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I. Wstęp 

Aktywność wolontariacka najczęściej definiowana jest jako bezpłatne, dobrowolne, 

świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie 

czy przyjacielskie. W Polsce status prawny wolontariusza i zasady jego współpracy z 

organizacjami i instytucjami reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ustawie wolontariusza określa 

się jako „(…) osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na zasadach określonych w ustawie” (m.in. na rzecz instytucji 

publicznych oraz organizacji pozarządowych – z wyłączeniem prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej). „Członek stowarzyszenia może również wykonywać 

świadczenia jako wolontariusz na rzecz organizacji, której jest członkiem.” W ten 

sposób wprowadzone zmiany w ustawie rozszerzają rozumienie osób wykonujących 

pracę wolontariacką także o członków stowarzyszeń.  

Jako zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska wolontariat jest 

zakorzeniony w historii i tradycji kraju. Także współcześnie odgrywa on ważną rolę w 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego stanowiąc wskaźnik silnego kapitału 

społecznego. Niestety, niski poziom kapitału społecznego wyrażający się przede 

wszystkim w znikomym poziomie zaufania i aktywności społecznej sprawia, że 

aktywność wolontariacka i obywatelska Polaków wymaga stałego, systemowego 

wsparcia. Dotyczy to również powiatu ostródzkiego, stąd zasadne jest wypracowanie 

lokalnego programu, warunkującego rozwój aktywności obywatelskiej i wolontariatu, 

tworzącego przyjazną przestrzeń dla ich rozkwitu. 

II. Charakterystyka powiatu ostródzkiego, inicjatorów oraz opis potrzeb 

wskazujących 

Powiat ostródzki liczy 107385 mieszkańców i zajmuje obszar 1766 km2 ha. Miastem 

powiatowym jest Ostróda. Na terenie powiatu ostródzkiego zarejestrowanych jest 

288 organizacji pozarządowych, z czego według szacunków około 78 działa 

aktywnie. Nie znajdziemy w powiecie danych obrazujących całościowo sytuację 

wolontariatu. Na pewno charakterystyczny jest prężnie działający wolontariat w 

Klubach Ośmiu Wspaniałych, których praca jest koordynowana przez Mazurskiego 

Lidera Młodzieżowego Wolontariatu, współpracującego ze szkołami, opiekunami 

Klubów Ośmiu Wspaniałych i Szkolnymi Kołami Wolontariatu. Jest to realizacja 

Programu Wychowawczego ,,Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym‘ autorstwa 

Joanny Fabisiak. Wspólnie Kluby Ośmiu realizują zadania ogólnopolskie takie jak 

Wigilia Polska, Bal Integracyjny, Dzień na Tak, Konkurs Ośmiu Wspaniałych.  

Te aktywne działania doprowadziły do otrzymania funkcji  gospodarza XXI Finału 

Ogólnopolskiego Konkursu Samorządowego Nastolatków Ośmiu Wspaniałych w 

2015 r. W Powiecie Ostródzkim działa 9 Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu 

oraz 3 Szkolne Koła Wolontariatu. W 2013/2014r należało do nich 270 wolontariuszy 

oraz 26 nauczycieli pełniących rolę opiekunów. 

To na pewno silna strona wolontariatu tego powiatu, stanowiąca niestety wyjątek. Nie 

są gromadzone dane dotyczące innych form wolontariatu z określeniem ilościowym, 
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brak konkursów ogłaszanych bezpośrednio na rozwój wolontariatu, nie funkcjonują 

centra wolontariatu, niewystarczające są informacje w mediach zachęcające do 

wolontariatu wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek. Powstanie Programu 

Rozwoju Wolontariatu poprzedziło zdiagnozowanie problemów, określenie potrzeb, a 

następnie w kolejnym etapie określenie kierunków działań, jakie należy podjąć w 

latach 2015-2017. Program ten ma stanowić impuls do wdrażania trwałych i 

systemowych rozwiązań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie 

ostródzkim. 

III. Adresaci programu 

1. Potencjalni wolontariusze 

To mieszkańcy powiatu ostródzkiego, którzy mogą podjąć działalność wolontariacką.  

