
Мотивування та 
утримання 
волонтерів

Форум до 20-річчя Вікіпедії
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Вікімедіа залежить 
від волонтерів
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Вікімедіа залежить 
від вливання 
волонтерів
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Чи уквікі отримує чи 
втрачає активних 

редакторів?
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5

активні 
редактори (5+)

дуже активні 
редактори (100+)

 Активні редактори та дуже активні редактори уквікі *в Україні*



Як ми можемо 
привабити (більше) 

волонтерів?
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Звідки волонтери 
приходять?
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Звідки прийшли ви?
Що вас мотивує?
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● ...

Результати опитування
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● Дати моїй мовній спільноті доступ до інформації
● Використання моїх знань на благо інших
● Практикування моїх знань/умінь через письмо
● ВРЯТУВАТИ СВІТ: надання інформації про теми, 

важливі для майбутнього людства (війни, 
міжлюдські відносини, охорона природи, 
енергозбереження тощо)

● Запросили дописувати

Деякі мотивації волонтерів
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● Мовна гордість
○ «Як так може бути, що цього немає нашою 

мовою?!»
○ «Як так може бути, що у нас менше статей, ніж 

X мовою?»
● Збереження мови
● Натхнення роботою інших
● Кампанії

Деякі мотивації волонтерів

11



● Одержимість: «НЕНАВИДЖУ ЧЕРВОНІ ПОСИЛАННЯ!»
● «хтось неправий в інтернеті!»
● Відчуття відповідальності/власності
● Заохочує, коли інші розвивають мою працю
● Радість від компетентної роботи
● Сила звички
● Відчуття першопрохідництва, основоположництва

Деякі мотивації волонтерів
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http://xkcd.com/386/


Гаразд, але як нам 
знайти цих людей?
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1. Волонтери приходять до нас увесь час!  Нам лише 
треба не відганяти їх. (тих, що з добрими намірами)

2. Outreach: проактивно пропонувати волонтерство (в 
ідеалі, за кілька сесій і/або вузькій аудиторії)

3. Захищати від вигорання: втрачати менше волонтерів.

Накопичення волонтерів
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1. Утримання нових 
волонтерів
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● Розрізняйте новачків з добрими і з поганими намірами. 
Зазвичай, ми доволі непогано відхиляємо новачків з 
поганими намірами, але можемо покращити прийняття 
тих, що з добрими.
○ Памʼятайте: не кожна людина може бути мотивована 

робити вікімедійну роботу. Модель працює не для всіх.
● Різні мотивації вимагають різного введення в справи 

(див. також [[m:101]])
● Допоможіть перспективним новачкам справитися з 

перешкодами

Як утримати новачків
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https://meta.wikimedia.org/wiki/101_ways_to_contribute_to_Wikimedia


● визнання ==> мотивація
○ Визначайте перспективних новачків і дякуйте 

їм за добру роботу! (напр. Використовуючи 
запити Quarry)

○ Також хваліть «старичків», «технарів», …
○ Схвалення поза вікі (плюшки, сувеніри, …)

Як утримати новачків
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https://quarry.wmflabs.org


● Кнопка подяки
○ Статистика показує, що люди, яким дякують, 

більш активні
○ Дякуйте комусь щодня!

Визнання у вікі [1/2]
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Результати опитування



Квіз: 
Хто входить 

до 10 найактивніших 
дякувальників в 

українській Вікіпедії у 
2021?
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Запит Quarry:
https://quarry.wmflabs.org/query/57824 21

Користувач                                                                                              Кількість дій



Квіз: 
Хто входить 

до 10 найчастіших 
отримувачів подяк в 

українській Вікіпедії у 
2021?
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Запит Quarry:
https://quarry.wmflabs.org/query/57825 23

Користувач                                                                       Кількість дій



● Медалі, вікіордени тощо
○ Їхня цінність пропорційна до вашої поваги 

щодо людини, яка вас нагородила
● Проєкти похвали

○ Вікізгущівка! (поза вікі, за внесок у вікі)
○ Інші приклади?

● Визнання у вікі — це безкоштовний дуже цінний 
спосіб мотивувати волонтерів!

Визнання у вікі [2/2]
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● Намагайтесь влаштовувати повторювані 
активності з низьким порогом входу
○ напр. фотопрогулянка, робіння і завантаження 

світлин у Вікісховище з обговоренням свободи 
панорами

○ повторювані/регулярні — вікізустрічі, 
Вікічетвер

● Дозволяє залучати одразу, коли виник інтерес 
(напр. «наша наступна фотопрогулянка через сім 
днів!» (а не сім місяців)                             .

Заохочення новачків поза вікі
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https://commons.wikimedia.org/wiki/COM:FOP
https://commons.wikimedia.org/wiki/COM:FOP


● Зважаючи на різноманіття волонтерів (інтереси, 
можливості, мотивації), не всі можуть чи хочуть писати 
статті (чи патрулювати, чи вичитувати…)

● Будьте відкриті до нових ідей використання доброї волі
○ Але не торгуйте принципами

● Не-редактори можуть допомогти в організації заходів 
поза вікі дуже сильно; це бажано, поки активні 
редактори також залучені; інакше можуть бути 
негативні результати.

● Місцеві професіонали (юристи, бухгалтери, 
медіаексперти) можуть допомогти не редагуючи

Волонтери і союзники поза вікі
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● Опишіть у вікі, що вам треба; опишіть, чому саме X. 
Але:

● Прийміть, що не всім може бути так само цікаво 
займатися X

● Якщо ви не можете знайти достатньо волонтерів, 
може доведеться змінити план. Ідіть за енергією!

