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WSTĘP 

W 2018 roku uchwałą Rady Gminy został przyjęty Program Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. Adresatami programu są wolontariusze, którzy 

chcą pracować we wszystkich obszarach życia społecznego a w szczególności w zakresie 

pomocy społecznej, kultury, edukacji i sportu. 

Celem głównym programu jest krzewienie i promocja idei wolontariatu na terenie Gminy 

Małkinia Górna poprzez aktywizację społeczności lokalnej w różnym wieku. 

Cele szczegółowe to: 

1. Wzrost aktywności społecznej wśród osób zaangażowanych w wolontariat. 

2. Zwiększenie liczby wolontariuszy pomagających mieszkańcom. 

3. Zwiększenie zainteresowania wolontariuszy potrzebami lokalnej społeczności 

znajdującej się̨ 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 zwiększanie zakresu usług świadczonych przez wolontariuszy 

działających na terenie Gminy Małkinia Górna.  

W 2017 roku na podstawie Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia 

Górna powstało Centrum Wolontariatu, które działa przy Urzędzie Gminy w Małkini Górnej. 

Opiekę nad Centrum sprawuje koordynator, który został wyznaczony przez Wójta Gminy. 

Centrum zrzesza wolontariuszy z gminy Małkinia Górna. Wolontariuszem, może zostać każdy 

kto chce pomagać, wyraża chęć uczestniczenia w akcjach organizowanych przez Centrum oraz 

akceptuje jego regulamin. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodzica. 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 688) reguluje zasady prawne funkcjonowania wolontariatu w Polsce, definiuje 

również pojęcie wolontariusza: jest to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia 

wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. 

W 2017 roku po raz pierwszy ogłoszono konkurs „Małkińskie serca wolontariatu”. Celem 

konkursu jest wyróżnienie i publiczne uhonorowanie dwa razy do roku (w czerwcu i w 

październiku) osób, aktywnie działających na zasadzie pracy wolontariackiej, podejmujących 

działania posiadające różne formy i oblicza, które w sposób szczególny bez względu na wiek, 

wykształcenie, stan zdrowia zasłużyły się w działalności wolontariackiej na rzecz 

społeczeństwa lokalnego gminy Małkinia Górna. 

24 czerwca 2018 roku podczas XIX Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej zostały 

wręczone po raz drugi prestiżowe statuetki „Małkińskie Serca Wolontariatu” przyznawane za 

szczególne wspieranie idei wolontariatu, godną do naśladowania postawę,  trud 

i zaangażowanie oraz pracę na rzecz Mieszkańców Gminy Małkinia Górna. 

Statuetki w tym roku otrzymali: 

• Pani Barbara Siwek 

• Pani Dorota Koroś 



 
 

• Pan Mieczysław Podleś  

• Pan Janusz Cymmerman. 

11 października 2018 roku po raz trzeci, podczas II Gminnych Obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej zostały wręczone statuetki ,,Małkińskie Serca Wolontariatu’’. 

W tej edycji konkursu otrzymali je: 

• Pani Hanna Magrzyk 

• Pani Justyna Arasim,  

• Pani Sylwia Antoniak   

• Pani Ewa Roguska. 

Nagrody przyznano wyróżnionym osobom za propagowanie idei wolontariatu, podejmowanie 

inicjatyw społecznych oraz dostrzeganie potrzeby niesienia pomocy innym ludziom. 

Wydarzenia zrealizowane w ramach programu: 

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

W niedzielę 14-stego stycznia 2018 roku po raz 26 odbyła się akcja Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Jej celem było pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu 

noworodków. W Małkini Górnej zorganizowano również bieg pn. „Policz się z cukrzycą”. 

W akcji WOŚP uczestniczyło 54 wolontariuszy.  

W 26 Finale zebrano łącznie 17 336,00 złotych. 

Wolontariusze w klubie „ Senior+” 

Wolontariusze z Małkińskiego Centrum Wolontariatu od momentu powstania klubu 

„Senior+” przy ul. Biegańskiego 3 pomagają osobom starszym.  Uczą seniorów języka 

angielskiego i obsługi komputera. Biorą udział w warsztatach kulinarnych. Przygotowują 

wspólnie posiłki oraz pieką pyszne ciasta. Razem zorganizowali przestrzeń na wypoczynek, na 

świeżym powietrzu dla klubowiczów. Wspólnie z seniorami wykonali meble oraz architekturę 

ogrodową z palet, dając im „drugie życie”. Wolontariusze uświetniają uroczystości 

przygotowując montaże słowno – muzyczne.  