2. Wolontariusze 

To osoby, które pracują jako wolontariusze w powiecie ostródzkim. 

3. Organizatorzy wolontariatu 

To podmioty, które organizują pracę wolontariuszy – pozyskują wolontariuszy oraz 

miejsca pracy wolontariackiej, szkolą wolontariuszy oraz koordynatorów pracy 

wolontariuszy, monitorują ich pracę, promują wolontariat. To centra wolontariatu, 

kluby wolontariatu, punkty wolontariatu, ale też organizacje pozarządowe, instytucje 

– jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury i inne, organizujące 

wolontariat na potrzeby własne i środowiska. 

4. Korzystający z pracy wolontariuszy 

To instytucje, organizacje pozarządowe czy osoby fizyczne, korzystające z pracy 

wolontariuszy za pośrednictwem organizatorów wolontariatu. 

5. Wspierający rozwój wolontariatu i jego działalność 

To wszystkie podmioty, które wspierają bądź mogą wspierać działalność 

wolontariacką. Należą do nich m.in. samorządy, instytucje finansujące, media, firmy 

(w zakresie dofinansowania działań lub wolontariatu pracowniczego), eksperckie 

organizacje pozarządowe (np. wspierające w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych) i inne. 

6. Organizacje pozarządowe 

Są gwarantem i uosobieniem rozwoju aktywności obywatelskiej, opierają się na pracy 

społecznej, angażują do swojej pracy wolontariuszy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, członkowie organizacji mogą 

wykonywać świadczenia wolontariackie, angażując się w działania swoich 

organizacji.  
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IV. Okres realizacji programu 

Realizacja Programu Rozwoju Wolontariatu w Powiecie Ostródzkim przewidziana 

jest na lata 2015 – 2017. 

V.  Wizja i Misja Programu 

Wizja 

Wolontariat w powiecie ostródzkim buduje społeczeństwo obywatelskie. Szeroko 

rozumiana promocja wolontariatu stwarza klimat do wielu działań społecznych 

skierowanych do wszystkich mieszkańców. Samorząd wspiera rozwój wolontariatu w 

środowisku lokalnym, zabezpieczając finansowo  

i rzeczowo inicjatywy lokalne. W powiecie ostródzkim funkcjonuje stabilne Centrum 

Wolontariatu, prowadzące min. kompleksowe szkolenia dla koordynatorów i 

wolontariuszy. Wolontariat w powiecie ostródzkim wpływa na intensywny rozwój 

organizacji i instytucji lokalnych. Wolontariat jest doceniany i wzbudza zaufanie 

społeczne. 

Misja 

Rozwój i promocja wolontariatu w powiecie ostródzkim wpływająca na budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego. 
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VI. Analiza SWOT 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1.Centrum Użyteczności Publicznej – 

przestrzeń do wykorzystania na działania 

wolontarystyczne 

2.Targi Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Ostródzkiego 

3.Rada Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Ostródzkiego 

5.Warminsko –Mazurski Lider 

Młodzieżowego Wolontariatu  

6.78 aktywnych organizacji 

pozarządowych 

7.Aktywne organizacje stwarzają 

możliwości do pracy wolontarystycznej  

8.Wyróżnianie aktywnie działających 

wolontariuszy i liderów 

9.Promocja wolontariatu w mediach 

lokalnych 

10.Prowadzenie Konkursu „8 

Wspaniałych” 

11.Działający wolontariat 50+(np. UTW 

Ostróda, UTW Morąg, MOZAIKA)  

12.Prężnie działający ZR PCK 

13.Dostępne dokumenty 

wolontarystyczne 

14.Coroczne imprezy podsumowujące 

wolontariat 

15.Sieć Wolontariat Warmii i Mazur 

16.Wojewódzki Program Rozwoju 

Wolontariatu  

17. Silnie działający MKIS w Morągu, 

Młodzieżowe Centrum Kariery w 

Ostródzie, 

18. Rozwijający się wolontariat w 

szkołach, placówkach oświatowych, 

instytucjach kultury 

19. Dobra współpraca organizacji 

pozarządowych z samorządem w 

powiecie i mieście 

1.Duża rotacja wśród lokalnych liderów 

(opiekunów wolontariatu) 

