyteczne (48%). 

 

 

 
 

RóŜnice pomiędzy państwami członkowskimi 

 

Większość respondentów na Cyprze (79%), na Malcie (70%), na Węgrzech (65%), w 

Grecji (62%) i w Słowenii (62%) uwaŜa, Ŝe środek ten byłby bardzo poŜyteczny. Poparcie 

jest jednak mniejsze w Finlandii (37%), Portugalii i Holandii (40%).  

W Ŝadnym z krajów pomysł ten nie spotkał się ze sprzeciwem: najniŜszy wynik dotyczy 

Holandii, ale nawet tam 78% respondentów odpowiedziało, Ŝe propozycja ta jest 

poŜyteczna.  

 

Analiza społeczno-demograficzna 

 

W odpowiedziach na niniejsze pytanie róŜnice pomiędzy kategoriami społeczno-

demograficznymi są nieznaczne: wszystkie kategorie w duŜej mierze opowiadają się za 

utworzeniem w kaŜdym regionie ochotniczych zespołów ratunkowych na wypadek klęsk 

Ŝywiołowych i wypadków.  
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2. SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA 
 

Z uwagi na obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej w 2012 r. respondentów poproszono o ocenę skuteczności trzech 

środków mających na celu zwiększenie solidarności pomiędzy pokoleniami (a zwłaszcza 

pomiędzy osobami młodymi i starszymi). Większość respondentów popiera środek, 

którego celem jest zachęcanie do tworzenia miejsc pracy dla osób młodych w obszarze 

opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi: środek ten jako skuteczny ocenia 89% 

osób, w tym 45% osób uznaje go za bardzo skuteczny.  

Bardzo przychylnie oceniono równieŜ środek zapewniający Europejczykom w kaŜdym 

wieku jednakowy dostęp do rynku pracy i ofert szkoleniowych: 83% respondentów 

uwaŜa, Ŝe środek ten byłby skuteczny, w tym 38% osób twierdzi, Ŝe byłby on bardzo 

skuteczny. 

Ostatnia propozycja, dotycząca zachęcania osób w wieku co najmniej 60 lat do 

pozostania na rynku pracy w celu przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszym 

pokoleniom, spotkała się z większą róŜnicą zdań. Choć środek ten zyskał aprobatę 

większości respondentów (59% osób ocenia go jako skuteczny, w tym 23% osób uwaŜa 

go za bardzo skuteczny), odrzuciła go ponad jedna trzecia osób (37% osób jest zdania, 

Ŝe nie byłby on skuteczny, w tym 13% osób sądzi, Ŝe w ogóle nie byłby on skuteczny). 
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RóŜnice pomiędzy państwami członkowskimi 

 
Zanim przejdziemy do analizy róŜnic pomiędzy państwami członkowskimi, naleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe trzeci środek zyskał większe poparcie w krajach, które przystąpiły przed 

2004 r. (63%), niŜ w krajach, które przystąpiły w 2004 r. i 2007 r. (51%). W odniesieniu 

do dwóch pierwszych propozycji nie zauwaŜono istotnych róŜnic.  

 

- Propozycja zachęcania do tworzenia miejsc pracy dla osób młodych w obszarze 

opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi została bardzo dobrze przyjęta 

we wszystkich państwach członkowskich, uzyskując poparcie od 76% do 95% 

osób. W ośmiu krajach środek ten jako bardzo skuteczny ocenia ponad połowa 

respondentów: w Słowenii (63%), Hiszpanii (60%), Bułgarii (58%), na Cyprze 

(58%), na Malcie (55%), w Rumunii (55%), Niemczech (53%) i Luksemburgu 

(52%).  

