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Roczny Program Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6c po2ytku publicznego na 2018
rok zostal pzyjqty Uchwalq Nr XLI/475I17 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia
27 pa2dziernika 2017r. Celem gl6wnym Programu bylo ksztaltowanie spoleczefistwa
obywatelskiego i rozwiqzywanie problem6w spolecznych w Srodowisku lokalnym, popzez
budowanie i umacnianie partnerstwa miedzy administracjq samozqdowq a organizacjami
pozazadowymi.
Cele szczegolowe obejmowaly:

1) lntegracig i wzrost poziomu aktywnoSci, Swiadomo6ci spolecznej, przedsigbiorczej
i obywatelskiej w6rod mieszkaic6w, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ludzi mlodych,
budowanie poczucia odpowiedzialnosci za wsp6lnotg lokalnq i regionalnq.

2) Wzrost znaczenia partner6w spolecznych w realizacji zadai publicznych przez samozqd
lokalny.

3) lntegracje podmiot6w bran2owych realizujqcych r62ne inicjatywy w sferze zadai publicznych.
4) Wsparcie i wzmocnienie potencjalu organizacji pozazqdowych slu2qce ich rozwojowi

i lepszemu pzygotowaniu do wspolpracy z Gminq w zakresie realizaqi zadai publicznych
dla osiqgniqcia wa2nych cel6w spolecznych.

5) Efektywniejsze zazedzanie spolecznoSciami lokalnymi, popnez rozpoznanie
i zaspokajanie ich potzeb.

6) OdciEzenie i uzupelnianie dzialari jednostek samozqdowych w zakresie, w jakim nie sq one
w stanie realizowa6 niekt6rych zadari publicznych przez wlasne struktury

7) Efektywniejsze zarzqdzanie finansami samorzedu, przez dystrybuowanie Srodk6w
z budzetu samozedowego na realizacjg zadai, realizacja zadan publicznych taniej i blizej
mieszkaic6w.

8) Prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzialafi na zecz mieszkaflcow.

Zgodnie z pkt. 1-3 Rozdzialu Vll "Ocena realizacli programu i spos6b twozenia kolejnych rocznych
program6w" Zalqcznika do Nr XLI/475I17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
27 pa2dzienika 2017r.w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi

dzialalnoSc pozytku publicznego na 2018 rok, oceniaiqc spos6b realizacji Programu nalezy
uwzglgdni6 nastqpujqce mierniki efektywno6ci realizacji Programu w danym roku:

l. wysokoS6 zaplanowanych, przydzielonych i rozliczonych Srodk6w oraz dokonane zwroty;

ll. wielkoS6 wlasnego finansowego i niefinansowego udzialu organizacji pozazEdowych
w realizacji projekt6w;

lll. og6lna liczba organizacji skladajqcych oferty, liczba zlo2onych ofert, liczba odrzuconych ofert,
liczba zawartych um6w;

lV. ilo5i os6b objgtych poszczeg6lnymi projektami;

V. ocena stopnia realizacji zakladanych rezultat6w zadafr przedstawionych w skladanych przez
stowarzyszenia ofertach;

Vl. problemy we wspolpracy z organizacjami pozazadowymi, np. wydane decyzje Burmistrza
o zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wezwania Komisji o zlo2enie
sprawozdania lub uzupelnienie nieprawidlowoSci w sprawozdaniach;

Vll. ilo56 pzedsiqwziQc objetych pomocq pozafinansowe;

Vlll. ilo56 i rodzaj szkolefi, iloSc os6b uczestniczacych/ilo6c organizacji uczestniczqcych;

lX. iloS6 przeprowadzonych kontroli w mieiscu realizacji zadah publicznych;

X. liczba wolontariuszy biorqcych udzial w rcalizaqi zadafi publicznych.

Wspolpraca pomigdzy Gmina i Miastem Czerwionka-Leszczyny a podmiotami odbywala siq
na zasadach: pomocniczoSci, suwerenno6ci stron, partnerstwa, efektywnoSci, uczciwej konkurencji
i ;awnoSci. Wspolpraca ta przebiegala w formie finansoweJ oraz pozafinansowej.
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Wspolpraca finansowa polegala na udzielaniu podmiotom dotacji na rcalizaqe zadall wtasnych
w formie: wspierania wykonywania zadai wlasnych samorzqdu wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglosil 8 otwartych konkurs6w ofert na realizacjg
zadah publicznych:

1. Otwarty konkurs ofert na ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji
Pozazqdowych w Czerwionce-Leszczynach i realizacjg minimum jednego pzedsiQwziQcia
rocznie wynikajqcego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do 2022 roku (zadanie wieloletnie 2018-2019) - Zatzqdzenie Nr 49/18 Burmistza
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia l3lutego 2018.

2. Otwarty konkurs ofert na realizacjQ zadai publicznych w 2018 roku w formie wspierania
w zakresie polityki spolecznel i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu: organizacja
pzedsiqwzigc majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym z terenu gminy w ramach
PO Pomoc ZywnoSciowa 2014-2020 wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebujqcym (FEAD) - Zazqdzenie Nr 63/18 Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23lutego 2018r.

3. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego do realizowanych zadai
publicznych wspolfinansowanych z funduszy zewnqtznych w 2018 roku - Zarzqdzenie
Nr 83/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2018r.

4. Otwarty konkurs ofert na realizacje zada6 publicznych w zakresie kultury sztuki, ochrony
d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - Zarzqdzenie Nr 99/18 Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2018r.

5. Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadah publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwiezqt
oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego w 2018 roku - Zarzqdzenie Nr 104/18 Burmistza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018r.

6. Oiwarty konkurs ofert na realizacjg zadai publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony
ludno6ci w 2018 roku - Zazqdzenie Nr 105/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 22 marca 2O18r.

7. Otwarty konkurs ofert na realizacje zadah publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznel w 2018 roku - Zazqdzenie Nr 179/18 Burmistza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2018r.

8. Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w formie powiezenia - organizacje
Wigilii dla samotnych w 2018 roku - Zazqdzenie Nr 518/18 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 pa2dziernika 2018r.

Otwarte konkursy ofert dotyczyly zadai realizowanych zgodnie z obszarami wskazanymi
w Rozdziale V Rocznego Programu Wspolpracy:

o Zadania w zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego,
. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci,
. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
. Zadania w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu,
o Zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
. Zadania w zakresie dzialalnoSci wspomagaiqcej rozw6j pzedsiqbiorczoSci,
. Zadania w zakresie dzialalno6ci na rzecz organizacji pozazEdowych oraz podmiotow

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okre6lonym w pkt 1 - 32.

Wyniki konkurs6w byly publikowane w Biuletynie lnformacji Publicznej (w zakladce: ,,Dotacje na
zadania publiczne"), na stronie internetowej Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(www.czerwionkaleszczyny.pl - w zakladce: ,,Ogloszenia Burmistrza") oraz na tablicy oglosze6
Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Wspolpraca pozafinansowa odbywala siQ w szczeg6lnosci w nastQpujacych formach, poTzeT.
. realizacie wspolnych projekt6w i inicjatyw na tzecz spolecznoSci lokalnej,
. wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci, poptzez publikowanie na

stronie internetowel Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (www.czerwionka-leszczyny.pl)
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waznych dla podmiot6w informacji,
konsultowania z podmiotami projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach, dotyczqcych
dzialalnoSci statutowej tych podmiotow,
udzielanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny honorowego patronatu
istotnym wydarzeniom,
wspieranie podmiot6w w zakresie bezplatnego udostgpniania pomieszczei i obiekt6w
sportowych, w tym udostgpnianie pomieszczei Centrum Organizacji Pozazqdowych,
pzekazywanie podmiotom material6w promocyjnych Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny.

Ad. L
WysokoS6 zaplanowanych, pzydzielonych i rozliczonych Srodk6w oraz dokonane zwroty.

Wysoko66 5rodk6w zaplanowana w Uchwale - RPW na 2018 rok

Wysoko66 Srodk6w przydzielonych, w tym:

- w trybie konkursowym i w trybie ai. 19a (Male Granty)

- w trybie an. 19b (lnicjatwa lokalna)

- umowy wieloletnie zawaie w 2017r. - realizacja w 2018r.

Wysoko5c Srodk6w rozliczonych, w tym:

- w trybie konkursowym i w trybie aft. 19a (Male Granty)

- w trybie art. 19b (lnicjatywa lokalna)

- umowy wieloletnie zawafle w 2017r. - realizacja w 2018r.

Wysoko66 Srodk6w ze zwrot6w

finansowy udzial wlasny organizacji w realizacje projekt6w

niefinansowy udzial wlasny organizacji w realizacje projekt6w w tym:

- wklad osobowy

- wklad rzeczowy

Ad. il.
Wielko6d wlasnego finansowego i niefinansowego udzialu organizaqi pozatzqdowych w realizacji
projekt6w:

Kwota [zll

573 000,00

519 256,4'l

252 930,00

41 362,41

225 000,00

510 541,11

246 151,08

41 362,41

223 027,62

8 715,30

Kwota [zl]

't40 026,66

80 148,50

Organizacje zadeklarowaly wklad wlasny zeczowy przy realizaqi zada6 adekwatny do specliki
poszczeg6lnych dziala6. Byly to min. pomieszczenia organizacji, wyposazenie biur, samochody,
spzQt komputerowy i audiowizualny, materialy biurowe idydaktyczne, spzet sportowy, gry stroie
regionalne, itp.