2.Niewystarczające narzędzia  

i możliwości do motywowania 

wolontariuszy 

3.Brak Centrum Wolontariatu (CW) 

4.Brak kontynuacji pracy 

wolontarystycznej – kończy się na szkole 

(8 wspaniałych) 

5.Niewystarczające środki na wsparcie 

organizacji i funkcjonowania wolontariatu 

6.Brak rozeznania potrzeb 

społeczeństwa (brak diagnozy) 

7.Niewystarczający wolontariat stały 

8.Brak uczelni wyższej, niewielu 

studentów wolontariuszy 

10.Brak kampanii promującej wolontariat 

11.Brak szkoleń dot. Wolontariatu 

12.Brak treści wolontariackich w 

programie kształcenia na każdym 

szczeblu. 

13.Niewystarczająca znajomość prawa 

dotyczącego wolontariatu. 

 

 

SZANSE  ZAGROŻENIA 

1.Utrzymująca się moda na wolontariat 

2.Tworzenie powiatowego programu 

rozwoju wolontariatu 

1.Mała ilość informacji o działaniach, 

akcjach wolontarystycznych 

2.Niskie zaufanie dla pracy wolontariuszy 
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3.Zaangażowanie władz samorządowych 

w rozwój wolontariatu 

4.Coraz więcej świadomych swojego 

„jestestwa” grup nieformalnych 

5.Wojewódzki Program Rozwoju 

Wolontariatu  

6.Konkursy grantowe z wytycznymi 

mówiącymi o planowaniu działań 

wolontariackich  

7.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

8.Wolontariat doceniany przez 

pracodawców i uczelnie 

9.Rozwój wolontariatu pracowniczego 

możliwość organizacji szkoleń, 

konferencji itp. w CUP w Ostródzie 

10.Współpraca i wsparcie pomiędzy 

organizacjami i instytucjami 

12.Wychowywanie w duchu 

odpowiedzialności społecznej i chęci 

niesienia pomocy 

13.UTW – wykorzystanie potencjału 50+  

14.Integracja środowiska 

wolontariackiego 

15.Możliwości wykorzystania wsparcia 

finansowego od samorządów i innych 

grantodawców.  

(np. kampania anty ”WOŚP”) 

3.Niewystarczający rozwój wolontariatu 

50+ 

4.Niewielkie fundusze na promocję i 

rozwój wolontariatu  

5.Starzejące się społeczeństwo 

6.Niska świadomość społeczeństwa na 

temat działalności NGO 

7.Zanikające więzi rodzinne 

8.Trudna sytuacja społeczno -

gospodarcza w kraju 

9.Niewystarczająca ilość autorytetów 

promujących ideę wolontariatu  

10.Emigracja młodych i ich potencjału 

11.Małe NGO lokalne z małym 

wsparciem 1% - 1% idzie do organizacji 

spoza powiatu 

12. Niewystarczająca ilość liderów  

13. Niedostateczna edukacja w szkołach 

nt. wolontariatu 

14. Utrzymujące się stereotypy 

dotyczące pracy wolontariackiej 

 

 

 

VII. Cele i działania Programu 
 
Cel 1. Popularyzacja i promocja wolontariatu w społeczeństwie powiatu 
ostródzkiego. 
 
Działanie 1.1 
 
Organizacja spotkań, konferencji, debat regionalnych i lokalnych poświęconych 
wolontariatowi - w różnych środowiskach i zakresach tematycznych. Włączanie 
tematu wolontariatu do zagadnień poruszanych podczas różnego rodzaju spotkań 
(na poziomie powiatu). 
 
Działanie 1.2 
 
Organizacja konkursów promujących sylwetki wolontariuszy, wolontariat oraz 

instytucje, organizacje, media i inne podmioty zaangażowane w wolontariat  

Działanie.1.3  
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Organizacja powiatowego konkursu „Aktywny – skuteczny”– w kategorii aktywny 

działacz społeczny/wolontariusz. 

