
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOLONTARIAT – TO MI SIĘ OPŁACA 

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
MAJ 2011-GRUDZIEŃ 2012 

Gniezno, dn. 5 grudnia 2012 r. 

 

 
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od  
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 



1. Spotkania z wolontariuszami. 

 
Od początku realizacji projektu miały miejsce 

systematyczne spotkania  z wolontariuszami Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Co najmniej raz w miesiącu odbywały się 
spotkania z wolontariuszami zrzeszonymi w Centrum 
Wolontariatu „Podaj mi swoją dłoń” przy Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. W trakcie spotkań dyskutowaliśmy na tematy 
związane z wolontariatem, omawialiśmy działania które czekały 
na realizację na terenie Gniezna. Głównym miejscem spotkań była 
świetlica udostępniona przez Ośrodek Miłosiernego 
Samarytanina, a ostatnio również pomieszczenie Klubu Seniora 
„Wrzos” działającego przy Caritas AG.  Spotkania odbywały się 
także w placówkach pozamiejscowych Caritas, tzn. w Świetlicy 
Środowiskowej „Promyk Dobra” w Chodzieży, w Domu Aniołów 
Stróżów w Kruszwicy oraz w Domu Pomocy Społecznej                          
w Mielżynie. Okazją do spotkań wolontariuszy były również 
wspólne wyjścia do kina, a w okresie letnim na boisko piłkarskie. 
W trakcie tych spotkań można było oderwać się od codziennych 
trosk i obowiązków, oddając się przyjemności gry w piłkę nożną 
lub siatkówkę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1: Spotkanie z wolontariuszami w Mielżynie 



2. Portal www.wolontariatcag.pl. 

 

Głównym celem utworzenia tego portalu, była idea banku 
wymiany informacji i miejsca do dyskusji dla osób, które są 
zainteresowane wolontariatem. Portal jest takim miejscem, w 
którym wolontariusze mogą zasięgać informacji o prowadzonych 
akcjach, spotkaniach, szkoleniach lub wyjazdach. Osoby które 
chcą się włączyć w ideę  wolontariatu mogą skontaktować się 
bezpośrednio                                      z koordynatorem wolontariatu 
lub pobrać formularz zgłoszeniowy i wypełniony przynieść do 
Centrum Wolontariatu. Na stronie www.wolontariatcag.pl można 
również odnaleźć informacje o realizowanym projekcie oraz 
odnośniki do stron                          o tematyce wolontariatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2: Portal internetowy www.wolontariatcag.pl 



3. Rajd „Podaj dalej”. 

Celem Rajdu było pozostawienie śladu działalności 
wolontariuszy, np. poprzez porządkowanie terenów zielonych 
wokół osady lub pomoc mieszkańcom mieszkającym przy trasie 
Rajdu, oraz zintegrowanie środowiska wolontariuszy. Miejscem 
docelowym Rajdu była Hejna (powiat Słupecki, gmina Ostrowite), 
a  trasy Rajdu poprowadzone zostały przez okoliczne malownicze 
tereny.  W trakcie dwóch edycji Rajdu, wolontariusze uczestniczyli 
również w różnego rodzaju zabawach i konkurencjach 
sportowych.  Każdy z uczestników rajdu otrzymał pakiet 
rajdowca, składający się z plecaka, mapy, kompasu oraz 
przydziału żywnościowego.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 3: Rajd "Podaj Dalej" 



4. Szkolenia z podstaw psychologii. 

Szkolenia z podstaw psychologii miały na celu wprowadzenie 
młodych ludzi w tematykę wolontariatu, oraz w jaki sposób 
efektywnie pomagać. Spotkaniom towarzyszyły również liczne 
zabawy, które pomogły zrozumieć istotę wolontariatu. Ponadto,  
psycholog prowadziła liczne rozmowy z młodzieżą nie tylko na temat 
pomocy innym, poruszyła również kwestie indywidualności. Młodzież 
podczas szkoleń ćwiczyła również asertywność czyli umiejętność 
wyrażania opinii oraz przyjmowania krytyki. Przedstawiane 
zostawały również techniki umiejętnego zintegrowania grupy dzieci 
lub młodzieży. W ramach projektu odbyło się łącznie 8 szkoleń,                     
po 2 w każdym z miast: Gniezno, Mielżyn, Kruszwica, Chodzież. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4: Szkolenie z podstaw psychologii w Mielżynie 