Ad. il.
Og6lna liczba organizacji skladajqcych oferty, liczba zlo2onych ofert, liczba odrzuconych ofert, liczba
zawartych um6w.

Og6lna liczba organizacji skladajqcych oferty

- w trybie konkursowym

- w trybie pozakonkursowym - art. 19a

Liczba zlozonych ofert, w tym:

19

18

1

41
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- w trybie konkursowym 27

- w trybie pozakonkursowym - art. 19a 1

- w trybie pozakonkursowym - art. 19b 14

Liczba odrzuconych ofert, w tym: 16

- w trybie konkursowym 7

- w trybie pozakonkursowym - art. 19a 0

- w trybie pozakonkursowym - a .19b I
Liczba wycofanych ofert pzez organizacje 0

Liczba um6w niepodpisanych 1 (dot. trybu pozakonkursowego -
(rezygnacja z realizaqi zadania pzez organizacjg) art. 19b)

Liczba zawarlych i realizowanych um6w, w tym: 26

- w trybie konkursowym 20

- w trybie pozakonkursowym - art. 19a 1

- w trybie pozakonkursowym - aft. 19b 4

- umowy wieloletnie zawafie w 2017r. - realizacja w 1

2018r.

Zestawienie zawartych i realizowanych w 2018 roku um6w stanowi zalqcznik do sprawozdania.

Ad. tv.
lloSc os6b objqtych poszczeg6lnymi projektami.

Zgodnie z informacjami podanymi w sprawozdaniach z rcalizacii zadan lqczna iloS6 os6b objgtych
wsparciem w ramach poszczeg6lnych projekt6w wyniosla: okolo 11 205 osob.

Ad. v.
Ocena stopnia realizacji zakladanych rezultat6w zadai przedstawionych w skladanych przez
stowarzyszenia ofertach, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem sprawozdawczoSci Centrum Organizacji
Pozazqdowych.

W odniesieniu do pzedstawionych sprawozdai - realizacjg zakladanych rezultat6w mo2na oceni6
w stopniu dobrym.

Ad. vt.
Problemy we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi, np. wydane decyzje Burmistza o zlulrot
dotacji wykorzystanych niezgodnie z ptzeznaczeniem, wezwanie Komisji o zloienie sprawozdania
lub uzupelnienie nieprawidlowoSci w sprawozdaniach.

W wigkszo6ci przypadk6w organizacje wykozystaly i rozliczyly udzielone dotacje zgodnie
z zapisami zawarlych umow, pzedstawily prawidlowe sprawozdania z realizaqi zadah.
. wydane decyzje Burmistrza o zwrot dotacji 0

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

. pisemne wezlrvania Komisji o zlozenie 3
sprawozdania lub uzupelnienie nieprawidlowosci
w sprawozdaniach

W przypadku drobnych blgd6w w sprawozdaniach Komisia informowala organizacje telefonicznie
o konieczno6ci korekty.
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Ad. v[.
Pozafinansowa pomoc, w tym pzekazane lokale na preferencyjnych warunkach lub wynajem lokali.

. Konsultowanie z podmiotami projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach, dotyczecych
dzialalno6ci statutowej tych podmiot6w.

Zgodnie z arl. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy, jednq z form wspolpracy organ6w administracji
publicznej z podmiotami, jest konsultowanie z podmiotami projekt6w akt6w normatywnych
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji. Na mocy uchwaly nr lX138i'15
Rady Mief skiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czeruca 20'15r. w sprawie okreSlenia
szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci pozytku publicznego i organizacjami
pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22014r., poz. 11182p62n.
zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych
organizacji, w 2018r. skonsultowano 38 projekt6w uchwal.

. Realizacja wsp6lnych projekt6w i inicjatyw na tzecz spoleczno6ci lokalnej,

. Wspieranie podmiot6w w zakresie bezplatnego udostqpniania pomieszczei i obiekt6w
sportowych, w tym udostepnianie pomieszcze6 Centrum Organizacji Pozazqdowych (COP),

W ramach wsparcia organizacji pozarzqdowych zostalo zlecone pzez Gming i Miasto
Czerwionka-Leszczyny w trybie realizacji zadania publicznego prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarzqdowych. W 2018 roku Centrum bylo prowadzone pzez dw6ch oferent6w, kt6zy w ramach
wspolpracy (oferta wsp6lna) podjQli sie tealizaqi zadania:

- Fundacja GaSzo z Palowic

- Klub Sportowy "Decor" Belk z Belku
Centrum wspieralo Srodowisko organizacji pozazqdowych oraz aktywnosc grup nieformalnych
i os6b (gl6wnie mlodzie2y) popzez oferowanie zaplecza infraslrukturalnego (pomieszczefi, spzetu
informatyczno-elektronicznego) oraz wsparcia merytorycznego.
Obsluga COP zostala zapewniona w wymiaze co najmniej l6ohimiesiqcznie (przy czym w marcu
2018 r. - 80h). W 2018 toku 12 fiznych organizacji oraz grup nieformalnych skozystalo z zasob6w
lokalowych Centrum.
Na dziei 31 grudnia 2018r., 6 organizacji posiada swojE siedzibg w Centrum Organizacji
Pozarzqdowych, 9 organizacji kozysta z dedykowanych organizacjom szafek, a 4 organizaqe
podpisaly umowQ o kozystanie z pomieszczei COP - posiadajq klucze do COP

W minionym roku 3 student6w odbylo praktykg zawodowq w Centrum Organizacji
Pozazqdowych.
Organizowane byly wydazenia dotyczEce aktwno6ci spolecznej (takie jak. Dziei Wolontariusza
oraz Festiwal Organizacji Pozarzqdowych) oraz prowadzone spotkania sieciujqce organizacje
pozatzedowe.

o Udzielanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny honorowego patronatu
istotnym wydazeniom.

W 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oblql honorowy patronat nad
23 imprezami i pzedsiewzieciami.

data impreza, przedsievrziQcle

24.O1 .2018

5.03.2018

Konkurs Recytatorski

Vl Halowy Turniej Pilki No2neJ
Przedszkolak6w 2018

organizator / wnioskodawca

Szkola Podstawowa im. Pawla Stalmacha
PEegedza

Przedszkole nr 7 im. Skarbnikowa Willa
Czerwionka-Leszczyny

5.03.2018 Rajd Wilczy - bieg na orientacjq w terenie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk
na wzg6zu ,,Ramza"
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4.04.2018 KTM KATO KIDS CUP lz lV Rund Stowarzyszenie Motocyklowy Klub ENDURO
Czerwionka

18.04.20'18 Powiatowy Tydziei Godnosci Osob Osrodek Pomocy Spolecznej w CzeMionce-
Niepetnosprawnych Leszczynach

27.04.2018 Festyn Rodzinny ,,Witaj Lato2018" LKS ,RUCH' Stanowice

'15.05.2018 lgrzyska Sportowe Dzieci i Mlodziezy Gminny Szkolny ZwiAzek Sportowy
Szk6l Gimnazjalnych i Szk6t

Podstawowych

1 5.05.2018 lV Konkurs Mlodych Talent6w Fundacja Edukacji Artystyczne.l EGIDA

17.05.2018 Zawody wqdkarskie Kolo PZW nr 96 ,,Czerwionka"

24.05.2018 Biegniemy dla Kubusia i Alanka Zespol Szk6t w Czerwionce-Leszczynach

24.05.2018 MajoweTargiEdukacyjno-Zawodowe ZespolSzk6lwCzerwionce-Leszczynach

21.06.2018 Zbieramy krew dla Polski PCK Klub Honorowych Dawc6w Krwi w
Czerwionce-Leszczynach

28.08.2018 Jestesmy czesciq przyrody - kontynuacja Stowarzyszenie Przyjacid Leszczyn ,,Dzwon"

29.08.2018 KTM KATO KIDS CUP Stowarzyszenie Motocyklowy Klub ENDURO
Czerwionka

3.09.201 8 Zawody splawikowe Kolo PZW nr 96 ,,Czerwionka"

25.09.2018 Jarmark Ofert Pracy Osrodek Pomocy Spolecznej

1 .10.201 I Vlll MiQdzyszkolny Konkurs Regionalny Pzedszkole nr 1 z Oddzialem lntegracyjnym
,,My som stond" ,,PROMYCZEK'

16.10.2018 Szlachetna Paczka w gminie Czerwionka- Slowarzyszenie Wiosna Lider Projektu
Leszczyny Katazyna Ciolek

24.'10.2018 Podsumowanie sezonu lotowego 2018 Polski Zwiqzek Hodowcow GolQbi Pocztowych
Oddzial 0111 C CzeMionka

Oddzial 0129 Leszczyny

23.11 .2018 Wigilijny Jubileuszowy Turniej Dzieci i Miejski Osrodek Sportu i Rekreac.li zory
Mlodziezy w Tenisie Stolowym

28.11 .2018 27 Final Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej ZHP Komenda Hufiec Czerwionka-Leszczyny
Pomocy

7 .12.2018 Swiqteczny Event Charytatywny BeSmart Agnieszka Groborz

Ad. vilt.
Szkolenia, iloSc os6b uczestniczqcych, wartos6 bezplatnych szkole6.

