
Program rozwoju i promocji wolontariatu w Gminie Kowala na 2014 rok   

I. Podstawa prawna  

 

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

/Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873 - tekst jednolity ze zmianami / 

2. Ustawa o pomocy społecznej z  dnia  12 marca  2004r. /Dz.U. z 2013r. poz. 182 - tekst 

jednolity ze zmianami /. 

II. Charakterystyka zadania publicznego - wolontariatu w Gminie Kowala oraz opis 

potrzeb wskazujących na konieczność jego wykonania  

 Wolontariusze skupieni w Centrach lub Klubach wolontariatu pomagają osobom 

niepełnosprawnym, samotnym, uczestniczą w edukacji dzieci i młodzieży, wspierają 

bezrobotnych  i bezdomnych. Czynią to zarówno pomagając osobom indywidualnym, jak 

i współpracując z organizacjami i instytucjami. Proponowane w projekcie działania 

wyposażają bezpośrednich adresatów programu w umiejętności i narzędzia niezbędne 

w świadczeniu bezpośredniej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Osoby bezpośrednio wspierane otrzymują pomoc na zasadzie pomocniczości, która nakazuje, 

że osoba potrzebująca pomocy powinna ją otrzymać w jej najbliższym otoczeniu. Realizacja 

programu od 2011 roku stworzyła fundament do powołania Centrum Wolontariatu w 2013 

roku. Stanowi ono dla potrzebujących grup odbiorców swoiste Centrum Informacji 

i Wsparcia. 

 Historia działalności wolontariackiej w gminie Kowala sięga roku 2009. W sierpniu 

2009 roku powstał Klub Wolontariusza przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Kowali. Jego kontynuacją od 11 września 2013 roku jest Centrum Wolontariatu, które jest 

członkiem ogólnopolskiej sieci wolontariatów w Polsce przy Stowarzyszeniu Centrum 

Wolontariatu. Jest to pierwsza formalna grupa wolontariuszy na terenie gminy. Aktualnie jest 

155 wolontariuszy (19 dorosłych wolontariuszy, 44 wolontariuszy PG w Parznicach, 17 

wolontariuszy PSP w Bardzicach, 16 wolontariuszy PSP w Mazowszanach,  12 wolontariuszy 

PSP w Młodocinie Mniejszym, 27 wolontariuszy  PSP w Kowali, 20 wolontariuszy  PSP 

w Kończycach- Kolonii) skupionych wokół Centrum. 

 Z obserwacji i statystyk prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kowali wynika, że wzrasta liczba osób, zróżnicowanych wiekowo a potrzebujących 

wsparcia, rozmowy z drugim człowiekiem. Dlaczego też dostrzega się potrzebę promowania 

działalności wolontariatu na terenie Gminy, aby zwiększyć liczbę wolontariuszy przy 

istniejącym GOPS w Kowali - Centrum Wolontariatu i usprawnić jego pracę oraz zaszczepić 

ideę wolontariatu wśród różnych grup społecznych  na rzecz wspólnoty lokalnej. Zawiązując 

współpracę z Publicznym Gimnazjum w Parznicach i wszystkimi szkołami podstawowymi 

z terenu gminy. Chcemy rozbudzać idee wolontariatu wśród młodzieży, co na bieżąco będzie 

zwiększać zaangażowanie środowiska szkolnego w działalność społeczną. Wolontariat może 

być lekarstwem dla osób starszych, którzy cierpią z powodu choroby, osamotnienia i często są 

klientami OPS, nie dostrzegają sensu życia, zagubieni we współczesności. Niemniej jednak 

w wolontariacie można także dostrzec alternatywę na lepsze jutro poprzez możliwość 

aktywnego zagospodarowania wolnego czasu pomagając innym, a tym samym przyczynić się 



do budowy społeczeństwa otwartego na innych. Od sierpnia 2009 roku  wolontariusze 

skupieni w Centrum Wolontariatu przy GOPS w Kowali udzielili indywidualnej pomocy 80 

osobom, co przekłada się na 915 godzin pracy. Natomiast w działaniach akcyjnych wzięło 

udział 89 wolontariuszy, z pomocy których skorzystało 129 rodzin.  

 Oferta Programu rozwoju i promocji wolontariatu w Gminie Kowala skierowana jest 

do wolontariuszy chcących pracować we wszystkich obszarach życia społecznego 

a szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, edukacji, sportu. 