5. Inne szkolenia specjalistyczne 

Zaplanowane szkolenia dla obecnych wolontariuszy 
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, mające na celu zwiększenie 
ich kwalifikacji i umiejętności pracy z dziećmi młodzieżą oraz 
osobami starszymi, często samotnymi i chorymi. W trakcie 
realizacji projektu odbyło się kilkanaście takich szkoleń,                           
we wszystkich placówkach Caritas AG.   
 W 2011 roku został zorganizowany kurs języka 
angielskiego dla grupy wolontariuszy działających przy Centrum 
Wolontariatu „Podaj mi swoją dłoń” . Również w 2011 roku 
zostały zorganizowane 4 szkolenia prowadzone przez Klub 
Animacji Zabaw z Poznania w Gnieźnie, Chodzieży, Kruszwicy                             
i Mielżynie. Dwukrotnie organizowaliśmy „Kurs na wychowawcę 
kolonijnego” w 2011 i w 2012 roku w Gnieźnie, w których 
uczestniczyli wolontariusze z placówek Caritas. Dwukrotnie 
zostało zorganizowane szkolenie z zakresu „Opieki na osobą 
starszą, chorą, niepełnosprawną” w Kruszwicy i  Gnieźnie. W 2012 
roku zostały zorganizowane również szkolenia z „Animacji Czasu 
Wolnego” które odbyły się w Chodzieży, Kruszwicy i w Mielżynie. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5: Animacja Czasu Wolnego w Chodzieży 



6. Europejski Rok Wolontariatu 2011 

 
Dnia 9 września 2011 roku, wolontariusze zrzeszeni                         

w Centrum Wolontariatu „Podaj mi swoją dłoń” przy Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyjechali na obchody 
Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 do Warszawy.  
Uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach oraz prezentacjach 
organizowanych przez Caritas Polska w ramach dnia pt. 
„Wolontariat – Służba Bliźniemu”. W trakcie tego spotkania 
została nawiązana współpraca z Centrum Wolontariatu Diecezji 
Zielonogórsko - Gorzowskiej, którego przedstawiciele zostali 
zaproszeni do Gniezna na konferencje z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w 2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6: Wolontariusze Caritas AG podczas obchodów Europejskiego Roku 

Wolontariatu 2011 w Warszawie 



7. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Gnieźnie 

 

Rok 2011  

  

Pierwszego dnia w piątek, 2 grudnia, w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej zorganizowana została konferencja         
nt. „Wolontariat to mi się opłaca”. Piątkowe spotkanie rozpoczęło 
się wręczeniem nominacji do nagrody Ubi Caritas. Z rąk Prymasa 
Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka nominacje otrzymali: Pan Jacek 
Kowalski – Prezydent Miasta Gniezna, Pan Dariusz Pilak – Starosta 
Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Pan Szymon Fabisiak – Prezes PSS 
Społem Gniezno. Kolejnym punktem dnia był wykład                         
pt. Misericordia. U źródeł etosu chrześcijańskiego wolontariatu, 
który wygłosił ks. dr. Maciej Olczyk z Prymasowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Swoją pracę przedstawili 
również wolontariusze ze Świetlicy Środowiskowej „Promyk 
Dobra” w Chodzieży oraz wolontariusze z Centrum Wolontariatu                              
z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W trakcie trwania 
konferencji można było obejrzeć wystawę prac podopiecznych 
Ośrodka Miłosiernego Samarytanina Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. 
 - Chcieliśmy, aby pierwszy dzień był inspiracją do dalszego 
działania dla wolontariuszy, a szczególnie dla ich liderów, których 
zaprosiliśmy z całej archidiecezji – tłumaczył Ks. Krzysztof 
Stawski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. - Na ten 
dzień zaprosiliśmy również przedstawicieli różnych placówek,                   
w których pracują wolontariusze skupieni w naszym centrum – 
dodał Ks. Stawski – będzie to więc również możliwość poznania 
się i podzielenia doświadczeniami. 
  5 grudnia w poniedziałek, święto wolontariuszy 
rozpoczęło się Mszą św. w katedrze, podczas której grupa 
młodych ludzi została oficjalnie przyjęta w poczet nowych 
wolontariuszy. Następnie świętowanie przeniosło się do auli                       
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego                                                             
w Gnieźnie. W auli I LO wręczone zostały nagrody dla najbardziej 



zaangażowanych Szkolnych Kół Caritas, które wzięły udział                        
w konkursie „Operacja Niewidzialna/Pomocna Dłoń”. - tłumaczy 
Ks. Krzysztof Stawski – (W konkursie nagrodzeni zostali:                             
I nagroda – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy,                              
II nagroda – Gimnazjum im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka                             
w Mięcierzynie, III nagroda – II Liceum Ogólnokształcące                           
im. Dąbrówki w Gnieźnie). Następnie wolontariusze z Domu 
Pomocy Społecznej w Mielżynie przedstawili krótki film o swojej 
pracy wolontariackiej. Punktem kulminacyjnym obchodów był 
koncert zespołu New Life’m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rok 2012 

W piątek, 28 września, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

Świętowanie rozpoczęło się Mszą święta w Katedrze, 
której przewodniczył ks. Krzysztof Stawski – Dyrektor Caritas AG. 

