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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM WOLONTARIATU PRZY 

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI ZA ROK 2019 R. 

 Wolontariat- jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza 

rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter 

bezpłatny. Jest szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. 

Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala 

oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych 

jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby 

drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej 

być. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł z inicjatywą stworzenia Centrum Wolontariatu 

w roku 2014 i od początku taka forma pomocy cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców 

gminy Żabia Wola.  

 

Wykres 1. Porównanie ilości wolontariuszy w latach 2016-2019 r.: 

 

 

Rok 2019 obfitował w kolejne wyzwania. Gminne Centrum Wolontariatu zrzeszyło 85 

wolontariuszy z terenu Gminy Żabia Wola. W roku 2018 zaangażowanych w pomoc 

bezinteresowną było 111 osób (tendencja spadkowa spowodowana jest procesem wygaszania 

Gimnazjum w Józefinie).  
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W skład tej liczby wchodzą: 69 uczniów szkół podstawowych: w Józefinie, Ojrzanowie oraz 

Skułach, 4 opiekunów szkolnych kół wolontariatu, 14 dorosłych Wolontariuszy w osobach 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. 

W ostatnim czasie do Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli zgłosiło się dwoje 

dorosłych wolontariuszy z terenu naszej gminy. Jesteśmy w trakcie prowadzenia rozmów 

zmierzających do podpisana umów o współpracy. 

W celu zachowania dobrej współpracy i płynnej wymiany informacji organizowane były 

spotkania z udziałem opiekunów, koordynatora oraz Kierownika GOPS w Żabiej Woli podczas 

których ustalany był plan działania na kolejny kwartał. 

W roku 2019 wolontariusze z terenu gminy Żabia Wola brali udział w: 

▪ Projektach dla UNICEF m.in. „Uszyj laleczkę, daj dzieciom nadzieję”, „Kup Pan 

szczotkę”; 

▪ Akcjach informacyjnych m.in. „Godzina dla Ziemi”; 

▪ Pikniku z wolontariatem; 

▪ Korepetycjach koleżeńskich na terenie szkół; 

▪ Zbiórce książek dla szpitala; 

▪ Zbiórce karmy dla Stowarzyszenia „ Bezdomniaki Żabiowolskie” oraz schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Milanówku- w miesiącu październiku; 

▪ Przygotowywaniu kartek świątecznych z życzeniami w okresie wielkanocnym oraz 

bożonarodzeniowym dla osób starszych, samotnych, rodzin niepełnych oraz 

niepełnosprawnych dzieci (cierpiąca na glejaka typu IV N.K.)- w miesiącu 

listopadzie; 

▪ Dniach życzliwości; 

▪ Apelach szkolnych; 

▪ Imprezach wokalnych m.in. „Czapa Mikołaja” 

▪ Kolejnej edycji akcji „Szlachetna Paczka”-w miesiącu grudzień; 

▪ Akcji „Podziel się Gwiazdką”; 

▪ „Jarmarku Świątecznym”- 18, 19, 20 grudnia; 

▪ Kiermaszu ciast na rzecz spalonej stajni w miejscowości Grzmiąca. 

 

Jak co roku w podziękowaniu za okazywaną, bezinteresowną pomoc na rzecz osób 

potrzebujących oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypadającego na dzień 

5 grudnia, Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli zorganizowało w siedzibie Urzędu 

Gminy Żabia Wola spotkanie integracyjne z poczęstunkiem, na którym podziękowano 

opiekunom szkolnych kół wolontariatu i samym Wolontariuszom za zaangażowanie i wkład 

pracy. Każdy uczestnik otrzymał z rąk Włodarzy dyplom z podziękowaniem oraz drobny 

upominek. Oficjalnie został również przedstawiony nowy Koordynator Gminnego Centrum 

Wolontariatu. 

 

 



W 2019 r. Centrum Wolontariatu dysponowało kwotą 5 814,44 zł., która została wydatkowana        

na zakup: 

-kamizelek oraz koszulek z nadrukami; 

-materiałów do animacji; 

-artykułów spożywczych; 

-upominków dla wolontariuszy (pamięci usb, kubki); 

-zestawów do pakowania prezentów (torebki ozdobne, folie); 

oraz wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni na Piknik. 

 

Na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli funkcjonuje zgodnie z 

planem zakładka dot. aktualności związanych z wolontariatem oraz prowadzonych działań. 

W dalszym ciągu trwa diagnoza środowiska lokalnego pod kątem możliwości i potrzeb w 

zakresie przydzielania wolontariuszy do świadczenia usług m.in. pomocy koleżeńskiej. 

 

Plan Działania Centrum Wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Żabiej Woli na 2020 r.: 

▪ Podpisanie umów z nowymi, dorosłymi wolontariuszami z terenu naszej gminy; 

▪ Kwartalne spotkania z udziałem Dyrektora GOPS, opiekunów szkolnych kół 

wolontariatu oraz koordynatora; 

▪ Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy innym; 

▪ Udział w nowych akcjach oraz imprezach; 

▪ Pozyskanie sponsorów; 

▪ Kontynuacja cyklicznych akcji z poprzednich lat. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zaprasza do współpracy. Jeśli masz trochę 

czasu i chcesz go poświęcić innym....zostań wolontariuszem! Możesz pomagać potrzebującym, 

działać w przedsięwzięciach kulturalnych, ekologicznych, edukacyjnych, tworzyć i realizować 

akcje na rzecz swojej społeczności i robić wiele innych ciekawych rzeczy, które zależą od 

Twojego pomysłu i potrzeb Twojej społeczności. Bez względu na wiek możesz rozwijać nowe 

umiejętności, dzielić się swoimi pasjami, zainteresowaniami i doświadczeniami, ciekawie 

spędzić czas. możesz dać siebie innym, poznać nowych ludzi i nowe miejsca. 

 

Opracowała: Aleksandra Kołodziejczuk 

 