W 2018 roku nie organizowano szkolei dla organizacji pozazqdowych. Pracownicy
Wydzialu Spraw Spolecznych na biezEco prowadzali konsultacje i doradztwo w temacie konkurs6w
ofert oraz realizacji zadafi z zainletesowanymi organizacjami/podmiotami.

W ramach pracy COP organizacje pozatzedowe uzyskaly pomoc z zakresu bie2qcej
dzialalnoSci, aktywnosci obywatelskiej, pozyskiwania Srodk6w finansowych na dzialania spoleczne.
Do ich dyspozycji byli wykwalifikowani specjaliSci, kt6zy udzielali porad z zakresu prawa, finans6w
i rachunkowo6ci oraz budowania marki/wizerunku.
Zorganizowano 3 szkolenia specjalistyczne. Jedno w formie szkolenia stacjonarnego, natomiast
pozostale zostaly przeprowadzone podczas szkolenia wyjazdowego dla pzedstawicieli lokalnego
NGO. Szkolenia obejmowaly tematyke:

- Dane osobowe w organizacji - RODO,

- Efektywna komunikacia interpersonalna w pracy lidera,

- Prawo w NGO.
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Ad. lx.
llo6c przeprowadzonych kontroli w miejscu realizacji zada6 publicznych.

W 2018 roku nie byly przeprowadzone kontrole w miejscu rcalizaqi zadah publicznych.

Ad. x.
Liczba wolontariuszy biorEcych udzial w realizaqi zadall publicznych.

Zgodnie z informacjq ze sprawozdai w realizacji zadai publicznych bralo udzial 52 wolontariuszy,
144 osoby wykonywaly prace spoleczne zecz stowarzyszenia.

Do sprawozdania z realizaqi Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizaqami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSc
po2ytku publicznego na 2018 rok dolqczono raport nt. wolontariatu na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny ptzygolowany w ramach re alizaqi zadania publicznego pn. ,,Razem Mozemy
Wigcej - Centrum Organizacji Pozazqdowych w Czenrvionce-Leszczynach".

Czenvionka-Leszczyny 27.05.2019t.

nistz
i Miastia

a-LeszczynY

naszewski

Zalqczniki:
1. Zestawienie zawaftych irealizowanych umow w 2O18 roku.
2. Rapofi z badania ,,Wolontariat na terenie Gminy i Miasta Czenuionka-Leszczyny".



ZATACZNIK NR ,I OO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPOLPRACY GMINY I MIASTA CZERWONKA-
LESZCZYNY Z ORGANTZACJAMT POZARZADOWYM| ORAZ rNNyMr pODMtOTAMt PROWADZACYMT DZrAr.ALNOsc POZYTKU
PUBLICZNEGO W 2018 ROKU

Lp Obszar zadania publienego
Tryb -

konku6owy/
't 9a

Podmiot dotowany Naea zadania Umowa
Kwota

pzydzielonej
dotacji

Pzeprowa-
dzone
kontrcle

Srodki w{asne
finansowe

SDdkiu,+asne
niefinansowe

Liczba
wolontariuszy

Liczba os6b
objQtych

prciektem
Kwota rozliczenia Kwoia odsetek

I

W zakresie kultury, sauki,
ochrony ddbr kultury i

dziedzictwa naodowego
K

Stowazyszenie Pzyjaciol
Leszczyn 'Deon"

Prz6z pamiQ6 i dziedziclwo do
intagracji

cRU 42'l105/18
15 05 2018r

6 580,00 0 1 173,73 770,00 ok 100 6 s80,00 000

W zakresie kultury sauki,
ochrony ddbr kultury i

dziedzictwa narodowego
K

Stowarzyszenie Kulturalno-
SpolBczno ,,Orkiestra

DQbieAsko' Cz€Nionka-
Leszczyny

Festiwal PieSni Patriotyenej
Jesienne lmpresje Muzyczne

cRU 420/05/18
15 05 2018r

't2 000,00 0 1 152,82 2 412,OO 21P ok 380 12 000,00 000

W zakresie kultury sauki,
ochrony d6br kultury i

dziedlctwa narodowego
K Fundacja Auxilium AktlMne Palowice ll cRU 423105/1 8

15052018r 6 760,00 0 817.01 4 162,50 15 w ok.500 6 352,18 0,00

W zakresie kultury sztuki,
ochrony d6br kultury i

dziedzictwa narodowego
K Razem dla Ksiqzenic Sajockiej tradycji duch

i aktywny ruch vol 2
cRU 429105/1 8

15 05 2018r
5 680,00 0 471,03 1 550,00 5w ok 450 5 680,00 000

W zakresie kultury sauki,
ochrony d6br kultury i

dziedzictwa narodowego
K

Stowarzyszenie
,,Najwa2niejsza Jest

Tradycja"
Slonski miszong

cRU 430/05/1 8
't 5 05 2018r I 400.00 0 800,00 1 000.00 gw ok.900 9 400,00 0,00

W zakresie kultury sauki,
ochrony d6br kultury i

dziedzictwa narodowego
K

Stowauyszenie Pomocy

"Feniks"

Po Noszymu, czyli
po glonsku 3

cRU 422t)5t18
15 05 2018r

8 200,00 0 600,00 1 s90,00 4P ok 3000 I 200,00 000

W zakresie kultury sauki,
ochrony d6br kultury i

dziedzictwa narodowego
K

Stowazyszenae Na Rzecz
Rozwoju Wsi Belk

Gala Disco Polo na
Slonecznym Placu 2

cRU 424105/'18
15 05 2018r

1 9 582,00 0 1 200,00 2 460,00 BP,1w ok 600 19 582,00 000

W zakresie kultury sauki,
ochrony d6br kultury i

dziedzictwa narodowego
K

Stowazyszenie wsp6l nota
Slqska,Ciosk"

Jak to w CzeMionce domiyi
bylo 4

cRU 428/05/18
15.05 2108r.

1 798,00 0 651.30 't 5'12,00 5w ok 550 1 798.00 000

W zakresie ratomictwa i

ochrony ludnoSci
K

Ochotniea Stra2 Po2ama
Palowice

Bliskie Spotkania z
Ochotniea Strazq PoZarnq

cRU 441l05/18
22 05 2018t 5 000,00 0 1 546,40 3 520.00 gw 70 4 949.20 114

W zakresie wspierania i

upowszechniania kultury
fizycznej

K
Stowazyszenie na Rzecz

Rozwoju Wsi Belk
Ulic6ilka po raz dziewi4y! cRU 533/06/18

26 06 2018r
3 624,00 0 500,00 't 550,00 ok 70 3 624,00 000

W zakresie wspierania i

upomzechniania kultury
fizycznej

K
K6lko Rolnicze - Kolo
GospodyA Wi€jskich

w Ksie2eni@ch

Turniej lenis stolowego
o puchar sollysa Ksi+enic -

edycja 2

cRU 538/06/18
27 06 2018t.

480.00 0 205.U 632,00 ok 20 480,00 0,00

W akresie mpierania i

upomzechniania kultury
fizycznej

K Stowarzyszenie
LUXTORPEOA

Bi69 SwiQteeny 20lB cRU 559/07/18
4 07 2018t

8 000,00 0 16 147,16 7 320,00 21w ok 300 8 000,00 0.00

W zakresie ffipierania i

upowszechniania kultury
fizycznej

K
Stowazyszenie Guardians

Team ,,Sporty walki bli2ej ludzi 2"
cRU 539/06/1 8

29 06 2018r
7 896,00 0 2 600,01 1 400.00 164 7 896,00 0,00

rl



W zakresie polityki spolecznej i

pzeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu

K
Towarzystwo Pomocy im

Sw Brata Alberta

SwiQty Brat Alb€rt idzi€ na
ratunek - zapewni dach, wikt

iopierunek

cRU 843/01216
31 05 2016r

(UmoM wi€lolotnia)

675 000,00
(w tym ne 2O18:

225 m,m)
0

44 370,00
(w tF n6 2018:

15 761,10)

86 400.00
(w tym ne 2018:

28 800,00)

35
(w okresie

zimowym 40)
223 027.62 0,00

W zakresie polityki spoleanej i

pzeciwdzialania wykluaeniu
spoleenemu

K

Slqski Oddzial OkrQgowy
Polskiego CzeMonego

Kzyza Oddzial Rejonowy
PCK w Knurowie

Organizacja pzedsiQEiQC
majecych na Glu pomoc

ubogim mieszkartom
z terenu Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny

w lormie 2ywno6ci w ramach
Programu Operacyjnego

Pomoc zywno6ciowa 2014-
2020 wsp6lfinansowanego
z Europejskiego Funduszu

Pomocy Najbardziej
Potzebujecym (FEAD)

cRU 316/03/18
13 04 2018r

14 000,00 0 2 256,27 480,00 1966 14 000,00 0,00

W zakresie polityki spobqnej i

pzeciwdzialania wyklueeniu
spoleanemu

K Stowazyszenie Pomocy
,F6niks"

Wigilia dla samotnych
cRU 1003/11/12

27 1'l 2018r 10 000,00 0 0,00 1 040,00 5P 95 9 999,37 0,00

W zakresie ekologii i ochrony
eiezQt oraz ochrony

dziedzictwa pzyrodniczego
K

Stowazyszenie Peyjaci6/'
Leszeyn "Dilon'

