
„„Szkoła jako partner Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich w działaniach wolontariackich 
ośrodka pomocy społecznej” ośrodka pomocy społecznej” 



      

          

           

DECYZJA!!! TAK.
DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ 
WOLONTARYSTYCZNĄ W OPS i W ŚRODOWISKU 

Określić cel (długotrwały, krótkotrwały)

POZYSKIWANIE PARTNERÓW.

„

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



      

          

           

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 

Zaproszenie innych do współpracy 
to budowanie własnej drużyny Partnerów 

Dobrze przemyślany i skonstruowany plan – określenie potrzeb (IPW) 
+ zbudowanie wizji współpracy 

• Sposoby/ etapy pozyskiwania wolontariuszy – promocja, szkolenia, oferty, kontakt z 
koordynatorem

• Rekrutacja wolontariuszy – selekcja wg kompetencji, pozyskiwanie wolontariusza 
dla oferty i oferty dla wolontariusza

• Nawiązanie współpracy z wolontariuszem/ określenie zasad współpracy: 
motywowanie, monitoring, wsparcie, 

• Określenie roli koordynatora (zadania, czas realizacji, miejsce pracy)
• Posumowanie współpracy z wolontariuszem - zasady



      

          

           
INDYWIDUALNY PROGRAM WOLONTARYSTYCZNY (IPW)

• Jaka potrzeba wymaga zaspokojenia?

• Jaki rodzaj prac, może wykonać wolontariusz?

• Jakie cechy/ kompetencje powinien posiadać wolontariusz?

• Czy wolontariusz powinien być przygotowany do pracy, jeśli tak to w 
jaki sposób?

• Jaki rodzaj wsparcia przewidujemy dla wolontariusza?

• Jakie pobudki mogą kierować wolontariuszem?

• Jakie sposoby wynagrodzenia i wyrażania uznania przewidujemy dla 
wolontariusza?

• Gdzie i w jaki sposób będziemy szukać wolontariusza?

• Gdzie i w jaki sposób będziemy szukać ofert pracy 
wolontarystycznej?

Odpowiedzi na pytania (na piśmie!): 

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



zbudowanie wizji współpracy
Jaki jest cel działań partnerskich?

Czy partnerstwo będzie miało charakter formalny, jeśli tak czemu to ma służyć?

W oparciu o jakie przepisy prawa może funkcjonować partnerstwo?

Jakie działania będą realizowane w partnerstwie?

Kto będzie odpowiedzialny za koordynowanie działań partnerskich?

W jaki sposób będzie przebiegać komunikacja?

Jakie będą zadania każdego z partnerów?

Jakimi zasobami dysponują partnerzy?

Czy i jak będzie przeprowadzana ewalucja?

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



KOALICJA NA RZECZ WOLONTARIATU -  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
zawarte w dn. 01.12.2009 r. w Brzeszczach pomiędzy (12 instytucjami…) 

Preambuła

Intencją Partnerstwa jest rozwijanie współpracy na rzecz promowania wolontariatu i wszystkich wartości z nim związanych. Współpraca będzie realizowana na 
zasadach partnerstwa z zachowaniem dobrowolności działań każdego z Partnerów.

§ 1 

Działając na podstawie ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) strony zawierają 
porozumienie o współpracy w ramach umowy partnerskiej, a tym samym zawiązują Partnerstwo Lokalne, zwane dalej Partnerstwem. Partnerstwo działa 
na zasadzie grupy partnerskiej, nie jest samodzielną organizacją, odrębnym podmiotem w rozumieniu prawa.

§ 2

Partnerzy deklarują chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz wolontariatu, w tym wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

§ 3

Koordynowanie poszczególnych działań będzie zadaniem osób delegowanych do bezpośredniej współpracy w Partnerstwie, przy czym za każde z działań 
będzie odpowiedzialny lider, wybrany przez przedstawicieli Partnerstwa.

§ 4

Mając na względzie dbałość o jakość realizowanych działań i dobrą komunikację Partnerzy będą spotykać się regularnie przynajmniej dwa razy do roku.

§ 5

Partnerstwo w każdym momencie swej działalności otwarte jest na przyjęcie nowych członków – Partnerów, które następuje poprzez złożenie pisemnej 
deklaracji (stanowiącej załącznik niniejszego Porozumienia) u jednego z Partnerów. Partner przyjmujący pisemną deklarację nowego członka 
zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie pozostałych Partnerów.