● З часом розбудовуйте більше інтересу волонтерів до 
вашого оригінального плану.

Але мені треба волонтери для X!
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● Ми відкриті для всіх, але:
● не всі будуть зацікавлені; не всі зацікавлені зможуть адаптуватися до 

наших норм; і це нормально.
● Витрачайте час на розвиток перспективних людей, не боротьбу за 

утримання людей, які відмовляються прийняти наші норми

● Намагайтеся співвідносити навички і мотивацію з 
ролями і завданнями.

● Утримувати новачків, які і так прийшли, легше, 
ніж активно приваблювати людей, які не були 
зацікавлені до того.

Ключові принципи утримання новачків
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2. Рекрутинг 
волонтерів через 

аутріч
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● Аутріч краще зрозумілий і краще задокументований, тому 
не є предметом цієї сесії. Але швидкі поради:
○ Кожен фактор мотивації з опитування може вести до власної 

стратегії роботи.
○ Одна зустріч із загальною аудиторією — це не працює.
○ Запалити інтерес легко. Підтримати новачка упродовж 

усього процесу інтеграції важко.
○ Експериментуйте! Вигадуйте. Пристосовуйте.
○ Новачки, які прийшли через аутріч, люблять ті самі речі 

(вдячність тощо)

Робота з громадськістю
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3. Зменшення 
вигорання
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Що демотивує 
волонтерів? Від чого 

вони вигорають?
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Що демотивує 
вас? Від чого ви 

вигораєте?
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Результати опитування



● Нескінченні обговорення по колу.
● Байдужість і нестача співпраці, напр. правління 

пропонує X і вони єдині, хто це робить.
● Відчуття недооціненості, сприйняття як належне. 

Нестача зворотного звʼязку.
● Критика від людей, які не допомагають / не 

працюють самі.

Ці речі демотивують 1
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● Бюрократія у «реальному житті», паперова 
робота, бухгалтерія…

● Відсутність згоди щодо ключових політик (напр. 
авторських прав)

● Адміністративна робота на контроверсійні теми 
чи з дуже конфліктними користувачами

● Відчуття людини, що її не чують, що вона не має 
голосу, не має впливу.

Ці речі демотивують 2
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● Доводиться працювати з немотивованими 
людьми, напр. студентами, які хочуть лише бали

● Повторювана праця
● Не наважуватися делегувати
● Вигорання патрулювання: більше часу йде на 

перевірки, ніж написання нових статей; 
перевантаження спамом.

Ці речі демотивують 3

37



Кожен із демотивуючих факторів можна 
розглядати як окрему проблему для роботи 
всією спільнотою. Ви можете щось 
зробити щодо кожного з них! Визначте 
найбільш поширені у своїй спільноті, і 
дійте.

Зменшення вигорання
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● Чи тут вже згадувалося про визнання?
○ Не лише у вікі; не лише особисто; напр. 

твіти, прес-релізи, інтервʼю
● Пастка делегування веде до вигорання. 

Просіть про допомогу.
● Визнайте проблеми, не тамуйте їх. 

Попросіть про допомогу, якщо треба.

Зменшення вигорання — поради 1

39



● Намагайтеся співвідносити навички і ролі; 
але також будьте гнучкими, давайте 
людям перемикатися й експериментувати.

● Що якщо у нас просто немає деяких 
навичок, і тому ми не можемо делегувати?

Зменшення вигорання — поради 2
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● не всі від природи гарні спікери, вчителі, укладачі звітів 
тощо, АЛЕ будь-хто може навчитися хоча б деякої 
компетенції, напр. публічних виступів, вирішення 
конфліктів

● робити тренінги для волонтерів важливо і цінно; ФВМ 
підтримує таку діяльність; зовнішніх тренерів можна 
запросити чи й оплатити.

● Наставництво: нехай колега-волонтер спостерігає за 
вами (і вчитиметься у вас); вчиться в інших.

Розвиток командних навичок
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● Я знаю… :)
● Це не гарантовані рецепти. Уникнення вигорання 

вимагає уваги, емпатії і терпіння.
● Якщо виклик видається неможливим, поділіть його на 

менші цілі.
○ Напр. ми не маємо достатньо волонтерів для 

освітньої програми! Але чи можемо влаштувати 
регулярну зустріч? Можемо поступово натренувати 
волонтерів на наступний рік?

Легше сказати, ніж зробити…
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● Інколи людина і роль не пасують одне одному
● Обговоріть це.  Мʼяко пошукайте способи це 

виправити. І якщо не можете, знайдіть спосіб 
змінити ролі.
○ «Синдром засновника» — екстремальний 

випадок цього
○ Те, що X — єдина людина, що зголосилася 

робити Y, не означає, що X справиться.
● Ролі і напруження працівник/волонтер

Волонтери не на своєму місці
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Як висновок…
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Робота з 
громадськістю — 

стандартний спосіб 
залучати волонтерів…
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Але великого 
покращення можна 

досягти через 
утримання 

«органічних» новачків,
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І через зменшення 
кількості і частоти 
вигорання людей.
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Обговорення 
і запитання

48



ДЯКУЮ
Будьмо на звʼязку!

asaf@wikimedia.org
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mailto:asaf@wikimedia.org