JeslsSmy qQ6ciq puyrody -
kontynuacja

cRU 440/0s/18
22.05 2018t

4 330,00 0 840.87 560,00 ok 100 4 330,00 0,00

W zakresie ekologii i ochrony
aiezet oraz ochrony

dziedzictwa pzyrodniczego
19a

OKREG PZHGP
KATOWICE

"GolQbiou6" na G6mym
Slqsku

cRU 615/10/18
1 10.2018r

10 000,00 0 0,00 1 800,00 9P ok 80 9 999,90 000

W zakrese dzaalalno6s
wspomaga,ace, roeq

pzedsiqbiordoSci
K

Fundacja Gaszo

Klub Sportowy "De@/' Belk

Razem Mo2emy WiQcej -
Centrum Organizacji

Pozazedowych
w CzeMionce-Leszczynach

cRU 281103/18
15 03 2018r

(Umom wi€loletnia)

10 000,00
(w tym na 2018:

5 000,00)
0 0,00 0,00 63 s 000,00 0,00

vt

W zakresie dzialalno6ci na zecz
organizacji pozazadowych oraz
podmiotow wymienionych w art
3 ust 3, w zakresie okreslonym

w pkt 1-32

K

Fundacja Gaszo

Klub Sportowy "De@f' Belk

Razem Mo2emy WiQcaj -
Centrum Organizacji

Pozazqdowych
w Czetrionce-Leszczynach

cRU 281/03/18
15 03 2018r

(UmoM wielolotnia)

190 000,00
(w tym na 2018:

95 000,00)
0

12 250,00
(w tym ne 2o18

71u,@)

1 1 700.00
(w tym na 2Ol 8:

5 850,m)
5w ok 700 88 680,43 0,00

W zakresie dzialalnoSci na zecz
organizacji pozazqdory ch otaz
podmiot6w wymienionych w art
3 ust 3, w zakresie okre5lonym

w pkt 1 -32

K Stowazyszenie
LUXTORPEDA

Wolonlariat 2018 cRU 770109/18
1 7 09 2018r

5 600.00 0 35 1 65,35 4 080,00
8W ok 50 s 600,00 0,00

W zakresie dzialalnoSci na zee
organizacji pozazEdowych oraz
podmiot6w wymienionych w art
3 ust 3, w zakresie okreslonym

w pkt 1 -32

K
Fundusz Lokalny,,Ram2a"

Dollnansowanie wkledu
wlasnego w Programie

,,Dzialaj Lokalnie X' w 201 8
roku

cRU 336/04/18
5 04 2018r

10 000,00 0 26 837,7',1 000 6 NGO; 1 grupa
niefomalna 10 000,00 000

W zakresie dzialalnosci na zee
organizacji pozazEdory ch oraz
podmioi6w wymienionych w arl
3 ust 3, w zakresie okre6lonym

w pkt 1 -32

K Stowarzyszenie
LUXTORPEOA

5x30 w powiecie rybnickim
Czk-Lsz

cRU 337/04/18
5 04 20't8n

4 000,00 0 24155,87 7 660.00 54w ok 1000 4 000,00 0,00

I
I

I

I
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W - wolontariusz
P - pra€ spoleena elonk6\r stowazyszenia

I



ZALACZNTK NR 2 DO SPRAWOZDANIA ZREALTZACJT ROCZNEGO PROGRAMU
WSPOT-PRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI
p ozAR4DOWyM r ORAZ r N NyM r pO D M r OTAM r P ROWADZACYM r DZ rAr.ALN Osc
POZYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU

WOLONTARIAT NA TERENIE
GMINY I MIASTA

CZERWIONKA.LESZGZYNY
raport badania

Opracowanie:
Agnieszka Ganiek
Klaudia Szostok

Czerwion ka-Leszczyny, pa2dziernik 201 8

Zddanie t)ubli(rne pn .,Razern_Mozenv \1ri9(el- Centruil OrgOnlZa(ii porarzqdohxh w Caemionce.Le5r(?)ma(h-
,esr wsp6tfrndnsNnne ze Srqtkdw Got^y i Miaa(a C2erwionk;_Lerr(zlny
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Wstgp

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny polozona jest w poludniowo-zachodniej czgsci
wojewodztwa Slqskiego. Obszar gminy obejmuje 4 dzielnice miejskie: Czerwionka,
Leszczyny, czuchow, Dgbiensko i 6 solectw: Belk, Ksiqzenice, przeggdzg, palowice,
Stanowice, Szczejkowice. Gmina Czerwionka-Leszczyny to gmina miejsko-wiejska.
Na podstawie danych z 2016 roku stwierdzono, 2e na terenie gminy mieszka
421O5 mieszkanc6w, z czego 50,8 % stanowiq kobiety, a 49,2Yo mq2czy2ni (GUS 2017)1.
Jednym z glownych problemow, z ktorym boryka sig gmina, jest bardzo niska aktywnoSc
spoleczna mieszkaic6w otaz niewielka liczba aktywnych organizacji pozazqdowych. WSr6d
orga n izacj i pozazqdovtych, dzialajqcych
na terenie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny , zna)dujq siq 72 podmioty zarejestrowane
w KRS (2rodlo: www.ems.ms.gov.pl), a takie kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe,
oddzialy terenowe wojew6dzkich iog6lnopolskich organizacji, jak r6wnie2 grupy
nieformalnie. Lqcznie w gminie istnieje ok. 90 organizacji spolecznych, jednak nie wszystkie
podmioty czynnie anga2ujq siq w dzialania na terenie gminy. Niestety Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny nale2y do obszaru o niskim spolecznym zaanga2owaniu, co
negatywnie wplywa
na rozw6i wigzi i relacji spolecznych oraz ogranicza mo2liwo56 partycypacji w sprawach
wa2nych dla gminy (dane statystyczne frekwencjiwyborczej 2018 r.)r.

Fundacja Gazo i Klub Sportowy Decor Belk w ramach zadania pn. ,,Razem mozemy
wigcej - Centrum Organizacji Pozazqdowych w Czenruionce-Leszczynach, ktore jest
dofinansowane z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzeprowadzili badanie
struktury wolontariatu na terenie gminy.

Raport zostal podzielony na lll czgsci. Pierwsza czg56 zostala poSwigcona badaniu
wolontariatu sensu stricte, gdzie poddane analizie zostaly dane zebrane po1zez
kwestionariusz ankiety, o kt6rego wypelnienie poproszono uczni6w plac6wek edukacyjnych
znajdujqcych sig na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz mieszkahcow gminy.
ll czg6c dotyczy wolontariatu w organizacjach pozarzqdovtych dziatajqcych na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. lll czgsc to analiza danych zebranych od nauczycieli
gminnych szkol.

lAnalizy Statystyczne, Wolontariat w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.

'2r6dlo: https://wybory20l8.pkw.gov.pllpllgeoCrafia/24t2Ol#general_stat dostqp: 29.10.2018 r.
zadanie Dubri(7'E p[*iffiLHi:H#:T:,;;Ufil:l"i"ii:"?j::ffi3:i]I.u.c,,r];,o.."',"".".".n-
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Wolontariat jest specyficznq formq pracy, polega ona na bezinteresownym
i dobrowolnym wykonywaniu powiezonych zadah, za kt6rc nie otzymuje sie
wynagrodzenia. wedlug definicji zawar.q w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego i
wolontariacie - wolontariuszem jest osoba fizyczna, kt6ra ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje pracg

na zecz niedzialaiEcych dla zysku podmiot6w, takich jak: stowazyszenia, fundacje,
spoleczne podmioty wrznaniowe, jednostki sektora publicznego lub spoldzielnie socjalne,
kluby sportowe i podmioty prowadzqce dzialalnosc leczniczq. wolontariuszem moze byc
zarowno osoba spoza organizacji, jak i ,ej czlonek.
Niniejsze badanie zostalo pzeprowadzone we wzesniu 2o1B r. o wsparcie w realizacji
zadania zoslaly poproszone plac6wki edukacyjne z terenu Gminy i Miasta czenivionka-
Leszczyny, Wydzial Edukacji Urzqdu oraz lokalne organizacje pozazqdowe.

Dane zostaly zebtane za pomocq aplikacji ankiety Google (metoda CApl) lub
z wykozystaniem kwestionariusza papierowego (metoda pApl).

Ostatecznie kwestionariusz ankiety wype{nilo 249 osrib.

Celem badania bylo pozyskanie danych obrazujqcych skalg dobrowolnej i

nieodplatnej pracy wykonywanej poza wlasnym gospodarstwem domowym pzez
mieszkanc6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Formulaz ankiety skladal siq ze wstgpu, 7 pytall imetryczki, kt6ry stanowi zalqcznik
do raportu.