III. Adresaci programu 

Bezpośredni adresaci 

Program adresowany jest do wolontariuszy działających w Centrum Wolontariatu przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali. Aktualnie Centrum Wolontariatu liczy 155 

wolontariuszy (19 dorosłych wolontariuszy, 44 wolontariuszy PG w Parznicach, 17 

wolontariuszy PSP w Bardzicach, 16 wolontariuszy PSP w Mazowszanach,  12 wolontariuszy 

PSP w Młodocinie Mniejszym, 27 wolontariuszy  PSP w Kowali, 20 wolontariuszy  PSP 

w Kończycach- Kolonii). Bardzo ważnym jest stwarzanie możliwości kształcenia młodych 

ludzi z zakresu idei wolontariatu, aby mogli lepiej zrozumieć to, co się wokół nich dzieje i po 

to, aby mogli angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne.  

Pośredni adresaci  

Placówki publiczne (instytucje, placówki publiczne i organizacje pozarządowe) 

zainteresowane współpracą z wolontariuszami i osoby indywidualne oczekujące pomocy ze 

strony wolontariuszy, media lokalne. 

IV. Czas trwania programu: marzec – grudzień 2014 rok 

V. Zakładane cele programu  

Cel główny – krzewienie i promocja idei wolontariatu na terenie Gminy Kowala poprzez 

aktywizację społeczności lokalnej w różnym wieku. 

Cele szczegółowe: 

1. Wzrost aktywności społecznej i empatii wśród wolontariuszy skupionych wokół  Centrum 

Wolontariatu. 

2. Zwiększenie liczby wolontariuszy pomagających mieszkańcom. 

3. Zwiększenie zainteresowania wolontariuszy potrzebami lokalnej społeczności znajdującej 

się w trudnej sytuacji społecznej. 

4. Kształtowanie  postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby  środowiska lokalnego. 

5. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat wolontariatu. 

6. Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu usług świadczonych przez wolontariuszy 

skupionych w Centrum Wolontariatu. 

7. Kreowanie roli ośrodka pomocy społecznej i szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

poprzez włączanie członków Centrum Wolontariatu w życie szkoły i środowiska 

lokalnego 



VI. Działania realizowane przez Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Kowali 

 

Lp Zadanie Sposób realizacji Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

1. Organizowanie spotkań członków 

Centrum Wolontariatu  

o charakterze integracyjnym  

i roboczym 

-omawianie bieżących 

spraw Centrum, 

organizowanie spotkań 

edukacyjnych  

i integracyjnych 

Średnio raz , 

dwa na 

miesiąc                   

koordynator 

2. Promocja wolontariatu -aktualizacja tablicy inf., 

strony internetowej, 

na bieżąco 

 

koordynator 

3. Kontynuacja  współpracy 

ze Stowarzyszeniem 

Wspierania Rozwoju 

Gminy Kowala 

-dostarczanie 

podstawowych 

artykułów spożywczych 

dla najuboższych rodzin 

z terenu Gminy Kowala 

Od VI.14r 

 

Koordynator, 

wolontariusze 

4. Kontynuacja  współpracy 

 z Punktem Konsultacyjno-

Informacyjnym dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych od alkoholu i 

przemocy 

-konsultacje grupowe i 

indywidualne z 

trzeźwymi 

alkoholikami, 

-wsparcie 

psychologiczne 

dwa razy  w 

miesiącu 

 

raz                 

w miesiącu  

Koordynator, 

pracownik 

socjalny 

5. Prowadzenie Punktu Wydawania 

Odzieży 

 

 

- pozyskiwanie 

odzieży, 

tekstyliów oraz 

podst. sprzętów 

gosp. dom. od 

sponsorów 

- Akcja Wietrzenia Szaf 

raz  na trzy 

miesiące 

 

 

wrzesień 2014 

Koordynator, 

pracownicy 

socjalni 

6. Zorganizowanie zbiórki 

charytatywnej we współpracy  

z palcówkami oświatowymi  

z terenu Gminy Kowala  dla 

Radomskiego Schroniska dla 

zwierząt 

Zorganizowanie 

i przeprowadzenie 

zbiórki, plakaty 

informacyjne 

Marzec 2014 Koordynator, 

przedstawiciel PG                          

w Parznicach, 

przedstawiciele 

szkolnych kół 

wolontariatu przy 

PSP 

7. Zorganizowanie grila 

dla wolontariuszy 

Spotkanie integracyjne W okresie od 

czerwca do 

września 

2014 

Koordynator, 

przedstawiciel PG                          

w Parznicach 

8. Zorganizowanie wyjazdu 

”Nagradzamy aktywnych” jakie 

formy nagrody dla aktywnych 

społecznie – wolontariuszy oraz 

„tęgich głów” – uczniów z 

najlepszymi wynikami w nauce ze 

szkół podstawowych i 

gimnazjum. 

