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WSTĘP 

W 2019 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 bazie 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 z późn. zm.) 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. 

od 2017 roku organizowany jest 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. 

23 czerwca 2019 roku podczas XX Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej zostały wręczone 

po raz czwarty 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 Joanna Sokołowska 

• Pani Teresa Pecio 

• Państwo Elżbieta i Jacek Gąsiorowie. 



 
 

Nagrody przyznano wyróżnionym osobom za propagowanie idei wolontariatu, podejmowanie 

inicjatyw społecznych oraz dostrzeganie potrzeby niesienia pomocy innym ludziom. 

Wydarzenia zrealizowane w ramach programu: 

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

W niedzielę 13-stego stycznia 2019 roku po raz 27 odbyła się akcja Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Jej celem było pozyskanie środków na zakup nowoczesnego sprzętu do 

specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Małkini Górnej zorganizowano również bieg pn. 

„Policz się z cukrzycą”. W akcji WOŚP uczestniczyło 56 wolontariuszy.  

W 27 Finale zebrano łącznie 29 166,62 złotych. 

Wolontariusze w klubie „ Senior+” 

18 wolontariuszy z Małkińskiego Centrum Wolontariatu od momentu powstania klubu 

„Senior+” przy ul. Biegańskiego 3 pomagało osobom starszym.  Prowadziło zajęcia z języka 

angielskiego, niemieckiego, obsługi komputera oraz gry w szachy. Wolontariusze brali udział 

w warsztatach kulinarnych, przygotowując wspólnie posiłki z seniorami oraz piekąc pyszne 

ciasta. Dzieci i młodzież uświetniała uroczystości, przygotowując montaże słowno – muzyczne. 

W dniu 19.02.2019 r. seniorzy uczestniczyli w wieczorze poetycko-muzycznym „Wakacyjna 

podróż – przystanek miłość”. Wydarzenie odbyło się dzięki wolontariuszom, którzy poświęcili 

swój wolny czas na przygotowanie uroczystości. 18 czerwca zostały wręczone dyplomy przez 

Wójta Gminy wolontariuszom w podziękowaniu za zaangażowanie w działalność klubu. 

25 lipca 2019 roku małkińscy seniorzy oraz wolontariusze spotkali się na wspólnym 

grillowaniu. Była to okazja do podziękowania za współpracę młodzieży, która ukończyła 

w tym roku szkolnym naukę w Gimnazjum i Szkole Podstawowej. 

 

Dyżury wolontariuszy podczas Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej 

7 wolontariuszy 23 czerwca 2019r. pomagało podczas organizacji konkursów oraz 

organizacji punktu informacyjnego Urzędu Gminy w trakcie Małkińskiej Nocy 

Nadbużańskiej. 

 

Wolontariusze na „Majówce w Rostkach Wielkich” 

Podczas pikniku 19 maja 2019 roku „Majówka w Rostkach Wielkich” 6 wolontariuszy 

pomagało w organizacji konkursów przygotowanych przez Urząd Gminy. 

Ciekawe zajęcia w Klubie „Senior+” 

 Dzięki zaangażowaniu Pani Barbary Grzelak - farmaceutki oraz Pani Lidii Samsel – 

dietetyczki w Klubie „Senior+” w Małkini Górnej przy ulicy Biegańskiego 3, odbyły się 

ciekawe zajęcia poświęcone profilaktyce zdrowia. Pani Iwona Sawecka poprowadziła 

dwukrotnie warsztaty florystyczne dla seniorów. 

 

Świąteczna zbiórka żywności 

29 i 30 listopada 2019 roku została przeprowadzona „Świąteczna zbiórka żywności”. 

Jest to ogólnopolska akcja, w której Gmina Małkinia Górna od ośmiu lat bierze udział. 



 
 

W 2019 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: 27 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 

przy ul. Ostrowskiej, 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Leśnej, 10 uczniów 

ze Szkoły Podstawowej z Prostyni oraz 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Glinie. 

Koordynowało zbiórkę 15 pracowników szkół, dwoje rodziców, 14 pracowników urzędu 

gminy oraz 12 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 1454 kg 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 6 grudnia Mikołajkowego. 

Paczki zostały przygotowane przez 4 wolontariuszy, którzy spakowali paczki z produktów 

przekazanych przez sponsorów. 

 

Świąteczna Paczka 2019 

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

Dla przedszkolaków oraz uczniów z placówek oświatowych gminy Małkinia Górna 

przygotowano 1416 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 2019r. w „Świetlicy 2016” wolontariusze pomagali podopiecznym w odrabianiu 

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

wychowawcom opiekować się młodszymi kolegami.  

 Spotkania w z wolontariuszami 

W 25 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie koordynatora oraz Wójta Gminy z 

wolontariuszami, które miały charakter informacyjno-edukacyjny, oraz podsumowujący 

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 2019 r. na temat wolontariatu i akcji wspieranych przez naszych wolontariuszy na 

stronie internetowej opublikowano następujące artykuły: 

• Spotkanie z wolontariuszami oraz laureatami konkursu profilaktycznego. 

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

• "Małkińskie serca wolontariatu". 

• Spotkanie w Klubie "Senior+" z wolontariuszami. 

• Apel o pomoc dla pogorzelców. 

• "Małkińskie serca wolontariatu". 

• Warsztaty florystyczne w Klubie Senior+. 

• Świąteczna Zbiórka Żywności. 

• Zostań wolontariuszem podczas zbiórki żywności. 

• Prośba o wsparcie akcji "List do św. Mikołaja". 

• Świąteczna Zbiórka Żywności w Małkini Górnej. 

• Wydarzenia w Klubie "Senior+". 

• Finał akcji "List do św. Mikołaja". 

W 2019 r. opublikowane zostały zaproszenia (strona internetowa UG, Facebook) do 

współpracy w ramach wolontariatu.  

Ogłoszenia dotyczyły:  

- współpracy przy zorganizowaniu Świątecznej Zbiórki Żywności, 

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

dla naszych podopiecznych uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo 

– wychowawczych „ŚWIETLICA 2016”. 

 
 

 