§ 6

Każdy Partner skupiony w Partnerstwie może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Partnerstwie, wyrażając swą decyzję w formie pisemnego 
oświadczenia, o czym zostają niezwłocznie poinformowani pozostali Partnerzy.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 8

Umowa nie rodzi skutków finansowych dla żadnej ze stron.

§ 9

Porozumienie zostało sporządzone w 12 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Porozumienia o współpracy – Koalicja na Rzecz Wolontariatu DEKLARACJA

PRZYKŁAD

POROZUMIENIE 

O WSPÓŁPRACY

http://www.ops.brzeszcze.pl//pdf/deklaracja_wol.pdf


      

          

           KOALICJA NA RZECZ WOLONTARIATU – 
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dn. 01.12.2009 r. w Brzeszczach pomiędzy: 
1.Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeszczach - Centrum Wolontariatu
2.Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach
3.Fundacją Pomocy Społecznej w Brzeszczach
4.Gimnazjum Nr 1 w Brzeszczach
5.Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach
6.Powiatowym Zespołem Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach
7.Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy - filia w Brzeszczach
8.Fundacją im. Brata Alberta - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach
9.Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzeszczach
10.Przedszkolem Nr 2 „Słoneczko” w Brzeszczach
11.Przedszkolem Nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach
12.Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku.

… Partnerzy deklarują chęć podejmowania wspólnych działań na rzecz wolontariatu, w 
tym wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza …

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



      

          

           

W dniu 08.12.2009 r. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Ośrodku Kultury 
w Brzeszczach nagrodzeni zostali wolontariusze współpracujący z instytucjami z terenu Gminy. 

GMINNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Członkowie Koalicji Na Rzecz Wolontariatu 
w Brzeszczach 

podziękowali 112 osobom 
za ich bezpłatną i dobrowolną pracę 

dla swojej organizacji. 

Wśród osób nagrodzonych wyróżniono tych, 
którzy przepracowali wolontarystycznie 

przeszło 100 godzin 
– znalazło się 11 takich osób.

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



GMINNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 

W dniu 14.12.2010 r. Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza w Ośrodku Kultury w Brzeszczach 
nagrodzeni zostali wolontariusze z naszymi 
Koalicjantami. Do odznaczenia zostały przedstawione 
193 osoby pracujące w charakterze wolontariuszy w 
2010 r. 



ZASADY DOBREJ / SKUTECZNEJ 
WSPÓŁPRACY

Dla potencjalnych partnerów: JASNO OKREŚLONE KRYTERIA 
WSPÓŁPRACY: Naszymi partnerami są tylko te organizacje, 
które  wytypowały spośród swoich pracowników 
koordynatorów pracy wolontariuszy. Koordynatorzy wzięli 
udział w szkoleniu i świadomie zdecydowali się podjąć z nami 
współpracę

Dla aktualnych partnerów: 
1. Zasada partnerstwa: równorzędne prawa i obowiązki dostosowane do oczekiwań i możliwości
2. Zasada wspólnoty celów: współpraca nie polega na wymianie usług, ale na świadomym 

działaniu nakierowanym na osiągnięcie celu
3. Zasada systematyczności: czynne i stałe angażowanie się w działania
4. Zasada odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wcielanie ich w życie 

CZEGO UNIKAĆ 
MĘDRKOWANIA

SPIJANIA ŚMIETANKI

ZRZUCANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

POZOSTAWIANIA KONFLIKTÓW NIEROZWIĄZANYMI

Niezrozumienie rodzi nietolerancję, nietolerancja rodzi gniew, nienawiść, strach 

DAWANIA GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ

„USZCZĘŚLIWIANIA NA SIŁĘ”

PRZYMUSZANIA

„OGRZEWANIA SIĘ W BLASKU”



      

          

           

www.wolontariat.org.pl

1. Publikacje: 

Skuteczne prowadzenie szkoleń

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 

WIEDZA I PRZYJAZNE RELACJE PODSTAWĄ SUKCESU



      

          

           

www.wolontariat.org.pl

1. Szkolenia 

PROJEKTY KILKULETNIE:

Wolontariat – pierwszy krok na rynek pracy 

Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej

SZKOLENIA JEDNO- lub KILKUDNIOWE:

Jak zdobyć i zatrzymać 

wolontariusza
•co to znaczy być wolontariuszem

•jak zdobyć wolontariuszy (rekrutacja)

•jak umiejętnie nimi zarządzać

•jak ich zatrzymać w organizacji

•jak rozwiazywać konflikty z wolontariuszami

Na prawo patrz
•Kto i gdzie może być wolontariuszem.