Działanie 1.4.  

Organizacja kampanii społecznej promującej wolontariat. 
 
Działanie 1.5 
 
Prezentacja sylwetek wolontariuszy, organizacji, instytucji, podmiotów 
gospodarczych i ich działalności związanej z różnego rodzaju wolontariatem – 
w mediach lokalnych, regionalnych (artykuły, wywiady, audycje itd.), a także 
w mediach obywatelskich. 
 
Działanie 1.6 
 
Wykorzystywanie do promocji wolontariatu powstałej strony www.cup-ostroda.pl. 
 
Działanie 1.7 
 
Promowanie różnorodnych form wolontariatu .min. wolontariat szkolny, rodzinny, 
pracowniczy, itd.  
 
Działanie 1.8  

Opracowywanie, wydawanie publikacji o tematyce wolontariackiej. 
 
 
Cel 2. Edukacja środowisk wolontariackich i społeczności powiatu 
ostródzkiego. 
 
Działanie 2.1 
 
Organizacja spotkań nt. wolontariatu z dziećmi i młodzieżą (przedszkola, szkoły, 
uczelnie itp.). 
 
Działanie 2.2 
 
Realizacja w szkołach Programu Wychowawczego – Wychowanie przez pracę 
i pomoc słabszym Joanny Fabisiak. 
 
Działanie 2.3 
 
Wyróżnianie nauczycieli i wychowawców, szkół i innych placówek oświatowo-
kulturalnych zaangażowanych w promowanie, organizowanie i wspieranie 
wolontariatu. 
 

http://www.cup-ostroda.pl/
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Działanie 2.4  
 
Organizacja szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. 
 
Działanie 2.5  
 
Organizacja imprez integracyjnych, konferencji i spotkań dla środowisk 
zaangażowanych w rozwój wolontariatu w ramach wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk. 
 
Działanie 2.6 
 
Edukacja organizatorów wolontariatu w zakresie różnych form i metod pozyskiwania 
funduszy na działalność.  
 
 
VIII. Harmonogram działań i wskaźniki. 

 

Lp. Działanie Sposób realizacji Termin osoba/org/inst/ 

Działanie 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja spotkań, 

konferencji, debat 

lokalnych poświęconych 

wolontariatowi - w różnych 

środowiskach i zakresach 

tematycznych. Włączanie 

tematu wolontariatu do 

zagadnień poruszanych 

podczas różnego rodzaju 

spotkań.(na poziomie 

powiatu). 

Organizacja, 

uczestnictwo i 

promocja 

wolontariatu 

 

 

 

 

 

 

2015- 

2017 

Rada 

Organizacji 

Pozarzdowych 

Powiatu 

Ostródzkiego, 

Pełnomocnicy 

ds. współpracy 

z org. 

pozarządowymi, 

organizacje 

pozarządowe 

powiatu 

ostródzkiego, 

szkoły 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja konkursów 

promujących sylwetki 

wolontariuszy, wolontariat 

oraz instytucje, 

organizacje, media i inne 

podmioty zaangażowane 

w wolontariat lub jego 

wsparcie.  

Ogłaszanie 

konkursów 

powiatowych, 

udział w 

regionalnych i 

ogólnopolskich 

konkursach. 

2015 - 

2017 

ROPPO, 

Pełnomocnicy 

ds. współpracy 

z org. 

pozarządowymi, 

org. 

pozarządowe 

powiatu 

ostródzkiego, 

Starostwo 

Powiatowe w 

Ostródzie. 

1.3 Organizacja powiatowego Przygotowanie 2015- ROPPO, 
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konkursu „Aktywny i 

Skuteczny”– w kategorii 

aktywny działacz 

społeczny/wolontariusz. 

regulaminu, 

ogłoszenie 

konkursu, 

realizacja 

2017 Starostwo 

Powiatowe 

1.4 

 

 

Organizacja kampanii 

społecznej promującej 

wolontariat.  