Promocja zadania byla kompleksowa i prowadzona za pomocq r62nych kanal6w
komunikacji. Najbardziej efektywna jest promocja, kt6ra realizowana jest w spos6b
bezposredni. Dlatego pracownicy centrum organizacji pozarzqdowych skontaktowali sig
telefonicznie z dyrektorami szkol podstawowych, wydzialem Edukacji Gminy i Miasta
czeruvionka-Leszczyny orcz z pzedstawicielami organizacji pozazqdovtych. ponadto
informacja o badaniu zoslala pzekazana szerszemu gronu odbiorc6w za posrednictwem
mailingu. w celu dotarcia do wszystkich grup docelowych, formulaz zostal zamieszony na
stronie internetowei (httos://nqo.czenvionka-leszczvnv.ol/) oraz facebook
(httos://nqo.czerwionka-leszczvnv.pl/)

Badanie pzeprowadzono w nastepujEcy spos6b:
o wypelnienie formularza ankiely Wzez uczni6w najstaiszych klas w plac6wkach

edukacyjnych:
o Szkola Podstawowa Nr 'l im. Jana pawla ll w Czerwionce-Leszczynach
. Szkola Podstawowa Nr 3 im. Wadyslawa Broniewskiego w Czerwionce_

Leszczynach
. Szkola Podstawowa Nr4 im. Tadeusz Kosciuszki w Czerwionce_Leszczynach
. Szkola Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czenvionce-

Leszczynach

Zid.nt. DqbL'( 7ft pn -F,.m Mo2.hy w,c(.r - (.nr Ln Ora.ntra.r po2.rqdotry( h q c:.rE
J.!i wrp6r na.!r.rn. 7. s,od\dwGm,nv, M,.aG c,.ryio, 1.,?yny
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o Szkola Podstawowa Nr 6 im. Stanislawa Moniuszki w Czenryionce-
Leszczynach

o Szkola Podstawowa Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
o Szkola Podstawowa Nr 8 im. Romana iZdzislawa Pietras6w w Czerwionce-

Leszczynach

o Szkola Podstawowa im. Pawla Stalmacha w pzegpdzy

o Szkola Podstawowa w Stanowicach
o Szkola Podstawowa im. Stanislawa Ligonia w Ksiq2enicach
o Szkola Podstawowa im. Stefana Zeromskiego w Palowicach
o Szkola Podstawowa im. Wadyslawa Broniewskiego w Szczejkowicach
o Szkola Podstawowa im. Franciszka Rducha w Belku

.popzezwypelnienieformulazaankietyelektronicznie@
leszczvnv. pl/) oraz facebook (https ://nqo. czerwionka-leszczvnv. pl/ )

. poptzez wypelnienie formulaza ankiety w Centrum Organizacji Pozazqdovtych
w Czerwionce-Leszczynach

zadanie publaa?ne pn. -Ra2€rh Mo2enly wie<eJ - Cen(r unr orslniza(ji Poraaqdow)Kh w C:etuion(e-Le5z<4mxh-
iet( w5p6lfrndns@ane 2e srodk6w Gdny i Mraqa CzeMonka,Let?(zyny
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Analiza odpowiedzi:

W badaniu wzielo udzial 249 os6b, z czego 53,8% stanowily kobiety. 9.1,6%
respondent6w stanowily osoby do 15 r.2., 6,4% osoby migdzy j6 a 24 r.2,0,g% osoby w
wieku 25 do M t.2., 1,2% w wieku 45 a 64 r.2. Zdecydowana wiekszosd - 9g% badanych
bylo osobami uczqcymi sie. Uwzgledniajqc miejsce zamieszkania z podzialem na miasto
bqd2 solectwa, 50,6% ankietowanych zamieszkiwalo jednq z dzielnic gminy (Czerwionka,
Leszczyny, Debiensko, Czuch6w), a 49,4% solectwo (KsiE2enice, palowice, Belk,
Szczejkowice, Stanowice, Pzeggdza). Formulaz ankiety skladal sie z pyta6 jedno
i wielokrotnego wyboru.

Pierwsze pytanie skierowane do ankietowanych dotyczylo tego, czy Swiadczyli
oni wolontariat (uslugi wolontaryine) w 2018 t. Jedynie 41% respondent6w odpowiedzialo
na te pytanie twierdzqco. Kolejne pytania skierowane byly do os6b, kt6re w 1. pytaniu
odpowiedziaty twierdzqco - czyli do 104 os6b.

l. Czy w 2018 roku Swiadczylaf/ei;
wolontariat?

Nie Tak

Drugie pytanie dotyczylo rodzaju organizacji, w kt6rej ankietowani Swiadczyli
wolontariat. wolontariat zinsq ucjonalizowany moze by6 swiadczony w ramach r62nego
rodzaju podmiot6w. Ka2dy respondent m6gl zaznaczye wiecej ni2 jednq odpowied2.
Najwiecej odpowiedzi - 3oo/o olrzymaly stowazyszenia, fundacje i inne organizacje
spolecznie. warto jednoczesnie zwr6ci6 uwagg, 2e badzo zbli2ony wynik osiqgngty koscioly,
wsp6lnoty wyznaniowe lub organizacje religrjne - 28%. ponad 15o/o respondent6w wskazala
na prowadzenie wolontariatu na tzecz instytucji publicznych. Badana grupa wskazala takze
inne organizacje czy akge, w kt6re angazuje sig, w tym: hospicja, festyny charytatpne,
kluby taneczne, zbi6rki publiczne, g6ra grosza, sklepik szkolny, szlachetna paczka,

zid.n,.D!bn(7ft p. .Rar.mMozenrywe(er,C.nt,u.rOr8anna.rrpoT.aadorx
kow 66,.y, Mraqa (?.Mo.i. !.r7(/yny
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wolontariat w szkole, dom rodzinny. Podobne tendencje mo2na zaobsenruowac w badaniach
pzeprowadzonych pzez GUS w 2016 r. Raport opublikowany na stronie internetowej GUS
wskazuje, ze Polacy najczq6ciej angazowali sig spolecznie w dzialania na zecz organizaqi
pozazqdowych.

Z.Zaznacz rodzai organizacji w kt6rych
Swiadc zylaf / eS wolontariat

I Stowarzyszenia, fundacie, podobne organizacje spoleczne (w tym oSp, kluby sportowe)I Ko6cioly, wsp6lnoty wlznaniowe lub organizacje religijne
zwiqzki zawodowe, rady pracownik6w, samorzEdy, zalogi, kasy zapomogowo-poZyczkowe

I Samorzqd gospodarczy, zawodowy i organizacje pracodawc6w
I Partie polityczne

Instytucje publiczne [w tym biblioteki, domy kultury)
I Sp6ldzielnie i wsp6lnoty mieszkaniowe
i, Inne [akie?)

Zadanie publl(zm pn. -Raz€m Ltoicnl, Wie(eJ - Cantrunt Orgonira(ir pozaQqdow}(h w C:ee;on(e Ler(2ra(h.
let( wspdtrnans@.tne re S.qlkow Gmin, i Miiira Czeiwionk;.Les?(?yny
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Nastgpne pytanie, na ktore odpowiedzieli respondenci, dotyczylo charakteru
dzialalno6ci prowadzonej pzez organizacje pozarzqdowe, w kt6rych ankietowani Swiadczyli
wolontariat. W zwiqzku z tym, i2 ka2dy ankietowany, mogt wybrad wigcej niz jednq
odpowied2, wynik jest rozproszony. Najczgstszq odpowiedziq byl charakter religijny, kt6rq
wskazano 19 razy. Kolejno 16 i 14 razy vrybrane zostaly odpowiedzi zwiqzane ze sportem i

edukacjq. Tendencja ta mo2e by6, *riqzana z charakterem grupy badawczej - znaczna czgS6
ankietowanych to uczniowie, klozy zazvryczaj anga2ujq sig w wolontariat zwiqzany z ich
hobby, modq bqdz upodobaniami. Czgsto mlodzi podejmujq wolontariat celem zdobycia
lepszej oceny z zachowania w szkole. Osoby powy2ej 24 roku 2ycia czqlciej zaznaczaly
kulturq, jako kluczowy charakter dzialalnoSci organizacji dla ktorej Swiadczyli wolontariat.

3. Zaznacz iaki charakter dzialalno5ci
prowadzi organizacia dla kt6rei

Swiadc zyle1 / aS wolontariat
I Kultura i sztuka
i:. Sport, turystyka, rekreacja hobby

Edukacja i wychowanie, dzialalno6i naukowo-badawcza,badania naukowe
I Ochrona zdrowia
I Pomoc spoleczna i uslugi socjalne

Ochrona Srodowiska
I Rynek pracy, aktywizacja zawodowa
e Rozw6j lokalny (spoleczny i ekonomiczny)

Prawo ijego ochrona, prawa czlowieka
I Wsparcie dla instrTtucji, organizacji pozarzqdowych i inicjatyw obywatelskich
I Sprawy zawodowe, pracownicze, branZowe

Religia
I Pozostala dzialalnoSd

zadanie Dubli(?G pn. -Razemrrio2emy wig<e, - ccnirunr ortaniz.<ii pozarzqdo*l<h w czeeioncc.Lesr(4ma(h-
jclr sr!6liGns@ane z. 9.rdt6w Gman, i Miaira Credionk;-Ler2(zFy
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Czwarte pytanie dotyczylo czasu po6wigcanego przez wolontariuszy na tzecz
r6znych podmiot6w. W 2018 r. ankietowani 43% (552 godziny miesigcznie) poSwigcanego
czasu na wolontarial, pzeznaczyli na dzialania prowadzone pzez stowazyszenia, fundacje
lub inne podobne organizacje spoleczne. 19% respondentow poSwiqca swoj czas na innq
dzialalnoSc spolecznq w tym m.in.: festyny charytatywne, hospicjum, przedszkola, sklepik
szkolny.
An 15%, czasu poSwigcanego na wolontariat, dotyczylo prac wykonywanych na rzecz
instytucji publicznych, w tym bibliotek czy domu kultury. Analogicznie, jak w popzednim
pytaniu, odnoszqc wyniki badania przeprowadzonego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, mo2emy odnalezd podobienstwa w odpowiedziach mieszkaicow Polski.
W tym przypadku rodacy wskazali, ze najwigcej wolnego czasu poSwigcajq na prace
w stowazyszeniach, fundacjach i innych podobnych organizacjach spolecznych.