Wyjazd do Kapkaz Czerwiec 

2014 

Koordynator, 

przedstawiciel PG                           

w Parznicach 



9. Współpraca w zakresie 

wolontariatu z PG w Parznicach 

i Publicznymi Szkołami 

Podstawowymi z terenu Gminy 

Kowala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-spotkania koordynatora 

w szkołach publicznych 

z terenu Gminy, 

-propagowanie 

wolontariatu wśród 

młodzieży, 

pozyskiwanie nowych 

wolontariuszy 

-Świąteczne akcje 

charytatywne: 

-zbiórka pieniężna 

i rzeczowa, 

-wytypowanie rodzin 

potrzebujących   -

rozwożenie paczek 

 

marzec- 

grudzień 

2014 r. 

Koordynator, 

przedstawiciel PG                         

w Parznicach 

10. Zorganizowanie wyjazdu do 

Aresztu Śledczego w Radomiu 

przejazd Listopad 

2014 

Koordynator, 

przedstawiciel PG  

w Parznicach 

11. Kontynuowanie współpracy z 

Radomskim Bankiem Żywności z 

siedzibą w Radomiu przy ul. 

Limanowskiego 134 

ogólnopolska akcja 

przedświątecznej zbiórki 

art. spożywczych 

w sklepach naszej 

Gminy 

kwiecień, 

grudzień 

2014 r. 

Koordynator, 

wolontariusze 

12. Organizacja Gminnego Dnia  

Wolontariusza 

Zorganizowanie 

uroczystości-

poczęstunek, występ 

artystyczny, dyplomy, 

upominki 

 

Grudzień 

2014 

Koordynator, 

przedstawiciel PG  

w Parznicach 

13. Współpraca z Polskim 

Towarzystwem Stwardnienia 

Rozsianego  z siedzibą w 

Radomiu przy ul. Osiedlowej 

38m.14 

Pomoc 

 w rozprowadzeniu 

cegiełek na potrzeby 

PTSR 

Sierpień – 

wrzesień 

2014 r. 

koordynator, 

pracownik 

socjalny 

14. Spotkanie edukacyjne dla 

wolontariuszy 

warsztat edukacyjny  

z zakresu doskonalenia 

wiedzy o działalności 

wolontariackiej 

Październik 

2014 

koordynator 

15. Współorganizowanie Sztafety z 

okazji Dnia Niepodległości 

Przygotowanie  

i oplakatowanie trasy 

biegu, zaproszenie do 

udziału Szkolne Koła 

Wolontariatu 

przygotowanie 

Listopad 

2014 

Koordynator, 

przedstawiciel PG 

w Parznicach 



poczęstunku 

16. 

 

 

Współorganizowanie 

„Dnia Czyściocha” na terenie 

Kowali 

Przygotowanie haseł 

przewodnich akcji, 

zaproszenie do udziału 

Szkolne Koła 

Wolontariatu 

Kwiecień 

2014 

Koordynator, 

przedstawiciel PG 

w Parznicach 

17. 

 

Współpraca partnerska ze 

Stowarzyszeniem ,,Centrum 

Wolontariatu”, ul. Nowolipki 9b 

w Warszawie przy realizacji 

projektu Wolontariat – szansa dla 

integracji 

-Współprowadzenie 

konferencji otwierającej, 

-przygotowanie wizyty 

studyjnej, 

- wkład merytoryczny w 

pracę nad tworzeniem 

podręcznika dla 

aktualizacją podręcznika 

dla wolontariuszy OPS 

Kwiecień 

2014-styczeń 

2015r 

Koordynator, 

wolontariusze, 

pracownicy 

socjalni 

18. Prowadzenie, zaangażowanie 

wolontariatu indywidualnego 

- pomoc na rzecz osób 

starszym, samotnym,  

chorym, 

niepełnosprawnym, w 

tym dzieciom, 

(m.in.Akcja urodziny z 

Klaunem) 

-pomoc w czytaniu 

i pisaniu osobom 

starszym 

i niedowidzącym, -

organizacja czasu 

wolnego, 

 -pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych                

-dotrzymywanie 

towarzystwa, pomoc 

osobom starszym, 

samotnym 

-dyżury w Świetlicy 

,,Szansa”- 

organizowanie zajęć dla 

młodzieży 

marzec-

grudzień 

2014r. 

Koordynator, 

wolontariusze 

 

 

 

 



VII. Pożądane rezultaty programu 

Lp. Rezultaty Wskaźnik sukcesu 

1. Współpraca partnerska ze Stowarzyszeniem 

,,Centrum Wolontariatu”, ul. Nowolipki 9b  

w Warszawie przy realizacji projektu Wolontariat – 

szansa dla integracji 

Porozumienia partnerskie – 

dokument oraz Deklaracja 

Partnerska 

2. Spotkanie w Areszcie Śledczym w Radomiu Faktura kosztów przejazdu 

na trasie Kowala-Radom-

Kowala, zdjęcia 

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy 

Kowala 

Karty rodzin objętych 

pomocą żywnościową, 

umowa partnerstwa -1 

4. 

