
Wolontariat rozwija wieś
www.srw.fio.org.pl

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji wolontariatu 
długoterminowego w projekcie „Wolontariat rozwija wieś”

Za okres:    od 1 lipca do 31 lipca  2013 roku  /1 miesiąc/  
Organizacja: Łańcuch Wzajemności 
Wolontariusz: Jan RÓŻAK    
Opiekun wolontariusza: Ryszard PRZYTUŁA  

Lp
.

pytanie odpowiedź

I. Warunki świadczenia wolontariatu
1 Proszę opisać plusy i 

minusy warunków lokalowo-
żywieniowych 
zapewnionych przez 
organizację.

Warunki lokalowe uległy zmianie w takim zakresie, 
że aktualnie  korzystam ze wspólnej  łazienki  z 
drugą  osobą. Zmiana ta nie wpłynęła jednak  na 
pogorszenie się warunków mieszkaniowych. Zakup 
kuchenki mikrofalowej  w poprzednim miesiącu, ze 
środków realizowanego projektu, bardzo  ułatwił mi 
przygotowywanie  posiłków, co w moim sposobie 
żywienia we własnym zakresie jest ważne.
Rozliczanie odbywa się terminowo i systematycznie 
na podstawie przedstawionych faktur zakupu. W 
dalszym ciągu korzystam z lodówki do własnej 
dyspozycji.

2.
Proszę opisać plusy i 
minusy warunków miejsca –
świadczenia wolontariatu 
(biura, placówki, innych 
okazjonalnych miejsc, w tym 
plenerowych).

Warunki do pracy nie uległy zmianie. Są 
wystarczające do realizacji programu zajęć. 
Dodatkowo  rozłożono w namiocie stół pingpongowy 
w związku z rozpoczęciem wakacyjnych rozgrywek 
w tenisa stołowego z dziećmi i młodzieżą.
Dostarczono cztery komplety szachów, bowiem
rozpoczęto rozgrywki szachowe.

3
Proszę opisać relacje z 
opiekunem i innymi 
członkami organizacji , 
rodzaj udzielanego 
wsparcia.

 Współpraca układa się bardzo dobrze. Korzystam 
jeszcze dalej ze wsparcia i pomocy w obsłudze 
sprzętu komputerowego, bowiem  nie nabyłem w 
pełni umiejętności samodzielnego posługiwania się 
przy skomplikowanych czynnościach. Pomocy 
udziela mi mój opiekun Pan Ryszard Przytuła, 
Prezes Stowarzyszenia, oraz nowy wolontariusz 
Kamil Cieślak.
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4 Czy 8-godzinny dzień pracy 
był w pełni wykorzystany? 
Na jakie inne aktywności 
oprócz pracy dla organizacji 
(np . szkolenia, współpraca 
z innymi wolontariuszami)?

 Systematycznie, codziennie  8-godzinny dzień 
pracy jest przekraczany za moją zgodą i z mojej 
inicjatywy. Bardzo dobrze układa mi się współpraca 
z nowym wolontariuszem pracującym od ponad 
miesiąca w Stowarzyszeniu. Kamil Cieślak uczy 
mnie  bardziej skomplikowanych czynności na 
komputerze, a ja udzielam mu porad w wykonywaniu 
obowiązków wolontariusza.