•Porozumienie z wolontariuszem – umowa o wykonywaniu świadczeń. 

•Ubezpieczenia wolontariusza – NNW, OC, zdrowotne.

•Kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza. 

•Przygotowania wolontariusza do pracy.

•Wartości pracy wolontariusza – jak ją wyliczyć?

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 

WIEDZA I PRZYJAZNE RELACJE PODSTAWĄ SUKCESU



      

          

           

szkolenie dla koordynatorów wolontariatu, zaproszenie trenera „z zewnątrz” (nauka i integracja)

WIEDZA I PRZYJAZNE RELACJE PODSTAWĄ SUKCESU

Zaproszenie do współtworzenia

Decydować razem!!!

Mieć wpływ! Być współodpowiedzialnym!

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



      

          

           
Kroki wprowadzania wolontariatu do instytucji

1.Decyzja dyrekcji o wprowadzeniu wolontariatu w działania instytucji.
2.Wyznaczenie i przeszkolenie osoby, która będzie pełnić rolę koordynatora wolontariatu.
3.Zapoznanie pracowników  instytucji i partnerów lokalnych z planami współpracy z wolontariuszami.
4.Diagnoza potrzeb lokalnych, w których zaspokajaniu mogą uczestniczyć wolontariusze.
5.Wyznaczenie zadań dla wolontariuszy.
6.Zapoznanie odbiorców pomocy wolontarystycznej z nową formą działania instytucji.
7.Promocja wolontariatu np. w szkołach, mediach lokalnych, kościele.
8.Pozyskanie wolontariuszy.
9.Przygotowanie i przeszkolenie wolontariuszy do wykonania konkretnych zadań.
10.Wprowadzenie wolontariuszy w środowisko.
11.Monitorowanie pracy wolontariuszy.
12.Regularne spotkania koordynatora wolontariatu z pracownikami ośrodka.
13.Stworzenie lokalnego systemu nagradzania wolontariuszy.

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 

JAK ZAINICJOWAĆ KONTAKT ??? 
Przykład: 1. DIAGNOZA POTRZEB – IPW, 2. INFORMACJA O ROZWOJU WOLONTARIATU, 3. ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA , 

4. WSPÓLNE PLANOWANIE DZIAŁAŃ, PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW, 5. EWALUACJA, 6. PROMOCJA W ŚRODOWISKU



WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI – 

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

AKCJE CHARYTATYWNE, 

IMPREZY KULTURALNE, 

FESTYNY RODZINNE

DZIEŃ WOLONTARIUSZA
DORADZTWO 

WOLONTARYSTYCZNE – powołanie 
klubów wolontariusza w szkołach.

SZKOLENIA DLA WOLONTARIUSZY
PROMOCJA WOLONTARIATU W MEDIACH

• Nie prosiliśmy „zostań wolontariuszem”, 

prosiliśmy „pomóż”

• Dawaliśmy możliwość  sprawdzenia się

Podzielenia doświadczeniami

Poznania ludzi

Niesienia pomocy

Ucieczki przed samotnością

Wypełniania wolnego czasu

Rozszerzenia swojego doświadczenia zawodowego

Zbadania nowych możliwości zawodowych

Oddania długu społeczeństwu

Uaktywnienia zawodowego

REKRUTACJA WOLONTARIUSZY

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



      

          

           

WOLONTARIAT W BRZESZCZACH
„Dobre praktyki” realizowane przez Partnerów 

Koalicji Na Rzecz Wolontariatu 

 

Fundacja im. Brata Alberta - 
Warsztat Terapii Zajęciowej         

  w Jawiszowicach

Poradnia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna



Koordynatorzy: Dorota Bąk, Renata Zemlik, ks. Roman Sala

















Wolontariusze 
włączając do udziału 
wszystkich uczniów, a 
także pracowników 
szkoły organizują w 
szkole „ Słodkie 
czwartki” , których 
celem jest 
pozyskiwanie 
dodatkowych środków 
koniecznych do 
działań 
podejmowanych przez 
Klub. 

