 

 Współpraca z Radomskim Bankiem Żywności Umowa o współpracy- 2 

5. 

 

Święto Dnia Wolontariusza Zdjęcia 

6. 

 

Spotkanie integracyjne – grill  Zdjęcia 

8. 

 

Sztafeta z okazji Dnia Niepodległości Zdjęcia 

9. 

 

Akcja „Dzień Czyściocha” Zdjęcia 

10. Systematyczne spotkania  członków Centrum 

Wolontariatu 

Lista obecności, liczba 

spotkań 

11. Zwiększenie poczucia przynależności  u 

wolontariuszy do Centrum 

Wywiady indywidualne  

z wolontariuszami 

 

 

VIII. Zagrożenia i bariery 

1. Brak znajomości nowych regulacji prawnych.  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonuje już od kilku lat 

jednak wciąż potrzeba rzetelnej i szczegółowej wiedzy o tym akcie. O ile w organizacjach 

pozarządowych kwestia współpracy z wolontariuszami nie budzi wątpliwości o tyle dla 

instytucji publicznych jest to ciągle sprawa wymagająca odpowiednich informacji prawnych. 

2. Ograniczony dostęp do informacji. 

Wiele osób chcących zostać wolontariuszami, w szczególnie małych miejscowościach, nie 

wie gdzie można się zgłosić, aby pomagać. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe 

nie prowadza w wystarczającym stopniu systematycznej rekrutacji wolontariuszy, a badania 

przeprowadzone przez Centrum Wolontariatu w Warszawie, Stowarzyszenie KLON/JAWOR 

oraz firmę SMG/KRC wynika, że prawie 60 % badanych twierdzi, iż nie są wolontariuszami, 



ponieważ nikt ich o to nie poprosił. Na wsiach i w miejscowościach do 50 tyś mieszkańców 

do wolontariatu przyznaje się odpowiednio 9,3% i 10,5%. 

IX. Szansa dla Programu 

Szanse dla rozwoju idei wolontariatu w gminie Kowala są środki zewnętrzne i umiejętności 

wnioskowania o te środki, czy to z zasobów fundacji w postaci grantów i dotacji środków 

publicznych, czy też ze środków unijnych. 

 

X. Monitoring 

Podczas realizacji zadań na bieżąco będą konfrontowane, wyniki i otrzymywane rezultaty 

z założeniami programowymi. 

Bieżący monitoring pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia zagrożeń 

w realizacji zaplanowanych zadań. 

Ocena ostateczna programu dokonana będzie po jego zakończeniu tj. w styczniu 2015 roku.  

Sporządzona będzie ona w oparciu o rozmowy przeprowadzane z:  

- wolontariuszami – jako dawcami 

-osobami otrzymującymi pomoc – jako biorcami 

- koordynatorem wolontariatu z PG w Parznicach  

- koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu 

XI. Możliwość kontynuacji programu 

W przypadku zainteresowania wśród wolontariuszy proponowaną formą aktywizacji na rzecz 

społeczeństwa program będzie realizowany w kolejnych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. Preliminarz wydatków Programu rozwoju i promocji wolontariatu 

w gminie Kowala w 2014r. 

 

 

Lp 
Zadanie Rodzaj kosztów 

Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy  

Koszt 

całkowity 

1. Wyjazd do Aresztu 

Śledczego w Radomiu 

 

Koszt przejazdu na 

trasie Kowala-

Radom-Radom-

Kowala 

1 320 320 

2. Promocja Zakup materiałów 1 500 500 

3. Spotkanie 

integracyjne-grill dla 

48 wolontariuszy  

Kiełbasa, chleb, 

napój 

48 10 480 

4. Wyjazd ,,Nagradzamy 

aktywnych”- tęgie 

głowy z gimnazjum+ 

szkoły podstawowe+ 

wolontariusze+  

opiekunowie 

 

Koszt przejazdu na 

trasie Kowala-

Kapkazy–Kowala,  

  Zakwaterowanie 

wyżywienie 

1 

 

22 

22 

500 

 

120 

30 

500 

 

2640 

660 

 

5. Dzień Wolontariusza 

dla ok. 50 osób/w tym 

wolontariusze + 

zaproszeni goście/ 

-gadżety, dyplomy, 

- poczęstunek 

-występ artystyczny 

150 

50 

1 

10 

10 

500 

500 

500 

300 

6. Spotkanie edukacyjne koszt prelekcji dot. 

idei wolontariatu 

1 350 350 

7. Sztafeta z okazji Dnia 

Niepodległości 

Zakup poczęstunku 1 200 200 

8. Wizyta studyjna Wykonanie 

dekoracji 

1 400 400 

9. Delegacje 

wolontariuszy 

Dojazd 

wolontariusza do 

rodziny 

10 90 900 

RAZEM 8250,00 zł 

 