 

Środek zapewniający Europejczykom w kaŜdym wieku równy dostęp do rynku 

pracy i szkoleń takŜe został przyjęty z zadowoleniem we wszystkich państwach 

członkowskich, uzyskując poparcie od 73% do 93% osób. Największe poparcie 

wyraŜono w Hiszpanii (93%), Bułgarii (89%) i na Malcie (89%), gdzie środek ten 

jako bardzo skuteczny ocenia ponad połowa respondentów (54%, 55% i 51%), 

oraz na Słowacji (91%). Środek ten równieŜ bardzo przychylnie oceniła Belgia, 

Estonia i Francja (87% ocen pozytywnych). 

 

- Ostatni środek, mający na celu zachęcanie osób w wieku co najmniej 60 lat do 

pozostania na rynku pracy w celu przekazywania wiedzy i doświadczenia 

młodszym pokoleniom, bardziej podzielił respondentów. Pomiędzy najbardziej 

przychylnym a najbardziej niechętnym krajem występuje róŜnica 43 punktów 

procentowych. Za środkiem tym szczególnie opowiada się Holandia (76%), Dania 

(75%), Estonia (70%) i Szwecja (70%).  

Z kolei w trzech państwach członkowskich poparcie ledwo przekracza jedną trzecią 

respondentów: w Słowenii (37%), na Węgrzech (34%) i na Cyprze (33%). W 

krajach tych około jedna czwarta respondentów twierdzi, Ŝe propozycja ta w ogóle 

nie byłaby skuteczna.  

 

Analiza społeczno-demograficzna 

 

Analiza zmiennych społeczno-demograficznych ujawnia bardzo niewiele róŜnic w 

odniesieniu do dwóch pierwszych środków, co do których respondenci są mniej więcej 

zgodni. W przypadku ostatniej propozycji, tj. zachęcania do pracy Europejczyków w 

wieku powyŜej 60 lat, respondenci w wieku co najmniej 55 lat częściej wyraŜali poparcie 

(64%) niŜ osoby młode (58% osób w wieku 15–24 lat), zaś osoby na stanowiskach 

kierowniczych częściej wyraŜały poparcie (66%) niŜ pracownicy fizyczni (54%). 
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WNIOSKI 
 

Specjalne badanie Eurobarometru, przeprowadzone w dniach 13 kwietnia–2 maja 

2011 r., pozwala nam podsumować zaangaŜowanie i oczekiwania obywateli UE w 

odniesieniu do dwóch kwestii naleŜących obecnie do najwaŜniejszych spraw europejskich: 

wolontariatu w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu w 2011 r. oraz solidarności 

międzypokoleniowej w związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i 

Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 r.  

 

Główne ustalenia niniejszego badania są następujące: 

 

- Blisko jedna czwarta obywateli UE regularnie lub okazjonalnie angaŜuje się w 

działalność wolontariacką. 

 

- Działalność wolontariacka większości obywateli UE nadal odbywa się w klubach 

sportowych, stowarzyszeniach kulturalnych i artystycznych oraz organizacjach 

charytatywnych. W zaleŜności od kraju większa działalność wolontariacka dotyczy 

stowarzyszeń społeczności lokalnych i organizacji religijnych.  

 

- Zdaniem obywateli UE wolontariat odgrywa waŜną rolę w wielu dziedzinach, przy 

czym pierwsze miejsce wciąŜ zajmuje solidarność i pomoc humanitarna (37%). 

Od 2010 r. znacznie wzrosło znaczenie opieki zdrowotnej (32%, +8), edukacji 

(22%, +8) i środowiska (22%, +6), co wskazuje, Ŝe wolontariusze przywiązują 

wagę do kwestii wpływających na Ŝycie codzienne większości obywateli UE.  

 

- W kwestii opracowania ram działalności wolontariackiej obywatele UE są 

podzieleni: 47% osób popiera opracowanie europejskiej karty wolontariusza 

wspólnie przez państwa członkowskie i Unię Europejską, podczas gdy 45% osób 

wolałoby, aby kaŜdy z krajów ustanowił ramy krajowe. Występuje spora róŜnica 

zdań pomiędzy państwami członkowskimi, choć rozbieŜności nie wydają się 

związane ze stopniem doświadczenia lub aktywności w wolontariacie. 
 

