
UCHWAŁA NR 23/IV/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2019 rok, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan
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Małkinia Górna, grudzień 2018 r. 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 23/IV/2019

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 3 stycznia 2019 r.
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I. Podstawa prawna 

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

( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 

II. Charakterystyka zadania publicznego wolontariatu w gminie Małkinia Górna 

oraz opis potrzeb wskazujących na konieczność jego wykonania. 

W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, pomagania sobie wzajemnie oraz 

angażowania się w pomaganie rozwiązania problemów potrzebującym. 

W języku polskim od dawna znane było pojęcie wolontariusz pochodzące od łacińskiego 

voluntarius – dobrowolny, ochotniczy, ale dotyczyło praktykanta pracującego bez 

wynagrodzenia dla zapoznania się z zawodem oraz ochotnika w wojsku. 

We współczesnym świecie wolontariat jest pojęciem dużo szerszym, dotyczy on pomagania 

we wszystkich obszarach życia społecznego. Wolontariusze skupieni są w centrach lub 

klubach wolontariatu pomagają osobom niepełnosprawnym, samotnym, uczestniczą w 

edukacji dzieci i młodzieży, wspierają bezrobotnych i bezdomnych. Trzeba pamiętać, że 

dzisiejszy wolontariusz nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym, jest również 

świetnym organizatorem różnorodnych imprez, koordynatorem projektów, prawnikiem, 

informatykiem, doradcą zawodowym. Wolontariusze pomagają osobom indywidualnym 

oraz współpracują z organizacjami i instytucjami. Osoby wspierane otrzymują pomoc na 

zasadzie pomocniczości, czyli osoba potrzebująca pomocy powinna uzyskać ją w 

najbliższym otoczeniu. 

Z opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Małkinia 

Górna wynika, że wzrasta liczba osób starszych, którzy potrzebują wsparcia, rozmowy 

z drugim człowiekiem. Dlatego też dostrzega się potrzebę promowania działalności 

wolontariatu na terenie gminy, aby zwiększyć liczbę wolontariuszy i zaszczepić ideę 

wolontariatu wśród różnych grup społecznych na rzecz wspólnoty lokalnej. Nawiązując 

współpracę ze wszystkimi szkołami z terenu gminy chcemy rozbudzać ideę wolontariatu 

wśród młodzieży co będzie zwiększało zaangażowanie środowiska szkolnego w działalność 

społeczną. Wolontariat może być́ lekarstwem dla osób starszych, którzy cierpią̨ z powodu 

choroby, osamotnienia i często są̨ klientami OPS, nie dostrzegają sensu życia, zagubieni we 

współczesności. Niemniej jednak w wolontariacie można także dostrzec alternatywę na 

lepsze jutro poprzez możliwość́ aktywnego zagospodarowania wolnego czasu pomagając 

innym, a tym samym przyczynić́ się do budowy społeczeństwa otwartego na innych. 

Od 2017 r. Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza konkurs, którego celem jest wyróżnienie 

i publiczne uhonorowanie dwa razy do roku 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. 

Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna skierowany jest 

do wolontariuszy, którzy chcą pracować we wszystkich obszarach życia społecznego, 

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

III. Adresaci programu 
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Bezpośredni adresaci 

Program adresowany jest do wolontariuszy działających przy Urzędzie Gminy w Małkini 

Górnej. 

Bardzo ważne jest stwarzanie możliwości kształcenia młodych ludzi z zakresu idei 

wolontariatu, aby mogli efektywniej angażować się w działania prospołeczne podejmowane 

na terenie gminy Małkinia Górna. 

 

Pośredni adresaci 

Placówki publiczne (instytucje, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe) 

zainteresowane współpracą z wolontariuszami i osoby indywidualne oczekujące pomocy 

ze strony wolontariuszy. 

IV. Czas trwania programu: styczeń – grudzień 2019 rok 

 

V. Zakładane cele programu 

Cel główny – krzewienie i promocja idei wolontariatu na terenie Gminy Małkinia Górna 

poprzez aktywizację społeczności lokalnej w różnym wieku. 

Cele szczegółowe: 

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.  

 

VI. Działania realizowane przez Centrum Wolontariatu przy Urzędzie Gminy w 

Małkini Górnej 

 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin Osoba 

odpowiedzialna 

1. Organizowanie 

spotkań członków o 

charakterze 

integracyjnym i 

roboczym. 

 omawianie 

bieżących spraw, 

organizowanie 

spotkań 

edukacyjnych i 

integracyjnych 

w 

zależności 

od potrzeb 

koordynator 

2. Promocja 

wolontariatu 

aktualizacja tablicy 

inf., strony 

internetowej, 

spotkania promujące 

wolontariat 

na bieżąco 

 

w 

zależności 

od potrzeb 

koordynator 

 

wolontariusze 
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Nagradzanie 

wolontariuszy w 

konkursie 

„Małkińskie serca 

wolontariatu”   

czerwiec, 

październik 

3. Współpraca ze 

stowarzyszeniami z 

terenu gminy 

Małkinia Górna 

włączanie się w 

realizację projektów 

w 

zależności 

od potrzeb 

koordynator, 

wolontariusze 

4. Współpraca z 

Punktem 

Informacyjno– 

konsultacyjnym dla 

osób uzależnionych i 

współuzależnionych 

od alkoholu 

konsultacje grupowe 

i indywidualne 

 

-dzielenie się̨ 

doświadczeniem  

raz w 

miesiącu 

 

 

w razie 

potrzeb 

koordynator 

5. Współpraca w 

zakresie wolontariatu 

ze szkolnymi klubami 

wolontariatu. 