Pomoc w organizacji imprez i akcji szkolnych 
i środowiskowych 

-   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
-   Góra Grosza
-   Szkolne akcje typu: „Urodzinowa kartka dla…. skierowane do uczniów naszej szkoły, 
     dotkniętych ciężką chorobą, objętych nauczaniem indywidualnym 
-    Ogólnopolska Zbiórka pieniędzy na pomoc Ofiarom Wojny w Afganistanie       
-    Kiermasz Przedświąteczny ozdób wielkanocnych „JAJUSZOWICKIE JAJO 
      I PAW JAWISZOWICKI” 



PROJEKTY:

„Okruchy dobra”

„Łańcuszek dobrych uczynków”

Koordynatorzy: Jolanta żarkowska, Bożena Sajdak, Bożena Klamra



UWRAŻLIWIENIE

WOLONTARIAT

PROMYK RADOŚCI

BEZINTERESOWNA POMOC

ODPOWIEDZIALNOŚĆKONTAKT Z POTRZEBUJĄCYMI

SERDECZNOŚĆ

ŻYCZLIWOŚĆ

EMPATIA

SZACUNEK DO CZŁOWIEKA

Ktoś powiedział, że dobrzy ludzie są w stanie stworzyć niebo na ziemi. 
Chcemy, aby obrazem tego nieba na ziemi był nasz: 

UŚMIECH

ŻYCZLIWE SŁOWO





  
„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na 

udzielenie pomocy bliźniemu.”      
                                             M. Gogol  

„To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”.            
                                                                                                                                         

                                                                                                                                     L. Carroll 



SZKOLENIE WOLONTARIUSZY

Wolontariusze uczestniczyli
w szkoleniu „Aspekty 

wolontariatu, prawa i obowiązki 
wolontariuszy”. 



SPOTKANIE SZKOLENIOWE



NASI PODOPIECZNI

19-letni Marcin

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy

Starsze panie: Walentyna i Emilia



NASI PODOPIECZNI

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mający problemy w nauce

12 – letnia Agnieszka 

wraz z rodziną



Wspólne ognisko z rodziną 

Prawdziwym schronieniem 
dla człowieka jest drugi 
człowiek.       
                                 przysłowie irlandzkie



WOLONTARIUSZKI POMAGAJĄ W CODZIENNYCH PRACACH 
DOMOWYCHSprzątają pokój

i nakrywają do stołu.
Troszczą się o ciepłe mieszkanie.
Odświeżają, reperują…
Wyciągają ręce i proponują swą pomoc.
                            PHIL BOSMANS



MAJÓWKA W OGRODACH PLEBAŃSKICH
24 MAJA 2009R.

Kiedy spełniasz dobre uczynki,
 dane ci jest przeżywać 
cudowne uczucie.



 GMINNY DZIEŃ DZIECKA
31 MAJA 2009R.

Szczęście polega na tym, 
że się je rozdaje.



ŚWIĘTO OGRODÓW
7 CZERWCA 2009R. 

Czyń to, co możesz, 
za pomocą tego, co masz, 
tam gdzie jesteś.



WIELKA LOTERIA FANTOWA - PRZYGOTOWANIA

Otrzymałeś ręce, żeby 
dawać…



JUBILEUSZ 10 – LECIA GIMNAZJUM NR 2      
ORAZ  5 PARAFIADA  

19 WRZEŚNIA 2009R.



JUBILEUSZ 10 – LECIA 
GIMNAZJUM NR 2 ORAZ              

5 PARAFIADA 



Jubileusz 10 – lecia 
Gimnazjum nr 2 

i V Parafiada 
            

            Parada talentów

Sens życia polega na tym, 
aby cieszyć się z niego
i czynić je piękniejszym
dla każdej ludzkiej istoty.
                                                                    DAWID BEN GURION



Sprzedano 
950 losów

Sprzedano 
950 losów

Pieniądze przeznaczono na 
leczenie i rehabilitację 

naszych podopiecznych 
oraz dofinansowanie 

prawa jazdy dla naszego 
kolegi.



Jubileusz 10 – lecia 
Gimnazjum nr 2 i V Parafiada

Światełko do nieba

Bądź jak światło, które  wędruje przez noc
i po drodze zapala zagasłe gwiazdy.