Realizacja 

zaplanowanej 

kampanii  

2016-

2017  

Centrum 

Wspierania 

Organizacji 

Pozarządowych 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja sylwetek 

wolontariuszy, organizacji, 

instytucji, podmiotów 

gospodarczych i ich 

działalności związanej z 

różnego rodzaju 

wolontariatem - w mediach 

lokalnych, regionalnych 

(artykuły, wywiady, 

audycje itd.), a także w 

mediach obywatelskich. 

Gale Konkursu 8 

Wspaniałych, 

Informowanie 

mediów o 

działalności 

społecznej, 

 

2015- 

2017  

ROPPO, 

Starostwo 

Powiatowe. 

  

1.6 

 

 

 

 

Wykorzystywanie do 

promocji wolontariatu 

powstałej strony www.cup-

ostroda.pl 

 

Zamieszczanie i 

aktualizowanie 

informacji o 

działalności 

społecznej w 

powiecie 

2015-

2017 

Starostwo 

Powiatowe 

1.7 

 

 

 

 

Promowanie różnorodnych 

form wolontariatu min. 

wolontariat szkolny, 

rodzinny, pracowniczy, itd.  

www.cup-

ostroda.pl, 

www.powiat.ostr

oda.pl, media 

lokalne, 

www.facebook.pl 

2015-

2017 

Samorządy , 

org. 

pozarządowe, 

szkoły  

1.8 

 

 

 

 

 

Tworzenie lokalnych, 

gminnych Centrów 

Wolontariatu 

Ogłaszanie 

konkursów na 

zadania 

publiczne, 

ubieganie się o 

środki 

zewnętrzne,  

2015 -

2017 

Samorządy, org. 

pozarządowe 

Działanie  

2.1 

 

 

Organizacja spotkań nt. 

wolontariatu z dziećmi i 

młodzieżą (przedszkole, 

szkoły, instytucje) 

Organizacja 

cyklicznych 

spotkań 

2015- 

2017 

Org. 

Pozarządowe, 

utworzone 

Centra 

Wolontariatu  

2.2 

 

Realizacja w szkołach 

„Programu 

Realizacja 

przyjętych przez 

2015 Warmińsko -

Mazurski Lider 

http://www.cup-ostroda.pl/
http://www.cup-ostroda.pl/
http://www.cup-ostroda.pl/
http://www.cup-ostroda.pl/
http://www.powiat.ostroda.pl/
http://www.powiat.ostroda.pl/
http://www.facebook.pl/
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Wychowawczego – 

Wychowanie przez pracę i 

pomoc słabszym Joanny 

Fabisiak”  

Kluby 8 planów 

pracy w 

szkołach  

Młodzieżowego 

Wolontariatu  

2.3 

 

 

 

 

 

Wyróżnianie nauczycieli i 

wychowawców, szkół i 

innych placówek 

oświatowo-kulturalnych 

zaangażowanych w 

promowanie, 

organizowanie i 

wspieranie wolontariatu. 

Organizacja 

konkursów, 

wręczanie 

nagród 

laureatom 

2015 - 

2017 

Warmińsko -

Mazurski Lider 

Młodzieżowego 

Wolontariatu, 

Starostwo 

Powiatowe 

2.4 

 

 

Organizacja szkoleń dla 

wolontariuszy i 

koordynatorów 

wolontariatu. 

Organizowanie 

szkoleń  

2015- 

2017 

utworzone 

Centra 

Wolontariatu,  

Fundacja Świat 

na Tak, CWOP,  

2.5 

 

 

 

 

 

Organizacja imprez 

integracyjnych, konferencji 

i spotkań/ dla środowisk 

zaangażowanych w rozwój 

wolontariatu w ramach 

wymiany doświadczeń i 

dobrych praktyk. 

Organizacja 

imprez 

integracyjnych  

2015-

2017 

Starostwo 

Powiatowe, Org. 

pozarządowe 

2.6 

 

 

 

Edukacja organizatorów 

wolontariatu w zakresie 

różnych form i metod 

pozyskiwania funduszy na 

działalność.  

Organizacja 

szkoleń i 

spotkań 

edukacyjnych 

2015- 

2017 

CWOP 

 

2.7 

 

 

 

Opracowywanie, 

wydawanie publikacji o 

tematyce wolontariackiej.  