propagowanie 

wolontariatu wśród 

młodzieży, 

pozyskiwanie 

nowych 

wolontariuszy, 

Świąteczne akcje 

charytatywne, 

zbiórka pieniężna i 

rzeczowa, 

wytypowanie rodzin 

potrzebujących 

styczeń -

grudzień 

koordynator 

wraz z 

koordynatorami 

szkolnych 

klubów 

wolontariatu 

6. Włączenie się w 

zbiórkę podczas 

Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

Organizowanie 

spotkań 

grudzień 

styczeń 

pracownicy 

GOKIS, 

wolontariusze 

7. Piknik integracyjny Zaangażowanie w 

przygotowanie i 

przeprowadzenie 

spotkania 

czerwiec koordynator, 

opiekunowie, 

wolontariusze 

8. Kontynuowanie 

współpracy Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej i 

Bankiem Żywności w 

zakresie świątecznej  

zbiórki żywności 

Ogólnopolska akcja 

zbiórki żywności w 

sklepach na terenie 

naszej gminy 

listopad - 

grudzień 

koordynator, 

opiekunowie, 

wolontariusze 

9. Spotkanie edukacyjne 

dla wolontariuszy 

Warsztat edukacyjny 

z zakresu 

doskonalenia wiedzy 

o działalności 

wolontariackiej 

na bieżąco 

 

w 

zależności 

od potrzeb 

koordynator 

10. Prowadzenie i 

zaangażowanie w 

wolontariat 

Zaangażowanie w 

pomoc dzieciom 

uczęszczającym na 

zajęcia opiekuńczo – 

styczeń - 

grudzień 

koordynator, 

wolontariusze 
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indywidualny i 

grupowy 

wychowawcze oraz 

współpraca z  

Klubem SENIOR+ 

11. Akcja „List do 

Mikołaja” 

Promocja akcji 

wśród Darczyńców, 

rozwiezienie darów 

do dzieci. 

listopad - 

grudzień 

koordynator, 

szkolne kluby 

wolontariatu 

12. Podsumowanie pracy 

w roku 2019 

Spotkanie grudzień- 

styczeń 

koordynator, 

wolontariusze 

 

 

VII. Pożądane rezultaty programu 

 

Lp. Rezultaty 

 

wskaźnik sukcesu 

1. Zwiększanie poczucia przynależności 

wolontariuszy do społeczności 

wywiady indywidualne z 

wolontariuszami 

2. Systematyczne spotkania członków  lista obecności, liczba spotkań 

3. Współpraca ze Stowarzyszeniami z 

terenu gminy Małkinia Górna 

zdjęcia 

4. Współpraca w zakresie świątecznej 

zbiórki żywności.  

porozumienie o współpracy 

5. Pomoc dzieciom uczęszczającym na 

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 

zdjęcia 

6. Przeprowadzenie akcji „List do 

Mikołaja” 

Lista przekazanych paczek 

7. Zaangażowanie w Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy 

zdjęcia 

 

 

 

VIII. Zagrożenia i bariery 

Brak regulacji prawnych określających zasady współpracy instytucji publicznych 

z wolontariuszami. Ustawa regulująca działanie wolontariatu funkcjonuje już̇ od kilku 

lat jednak wciąż̇ potrzeba rzetelnej i szczegółowej wiedzy o tym akcie prawnym. O ile 

w organizacjach pozarządowych kwestia współpracy z wolontariuszami nie budzi 

wątpliwości o tyle dla instytucji publicznych jest to ciągle sprawa wymagająca 

odpowiednich informacji i analiz prawnych.  

Wiele osób chcących zostać wolontariuszami, szczególnie w małych miejscowościach, 

nie wie gdzie można się̨ zgłosić, aby pomagać. Instytucje publiczne i organizacje 

pozarządowe nie prowadzą w wystarczającym stopniu systematycznej rekrutacji 

wolontariuszy, a badania przeprowadzone przez Centrum Wolontariatu w Warszawie, 

Stowarzyszenie KLON/JAWOR oraz firmę̨ 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 tys. mieszkańców do wolontariatu przyznaje się̨ 

odpowiednio 9,3% i 10,5%.  

 

Id: 558F6EB6-8CA1-4E32-95FF-6641345DF005. Podpisany Strona 6



IX. Szansa dla Programu 

 

Szansą dla rozwoju wolontariatu w gminie Małkinia Górna są środki zewnętrzne 

i możliwości wnioskowania o te środki oraz duże zaangażowanie młodzieży w akcje 

przeprowadzone na terenie gminy. 

 

 

X. Monitoring 

 

Podczas realizacji zadań na bieżąco będą konfrontowane wyniki i rezultaty 

z założeniami programowymi. 

Ocena ostateczna programu zostanie przeprowadzona w marcu 2020 r. 

Podstawą jej sporządzenia będą informacje uzyskane od: wolontariuszy, osób 

korzystających z pomocy, koordynatora wolontariatu przy UG, koordynatorów 

w szkołach. 

 

XI. Możliwość́ kontynuacji programu 

 

W przypadku zainteresowania wśród wolontariuszy i mieszkańców gminy 

proponowaną formą aktywizacji na rzecz społeczeństwa program może być 

realizowany w kolejnych latach. 

 

 

 

 

Preliminarz wydatków Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna 

w 2019 r. 

 

Lp. Zadanie Rodzaj 

kosztów 

Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Koszt 

całkowity 

1. Promocja Zakup 

materiałów 

1 100 100 

2. Spotkanie 

edukacyjne 

Koszt 

prezentacji 

dot. 

wolontariatu 

1 100 100 

3. Spotkanie 

integracyjne 

Artykuły 

biurowe 

poczęstunek 

60 5 300 

4. Podsumowanie pracy 

w roku 2019 r. 

Dyplomy, 

gadżety, 

poczęstunek 

100 5 500 
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