Rysunek 7: Obchody MDW w Gnieźnie, 5 grudnia 2011 r. 



 - Bezinteresowność jest we współczesnym świecie 
niezrozumiana, negowana, często wyśmiewana. Współczesny 
świat uczy – zrób coś dla innych, by inni zrobili coś dla ciebie, a nie 
o to w wolontariacie chodzi. Tu chodzi o służbę z miłości, a miłość 
to bezinteresowny dar z siebie samego – mówił ks. Stawski.                      
-  Nie dajemy tego, co nam zbywa, ale dajemy całych siebie, 
kosztem naszego czasu, naszych planów i przyjemności, nie 
czekając na nagrodę. To idea wolontariatu – podkreślił. 
 Wolontariusze mogli zwiedzić wystawę w Muzeum 
Początków Państwa Polskiego „ Gniezno- Miasto Królów”, później, 
w auli I Liceum Ogólnokształcącego, podczas oficjalnych 
obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, uczestnicy 
usłyszeli świadectwa wolontariuszy z Domu Pomocy Społecznej w 
Mielżynie oraz z Domu Aniołów Stróżów w Kruszwicy, a także 
słowo do młodzieży wygłoszone przez ks. Zbigniewa Ilkowskiego 
– Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży dekanatu kłeckiego.                      
Na koniec dla wszystkich zagrał i zaśpiewał zespół Deus Meus 
który w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej promuje swój 
nowy album „Wniebowianki”. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Rysunek 8: Koncert zespołu "Deus Meus" podczas obchodów MDW,  

28 września 2012 r. 



8. Działalność Centrum Wolontariatu „Podaj mi swoją dłoń” 

Wolontariusze Caritas AG działają na różnych frontach. 
Przykładami są Ci działający w Domach Pomocy Społecznej czy 
Świetlicach Środowiskowych. Lecz wolontariusze nie zamykają się 
działając tylko w placówkach Caritas. Wychodzimy pomagać 
ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują i którzy o taką pomoc 
Nas proszą. W chwili obecnej kilkoro z Naszych wolontariuszy 
chodzi na wolontariat indywidualny, m.in. do chorego chłopca, 
który leży w szpitalu, do starszej pani, która potrzebuje pomocy 
przy codziennych czynnościach. Włączamy się w akcje 
prowadzone przez Caritas AG, np. zbiórka żywności na paczki 
świąteczne dla podopiecznych Caritas, zbiórka artykułów 
szkolnych w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechu”.  
Wolontariusze Caritas udzielają się również w Stołówce dla 
ubogich i bezdomnych, pomagając siostrą zakonnym                                   
w przygotowywaniu Wigilii oraz Śniadania Wielkanocnego. Jako 
Centrum Wolontariatu organizowaliśmy także wyjazd                                
do Częstochowy na I Ogólnopolski Zjazd Szkolnych Kół Caritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 9: Szkolne Koła Caritas na Jasnej Górze, 21 września 2011 r. 



9. Konkurs „Operacja niewidzialna/pomocna dłoń”  

 Konkurs dla Szkolnych Kół Caritas. Celem głównym 
konkursu było zaangażowanie młodzieży wracającej po wakacjach 
do aktywnego działania na rzecz lokalnej społeczności. 
Zaangażowanie młodzieży w te działania było ogromne. Działania 
jakie się były najróżniejsze, począwszy od zbiórki nakrętek, rzeczy 
dla pogorzelców, zabawek, słodyczy czy kosmetyków.  Włączali 
się w działania na rzecz szkoły, jak np. porządkowanie terenu pod 
parking. Podejmowali współprace z placówkami opiekuńczymi 
oraz szkolno – wychowawczymi.  
 
W 2011 roku nagrody otrzymali:  
I Nagroda – Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy 
II Nagroda – Gimnazjum im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka w 
Mięcierzynie 
III Nagroda – II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie 

W 2012 roku nagrody otrzymali:   

I Nagroda – ………………………………………………………………………………... 
 
II Nagroda – ……………………………………………………………………………… 
 
III Nagroda – ……………………………………………………………………………... 

 

   

 

 

 

 

 



10. Podziękowania  

Organizacje współpracujące: 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 

Starostwo Powiatowe 

Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum 

Leader School 

Klanza Poznań 

HIFI Exclusice  

PSS Społem Gniezno 

Dom Aniołów Stróżów w Kruszwicy 

Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie 

Świetlica Środowiskowa „Promyk Dobra” w Chodzieży 

Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie 

Bonart Managment  

Osoby współpracujące: 

Małgorzata Święcichowska 

Violetta, Krzysztof Krajewscy 

Jakub Kwitowski 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