PHIL BOSMANS



SPOTKANIE WOLONTARIUSZY Z MISJONARKĄ Z 
KONGA – SIOSTRĄ DAMIANĄ

29 WRZEŚNIA 2009R.

Empatia to twój ból w moim sercu



ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH



•Udział w spektaklu 

•     „Dzień Sądu”

„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja 
przykazania miłości.” Jan Paweł II

Współpraca z Grupą teatralną  
„Czwarta Ściana” działającą przy 
Parafii Matki Bożej Bolesnej w 
Jawiszowicach



•AKCJE WALENTYNKOWE

"Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś,
  kto jest jeszcze bardziej samotny."                                       Jan Paweł II



• KONCERTY CHARYTATYWNE

"Wymagajcie od siebie choćby inni 
od was nie wymagali.„

Jan Paweł II



• WIECZOREK POETYCKI

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.„ Jan Paweł II



• DYSKOTEKA              
       CHARYTATYWNA

"Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.„ Jan Paweł II



• „STOP POWODZIOM”

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, 
tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, 
obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” 

Jan Paweł II



Wolontariat w Fundacji Pomocy 
Społecznej w Brzeszczach

Prowadzi świetlicę terapeutyczną IMPULS 

Współpracując z uczniami z Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach, pomaga 
rodzinie.

Dzieci w wieku 7 -17 lat potrzebują pomocy w odrabianiu zadań domowych  i nadrabianiu zaległości 
szkolnych. Wolontariusze organizują dzieciom czas wolny (zabawy ruchowe, czytanie książek, gry 
stolikowe). Wychowawcy świetlicy korzystają z pomocy wolontariuszy – uczniów szkół gimnazjalnych i 
średnich z terenu gminy Brzeszcze .



Klub Wolontariusza „Pomocna Dłoń” 
Ośrodka Kultury w Brzeszczach 

“Dla siebie i dla innych” 
Spotkania z wolontariuszami z Niemiec i Austrii 
Pomoc przy imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury 

Pomoc dzieciom w świetlicy “ Kącik przyjaźni ” 

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Śniadanie 
Wielkanocne dla osób starszych, chorych, bezdomnych i 
samotnych). 



Pomoc w remontach w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Oświęcimiu 
Akcje: 
zbiórki prezentów z okazji Św. Mikołaja,   
zbiórki karmy i koców dla zwierząt do schronisk 
ekologiczne 
Zbiórki prezentów dla dzieci z Domu Dziecka 
i przedszkoli 

Pomoc przy organizacji imprez OK, a także współpraca 
z koalicjantami Porozumienia na Rzecz Wolontariatu, 
oraz innymi podmiotam i w obszarach:
 sekcja filmowa – dokumentowanie i realizacja filmów, reportarzy kulturalnych
 sekcja akustyczna – pomoc w nagłaśnianiu imprez
 sekcja organizacyjna – pomoc logistyczna 



Akces w ogólnopolskiej akcji
„Dzień Dobrych Uczynków” 

Wystawa Zwierząt Egzotycznych 
– impreza, podczas której zbierane są datki dla Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt

Pomoc podopiecznym podczas turnusu rehabilitacyjnego 
dla osób niepełnosprawnych 

„Zrób dobry uczynek dla ludzi, zwierząt, 
środowiska. Pomóż wybranej organizacji 
społecznej”…

Organizowanie spotkań, warsztatów, imprez, 
festynów, koncertów …



Rock Reggae Festiwal

Otwarcie Skateparku w 
Brzeszczach



• Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy• Wspomnienie o harcówce – 

Domu Młodzieży



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach
Wspiera dzieci, młodzież ich rodziców i nauczycieli.

Współpracuje z wolontariuszami w 
ramach udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. Pod 
kierunkiem psychologa / pedagoga 
wolontariusze pomagają  w 
minimalizowaniu skutków braków 
edukacyjnych.