4. Zaznacz, ile przeciqtnie po6wiq casz czasu
(w godzinach) miesiqcznie na wolontariat

w zaznaczonych w pytaniu nr 2
organizaciach

Zddanie t)sbli(zne pn- -R.)re.n_Lloieoly Wie<ej - Cenlr unr Orgo[a?a<ir po2arred06)<h w Cze&ion(e-teil(zrma(h-
jesr w5p6tfrnansovone za s'dlk6w ;min, i Miasa C2cruio,rk;.ter?<?yny
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4.Zaznacz, ile przeciqtnie po5wiq casz czasu
(w godzinach) miesiqcznie na wolontariat w
zaznaczonych w pytaniu nr 2 organizacjach

I Stowarzyszenia, fundacje, podobne organizacje spoleczne (w tym oSp, kluby sportowe)
I Ko5cioly, wsp6lnoty wyznaniowe lub organizacje religijne

zvi4zki zawodowe, rady pracownik6w, samorz 4dy, zalogi, kasy zapomogowo-po2yczkowe
I SamorzEd gospodarczy, zawodowy i organizacje pracodawc6w
I Partie polityczne

Insgrnrcje publiczne (w tym biblioteki, domy kultury)
t Sp6tdzielnie i wsp6lnoty mieszkaniowe
ffi Inne [akie?)

Z.ldanie publi(znf; pn- ,,Ra7em Mozenty Wi9(el - Ce^! unl Ortoniza(ir po2arz4dow)(h w CzeNionce-te57(?yna(h.
l€ri 6p6ilind^5@ane 7e Srardkdw Gmin, i MtagA CreMonk;.l€lzc?yny
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Kolejne pytanie skierowane do respondent6w dotyczyto rodzaju czynno6ci
wykonywanych w ramach wolontariatu. Ankietowani mieli mo2liwoSc wskazania wigcej
ni2 1 czynnoSci. W tym pzypadku odpowiedzi nie byly bardzo zro2nicowane, wyniki badania
rozlo2yty sig r6wno pomigdzy nastgpujqcymi odpowiedziami: prace pozqdkowe,
zaanga2owanie w zbi6rki publiczne, opieka nad innymi, pomoc w organizacji wydarzeri
kulturalnych, dzialania na tzecz zwierzql orcz prace domowe. Warto zwrocic uwage,
ze w prace administracyjne zdecydowanie czgsciej angazowali siq respondenci po 25 roku
2ycia. Kobiety czqSciej wskazywaly prace biurowe, natomiast mq2czy2ni prace porzqdkowe.

S. Zaznacz iakie czynnoSci wykonywale5
w ramach wolontariatu.

I Prace biurowe i administraryjne
r:" Prace porzqdkowe

Zaangahowanie w zbi6rki publiczne
I Swiadczenie uslug opiekuriczych (dzieci, os6b starszych, niepelnosprawnych)
! Prowadzenie zajqt, warsztat6w, szkoleri dla mieszkaric6w

Pomoc w organizacj i Wdarzeh kulturalnych
I Dzialania na rzecz zwieruqt
I Pomoce domowe

Pracownicy uslug osobistych [w tym stra2acy)
f Personel z dziedzin spolecznych i prawa
I Monterzy, kierowry i operatorzy pojazd6w

SpecjaliSci ds. wychowania i nauczania
I Techniry, informatyry, specjali6ci ds. technologii informaryjno-komunikacyjnych
;I, Personel nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

lnne Iakie)

7o/o 7o/o7o/o0o/o

TJdrnie t)Llhli(rr* lm. -R.)rirn Lloredry Wrer cJ - Ceit unr Org.rrriri(ir Pora.?qdo*Fh a Creeior)(e,!e9<4m.t(h-
ietl wSltoll'Gnsd.rlre re sr({lkdw GnIny i MtasA Cr?UO,rk;.1e9(zyny
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Respondenci odpowiadali r6wnie2 na pytanie dotyczqce odbiorc6w Swiadcze6
woluntarystycznych. Najwigcej ankietowanych wskazalo znajomych, pzyjacici bqd2
sqsiad6w, jednak ro2nica pomiqdzy odpowiedziami byla niewielka. Analiza odpowiedzi
ankietowanych pozwala na stwierdzenie, iz chgtniej pomagamy osobom, kt6re znamy.

wolunta rysty cznych kt6re Swiadc zysz
I Znajomi, przyjaciele, s4siedzi
F Nieznajomi

Spoleczeristwo, Srodowisko naturalne, miejscowo6d

Zidania t)ubli(rm pn, -Raze6 Moiemy Wig(e, - Ccntrunr Ortanira(ir pozarrqdo*Xh w Czafrion<e Le5r<Omo(h-
Frr sp6rfrnonj@one r. irodldw Gdnt i Mra;ra (2.Monk;.LerrczFy

6. Kto najczq5ciei iest odbiorc4 uslug
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Ostatnie pytanie skierowane do ankietowanych dotyczylo motywow, ktorymi kierowali
sig podejmujqc decyzjg o Swiadczeniu wolontariatu. Najczqsciej wybieranq odpowiedziq bylo
poczucie obowiqzku - 21o/o, nastqpnie respondenci wskazali chg6 zdobycia nowych
umiejgtnoSci i do6wiadczen, kt6re sq wartoSciowe na rynku pracy - 18% - tq odpowied2
rowniez najczq6ciej wskazywaly osoby ponizej 24 roku 2ycia. Podobny wynik osiqgngly
odpowiedzi dotyczqce zarzqdzania wlasnym wizerunkiem - 14o/o, wolontariat, jako forma
samopomocy - 12% oraz wiara religijna - 11o/o. Warto zwr6ci6 uwagg, 2e 8% odpowiedzi
dotyczylo Swiadczenia wolontariatu za namowq znajomych.

T.Dlaczego anga2uiesz siq w wolontariat:
I aby podwyiszyt swojqpozycjg spolecznq izdobyi aprobatq

n w celu zarz4dzania wlasnym wizerunkiem [samoocena w oparciu o dzialania orazto, iak postrzegajE
nas inni)
z poczucia obowiqzku (uznanie, 2e nale2y pomaga6 osobom w ciq2kiej sytuacji, a rz qd nie zrobi tego
dobrzel

aprzezwiarq religijnq
I za namow4 znajomych

traktujQ wolontariat jako formq samopomocy (odczuwam takq potrzebq bqdf wplynqlo na mnie jakie$
wydarzenie w 2yciu np. emerytura, bolesna strata, chorobaJ

I zdobycie nowych umiejqtno6ci i do6wiadczefl, kt6re sE warto6ciowe na rynku pracy
,' pomagam jedynie osobom mi znanym

inne (iakie)

Tid.lnie D0Dli(ttre pn. , R.rrerh Mozanry Wifl cl ' Car\i, uhr Ort.r'rrra(ir PorirrOdowt(h w (:rerwiodce-Letr.2)d!(h"
lerr w:0oll nonsow.ine 7e s,rxlkdw Gmtny i MLr!(a Crcrwiorrki Letr(zyny
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Podsumowanie czq6ci I

o W zwiqzku z lym, iz najwigkszy odsetek ankietowanych stanowily osoby poni2ej
25 roku 2ycia. Biorqc pod uwagg odpowiedzi respondentow, wyciqgnq6 mo2na
nastqpujqce wnioski:

o Niecale 50% ankietowanych Swiadczylo w 2018 r. wolontariat.
o Najwiqcej wolontariuszy skupia swojq dzialalno6c wokol stowarzyszen,

fundacji, innych organizacji spolecznych, ko6ciotach i zwiqzkach
wyznaniowych.

o Wolontariat Swiadczony jest rowniez w plac6wkach edukacyjnych
oraz instytucjach kultury.

o Respondenci zadeklarowali prace wolontarystycznq w stowazyszeniach,
fundacjach i innych organizaqach spolecznych w lqcznym, miesigcznym
wymiarze 552 godzin.

o Wolontariusze zajmujq sie r6znymi rodzajami czynno6ci od prac
pozqdkowych po rozliczenia finansowe projektow. Czgsto te same osoby
zqmujqsig zarowno prostymi czynno6ciami, jak r6wniez tymi, ktore wymagajq
specjal istyczn ej wiedzy.

o Gl6wnymi motywami anga2owania sig w wolontariat sq: poczucie obowiqzku
oraz zdobycie nowych umiejqtno6ci.

Zddaniepubli(zftpn -Ra2e,nMoaemyWie(aJ-Cen!umOrtaniza(iaPora.zqdosiKhwCzeNionce-Les(4ma(h-
iest 6pdlnons@ane ze Srodkdw Gmi6y i Miaga Crerwionka.Let2oyoy

c!etwroNxa{tszczrNY
zro2a suKcEsu

/
\



C2956 ll

Drugi formulaz ankiety byl skierowany do czlonk6w organizacji pozazqdowych
oraz przedstawicieli instytucji. Na 61 wyslanych maili (bezposrednie adresy mailowe
organizacji pozazqdowych), bgdqcych w bazie Centrum Organizacji pozazqdowych
w Czerwionce-Leszczynach odpowiedzialo 15 podmiot6w, w tym 14 organizacji
pozazEdowych i 1 instytucja.60% objqtych badaniem organizacji ma adres rejestrowy
na terenie jednej z dzielnic Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny. pozostale zarejestrowane
sE na terenie jednego z solectw.