- Spośród trzech przewidywanych środków wspierających solidarność 

międzypokoleniową dwa uwaŜane są za skuteczne przez zdecydowaną większość 

obywateli UE: zachęcanie do tworzenia miejsc pracy dla osób młodych w obszarze 

opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (89%) oraz zapewnianie 

Europejczykom w kaŜdym wieku równego dostępu do rynku pracy i szkoleń 

(83%). 
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- Obywatele UE z nieco mniejszym entuzjazmem odnoszą się jednak do 

skuteczności ostatniego środka, który ma na celu utrzymanie na rynku pracy osób 

w wieku powyŜej 60 lat, tak aby mogły one przekazywać wiedzę i doświadczenie 

młodszym pokoleniom (59%). Środek ten spotyka się z bardzo róŜnymi reakcjami 

w zaleŜności od państwa członkowskiego, zyskując większe poparcie w krajach, 

które przystąpiły przed 2004 r. (63%), niŜ w krajach, które przystąpiły w 2004 r. i 

2007 r. (51%). 
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Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
W dniach 13 kwietnia–2 maja 2011 r. konsorcjum TNS Opinion & Social, utworzone pomiędzy TNS plc a 
TNS opinion, przeprowadziło falę 75.2 EUROBAROMETRU na wniosek PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 
Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji, Działu Badania Opinii Publicznej. 
 
SPECJALNY EUROBAROMETR „Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa” stanowi część fali 75.2 i 
obejmuje populację mającą obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, mieszkającą w 
państwach członkowskich, będącą w wieku co najmniej 15 lat. We wszystkich krajach dobór próby 
podstawowej miał charakter wielostopniowy i losowy (probabilistyczny). W kaŜdym kraju wylosowano 
szereg punktów doboru próby o prawdopodobieństwie proporcjonalnym do liczby ludności (w celu 
uwzględnienia całej powierzchni kraju) i gęstości zaludnienia.  
 
W tym celu punkty doboru próby wylosowano systematycznie z kaŜdej z „regionalnych jednostek 
administracyjnych”, po podziale na warstwy według pojedynczej jednostki i typu obszaru. Punkty 
doboru próby obejmują więc całe terytorium badanych krajów zgodnie z podziałem NUTS II 
EUROSTATU (lub równowaŜnym) w oparciu o rozmieszczenie mieszkańców mających dane 
obywatelstwo na obszarach wielkomiejskich, miejskich i wiejskich. W kaŜdym z wybranych punktów 
doboru próby losowo wybrano adres startowy. Dalsze adresy (kaŜdy n-ty adres) wybrano przy uŜyciu 
standardowej procedury „ustalonej ścieŜki”, poczynając od początkowego adresu. W kaŜdym 
gospodarstwie domowym respondenta wybrano losowo (zgodnie z zasadą „najbliŜszej daty urodzin”). 
Wszystkie wywiady przeprowadzono osobiście w domu respondenta w danym języku narodowym. 
Odnośnie do wprowadzania danych zastosowano CAPI (ang. Computer-Assisted Personal Interview) w 
tych krajach, w których technika ta jest dostępna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLAMENT EUROPEJSKI 
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SKRÓTY KRAJE OŚRODKI 
LICZBA  

WYWIADÓW 
DATY BADAŃ TERENOWYCH 

 