„„RAZEM RADOŚNIEJ”RAZEM RADOŚNIEJ”
                   Projekt

Klub Wolontariusza 

w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Brzeszczach



Spotkania 
„Szkoła bez Barier”

Wolontariusze i uczniowie 
z niepełnosprawnością prowadzą 

ćwiczenia uświadamiające 
problem niepełnosprawności



Wspólne zajęcia, zabawy, 
gry integracyjne

1. w naszej szkole podczas spotkania z  dziećmi 
niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Olimp”

2. w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach
3. w siedzibie Fundacji Brata Alberta 

w Jawiszowicach 
4. na osiedlu Szymanowskiego w Brzeszczach 

z okazji Dnia Dziecka



Wspólne przygotowanie inscenizacji bajki Wspólne przygotowanie inscenizacji bajki 
„Księżniczka na ziarnku grochu”„Księżniczka na ziarnku grochu”

 i jej prezentacja przed: i jej prezentacja przed:
dziećmi niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Olimp”dziećmi niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Olimp”

pozostałymi podopiecznymi Fundacji Brata Albertapozostałymi podopiecznymi Fundacji Brata Alberta

dziećmi z Przedszkola „Pod Tęczą” w Jawiszowicachdziećmi z Przedszkola „Pod Tęczą” w Jawiszowicach



Prezentacja działań na zebraniuPrezentacja działań na zebraniu
 z rodzicami z rodzicami



„„Starszy brat, starsza siostra”Starszy brat, starsza siostra”



Szkolny projekt pod hasłem „Razem przez życie”, którego adresatami są 
dzieci i młodzież w wieku od 7 do 30 lat, w tym około 50 % osób niepełnosprawnych.         
  W działaniach biorą  udział dzieci ze Stowarzyszenia "Olimp", młodzież 
z Fundacji im. Brata Alberta, dzieci z klas integracyjnych szkół podstawowej, gimnazjum i 
LO oraz  inni uczniowie PZ 6.

ANDRZEJKI i
Zabawa andrzejkowa 
Sprzedaż ciast, z której dochód  został  przeznaczony na 
upominki mikołajkowe dla zaprzyjaźnionej młodzieży z 
Fundacji Brata Alberta. 

MIKOŁAJKI 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 
Dochód z kiermaszu  ozdób świątecznych, wykonanych 

przez wolontariuszy (stroiki, anioły, gwiazdki i inne 
ozdoby choinkowe) został przeznaczony na zakupienie 

słodkiego poczęstunku na spotkanie z dziećmi  specjalnej 
troski i młodzieżą z Fundacji Brata Alberta z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia.

OGNISKO INTEGRACYJNE w ogrodach plebańskich przy kościele św. Urbana 
w Brzeszczach.  Wolontariusze przygotowali regionalną potrawę  „prażone ziemniaki” 

Zabawa przy akompaniamencie grupy muzycznej wolontariuszy.



Wolontariusze uzyskali dotację na działania 
od POLSKIEJ FUNDACJI DZIECI I MŁODZIEŻY  !

 w ramach programu Make a Connection - przyłącz się. 

JASEŁKA bożonarodzeniowe, 
które wystawili najpierw w 
szkole w dniu „wigilii 
klasowych”, a następnie na 
spotkaniu z zaprzyjaźnionymi 
dziećmi i młodzieżą z 
niepełnosprawnością w salkach 
katechetycznych przy kościele 
Św. Urbana.

POKAZ DOŚWIADCZEŃ  
MAGICZNY ŚWIAT 
CHEMII 

W ramach realizowanego projektu integracyjnego wolontariusze przygotowali

MAJÓWKĘ

oraz KONKURS NA PLAKAT „Niepełnosprawni i sprawni razem” 
(konkurs dla klas integracyjnych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych oraz młodzieży z  
Fundacji Brata Alberta

Spotkanie z dziećmi specjalnej troski 
w ogrodach plebańskich 



 Występ artystyczny – taniec i piosenka

w tracie imprezy Dnia Wolontariusza w 2009 r

Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach



Piknik rodzinny

GRY I ZABAWY DLA DZIECI 
PRZEDSZKOLNYCH

Przedszkole nr 4 „Pod Tęczą” w Jawiszowicach



W planach…
 Program – „Podaj książkę”

Dzieci przedszkolne wraz ze swoimi 
rodzicami przynoszą z biblioteki książki 
dla osób starszych samotnych, 
niepełnosprawnych…

Cel: budowanie przyjaznych relacji, 
zmniejszenie liczby osób 
osamotnionych, integracja społeczna

Partnerzy: przedszkole, ośrodek 
pomocy społecznej, ośrodek kultury - 
biblioteka



Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

W ramach projektu 
„Wolontariat w 
Osieku” 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych 
w Osieku 
zaproponowało 
współpracę, której 
głównym celem byłaby 
pomoc Stowarzyszeniu 
w realizacji jego 
głównych działań 
statusowych. 
Wynikiem tego jest 
dziś efektywna i 
skuteczna współpraca 
z ponad 30 
wolontariuszami z 
terenu Gminy Osiek, 
którzy aktywnie 
przyczyniają się do 
urzeczywistnienia 
założonych przez SIS 
projektów.