Organizacje pozatzqdowe znajdujqce sie bazie Centrum Organizacji pozazqdowych,
kt6re wypelnily formularz ankiety:

/ Stowarzyszenie Proekologiczne Zielone Miasto

Towazystwo Pomocy im. 5w. Brata Alberta - Kolo Rybnickie
Ochotnicza Straz Po2arna w Leszczynach
Najwa2niejsza Jest Tradycja
Stowazyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Be,lk

Stowazyszenie Luxtorpeda
Slowazyszenie Redukowania BiernoSci
Fundacja Fundusz Lokalny RAM2A

/ OSP Belk
/ Slqskie Stowarzyszenie Ornitologiczne ARA
/ Korpus Artylerii Najemnej
/ Kolo PTTK Ram2a
/ Stowazyszenie Boksery Niczyje
/ Fundacja GaSzo

Jednostki Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
/ Miejski O6rodek Kultury w Czenuionce-Leszczynach

Podmioty, kt6re wypelnily formularz ankiety prowadzq dzialalno66 w wielu obszarach

- okreSlonych w statutach. Organizacje najczg6ciej wskazywaly dzialalno6c w dziedzinie
edukacji i wychowania, pozostalq dzialalno66 oraz kulture i sztukg. Wolontariusze
we wskazanych podmiotach najczgsciej wykonywali prace biurowe i administracyjne
(53,3%), a tak2e prowadzili zajgcia i warsztaty (40%). Podmioty wskazaly t6wniel, 2e
wolontariusze wykonujq prace porzEdkowe (26,70/o). Wolontariusze odgrylvajq r6wnie2
istotnq role podczas zbi6rek publicznych (26,7%). Do pozostalych zadai wykonywanych w
ramach wolontariatu nalezq: uslugi opiekuhcze, dzialania na tzecz zwietzqt, pomoc innym
(OSP), zadania techniczne, informatyczne, prawnicze, specjalistyczne, promocja, wolontariat
akcyjny czy rekonstru kcje historyczne, organizacja i mprez tu rystycznych.
Niestety a2 26,70/o organizaqi wskazalo, 2e w swoje dzialania nie anga2uje wolontariuszy
(4 organizacje). 3 organizacje wskazaly, 2e angaluJq od 4 do 6 os6b, 3 podmioty wskazaly
zaangazowanie w liczbie od 7-10 os6b i 3 zadeklarowaly, Ze zaangaaowanych jest od 14-16
os6b. Jedna organizacja wskazala, 2e angazu)e powylq 21 wolontariuszy.

Tinlrnre Dnn nr.r pn n.r.m M.r(dry we.ej (.nr an' o/annrE(i, p.:n,nd
J.i *3r$ln.ons.Ern. zc *rrnr6w nnny 
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Analiza odpowiedzi:

Najwiqcej wolontariuszy zaanga2owanych w wolontariat jest migdzy 20 a 40 rokiem
2ycia. Ponizej 19 roku zycia wolontariusze Swiadczq nieodplatnq prace dla 7 organizaqi.
Warto zwrocie uwage, ze podmioty angazujq w wolontariat r6wniez senior6w (1 organizacja).

4. llu wolontariuszy anga2owalas/es w dzialania organizacji w 201g r.?

5. W jakim wieku sa wolontariusze, ktorzy pracujq na ruecz organizacji,
ktorq reprezentujesz?
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cieszy fakt, i2 polowa ankietowanych potwierdza,2e ma podpisane umowy
o Swiadczenie uslug wolontarystycznych z wolontariuszami, kolejne 25 % respondent6w
podkre6la, ze nie wszyscy majq podpisane umowy. Pozostali nie podpisujq umow
z wolontariuszami. W uzasadnieniu podmioty zwracaly uwagg, 2e czgse osob Swiadczqcych
nieodplatnq pracg jest czlonkami stowarzyszenia, praca wykonywana jest zdalnie, czy na
podstawie statutu. Ponad polowa podmiot6w (54,5%) deklaruje, 2e umowy zawierane

za<lania publi(?m pn- -Ra2em Mo2emy wie(eJ - centrum Ortanita(ji pozaaadoExh w CzeNion(e-Leq<4meh-
jert wip6tFrnans@ane ze Srodkdw Gminy i itiasa C2eBionki.Ltz<zmy
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z wolontariuszami sq podpisywany na dluzszy okres czasu, natorniast 18% podmiot6w
deklaruje, 2e ubezpiecza osobno wolontariuszy od NNW. Pozostali nie ubezpieczalq
wolontariuszy od NNW.

8. czy organizacja, ktorQ reprezentujesz, posiada program/plan lub inny
dokurnent, w horym opisany jest sposob wspolpracy z
wolontariuszami, np. program rozwoju wolontariatu, itp.?

C Fcsrgdsnri' p En,Fr:)Efanr Jr rnn'i
on\unigrrt

It lj: ccs,aoem, F JnurF'ogrgnru t,-if,

rnnego dokuntant,-l
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luo,^n; ioLunlEnl

A2 83,3o/o organizacji biorqcych udzial w badaniu nie opracowala planu bqd2
programu rozwoju wolontariatu w organizacji. 8,3Yo organizacji posiada program i 8,3yo
planuje opracowa6 taki dokument.

Warto zwr6cic uwage na obecnie realizowane programy, o ktorych organizacje
wspomnialy w uwagach:

1 . Stowarzyszenie Luxtorpeda wraz ze Stowarzyszeniem Redukowania Bierno6ci
realizuje zadanie publiczne wspotfinansowane z Funduszu lnicjatyw Obywatelskich:

,,Program Liderski BIJASK stanowi odpowiedL na potrzeby mlodych ambitnych os6b, kt6re
zamierzajq aktywnie uczestniczyc w 2yciu spolecznym, jako czlonkowie organizacji, tw6rcy
oferty dla mieszkancow oraz aktywni liderzy zmian. Scie2ka aktywnoSci spotecznej jest
wielowymiarowa i pozwala zdobywac kompetencje do realizowania sig zar6wno w obszarze
samozqdu, organizacji pozarzqdowych jak rownie2 przedsigbiorstw spolecznych.
Kurs zorientowany jest na podniesienie podstawowych umiejqtnoSci niezbqdnych do
aktywnego dzialania w spolecznoSci. W tym celu musisz zdobyi trochg wiedzy o sobie (np.
swoich mocnych i slabych stronach czy rodzaju osobouzoSci) oraz swoim oddzialywaniu na
otoczenie (motywowaniu, odbiorze, budowaniu zespolu). Musisz pozna| rownie2
podstawowe umieigtnoSci, kt6re pomogq Ci w realizacji pierwszych inicjatyw (np. jak
pozyskad Srodki na realizacjq dzialah czy teZ, o czym pamigtac pzy wystqpieniach
publicznych). Bgdziesz mogl rownie2 zobaczyi jak w innych spolecznoficiach plan
iaktywnoSA zostala zrealizowana oraz jakimi affiualnie efektami sig promuje. Ostatecznie
wiedza teoretyczna izdobyte umiejqtnoSci bgdq uzupelnione praktycznym dzialaniem'a.

2. Fundacja GaSzo

'Opis zaczerpnigty ze strony http://srb.orq.pl/oroqram-liderski-blask-3/ dostgp: 2g.10.2018 r.
z'rd')nie r)ubrr('ne n^.:,',lii,ll.I3iil}.llX j:,.;.*ffie'*li1'lgi"1l,i:I#l:trU,ffiio"".t"""t'o't''
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Realizuje projekt pn. Mobilny Klub Kodowania" dofinansowany z programu Dziall
Lokalnie Polsko Amerykanskiej Fundacji Wolno5ci, Fundacji Fundusz Lokalny Ramza
oraz Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.
Proiekt skierowany iest do dw6ch grup odbiorc6w. PierwszE grupg stanowi mtodzie2 -
wolontariusze, ktorzy pzeszli weekendowe szkolenie z obslugi i kodowania robotow
edukacyinych typu Photon, opracowane i zrealizowane pzez Mobilnego Doradc1
sektora 3.0; drugq grupE odbiorcow sq dzieci z 4 solectw: Belku, palowic, pzeggdzy i
Szczeikowic Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ktore biorq udzial w cyklu I zajgc
prowadzonych przez przeszkolonych uprzednio wolontariuszy. Chcemy rozwijac
proiekt, wzbogacii go o program wolontariatu dla starszej mlodzie2y. Warsztaty
odbywaiq siq w milej i rodzinnej atmosferze w malych grupach czteroosobowych.
Roboty, ktore wykorzystujemy podczas zajgC sq rekomendowane przez Ministerstwo
Edukacii Narodowei do zastosowania w szkolach, jako wsparcie w procesie edukacji.

Zadanie publi(Ir pn, -Razem Mozenly Wrg<e.j - Cen(runr Orta^ia<jipozarzqdos!<h s Czeeion(e.Larz<?.yneh-
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Podsumowanie czg6ci ll

o Zdecydowana wigkszoS6 organizacji pozarzqdowych znajdujqcych sig w bazie
Centrum Organizacji Pozarzqdowych w Czerwionce-Leszczynach nie wyrazila
zainteresowania wzigciem udzialu w badaniu.

o Organizacje zadko korzystajq ze wsparcia wolontariuszy w realizagi dzialari, kt6re
opierajq glownie o pracg spolecznq czlonkow organizacji.

o Organizacje kozystajq ze wsparcia wolontariuszy glownie w wieku migdzy 20 a 40
rokiem Zycia.

o NiestetY zaledwie 2 organizacje spo6rod badanych realiz$q projekt, uwzglqdniajqc
budowanie i rozwoj wolontariatu. Pozostale organizacje dzialajq bez wewngtrznych
reg ulacji dotyczqcych wolontariatu.