 

e-cup , 

publikacje w 

formie 

elektronicznej 

2015- 

2017 

Org. 

pozarządowe, 

Starostwo 

Powiatowe, 

Centra 

Wolontariatu, 

opiekunowie 

szkolnych 

klubów 

wolontariatu. 
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    IX.      Wskaźniki: 
 

1. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, debat lokalnych poświęconych 

wolontariatowi na terenie powiatu – 40; 

2. Liczba konkursów promujących sylwetki wolontariuszy, wolontariat oraz 

instytucje, organizacje, media i inne podmioty zaangażowane w wolontariat 

lub jego wsparcie – 6; 

3. Liczba zorganizowanych i przeprowadzonych powiatowych konkursów 

„Aktywny i Skuteczny”– w kategorii aktywny działacz społeczny/wolontariusz – 

3; 

4. Liczba zorganizowanych kampanii promujących wolontariat w powiecie – 1; 

5. Liczba zaprezentowanych dobrych praktyk (sylwetek wolontariuszy, 

organizacji/instytucji w mediach lokalnych – 50; 

6. Liczba zorganizowanych w różnorodny sposób form promocji wolontariatu min. 

wolontariatu szkolnego, rodzinnego, pracowniczego– 10; 

7. Liczba utworzonych lokalnych Centrów Wolontariatu – 6; 

8. Liczba zorganizowanych spotkań nt. wolontariatu z dziećmi i młodzieżą 

(przedszkole, szkoły, instytucje) – 80; 

9. Liczba szkół w których zrealizowany zostanie „Program Wychowawczy – 

Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym Joanny Fabisiak”-13; 

10. Liczba zorganizowanych szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów 

wolontariatu – 45; 

11. Liczba zorganizowanych imprez integracyjnych/konferencji/spotkań/ dla 

środowisk zaangażowanych w rozwój wolontariatu w ramach wymiany 

Dobrych Praktyk” -10; 

 
 
WAŻNE: 
Członkowie grupy roboczej tworzącej program wnioskują, aby w ramach ogłaszanych 

konkursów na zadania publiczne przeznaczane zostały środki na promocję 

wolontariatu z docelowym prowadzeniem biur Powiatowych i Gminnych Centrów 

Wolontariatu. 

 

Do głównych zadań Centrum Wolontariatu będzie należało: 

- prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy; 

- wspieranie organizacji i instytucji w pozyskiwaniu wolontariuszy do działań 

statutowych; 

- prowadzenie Pogotowia Naukowego – pomoc w nauce uczniom mającym trudności 

szkolne; 

- organizowanie pomocy Osobom Starszym - świadczenie usług (towarzystwo, 

pomoc w codziennych czynnościach) na rzecz osób starszych, samotnych, pomoc 

doraźna w dotarciu do lekarza, załatwianiu spraw urzędowych itp.; 
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 -Świadczenie Pomocy Niepełnosprawnym - świadczenie usług (towarzystwo, pomoc 

w codziennych czynnościach) na rzecz osób niepełnosprawnych w codziennych 

czynnościach, w dotarciu do lekarza, na badania, zabiegi; 

- współpraca z organizacjami i instytucjami – stała lub krótkoterminowa praca 

biurowa, administracyjna, organizacyjna, techniczna świadczona na rzecz 

organizacji, instytucji; 

- organizowanie wolontariatu akcyjnego – jednorazowa lub krótkoterminowa praca 

wolontariuszy podczas akcji społecznych np. zbiórek żywności, zbiórek pieniędzy, 

kampanii społecznych 

    X.    Wdrażanie, monitorowanie programu. 

          1. Zasady wdrażania programu 

Od zaangażowania organizacji pozarządowych , samorządu lokalnego, instytucji oraz 

inicjatyw społecznych  powiatu  ostródzkiego zależeć będzie poprawność  

i skuteczność  wdrażania  programu rozwoju wolontariatu,  a także realizacja  

zaplanowanych  działań.  Pomysłodawcą powstania, ale również głównym 

realizatorem  programu, będzie Starostwo Powiatowe w Ostródzie przy  wsparciu 

organizacji tworzących Program Rozwoju Wolontariatu. Realizacja programu zależeć 

będzie również od pozyskanych środków na poszczególne działania, dlatego tak 

ważne  jest przygotowanie i  mobilizacja  odbiorców programu do zdobywania 

środków finansowych z różnych źródeł na realizację poszczególnych działań.  