Wolontariusze regularnie odwiedzają świetlice szkolne w SP nr 2 w Osieku oraz w ZSP 
nr 1 w Osieku. Pomagają tam dzieciakom przede wszystkim w odrabianiu zadań 

domowych, a pozostały czas spędzają między innymi bawiąc się razem z nimi, grając w 
rozmaite gry, a także tworząc wspólnie prace artystyczne. 



Wolontariusze udzielają się także dziennikarsko, pisząc regularnie rozmaite 
artykuły umieszczane w dodatku Stowarzyszenia do lokalnej gazety Echa 

Osieka. Opisują nie tylko sprawy bieżące, ważne dla gminy, ale także 
wypowiadają własne opinie dotyczące wielu rożnych spraw i problemów. 

Piszą przede wszystkim o tym, co może zainteresować młodych czytelników. 



Wolontariusze uczestniczą w zbiórkach żywności organizowanych przez 
Bank Żywności w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Szansa w Oświęcimiu oraz 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych w Osieku. Odbywają się one trzy razy w roku w 
wybranych sklepach na terenie Oświęcimia. Nasi Wolontariusze, wraz z opiekunami z SIS, stoją po 

kilka godzin przy wejściach do sklepów i, dziękując, odbierają od zainteresowanych udziałem w 
akcji klientów artykuły żywnościowe, które przekazywane są później potrzebującym. 



W Wakacje wolontariusze uczestniczą skierowanych do dzieci 
akcjach takich jak Akcja Lato 2009 ( organizowana przy współpracy z Centrum 

Kultury w Polance Wielkiej) czy Wesołe Lato (tworzone razem z Biblioteką Publiczną w Osieku). W 
trwających po kilka dni atrakcjach wolontariusze nie tylko pełnią rolę opiekunów najmłodszych, 
ale także sami uczestniczą wraz z dziećmi w rozmaitych konkursach i wycieczkach, stając się tym 

samym ich towarzyszami gier i zabaw. 



Wolontariusze reprezentują nasze stowarzyszenie na corocznym Powiatowym Pikniku Organizacji 
Pozarządowych w Oświęcimiu. Jako stowarzyszenie zadebiutowaliśmy tam w 2009 roku, a nasze 

wolontariuszki przedstawiły widzom skecz pt „ Zasadził człowiek stowarzyszenie w głowie”, 
którego treść świetnie podsumowuje motywy, jakie kierują działalnością naszego ( i nie tylko) 

stowarzyszenia. W tym roku zaprezentowały zabawną alternatywną wersję bajki o Czerwonym 
Kapturku. Tego typu przedsięwzięcia to świetna okazja do zaprezentowania stowarzyszenia 

szerszej publiczności. 



Wolontariusze wcielają się także w młodych przewodników, oprowadzając wycieczki szkolne i 
wszystkich zainteresowanych po lokalnych zabytkach – Starym Kościele i Izbie Muzealnej w 

Osieku. Udzielają słuchaczom informacji dotyczących oglądanych obiektów, wplatając w swe 
opowieści wiele ciekawostek i anegdot. 

Pałac z tysiąca i jednej nocy

Kościół św. Andrzeja
  



Nikt nie wyobraża sobie także, by wolontariuszy zabrakło przy organizacji festynu z okazji Dnia 
Dziecka. Udzielają się oni zarówno podczas przygotowań, jak i w trakcie samej imprezy. 

Występują w wielu składających się na piknik wydarzeniach, czuwają nad przebiegiem i realizacją 
wszystkich atrakcji, wręczają nagrody i poczęstunki, udzielają uczestnikom odpowiedzi na wszelki 

pytania dotyczące przebiegu Dnia dziecka. 