LICZBA 
LUDNOŚCI 

15+ 

BE Belgia TNS Dimarso 1 058 15.04.2011 3.05.2011 8 939 546 
BG Bułgaria TNS BBSS 1 003 15.04.2011 26.04.2011 6 537 510 
CZ Czechy TNS Aisa 1 000 16.04.2011 29.04.2011 9 012 443 
DK Dania TNS Gallup DK 1 027 15.04.2011 3.05.2011 4 561 264 
DE Niemcy TNS Infratest 1 588 15.04.2011 1.05.2011 64 409 146 
EE Estonia Emor 1 001 16.04.2011 1.05.2011 945 733 
IE Irlandia Ipsos MRBI 1 016 14.04.2011 28.04.2011 3 522 000 
EL Grecja TNS ICAP 1 000 14.04.2011 1.05.2011 8 693 566 
ES Hiszpania TNS Demoscopia 1 006 15.04.2011 3.05.2011 39 035 867 
FR Francja TNS Sofres 1 033 15.04.2011 2.05.2011 47 756 439 
IT Włochy TNS Infratest 1 034 18.04.2011 2.05.2011 51 862 391 
CY Cypr Synovate 502 13.04.2011 2.05.2011 660 400 
LV Łotwa TNS Latvia 1 007 16.04.2011 1.05.2011 1 447 866 
LT Litwa TNS Gallup Lithuania 1 029 16.04.2011 1.05.2011 2 829 740 
LU Luksemburg TNS ILReS 503 14.04.2011 30.04.2011 404 907 
HU Węgry TNS Hungary 1 022 16.04.2011 1.05.2011 8 320 614 
MT Malta MISCO 500 15.04.2011 29.04.2011 335 476 
NL Holandia TNS NIPO 1 034 15.04.2011 2.05.2011 13 371 980 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1 008 15.04.2011 1.05.2011 7 009 827 
PL Polska TNS OBOP 1 000 14.04.2011 4.05.2011 32 413 735 
PT Portugalia TNS EUROTESTE 1 026 16.04.2011 3.05.2011 8 080 915 
RO Rumunia TNS CSOP 1 052 15.04.2011 27.04.2011 18 246 731 
SI Słowenia RM PLUS 1 017 15.04.2011 1.05.2011 1 759 701 
SK Słowacja TNS Slovakia 1 047 14.04.2011 1.05.2011 4 549 955 
FI Finlandia TNS Gallup Oy 990 13.04.2011 8.05.2011 4 440 004 
SE Szwecja TNS GALLUP 1 005 16.04.2011 1.05.2011 7 791 240 
UK Wielka Brytania TNS UK 1 317 16.04.2011 1.05.2011 51 848 010 

UE27 OGÓŁEM   26 825 13.04.2011 8.05.2011 408 787 006 

    

PARLAMENT EUROPEJSKI 
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W przypadku kaŜdego kraju dokonano porównania pomiędzy próbą a ogółem ludności. Opis ogółu ludności pochodził z danych ludnościowych EUROSTATU lub krajowych 
urzędów statystycznych. We wszystkich krajach przeprowadzono procedurę waŜenia próby, stosując wagi zgodnie z rozkładami brzegowymi i łącznymi, przy uwzględnieniu 
wspomnianego opisu ogółu ludności. We wszystkich krajach do procedury iteracji wprowadzono płeć, wiek, region i wielkość miejscowości. Na potrzeby waŜenia 
międzynarodowego (tj. średnich dla UE) TNS Opinion & Social stosuje oficjalne dane liczbowe dostarczane przez EUROSTAT lub krajowe urzędy statystyczne. Łączna 
statystyka ludności stanowiąca dane wejściowe w procedurze po waŜeniu dostępna jest powyŜej. 
 
Przypomina się czytelnikom, Ŝe wyniki badania są szacunkami, których dokładność zaleŜy od wielkości próby i zaobserwowanej wartości procentowej. W przypadku prób 
obejmujących około 1000 wywiadów faktyczne wartości procentowe mieszczą się w następujących przedziałach ufności: 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Zaobserwowane 
wartości procentowe 

10% lub 90% 20% lub 80% 30% lub 70% 40% lub 60% 50% 

Przedziały ufności ± 1,9 punktu ± 2,5 punktu ± 2,7 punktu ± 3,0 punktu ± 3,1 punktu 
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