          2. Monitoring realizacji programu: 

Za raportowanie realizacji działań w poszczególnych obszarach programu, zgodnie  z 

zamieszczonym poniżej harmonogramem, odpowiedzialny  jest z ramienia Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem 

Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Powołany zostanie oficjalnie 

Zespół ds. monitorowania Programu Rozwoju Wolontariatu w powiecie ostródzkim, 

którego zadaniem będzie bieżąca analiza realizowanych działań oraz wspieranie 

innych podmiotów w realizacji  poszczególnych zadań. Monitorowanie programu 

będzie odbywało się według harmonogramu określonego w poniższej tabeli na 

podstawie danych zebranych z powiatu, gmin oraz instytucji i organizacji 

zaangażowanych w rozwój wolontariatu. Raporty z monitoringu programu 

opracowane zostaną przez Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem 

Pozarządowym Starostwa Powiatowego w Ostródzie.  
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Lp. Termin Rodzaj raportu 

1 II  połowa  2015 Raport cząstkowy (informacje za 2015 r. 

w odniesieniu do materiału wyjściowego) 

2 II  połowa  2016  Raport cząstkowy (informacje za 2016 r. 

w odniesieniu do 2015) 

3 II połowa  2017 Raport końcowy  z realizacji programu 

 

Źródła informacji na potrzeby raportowania. 

Źródłem informacji niezbędnych do monitorowania realizacji programu w oparciu o 

określone wskaźniki, będą niżej wymienione podmioty współpracujące ze 

Starostwem Powiatowym w Ostródzie  lub uczestniczące w realizacji zadań 

zawartych w Programie a  w szczególności: 

1. Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 

2. Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie, 

3.  samorząd powiatu, 

4. samorządy miast i gmin z terenu powiatu ostródzkiego 

5. organizacje pozarządowe, 

6. Sieć „Wolontariat Warmii i Mazur” 

 

 

XI.  Lista osób współtworzących  Program Rozwoju  Wolontariatu na lata 2015- 
2017 w Powiecie Ostródzkim 

 

1. Aleksandra Stelmach  Starostwo Powiatowe w Ostródzie 

2. Jolanta Dakowska   Starostwo Powiatowe w Ostródzie 

3. Teresa Chorzolewska  Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne  

     Mozaika w Miłomłynie 

4. Zbigniew Rochowicz   Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne  

     Mozaika w Miłomłynie 

5. Lena Jasik    Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie 

     Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” 

6. Ewa Rochowicz    Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne  

     Mozaika w Miłomłynie 
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7. Danuta Jarzynka    Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne  

     Mozaika w Miłomłynie 

8. Nadzieja Jakubczyk   OSP Liwa w Miłomłynie 

9. Adriana Sałak   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział  

     Okręgowy w Morągu 

10. Teresa Babicka   Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne  

     Mozaika w Miłomłynie 

11. Jadwiga Stankiewicz  Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne  

     Mozaika w Miłomłynie 

12. Elżbieta Dziergacz   CKU Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia 

     Ustawicznego, UTW w Ostródzie 

13. Stanisław Makowski  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 

     Krzyża w Ostródzie 

14. Waldemar Mańka   Stowarzyszenie Centrum Wspierania  

     Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw  

     Obywatelskich w Morągu 

15. Alicja Orzechowska   Stowarzyszenie na rzecz Jakości Opieki 

     Medycznej w Ostródzie  

16. Anna Monist    Stowarzyszenie na rzecz Jakości Opieki 

     Medycznej w Ostródzie 

17. Jan Rogalski     Klub 8 Młodzieżowego Wolontariatu  

     Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Sapere 

     Auso w Ostródzie 

18.  Ilona Niewiadomska  Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina 

     Nieodkrytych Tajemnic” w Morągu 

 

 
 
 
 
 

 


