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KONKURS
„ŻYWY WOLONTARIAT”
Nominowani do nagrodykategoria zespołowa
Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2011 r.
w Gryfinie. Wolontariusze wykonują różne zadania w
zależności od potrzeb.
Wolontariusze Stowarzyszenia między innymi
przygotowują wyprawki szkolne dla dzieci, udzielają
korepetycji, opiekują się chorymi, prowadzą terapię
logopedyczną, organizują spotkania integracyjne,
włączają się w różne akcje na rzecz chorych oraz
potrzebujących pomocy i wsparcia ponadto
wspierają regularnie działania WOŚP, współpracują z
honorowymi dawcami krwi, co otwiera możliwość
pomagania ciężko chorym. W sytuacjach nagłych,
wolontariusze działają natychmiast.
Dla wolontariuszy Stowarzyszenia jesień i zima to
okres wytężonej pracy. Między innymi w
październiku wolontariusze odwiedzili między innymi
gryfiński ZOL i szpital psychiatryczny w Nowym
Czarnowie. Zawieźli chorym słodycze, środki
czystości.
Nazwa Stowarzyszenia jest jednocześnie
przewodnim hasłem, towarzyszącym
wolontariuszom- „Jestem i pomagam” to swoiste
zobowiązanie i przyrzeczenie gotowości do służby
potrzebującym.
Działalność charytatywna jest dla priorytetem,
a zakorzenienie w środowisku lokalnym oraz
znajomość jego potrzeb powoduje, że pomoc która
oferują jest konkretna i celowa.

STOWARZYSZENIE „JESTEM I POMAGAM”
W GRYFINIE
Zgłoszenia do Konkursu dokonała
Prezes Stowarzyszenia „Jestem i Pomagam”
Ewa Chludzińska- Lewczuk

Na zdjęciu od lewej: Mariola, Joanna, Adam, Przemek, Czarek, Ewa, Bożenna, Ela, Maciek, Mirka,
Tadeusz, Dorota i Agnieszka (na zdjęciu do kompletu Stowarzyszenia brakuje jeszcze Karoliny i
Pauliny)

KONKURS
„ŻYWY WOLONTAIAT”
Nominowani do nagrodykategoria zespołowa
Członkowie Koła to osoby niewidome lub tracące wzrok.
Mimo to w sposób szczególny chętnie
i aktywnie pomagają głównie nowoprzyjętym kolegom i
koleżankom z problemami wzroku. Wyjątkową troską
otaczają osoby z dysfunkcją wzroku którym szczególnie
trudno przystosować
się do nowej rzeczywistości.
Dbają o niepełnosprawnych wzrokowo którzy znajdują
się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Trafiający do
Koła uzyskują zawsze pomoc i wsparcie.
Postawa członków koła pozwala potrzebującym
wsparcia osiągnąć samodzielność i aktywność życiową,
zrealizować potrzeby społeczne
i zawodowe.
Wolontariat w Kole to także udzielanie wzajemnych
porad i przekazywanie informacji.
Działania takie pomagają członkom Koła odnaleźć sens
życia.
Związek zrzesza osoby niewidome i słabo widzące w
celu ich społecznej integracji, rehabilitacji,
wyrównywania szans w dostępie do informacji,
edukacji, zatrudnienia, szeroko pojętej aktywności
społecznej, a także w celu ochrony ich praw
obywatelskich.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ORĘG
ZACHODNIOPOMORSKI
KOŁO TERENOWE W GRYFINIE
Zgłoszenia do Konkursu dokonała
Prezes Zarządu Koła PZN w Gryfinie
Aneta Kurdzielewicz

Zdj. Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Niewidomych w
Gryfinie

KONKRUS
„ŻYWY WOLONTARIAT”
Nominowani do nagrodykategoria zespołowa
Koło Gospodyń Wiejskich „Barka” prowadzi
swoją działalność od 2014 r.
Mimo krótkiego czasu mają na swoim koncie
wiele osiągnięć.
Warto wspomnieć o zorganizowanych feriach
zimowych dla dzieci z Żabnicy, oraz udziału w
obchodach majówkowych w Gryfinie i w Marszu
wspierającym europejski dzień sportowca kół
gospodyń wiejskich.
Byli współorganizatorami wielu imprez dla dzieci
m.in. „Pożegnanie wakacji” oraz zrobili paczkę
dla dzieci z domu dziecka.
Starają się wychodzić naprzeciw potrzebą ludzi
i wyłączają się w różne akcje charytatywne
ostatnie z nich to Pomoc dla Maksa oraz Adelki.
Biorą czynny udział w życiu Żabnicy i okolicznych
wsi wspierając między innymi parafie przy okazji
różnych okoliczności.
Ich symbolem jest znak kotwicy ponieważ wieś
w której mieszkają usytuowana jest tuż przy
Regalicy stąd też wziął się pomysł na
promowanie odrzańskich ryb.
W miarę możliwości odpowiadają na każdy apel
oraz propozycje współpracy innych
stowarzyszeń.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „BARKA” W ŻABNICY
Zgłoszenia do Konkursu dokonała
Prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Barka” w
Żabnicy
Katarzyna Poźniak