Wolontariusze w dużej mierze przyczyniają się do organizacji corocznej, cieszącej się dużą 
popularnością, Zimowej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Stanowią podstawową pomoc dla 

organizatorów. Pilnują porządku, odpowiadają za wypełnianie niezbędnych podczas imprez tego 
typu protokołów, wypisują okolicznościowe dyplomy dla uczestników zawodów. 



      

          

           
CENTRUM WOLONTARIATU W OPS 

Ośrodek podejmuje współpracę z wolontariuszami stale i akcyjnie. Każdego roku w OPS kilkudziesięciu 
wolontariuszy podpisuje umowy o świadczenie usług wolontarystycznych, wolontariusze pracują na rzecz osób starszych, 
dorosłych niepełnosprawnych, dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, udzielają korepetycji,  pomagają w organizacji 
imprez, festynów i in. 

Współpraca wolontariuszy z osobami z terenu gminy jest monitorowana przez pracowników socjalnych z danego 
rejonu. W szkole bezpośredni nadzór nad ich pracą mają koordynatorzy szkolni.  Wolontariusze odnotowują godziny swojej 
pracy, co jest podstawą do wydania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych. Prowadzona jest baza danych 
potencjalnych wolontariuszy oraz organizacji wyrażających chęć współpracy z wolontariuszami zgłaszających się do Centrum 
Wolontariatu 

Biuro pośrednictwa pracy 
wolontarystycznej 

(dla OPS i in. Instytucji)

Szkolenia / doradztwo / spotkania informacyjne

Programy środowiskowe
POMOC RODZINIE, HERBATKA U 
BABCI I DZIADKA, KOREPETYCJE, 
STARSZY BRAT – STARSZA 
SIOSTRA

Promocja wolontariatu 
w środowisku 
lokalnym (SZKOLENIA, 
DORADZTWO, SPOTKANIA 
INFORMACYJNE, AKCJE)

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



      

          

           
CENTRUM WOLONTARIATU W OPS 

Centrum Wolontariatu ma swoją siedzibę w budynku 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Otwarte jest dwa razy w tygodniu 
(wtorki 7.00 – 11.00 oraz środy 15.00 -17.00). 

Telefon 791 33 44 51 
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00). 

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą pisać na adres e-mail:
 centrumwolontariatu.brzeszcze@gmail.com. 

Centrum promuje swoją działalność na stronie internetowej Ośrodka
 www.ops.brzeszcze.pl oraz w tzw. „Skrzynce dobroci” na www.wolontariat.org.pl 

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 

Otwarcie Centrum Wolontariatu odbyło się 19.05.2009 r. Zaproszono wszystkich koordynatorów wolontariatu z instytucji z terenu gminy oraz osoby 
zainteresowane działalnością wolontarystyczną. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację PowerPoint „Dobre praktyki wolontarystyczne na terenie 
gminy Brzeszcze”, w której zaprezentowano działania wolontarystyczne podejmowane przez instytucje i organizacje z terenu Brzeszcz – jak się okazało 
większość instytucji nie posiadało wiedzy na temat podejmowanych w ramach wolontariatu działań realizowanych przez partnerów.

mailto:centrumwolontariatu.brzeszcze@gmail.com
http://www.ops.brzeszcze.pl/
http://www.wolontariat.org.pl/


Co się zmieniło???
- zbudowane relacje, jasny system komunikacji między instytucjami                         
 (do osoby, nie do instytucji)

- większa promocja działań wolontarystycznych, pozytywne skojarzenia z wolontariatem

- postrzeganie wolontariatu, wolontariusza jako potencjał, a nie jak zagrożenie, 

- zmiana wizerunku OPS i in. Instytucji,

- zwiększenie integracji instytucji, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów,

- znajomość własnych zasobów, rozpoznanie potrzeb lokalnych,

- większa siła oddziaływania w partnerstwie niż w pojedynkę,
- identyfikacja: wiadomo KTO, GDZIE i JAK (miejsce, czas, lokal, osoby),

- rozpoznawalna marka „lokalnego wolontariusza” (informacja zwrotna do społeczności lokalnej)

- ciągłość działalności wolontarystycznej  - ścieżka edukacyjna wolontariusza…

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 



      

          

           

Dziękuję za uwagę

„Szkoła jako partner 
w działaniach wolontariackich OPS” 

Projekt „Wolontariat w mazowieckich Ośrodkach Pomocy Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Opracowanie: Beata Komendera, Koordynator Centrum Wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach
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