 

Dzień Dawcy Szpiku  

 

Podczas pikniku „Pomajówka w  Rostkach Wielkich” 2 czerwca 2018 roku 

wolontariusze przeprowadzili akcję, podczas której uczestnicy mogli zarejestrować się w bazie 

dawców szpiku DKMS. 

Wieczór poetycko – muzyczny w Klubie „Senior+” 

W dniu 09.08.2018 r. seniorzy oraz zaproszeni goście uczestniczyli w wieczorze poetycko-

muzycznym „Wakacyjna podróż – przystanek miłość”. Wydarzenie odbyło się dzięki 

wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas na przygotowanie uroczystości. 10 sierpnia 

odbyło się spotkanie z wolontariuszami, którym zostały wręczone dyplomy w podziękowaniu 

za zaangażowanie w przygotowanie przedstawienia. 

 



 
 

Nowa forma aktywności w Klubie „Senior+” 

 W dniu 11 kwietnia w Klubie „Senior+” w Małkini Górnej przy ulicy Biegańskiego 3 

odbyły się zajęcia z pilatesu, które przeprowadzone zostały  w ramach wolontariatu przez 

mieszkankę Małkini Górnej. Prowadząca przedstawiła członkom klubu istotę tej formy 

aktywności i korzyści z niej płynące. Wytłumaczyła jak duże znaczenie dla naszego życia i 

zdrowia ma ruch fizyczny, właściwa postawa ciała oraz systematyczność w powielaniu 

odpowiednich ćwiczeń i prostych ruchów. Zaprezentowała również członkom klubu kilka 

zestawów ćwiczeń.  

16 kwietnia w klubie „Senior+” w Małkini Górnej odbyło się spotkanie z farmaceutką. 

14 czerwca członkowie klubu mieli okazję poznać nową formę aktywności, którą były zajęcia 

z zumby, przeprowadzone zostały  w ramach wolontariatu przez mieszkankę Małkini Górnej. 

 

Koncert charytatywny w Małkini Górnej "Gramy dla Artura" 

26 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

odbył się koncert charytatywny „Gramy dla Artura”, 8 letniego chłopca, mieszkającego w 

Grądach, chorego na padaczkę oraz porażenie mózgowe dziecięce. Koncert został 

zorganizowany dzięki zespołom „Mega Stars”, „Dystans” i „Akces” oraz Michałowi Rawie. 

Akcję finansowo wsparli: Pani Anna Kacprzycka, Pani Barbara Siedlecka, Pan Adam Zyśk, 

Państwo Iwona i Wojciech Kruszewscy, Społeczność Inicjatyw Obywatelskich, Centrum 

Rehabilitacji Ruchowej w Wyszkowie oraz wielu ludzi dobrej woli,  którym nie jest obojętny 

los chłopca. Przekazane na licytację przedmioty i usługi przyniosły dochód w wysokości 

3200,00zł, który w całości został przekazany Mamie Artura z przeznaczeniem na Jego 

rehabilitację. 

 

Spotkanie wolontariuszy z Kombatantem w małkińskim Klubie „Senior +” 

28 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr2 

w Małkini Górnej z kombatantem  Panem Zygmuntem Gotowickim – najstarszym AK-owcem. 

W trakcie spotkania opowiedział słuchaczom historię swojego życia,  z okresu II wojny 

światowej i okresu zaraz po jej zakończeniu. Spotkanie to wywołało wiele pozytywnych emocji 

oraz było ciekawą lekcją historii, opartą na przeżyciach i wspomnieniach człowieka, który był 

świadkiem wydarzeń z okresu II Wojny Światowej. 

 

Świąteczna zbiórka żywności 

30 listopada i 1 grudnia 2018 roku została przeprowadzona „Świąteczna zbiórka 

żywności”. Jest to ogólnopolska akcja, w której Gmina Małkinia Górna od siedmiu lat bierze 

udział. 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej podpisał porozumienie z bankiem 

Żywności w Siedlcach i w czterech sklepach: STOKROTKA,  BIEDRONKA, DELIKATESY 

CENTRUM oraz MILA przeprowadzono zbiórkę. Była ona możliwa dzięki wolontariuszom, 

którzy licznie odpowiedzieli na nasz apel. 



 
 

Wolontariuszami akcji było: 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Ostrowskiej, 44 

uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Leśnej oraz 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

z Prostyni. Koordynowało zbiórkę 19 pracowników urzędu gminy oraz 8 pracowników OPS, 

którzy zapewnili transport, magazynowanie i sortowanie zebranych darów. 

