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Program Wizyty Studyjnej dla koordynatorów szkolnych klubów wolontariatu   

 27 września 2022r. 

 
 

 

7.00- wyjazd grupy MOSiR Jarosław ul Sikorskiego  

8.00 - spotkanie w Przemyślu Związek Ukraińców w Polsce ul Kościuszki 5 (prezentacja pracy wolontariuszy na rzecz uchodźców z 

Ukrainy, zmiany w działaniu związane z obsługą wolontariatu – obecnie organizacja kieruje 250 aktywnymi wolontariuszami  

10.00 – przejazd do Gorajca  

11.00- spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Folkowisko i Fundacji Folkowisko  ( organizacje zajmują się animacją wydarzeń 

kulturalnych  (  między innymi Festiwale CieszFanów, Folkowisko )  oraz są współzałożycielami Parasola ( koalicja organizacji 

pozarządowych  polskich i zagranicznych zaangażowanych w pomoc humanitarną da Ukrainy  np.  opieka nad uchodźcami, Gardens 

Victory, inne)  

 13.30 – poczęstunek  

14.00- 15.30 – zajęcia integracyjne   dla koordynatorów szkolnych klubów wolontariatu (lekcja jak integrować nowych wolontariuszy, 

zasady pracy wolontariuszy)   

16.30 przyjazd do Jarosławia, obiad, zakończenie wizyty studyjnej.  
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27 września 2022 roku 16 osób z różnych klubów wolontariatu naszego regionu uczestniczyło w wizycie studyjnej 
zorganizowanej wspólnie przez Fundację Bieszczadzką i Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia- 
członków Korpusu Solidarności. Celem wizyty było zapoznanie się z działaniami z elementami pracy znaczących 
obecnie organizacji pozarządowych pracujących przy znacznym udziale wolontariuszy. Chodziło także o porównanie 
działań organizacji pozarządowych w czasie pokoju i w czasie trwania zagrożeń wynikających z działań wojennych. 
Uczestnicy odwiedzili siedzibę Związku Ukraińców w Polsce mieszczącą się w Domu Ukraińskim w Przemyślu oraz 
Chutor Gorajec. Uczestnicy wizyty mieli okazję zebrać doświadczenie, które pomoże w pracy wolontariatów 
szkolnych. Wyniki ewaluacji wskazują na wysoki stopień zadowolenia z wyjazdu i dają nadzieję na nowe inicjatywy 
wolontariuszy.  
 

 Wyniki ewaluacji wizyty studyjnej zebrane od uczestników:  
1. Przemyśl (dwie inspiracje) - wszystkie odpowiedzi  

⎯ zaangażowanie wolontariuszy,   

⎯ konieczność regulowania czasu aktywności wolontariuszy szczególnie tych, którzy są zaangażowani przy 
pomocy osobom w traumie, 

⎯ jasne procedury pomagania, 

⎯ narzędzie do obsługi wolontariuszy aplikacja w postaci krótkiej tabeli informacyjnej do zastosowania w 
naszych klubach,  

⎯ ważna gratyfikacja niematerialna wolontariuszy,  

⎯ mieć czas na świętowanie,  
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⎯ nie porywać się od razu na wielkie projekty, zaczynać od małych rzeczy,  

⎯ dbać o relacje w wolontariacie,  

⎯  stałe analizowanie zaplecza,  

⎯  trudności wzmacniają, ale nie wolno eksperymentować, bo można przegiąć i stracić wolontariusza,   

⎯ zaproszenie na ciekawą konferencje do Przemyśla. 
2. Gorajec (inspiracje)  

⎯ warto pracować z ludźmi pełnymi pasji,  

⎯ warto tu przywieźć wolontariuszy na wizytę,   

⎯ miejsce sprzyjające pracy i odpoczynkowi, 

⎯ warto budować relacje  

⎯ pokazanie jak można prowadzić zajęcia integracyjne dla zespołu nowych wolontariuszy i poznawać ich 
supermoce, 

⎯ instrukcja jak budować zespół, 

⎯ nowe elementy do budowy motywacji wolontariuszy  

⎯ refleksja co mnie kręci w wolontariacie, 

⎯ poprzez gry integracyjne pokazanie jak się działa w grupie, motywacja i jej spadek – ważne punkty  

⎯ przykład zaangażowania całej społeczności lokalnej w ratowanie XVI wiecznej cerkwi  

⎯ postać lidera.      
3. Co mi się podobało najbardziej:  

