
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU 

I PROMOCJI WOLONTARIATU W GMINIE KOWALA ZA 2013 ROK 

 
W okresie od marca do grudnia 2013 roku realizowany był przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kowali Program rozwoju i promocji wolontariatu w Gminie Kowala.  

Głównymi adresatami Programu było 156 wolontariuszy (20 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 Klubu 

Wolontariusza przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali od sierpnia 2009 roku, 

natomiast od 11 września 2013 roku przy Centrum Wolontariatu. Program miał za zadanie 

poprawić jakość pracy świadczonej przez wolontariuszy w różnym wieku oraz wskazać 

możliwości rozwoju w kierunku krzewienia idei wolontariatu. 

Cel główny:  

 krzewienie i promocja idei wolontariatu na terenie Gminy Kowala poprzez aktywizację 

społeczności lokalnej w różnym wieku. 

Cele szczegółowe: 

 wzrost aktywności społecznej i empatii wśród wolontariuszy tworzących Klub 

Wolontariusza, 

 zwiększenie liczby wolontariuszy pomagających mieszkańcom, 

 zwiększenie zainteresowania wolontariuszy potrzebami lokalnej społeczności 

znajdującej się w trudnej sytuacji społecznej, 

 kształtowanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby środowiska lokalnego, 

 podnoszenie poziomu wiedzy na temat wolontariatu, 

 podniesienie jakości i zwiększenie zakresu usług świadczonych przez Klub, 

 kreowanie roli ośrodka pomocy społecznej i szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

poprzez włączanie członków Klubu Wolontariusza w życie szkoły i środowiska 

lokalnego. 

 

 

Zrealizowane działania w ramach Programu 

1. Comiesięczne spotkania członków Klubu Wolontariusza w siedzibie GOPS w Kowali 

celem omawiania bieżących spraw. 

2. Regularna promocja wolontariatu poprzez aktualizację tablicy informacyjnej, strony 

internetowej, rozprowadzanie ulotek. 

3. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Kowala 

w zakresie dostarczanie podstawowych art. spożywczych dla 604 najuboższych osób – 

począwszy od kwietnia do grudnia 2013 roku, średnio co 1,5 miesiąca. 

4. Kontynuacja współpracy z Punktem Konsultacyjno- Informacyjnym dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i przemocy- konsultacje grupowe 

i indywidualne z trzeźwymi alkoholikami (wolontariuszami) . W okresie od marca do 

wrześnie 2013 roku z systematycznego, grupowego wsparcia AA skorzystało średnio 

10 osób miesięcznie.  

5. Prowadzenie Punktu Wydawania Odzieży. Odzież, obuwie oraz drobny sprzęt 

gospodarstwa domowego dostarczają indywidualne osoby z Kowali i Radomia oraz 

zaprzyjaźnione sklepy z tanią odzieżą z Radomia. Z powyższej formy pomocy 

korzystało średnio miesięcznie 22 osoby, nie tylko klienci Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kowali. W okresie od 23 do 27 września zorganizowano 

Tydzień Wietrzenia Szaf, podczas którego można było zasilić Punkt. 



6. Zorganizowanie charytatywnej zbiórki w formie używanej odzieży dla Radomskiego 

Schroniska dla Zwierząt– marzec 2013 rok. 

7. Zorganizowanie w czerwcu 2013 roku wyjazdu ”Nagradzamy aktywnych” jako formy 

nagrody dla aktywnych społecznie– wolontariuszy oraz „tęgich głów”– uczniów 

z najlepszymi wynikami w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjum. Głównym 

celem podróży była Huta Szkła, Huta Stara, Krajno. W wyjeździe wzięło udział 23 

uczestników (uczniowie szkół oraz wolontariusze). 

8. Powstanie Centrum Wolontariatu zrzeszającego Klub Wolontariusza i Szkolne Koła 

Młodego Wolontariusza przy wszystkich szkołach z terenu gminy Kowala– 11 

września 2013 roku. Centrum Wolontariatu zostało wpisane w Ogólnopolską Sieć 

Centrów Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

9. W ramach Partnerstwa o współpracy w zakresie wolontariatu z PG w Parznicach,  

odbyły się: 

 spotkania edukacyjne z zakresu promocji wolontariatu dla uczniów PG w Parznicach. 

Przy okazji spotkań propagowano ideę wolontariatu wśród młodzieży celem 

pozyskiwania nowych wolontariuszy i wskazywanie młodym ludziom różnych form 

angażowania się w pracę społeczną na rzecz instytucji. 

 współorganizowanie Akcji ,,Jestem św. Mikołajem”, gdzie 22 wolontariuszy włączyło 

się w zbiórkę artykułów spożywczych w sklepach oraz zbiórkę pieniędzy przy 

czterech kościołach. Podczas akcji zebrano 1.162,65 zł oraz artykuły spożywcze. 

Dzięki czemu paczki świąteczne powędrowały do dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością, wytypowanych przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum 

w Parznicach oraz przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kowali. 

10. Zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. 

Wyścigowa. W wyjeździe wzięło udział 35 uczestników ( wolontariusze 

i opiekunowie)- grudzień 2013 roku. 

11. Kontynuowanie współpracy z Radomskim Bankiem Żywności z siedzibą w Radomiu 

przy ul. Limanowskiego 134, co umożliwiło po raz kolejny włączyć się 

w ogólnopolską akcję przedświątecznej zbiórki art. spożywczych w sklepach naszej 

gminy. Do akcji w marcu i grudniu 2013 roku przyłączyło się po 13 sklepów z terenu 

gminy Kowala oraz 26 wolontariuszy. Zebrano 157,67 kg artykułów spożywczych 

w marcu, natomiast w grudniu 186,58 kg. Z powyższych artykułów zostały 

przygotowane paczki żywnościowe, które trafiły do 14 rodzin borykających się 

z trudnościami finansowymi. 