Produkty żywnościowe, które podczas zbiórki trafiały do koszyków wolontariuszy zostały 

przekazane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej najbardziej potrzebującym 

mieszkańcom gminy. 

Ogółem zebrano 1499 kg 832 g żywności. 

List do Św. Mikołaja 

„List do św. Mikołaja” to świąteczny projekt, którego założeniem było obdarowanie  

dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych  „ŚWIETLICA 2016” 

paczkami świątecznymi podczas Spotkania Wigilijnego oraz 7 grudnia Mikołajkowego. 

Paczki zostały przygotowane przez wolontariuszy dzięki wsparciu sponsorów. 

 

Świąteczna Paczka 2018 

Po raz czwarty w gminie Małkinia Górna zorganizowano akcję „Świąteczna Paczka”. 

Dla przedszkolaków oraz uczniów z placówek oświatowych gminy Małkinia Górna  

przygotowano 1433 paczki ze słodkimi upominkami. Akcję koordynował Urząd Gminy, który 

także zaangażował w ten projekt środki własne. Realizacja projektu była możliwa dzięki 

wsparciu finansowemu Sponsorów. 

 

Wolontariusze w „Świetlicy 2016” 

W 2018r. w „Świetlicy 2016” dziesięcioro wolontariuszy pomagało podopiecznym w 

odrabianiu lekcji, przy wykonywaniu kotylionów, kart świątecznych. Jeździli na basen, gdzie 

pomagali wychowawcom opiekować się młodszymi kolegami. Jedna z wolontariuszek grała 

na gitarze podczas tegorocznych Jasełek . 

 Spotkania w z wolontariuszami 

W roku 2018 r. odbyły się trzy spotkania koordynatora z wolontariuszami, które miały 

charakter informacyjno-edukacyjny, oraz spotkanie podsumowujące pracę. Wolontariusze 

otrzymali dyplomy za zaangażowanie i bezinteresowną pracę na rzecz innych.  

Promocja wolontariatu 

W ramach promocji wolontariatu aktualizowano zakładkę na stronie internetowej 

Urzędu Gminy, która zawiera informacje na temat wolontariatu oraz informacje dla osób, 

które chciałyby zaangażować się w działania woluntarystyczne lub skorzystać z pomocy 

wolontariuszy. 

W roku 2018 r. na temat wolontariatu i akcji wspieranych przez naszych wolontariuszy na 

stronie internetowej opublikowano następujące artykuły: 



 
 

• Spotkanie opłatkowe w Klubie Senior+. 

• Koncert charytatywny w Małkini Górnej ˝Gramy dla Artura˝. 

• Centrum Wolontariatu przy Urzędzie Gminy informuje, że Ty też możesz zostać 

Mikołajem. 

• Zapraszamy na Koncert Charytatywny Gramy dla Artura. 

• Świąteczna  Zbiórka Żywności. 

• Centrum Wolontariatu w Urzędzie Gminy zaprasza do współpracy. 

• Rozstrzygnięcie konkursu "Małkińskie serca wolontariatu " w 2018 r. 

• Wieczór poetycko – muzyczny w Klubie "Senior+". 

• "Małkińskie serca wolontariatu". 

• Warsztaty decoupage u Seniorów. 

• ,,Pomajówka’’ w Rostkach Wielkich. 

• 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

• Podsumowanie „Świątecznej Zbiórki Żywności” - spotkanie z wolontariuszami. 

 

W 2018 r. opublikowane zostały  zaproszenia (strona internetowa UG, Facebook) do 

współpracy w ramach wolontariatu.  

Ogłoszenia dotyczyły:  

-  współpracy przy zorganizowaniu przestrzeni na wypoczynek, na świeżym powietrzu dla 

uczestników Klubu „Senior+” przy ul. Biegańskiego 3 w Małkini Górnej, 

- prośby o wsparcie akcji „List do św. Mikołaja” w przygotowaniu paczek mikołajkowych 

dla naszych 18 podopiecznych uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo 

– wychowawczych „ŚWIETLICA 2016”. 

Na zamieszczone ogłoszenia odpowiedziały dwie osoby, które zaangażowały się w 

przygotowanie mebli ogrodowych oraz stowarzyszenia i firmy, które włączyły się w akcję 

„List do św. Mikołaja”. 

 

 

http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=87&menu=87&ref=1&schemat=&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=1308
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=87&menu=87&ref=1&schemat=&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=1285
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=87&menu=87&ref=1&schemat=&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=1094
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=87&menu=87&ref=1&schemat=&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=867