Zidanre t)r,bli(2ne pn..R.irerntrOlenty tvre(ej - Cent.unr Org.rnDaCji pOzarrqdOw)(h w Crek;on(a-L€srarldrn(h-
te9( *tt)6ll'nODSowOnA ra S.(x|kd\r 6miily i MiaSta Ct€eonka.Lesr(zyny

7'1fi?L.iJl'.',t;.' fu,q



C2956 lll

Tzecr, ostatni formularz ankietowy skierowany byl do przedstawicieli plac6wek
edukacyjnych z terenu Gminy iMiasta Czerwionki-Leszczyn. Do badania zaproszono 13
szkol z terenu gminy, co stanowi 100%. Formularz ankiety wypelnilo iodeslalo 7 plac6wek,
co stanowi 53,84% wszystkich szkol. 4 z 7 szkc* wskazaly, 2e na ich terenie dzialajq kola
wolontariatu, zrzeszajqce lqcznie 224 uczni6w, Srednio 56 uczni6w na plac6wkg. Szkoly, na
kt6rych terenie zn4dujq sie kola to: SP w Palowicach, SP w Belku, SP nr 1 w Czenrionce-
Leszczynach oraz SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Badani nauczyciele wskazali,
2e dzialalnosc k6l skupia sie w takich dziedzinach jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby,
pomoc spoleczna, ochrona Srodowiska, kultura i sztuka, rozw6j lokalny. Najczgsciej
wskazywanq dziedzinq byla pomoc spoleczna. Respondenci opisali r6wnie2 kr6tko
najwazniejsze dzialania realizowane w 2018 r., do kt6rych zaliczyli:

/ Wolontariat w pzedszkolu w Belku,
r' Akcle, zbi6rki charytatywne, pchle targi, z kt6rych zysk przeznaczany byl na hospicja,

rehabilitacje, zabawki dla oddzialu dziecigcego szpitala,
/ Akqa,,Pola nadziei',
r' Akqa "Listy do M."
/ Organizaqa wystep6w artystycznych dla chorych, charytatywnych dyskotek,
r' Wspolpraca i pomoc dzieciom z Zespolu Szkol Specjalnych oraz Pzedszkola nr 1 ,

/ Oeanizaga spotkah migdzypokoleniowych,
/ Organizacja pomocy dla schroniska dla zwiezqt, w tym zbi6rki karmy,
r' Wsp6lpraca z organizacjami pozazqdowymi,
/ Udzial w og6lnopolskich i miedzynarodowych akcjach np. UNICEF iPAH, Szlachetna

Paczka,
/ Zbiorki plastikowych nakretek,
r' Organizaqa kiermaszy SwiEtecznych, z kt6rych doch6d pzekazany jest na zakup

paczek SwiEtecznych dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej,
/ Spzetanie miejsc pamiqci i cmentarzy.

Szkoly, kt6re zadeklarowaly dzialalno66 kola wolontariatu, jednocze6nie posiadajq
plan/program bqdz inny dokument, w kt6rym opisany jest spos6b wsp6lpracy
z wolontariuszami. Natomiast wszystkie szkoly, kt6re nie majq w swoich strukturach kola
wolontariatu, nie posiadajq r6wnie2 takiego dokumentu. Tylko jedna ze szkol zaznaczyla,2e
bieze udzial w programie Liderskim BLASK.

Kolejne, o co zostali zapylani respondenci w ramach badania, to czy w plac6wkach
edukacyjnych wystepujE problemy z motywowaniem wolontariuszy do dzialania - 85%
respondent6w (6 szk6l) stwierdzilo, 2e problemy nie wystQpujq. Plac6wka, klora zaznaczyla,
Ze takie problemy wystgpujq, nie wskazala jakie.

Zdecydowana wigkszo66 szkol - 71% stwierdzilo potzebg organizacji szkolelt
dla opiekun6w kol wolontariatu. Byty to zarowno szkoly posiadajace kola (4 szkoly) oraz te,
kt6re kol nie posiadajq (2). Dwie szkoly zaznaczyly, 2e nie widza potzeby organizacji
szkolefr, w tym jedna nie posiadajqca kola, jednoczeSnie w pozostalych uwagach wskazala,
2e ,,Szkola chciala organizowac wolontaiat lecz brak chetnych uczniow na stale
zainteresowanych tego typu dzialaniem. MlodzieZ. czgsto organizuje akcje lecz nie sq to
dzialania krOtkotrwale i jednorazowe".

zddan'e Dlbrn Tm pn (en! !n or8.nfrqr Por.aedof,yrn k aze.wio.(€ !. !(7yia(h-
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Respondenci zainteresowani szkoleniami, zaproponowali nastgpujqcq tematykg
szkolen:

./ Jakzalo2ye kob.
,/ Jak dokumentowac dzialalnoS6 kola.
{ Jak opracowa6 program kola.
,/ Treninginterpersonalny.
,/ Podstawy prawne organizowania dzialalno6ci charytatylvnej.
{ Wymiana doSwiadczeh.
./ Motywowanie do wolontariatu.

Ostatnie pytanie skierowane do respondent6w dotyczylo tego, jakie wsparcie ze
strony Centrum Organizacji Pozazqdov,tych mogloby wspom6c realizacjq dzialari kola
wolontariatu w szkole. Dwie szkoly nie odpowiedzialy na pytanie, w tym 1 prowadzqca kolo
i 1 nie prowadzqca kola. Pigc z badanych placowek wskazala nastqpujqce formy wsparcia,
ktore pomoglyby w rozwoju lub zalozeniu kol na terenie placowek:

{ ,,Wsparcie finansowe: wspolfinansowanie podejmowanych dzialan (w szkolnych
bud2etach nie ma na to funduszy).

./ Szkolenia opiekun1w iwolontariuszy szkolnego kola.
,/ Pomoc w nawiqzaniu kontaktow z adresatami dzialan wolontariackich.
./ Pomoc w zorganizowaniu drobnych materialow biurowych do wykonania zadan,

pomoc w przejazdach wolontariuszy itp.
r' Szkolenia dla opiekunow oraz wolontanuszy.
,/ Nagradzanie pracowito$ci.
,/ Relacjonowanie akcji."

Zddanie l)ubll(rie pn. 'Rcrcrn M02enry Wiq(ej - (ent. unr OrS.tnl?a(ii Pora.rqdowy<h w Creeion(e-Ler<2!naah-
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Podsumowanie czg6ci lll

. Warto zwtocic uwage na fakt, i2 wigkszo6c szkol, kt6re wypelnily kwestionariusz
ankiety, zadeklarowaly, 2e na ich terenie dziala kolo wolontariatu.

o W szkolach obserwuje siq du2y potencjal i mo2liwo6ci rozwoju wolontariatu,
szczeg6lnie obsenruujqc liczbq wolontariuszy zaangazowanych w kola.

. Charakter dzialalnoSci kol wolontariatu jest bardzo zro2nicowany, ale w wigkszoSci
pzew aZajq a kcje ch a rytatywne.

. Cze5c kol wolontariatu realizuje podobne inicjatywy, natomiast czqS6 wykazuje sig
kreatywno6ciq i zaanga2owaniem w ciekawe dzialania wykraczajqce poza
standardowe dziala nia szkoly.

. Warto zwr6cic uwagg na to, i2 w kliku szkolach realizowane sq akcje charytatywne
markowane o96lnopolskimi i miqdzynarodowymi organizacjami (np. PAH czy
uNrcEF).

. CzeSc szkol nie wypelnila ankiety, mimo przeslania kilkukrotnie ankiety na maila
iwykonania telefonu do sekretariatu. Analogiczna sytuacja miala miejsce w
pzypadku organizacji pozazqdowych.

. Uwypukli6 nale2y chgci nauczycieli zajmqqcych siq kolami, do poszerzania swojej
wiedzy w zakresie wolontariatu.

. Opiekunowie kol maiq sprecyzowane oczekiwania co do wsparcia ich dzialalno6ci.

Zndanie l)ubli(zm pn. -Ra2e,n Mozerly Wre<ej - Ce^[, unr Orgroiza<ji PoraraqclowFh w CzeN;on(€.Lcr<4mxh-
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Podziqkowania

Kierujemy serdeczne podziqkowania do wszystkich dyrektor6w szkol podstawowych, klozy
vtyrazili zgodg na przeprowadzenie badania na terenie placowek, kt6rymi zazqdzalq.
Dzigkujemy rownie2 naczelnik Wydzialu Edukacji p. dr lwonie Flajszok za pzychytnoS6
i pomoc w realizacji badania.
Dzigkujemy organizacjom pozarzqdowym, kt6re po5wigcily czas i wypelnity formularz
ankiety. Dzigkujemy r6wniez pracownicom Centrum Organizacji Pozazqdowych w
Czerwionce-Leszczynach za wizyty w szkolach i zaanga2owanie w pzeprowadzenie
badania. Dzigkujemy wszystkim mieszkaicom, kt6zy wzigli udzial w badaniu.
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