12. Zorganizowanie Gminnego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2012 r., w tym zakup 

gadżetów dla wolontariuszy w dowód uznania za bezinteresowną pomoc na rzecz 

społeczności lokalnej. Przygotowanie poczęstunku dla wolontariuszy i zaproszonych 

gości, występ artystyczny. 

13. Kontynuacja współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego 

z siedzibą w Radomiu przy ul. Osiedlowej 38m. 14 - wolontariusze rozprowadzali 

cegiełki na potrzeby PTSR– sierpień- wrzesień 2013r. 

14. Zorganizowanie warsztatu edukacyjnego z zakresu doskonalenia wiedzy 

o działalności misjonarskiej we wrześniu 2013r. prowadzonego przez siostrę Karolinę 

Frąk z Argentyny. 

15. Prowadzenie i zaangażowanie wolontariuszy w wolontariat indywidualny, tj. pomoc 

osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym w załatwianiu drobnych 

spraw, pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym, pomoc 

w załatwianiu spraw urzędowych, organizacja czasu wolnego, dotrzymywanie 



towarzystwa, pomoc przy organizowaniu czasu wolnego dzieciom na świetlicy, 

przedłużenie pracy świetlicy. 

16. Wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kowali w kwietniu 2013 roku wzięli udział w „Dniu Czyściocha” organizowanym 

przez Urząd Gminy w Kowali. Wolontariusze pomagali w utrzymaniu porządku 

i czystości na terenie Kowali. 

17. W listopadzie 2013 r. Klub Wolontariusza włączył się w Sztafetę z okazji obchodów 

Dnia Niepodległości organizowaną pod hasłem „Międzypokoleniowa Sztafeta 

Niepodległościowa. Aktywizacja – Rekreacja – Integracja” przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kowali, Urząd Gminy w Kowali oraz Stowarzyszenie 

Wspierania Rozwoju Gminy Kowala. Sztafeta była elementem ogólnopolskiej akcji 

11.11.11.11.13, w której uczestniczyło kilkadziesiąt instytucji, a inicjatorem całego 

przedsięwzięcia było Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk" 

w Gołdapi. 

18. Nie udało się zorganizować grilla integracyjnego dla wolontariuszy, w zamian środki 

przeznaczono na promocję wolontariatu w formie zakupu podkoszulek dla Młodych 

Klubów Wolontariusza przy szkołach z terenu gminy.  

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali jako korzystający podpisał 20 

porozumień wolontarystycznych. 

Natomiast w okresie od maja do grudnia 2013 roku wolontariusze udzielili 109 godz. 

indywidualnej pomocy osobom korzystającym ze stałego wsparcia wolontariusza w miejscu 

zamieszkania. Od 16 października 2013 roku Świetlica ,,Szansa” w Kowali przedłużyła 

godziny pracy 3 razy w tygodniu od środy do piątku w godz. od 16.00 do 19.00. Pracę tą 

wykonywało 6 wolontariuszy w łącznej liczbie po 48 godzin każdy wolontariusz. Zgodnie 

z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, Korzystający czyli Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kowali ma obowiązek zwrotu kosztów podróży służbowych wolontariuszom, 

którzy dojeżdżają własnym samochodem do miejsca zamieszkania odbiorcy usługi.  

Ze statystyk prowadzonych przez koordynatora wolontariatu wynika, że od marca do grudnia 

2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali wydał 47 delegacji na sumę 

832,46 zł, co miesięcznie przekłada się średnio na kwotę 83,244aa zł i są to środki własne 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Zrealizowano dodatkowe działania nie zaplanowane w Programie Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Kowala: 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali otrzymał Certyfikat Organizacji Przyjaznej 

Wolontriuszom na lata 2013 – 2014. Certyfikat przyznany przez Sieć Centrów Wolontariatu 

w Polsce. 

- W lipcu 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali wystąpił 

z wnioskiem do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” w Warszawie 

o przyznanie statusu akredytowanej organizacji EVS. Wniosek nasz dotyczył działań 

w ramach Akcji 2. – Wolontariat Europejski. We wrześniu 2013 roku GOPS w Kowali 

uzyskał status Organizacji Goszczącej, Wysyłającej, Koordynującej Wolontariatem 

Europejskim. 

 - Trzech wolontariuszy i koordynator Centrum Wolontariatu przy Gminny Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kowali w okresie od września do grudnia 2013 r. wzięło udział 

w ogólnopolskim projekcie Stowarzyszenia Wiosna „Szlachetna Paczka”. 

- W grudniu 2013 roku wolontariusze z Centrum Wolontariatu uczestniczyli w spotkaniu 

edukacyjnym dot. wolontariatu, a prowadzonym przez Prezesa Stowarzyszenia Centrum 

Wolontariatu w Warszawie Pana Dariusz Pietrowskiego. 



Ponadto z Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kowali w 2013 roku odeszła jedna wolontariuszka, która zaangażowana była w wolontariat 

indywidualny, natomiast 6 nowych wolontariuszy zasiliło  Centrum.  

W preliminarzu Programu rozwoju i promocji wolontariatu w gminie Kowala na 2013r. 

zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na realizacje poszczególnych zadań Programu. Cała kwota 

7.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań została wykorzystana. 

 

 

 