⎯ nowe gry integracyjne, których elementy wykorzystam w swojej ekipie wolontariuszy,  

⎯ podejście organizatora wizyty do uczestników,  

⎯ kolejne działania w kierunku sieciowania wolontariatów szkolnych,  
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⎯ możliwość wymiany pomysłów pomiędzy koordynatorami,  

⎯ poznanie nowych osób,  

⎯ Gorajec  

⎯ lider, 

⎯ nowy sposób na walkę z wypaleniem, który wykorzystam,  

⎯ nieskupianie się na trudnościach, ale na możliwościach,  

⎯ rzetelność  

⎯ wspólnie spędzony czas w towarzystwie, które myśli i działa podobnie, ma ten sam świat wartości, 

⎯ naturalne warunki i przyjazne psy. 
4.  Słabe strony wizyty: 

⎯ za krótko,  

⎯ długi czas spędzony w autobusie,  

⎯ brak słabych stron x 7 
5. Poziom organizacyjny wizyty studyjnej (oceny w skali 1-6     1- bardzo źle oceniam   6- bardzo dobrze 
oceniam)  

A- informacja o wizycie – 5,7 
B- kontakt z organizatorem -5,7 
C- relacje w grupie -5,7 
D chęć współpracy na przyszłość -6 
E – chęć powrotu za rok – 5,7 
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UCZESTNICY WIZYTY STUDYJNEJ DLA KOORDYNATORÓW   27 września. 2022r. 

 

Lp.  

Imię i Nazwisko 

 

Nazwa organizacji/adres e-mail 

1.   Monika Biela   Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu  

2.  Grzegorz Cęcora  Koordynator Klubu Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu  

3.  Zofia Ciesielska  Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im Kopernika w Jarosławiu  

  4. Sabina Fudała Z-ca Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Jarosławiu 

  5. Lucyna Kontek  Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku  

6 Dorota Kordas  Koordynator Klubu Wolontariatu w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu 

7 
Teresa Krasnowska Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu   przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji 

Zdrowia   

8 Artur Kurka  z-ca Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu 
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9 
Aleksandra Matwij  Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu, Harcmistrz ZHP, 

opiekun drużyny   

10 Dawid Matwij  PGNiG Koordynator Wolontariatu Pracowniczego w Oddziale Jarosław  

11 Anna Nowak  z-ca   Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkól Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu  

12 Gabriela Rokoszyńska  Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Jarosławiu  

13 

Anna Sawicka  Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu   przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji 

Zdrowia, koordynator Rejonowy Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkól Promujących Zdrowie rejon Jarosław, 

Przeworsk, Lubaczów  

14 
Monika Sosnowy  Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Drogowowo-Geodezyjnych i Licealnych                

w Jarosławiu 

15 
Katarzyna Sykała  Z-ca Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 6 w Jarosławiu, opiekun 

samorządu uczniowskiego  

16 Elżbieta Wojciechowska   PSONI Jarosław, koordynator programu Kręgi Wsparcia ONI wolontariat  

 GOSPODARZE WIZYTY STUDYJNEJ - Przemyśl  

1. Igor Horków  
Przewodniczący Oddziału Związku Ukraińców w Polsce Oddział Przemyśl, organizator punktu 

recepcyjnego na granicy polsko- ukraińskiej Medyka, Przemyśl Dworzec, obecnie koordynator w 
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Domu Ukraińskim, tłumaczenia, wsparcie konsulatu honorowego   

2.  Joanna Markin  
Psycholog, wolontariuszka punktu recepcyjnego                w dawnym Tesco, koordynatorka wsparcia 

psychologicznego dla wolontariuszy wykonujących zadania na rzecz uchodźców   

 GOSPODARZE WIZYTY STUDYJNEJ - Chutor Gorajec 

1. 
Marcin Piotrowski  

 Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Folkowisko, radny powiatu lubaczowskiego, organizator 

festiwali Folkowisko, CieszFanów, organizator pomocy na granicy w Budomierzu – Hruszowie oraz 

Korczowa- Krakowiec, inicjator koalicji PARASOL na rzecz uchodźców, Victory Gardens, Punkt 

medyczny na dworcu kolejowym Lwów  

2.  

Wolodymir  

Szewyrenko 

Animator kultury z wykształcenia i pasji, w Polsce organizator pomocy dla uchodźców z Ukrainy, 

koordynator punktu humanitarnego na dworcu kolejowym we Lwowie    