II. Zadania wolontariusza

5 Jakie zadania były 
wykonywane przez 
wolontariusza w tym 
miesiącu?

Realizowałem skutecznie podstawowe działania; 
promocja Stowarzyszenia i pomoc osobom 
starszym. Ponadto uczestniczyłem w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu wizyty monitorującej przez Panią 
Małgorzatę Suwaj z FIO z Warszawy. Brałem 
aktywny współudział w organizacji imprezy 
integracyjnej  SuperSeniorClubu  „Powitanie lata”. 
Napisałem trzy artykuły które zostały umieszczone 
na łamach Gazety Lidzbarskiej: 1-„Nowy 
wolontariusz w Stowarzyszeniu”.   2- „Powitanie lata 
w Krekolach”. 3- „Jego pasja życiowa to praca 
społeczna i pszczoły.” Pracowałem skutecznie nad 
pozyskiwaniem środków finansowych dla 
Stowarzyszenia. Zorganizowałem i prowadziłem 
zajęcia sportowo- rekreacyjne z dziećmi w 
Krekolandii,  pt. Wakacje w Krekolandii. 
Pracowałem w ramach samokształcenia  na 
Platformie szkoleniowej FIO podejmując próby 
rozwiązania testów.

6

 Z jakimi grupami/ 
środowiskami wolontariusz 
pracował w tym miesiącu?

  Pracowałem z osobami dorosłymi, seniorami i 
dziećmi.  Tematykę i zakres współpracy opisuję 
bardziej szczegółowo w powyższej treści 
sprawozdania.

7 Proszę opisać, co było 
najłatwiejsze, najbardziej 
satysfakcjonujące w 
realizacji zadań?

 Realizowane ciekawe zadania nie sprawiały mi 
trudności. Umiejętności które posiadam wynikają z 
mojego długoletniego doświadczenia życiowego i 
trudów codziennej pracy, służby społecznej  w 
zawodzie nauczycielskim. Najbardziej 
satysfakcjonujące  zrealizowane zadanie w tym 
miesiącu, to impreza  SuperSeniorClubu  - Powitanie 
lata. Aby zrozumieć  rozmiar  uczuć które wywołała 
wśród uczestników, zasadna byłaby lektura 
artykułów, oraz przegląd galerii zdjęć i filmów na 
naszej  stronie internetowej>>www.swrw.pl<< 
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8 Proszę opisać, z jakimi 
pomysłami, inicjatywami 
wyszedł wolontariusz wobec 
organizacji  i z jakim 
spotkały się odzewem.

Pomysłem i moją inicjatywą były starania w 
Ministerstwie  Sportu i Turystyki o zakup sprzętu 
sportowego. Dotacji na razie nie uzyskaliśmy. 
Przysłano nam upominki; piłkę ,zegarki ,długopisy, 
breloczki  i inne gadżety, które pomogą nam w pracy 
z dziećmi i młodzieżą  jako nagrody w 
organizowanych zawodach sportowych.

9 W jaki sposób promowany 
był wolontariat 

długoterminowy w 
organizacji i jej środowisku?

 Szczegółowo opisuję sposób i efekty skutecznej 
promocji wolontariatu w sprawozdaniu majowym. 
Aktualnie była to kontynuacja przy realizacji 
bieżących zadań.

10 Proszę opisać efekty 
uczenia się w działaniu: 
nowa wiedza, umiejętności, 
kompetencje.

W miesiącu lipcu poświęciłem dużo czasu na 
samokształcenie na Platformie FIO. 

11 Co było największym 
sukcesem w tym miesiącu?

 Napisanie na łamach Gazety Lidzbarskiej 
ciekawych  artykułów. Organizacja imprezy- 
„Powitanie lata”.

III. Potrzeby i oczekiwania
12 Proszę opisać, co sprawiało 

najwięcej trudności w 
realizacji zadań?

 Trudności sprawia mi wolna jeszcze praca na 
komputerze. Udoskonalenie tej umiejętności 
pozwoliłoby mi  osiągnięcie większych efektów  w 
tym samym czasie i przy tym samym wysiłku.

13 Jakiego wsparcia oczekuje 
wolontariusz od organizacji 
goszczącej?

 Wszystkie potrzeby i sprawy uzgadniane są na 
bieżąco.
  

14 Jakiego wsparcia oczekuje 
wolontariusz od Operatora?

 Moim zdaniem wolontariat realizowany jest 
prawidłowo i nie wymaga interwencji i wsparcia 
Operatora.

                                                                               
                                                                                       Opracował: Jan Różak
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