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Sprawozdanie z działalności Centrum Wolontariatu 

 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Żabiej Woli za 2018r.  

 

Wolontariat stwarza szansę rozwoju osobistego, daje możliwość nabywania 

kompetencji indywidualnych, społecznych oraz zawodowych, a zdobyta podczas działalności 

wolontarystycznej wiedza i doświadczenie znacząco zwiększają potencjał kreatywny, 

intelektualny oraz kulturowy.  Jak wiadomo wolontariat  to dobrowolna, bezpłatna, 

świadoma  praca  na rzecz innych  lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki 

rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.      

Centrum Wolontariatu przy GOPS  Żabiej Woli  istnieje od 2014 roku.                      Od 

2017 roku można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania taką formą pomocy na rzecz 

innych osób  w porównaniu do 2016 roku co obrazuje poniższy wykres. 

 

Wykres 1. Porównanie ilości wolontariuszy w latach 2016-2018r. 

W 2018r. oraz w 2017r. w ramach działań wolontariuszy na terenie gminy Żabia Wola 

zaangażowanych w pomaganie było 111 osób.  Natomiast w 2016 roku była to liczba 70 osób. 

W skład tej liczby wolontariuszy wchodzą: 96 uczniów szkół: podstawowych w Józefinie, 

Skułach, Ojrzanowie, Gimnazjum w Józefinie; 4 opiekunów szkolnych kół wolontariatu, 

Kierownik GOPS, Koordynator Wolontariatu, 9 dorosłych wolontariuszy w postaci 

pracowników GOPS. W ostatnim czasie do centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli 

zgłosiło się troje dorosłych wolontariuszy z terenu naszej gminy, chętnych do pomagania 

osobom starszym, robieniu zakupów.  

Obszar działań podjętych przez wolontariuszy jest szeroki. Uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjum (96 osób) zaangażowani byli w wolontariat koleżeński, akcyjny, 

propagowanie edukacji prozdrowotnej, proekologicznej, w tym np. sprzątanie świata, 

przygotowywanie kartek świątecznych, kiermasze świąteczne, zbiórkę karmy dla zwierząt, 
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udzielanie korepetycji na terenie szkoły, akcję Unicef ”Wszystkie kolory świata” itp.         Pracę 

wolontariuszy nadzorowali szkolni opiekunowie wolontariatu oraz koordynator Centrum 

Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli.  

W celu kontynuacji współpracy pomiędzy opiekunami szkolnych kół wolontariatu       a 

Centrum Wolontariatu przy GOPS  Żabiej Woli, zostały zorganizowane spotkania 

informacyjne mające na celu wypracowanie wspólnych priorytetów dalszej pracy 

wolontariuszy. 

W 2018 roku wolontariusze z terenu gminy Żabia Wola uczestniczyli w: 

➢ Pikniku rodzinnym z Wolontariatem zorganizowanym w Gops w Żabiej Woli. 

➢  Korepetycjach na rzecz uczniów szkół z terenu gminy Żabia Wola. 

➢ Przygotowywaniu kartek świątecznych z życzeniami w okresie wielkanocnym oraz 

bożonarodzeniowym dla osób starszych, samotnych, rodzin niepełnych. 

➢ Akcji „Podziel się Gwiazdką” podczas której zbierane były artykuły spożywcze, 

słodycze, zabawki, środki czystości dla rodzin z dziećmi z terenu gminy.                Z 

zebranych produktów udało się stworzyć 60 paczek, które zostały przekazane 

potrzebującym. 

W podziękowaniu za bezinteresowną pomoc na rzecz osób potrzebujących oraz             z 

okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Centrum Wolontariatu przy GOPS  Żabiej 

Woli zorganizowało w Urzędzie Gminy Żabia Wola spotkanie, na którym podziękowano 

opiekunom szkolnych kół wolontariatu oraz samym wolontariuszom za zaangażowanie            i 

wkład pracy na rzecz innych osób. Każdy uczestnik otrzymał dyplom z podziękowaniem, 

drobny upominek oraz skorzystał z poczęstunku. 

W 2018r. Centrum Wolontariatu dysponowało kwotą 5 tys. złotych, która została 

wydatkowana na potrzeby związane z organizacją Pikniku oraz Międzynarodowego            Dnia 

Wolontariusza. 

Obecnie trwa diagnoza środowiska lokalnego pod kątem możliwości i potrzeb             w 

zakresie przydzielenia wolontariuszy do świadczenia usług.  

Plany Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli na 2019r.  

• Podpisanie porozumień z dorosłymi wolontariuszami z terenu naszej gminy. 

• Na stronie bip GOPS Żabia Wola uruchomienie zakładki dotyczącej aktualnych 

potrzeb społecznych, w szczególności seniorów. 

Wszystkich nowych, chętnych do bezinteresownej pomocy na rzecz potrzebujących, 

zapraszamy do współpracy.  
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