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

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

Za okres:   od 1 maja do 31 maja  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 nie uległy zmianie. Mieszkam 
dalej w pokoju wystarczająco dużym,  korzystam z 
oddzielnej łazienki, oraz wspólnej kuchni. 
Zaopatrzono mnie  w lodówkę  do własnej  
dyspozycji. Żywienie we własnym zakresie, 
rozliczanie na podstawie  faktur zakupu.

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. Na 
terenie  placu rekreacyjnego w Krekolandii  rozbito 
dodatkowo  duży namiot  wojskowy,  który polepszył 
i uatrakcyjnił   miejsce plenerowe  świadczenia 
wolontariatu.

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

Współpraca układa się bardzo dobrze.  W 
atmosferze  życzliwości, wzajemnej pomocy, 
realizowane są ciekawe i pożyteczne  zadania 
Stowarzyszenia. W dalszym ciągu oczekuję 
wsparcia   w obsłudze   sprzętu  komputerowego. 
Obecnie pomaga mi w tym mój opiekun  Pan 
Ryszard Przytuła –Prezes  Stowarzyszenia.

4 Czy 8-godzinny dzień pracy 
był w pełni wykorzystany? 
Na jakie inne aktywności 
oprócz pracy dla organizacji 
(np . szkolenia, współpraca 

  Systematycznie, codziennie pracuję średnio po 9 
lub10 godzin. Robię to dobrowolnie i z własnej 
inicjatywy, bowiem ciekawa praca, inspiruje mnie do 
aktywności w działaniu.
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z innymi wolontariuszami)?
II. Zadania wolontariusza

5 Jakie zadania były 
wykonywane przez 
wolontariusza w tym 
miesiącu?

 Realizowałem w dalszym ciągu moje podstawowe 
zadania; promocja Stowarzyszenia i pomaganie 
osobom starszym. W ramach promocji napisałem i 
ukazały się w Gazecie Lidzbarskiej  3 artykuły; 
„Aktywni Działacze, ciekawe Osoby,”  „Taka pomoc 
jest ważna,”  oraz „Recepta na pogodną jesień 
życia.” Treść artykułów na naszej stronie 
internetowej >www.swrw.pl<  Ważnym zadaniem w 
maju, był rozdział żywności dla osób potrzebujących. 
Zgodnie z zapisem w umowie wspierałem Zarząd w 
prowadzeniu biura, brałem udział w pracach 
związanych z zabudową pokoju dla wolontariuszy. 
Jako jedno z ważnych zadań było pogłębianie 
wiedzy i umiejętności  posługiwania  się 
nowoczesnym sprzętem komputerowym. W ramach 
poczynań zdobycia środków finansowych na zakup 
sprzętu sportowego, skierowałem pismo do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, poprzedzone 
rozmową  telefoniczną. Temat ten będę 
kontynuował, bowiem mam słowne potwierdzenie, 
że taką pomoc uzyskam.

6

 Z jakimi grupami/ 
środowiskami wolontariusz 
pracował w tym miesiącu?

 W maju pracowałem z osobami starszymi 
członkami  i sympatykami  Stowarzyszenia, 
podopiecznymi  oraz młodzieżą  pozaszkolną i 
SuperSeniorClubem.

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

 Najbardziej satysfakcjonuje mnie promocja 
Stowarzyszenia, poprzez zamieszczane artykuły w 
Gazecie Lidzbarskiej. Z sondaży wynika, że jest to 
skuteczny sposób.

8 Proszę opisać, z jakimi 
pomysłami, inicjatywami 
wyszedł wolontariusz wobec 
organizacji  i z jakim 
spotkały się odzewem.

 Zaproponowałem  sposób ożywienia działalności 
SuperSeniorClubu. Odbyła się ciekawa impreza 
integracyjna w której aktywnie uczestniczyło wiele 
rodzin i osób również młodszych. Z zaangażowania 
Prezesa tej komórki organizacyjnej naszego 
Stowarzyszenia wynika że lody zostały przełamane i 
SuperSeniorClub będzie działał.       

9 W jaki sposób promowany 
był wolontariat 

długoterminowy w 
organizacji i jej środowisku?

 Wolontariat długoterminowy promowany był bardzo 
skutecznie w tutejszym środowisku wiejskim, 
powiecie Lidzbarskim i Bartoszyckim, poprzez 
redagowane i ukazujące się artykuły prasowe, oraz 
atrakcyjną i bardzo bogatą w treści stronę 
internetową. Będę nieskromny i dodam że również 
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moja osoba i udział w  projekcie Wolontariat Rozwija 
Wieś, jest skuteczną formą promocji nie tylko w 
tutejszym środowisku ale również w Małopolsce z 
której pochodzę. W kontaktach e-meilowych i 
telefonicznych byli moi uczniowie piastujący różne 
stanowiska w administracji państwowej i 
samorządowej  pytają jak to się stało że podjąłem 
kaskaderską decyzję, wyjechałem tak daleko na tak 
długi okres pobytu. Szczegółowo im  tłumaczę że 
sprawcą, w pozytywnym tego słowa znaczeniu jest 
Federacja Inicjatyw Oświatowych, Operator 
Projektu. Poprzez skuteczne formy pracy, ciekawe 
metody szkolenia, trafne kojarzenia wolontariuszy z 
organizacjami pozarządowymi,  wolontariat 
długoterminowy ma duże perspektywy rozwoju i 
zachęcam  do zainteresowania się tą  formą rozwoju 
środowisk, szczególnie wiejskich. 

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

Mój udział w Projekcie Wolontariat Rozwija  Wieś, 
stwarza mi szansę uczenia się w działaniu. W 
kontaktach  międzyludzkich, o innych tradycjach 
historycznych, zupełnie innych strukturach 
agrarnych, poznaję nowe ciekawe osoby, nawiązuję 
z nimi kontakty, niekiedy serdeczne. Wzbogacam się 
w ten sposób o nowe ciekawe doświadczenia 
życiowe. Praca biurowa którą wykonuję, mobilizuje, 
wręcz zmusza mnie do szybkiego zdobywania 
umiejętności posługiwania się nowoczesnym 
towarzyszącym sprzętem komputerowym.

11 Co było największym 
sukcesem w tym miesiącu?

 Sukcesem  jest  zamieszczenie 3 ciekawych 
artykułów w Gazecie Lidzbarskiej promujących 
nasze Stowarzyszenie. Rozprowadzenie w 
środowisku prenumerowanych przez  nas 
egzemplarzy gazety powoduje wzrost 
zainteresowania sprawami Stowarzyszenia. Ludzie 
pytają co mogą zrobić  i jak włączyć się do 
wspólnego działania. Właśnie na kształtowaniu 
takich postaw nam zależy i to przynosi satysfakcję.

III. Potrzeby i oczekiwania
12 Proszę opisać, co sprawiało 

najwięcej trudności w 
realizacji zadań?

Zbyt wolna jeszcze w stosunku do narastających 
potrzeb technika pisania tekstów na komputerze.

13 Jakiego wsparcia oczekuje 
wolontariusz od organizacji 
goszczącej?

 Wszystkie potrzeby i sprawy uzgadniane są i 
realizowane na bieżąco. 

14 Jakiego wsparcia oczekuje  Realizacja wolontariatu  aktualnie nie wymaga 
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wolontariusz od Operatora? wsparcia od Operatora.

                                                                               
 
                                                                                         Opracował: Jan RÓŻAK
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