Na zdjęciu od lewej: Urszula Wawrzyniak, Katarzyna Poźniak, Beata Ordon,
Elżbieta Kosicka, Grażyna Makuła, Hanna Mazurek, Zofia Grzegorzewska.

KONKURS
„ŻYWY WOLONTARIAT”
Nominowani do nagrodykategoria indywidualna
Pani Stanisława swoją przygodę z wolontariatem
rozpoczęła od 2013 r.. Od samego początku dala się
poznać, jako osoba bardzo zaangażowana w pracę
wolontarystyczną. Na efektywność pracy, oprócz
licznych predyspozycji osobowościowych, wpływ
ma również Jej doświadczenie życiowe. Jest osobą
pełną energii, pomysłów i woli wprowadzania
zmian w otaczającej nas rzeczywistości. Posiada
pasje społecznika i dar jednoczenia ludzi wokół idei
pomagania i niesienia pomocy tym najbardziej
potrzebującym. Cieszy się przy tym świetną opinią
i zaufaniem społeczności lokalnej.
Między innymi była Prezesem Gryfińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na szczególne docenienie Jej osoby przedkładają
się Jej główne atuty tj. determinacja
i zaangażowanie w realizację powierzonego
zadania.
Z jej pomocy korzystają głównie osoby
niepełnosprawne, ubogie i starsze.
Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i aktywności
Pani Stanisławy wolontariat stał się nieodłącznym
elementem jej życia, który daje możliwość objęcia
pomocą osób wymagających wsparcia.

STANISŁAWA GĄGOLIŃSKA
Zgłoszenia do Konkursu dokonało
Lokalne Centrum Wolontariatu
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

KONKURS
„ŻYWY WOLONTARIAT”
Nominowani do nagrodykategoria indywidualna
Rozpoczęła swoją pracę w 2014 r.. Sama o sobie pisze,
„jestem zwykłą dziewczyną z milionem marzeń. Marzeń
czasami nie do spełnienia… chociażby te z dzieciństwa,
gdy wszędzie było mnie pełno i zapewniałam każdego,
że w przyszłości adoptuję wszystkie czarnoskóre dzieci
i otworzę szpital w Afryce”. Pierwszym doświadczeniem
wolontarystycznym była pomoc w opiece nad dziećmi
i organizowanie im czasu wolnego na półkoloniach
organizowanych przez GDK. „bywało ciężko, czasami nie
miałam siły wstać, ale widząc, gdzie idę podnosiłam się
z łóżka i po prostu szłam przeżywając jedne
z najwspanialszych chwil mojego życia”. Praca
wolontarystyczna Kamili jest bardzo aktywna m.in.:
pomaga przy odrabianiu prac domowych dzieci, angażuje
się a różne akcje takie jak: Mikołajki w DPS Nowe
Czarnowo, przedświąteczny wyjazd z prezentami do DPS
Dębce, różne akcje charytatywne m.in. Pieluszka dla
Maluszka, organizowanie i roznoszenie świątecznych
paczek, organizowanie zajęć w CAL i wiele innych.
W swojej pracy wolontarystycznej uczestniczyła w wielu
akcjach i spotkała wiele osób, którym z pasją
i zaangażowaniem pomagała.
Praca wolontarystyczna nauczyła ją, że być
wolontariuszem to przede wszystkim być dobrym
człowiekiem.

KAMILA SIKORA

KONKURS
„ŻYWY WOLONTARIAT”
Nominowani do nagrodykategoria indywidualna
Pracę wolontarystyczną rozpoczęła w Centrum
Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gryfinie w którym 2015r. organizując Klub Seniora.
Przyświecała jej wówczas jedna myśl, że osoby starsze nie
powinny pozostawać same sobie, stają się wówczas
zniechęcone i tracą wiarę w życie i dobro człowieka.
Priorytetem działalności Klubu jest szeroko pojęta
aktywizacja seniorów, osób nieaktywnych zawodowo,
samotnych. Członkowie sami decydują jakie inicjatywy
podejmują, jak chcą spędzać swój wolny czas, rozwijać
swoje zainteresowania organizowane są np. spotkania,
prelekcje, wieczornice, wyjazdy integracyjne, wycieczki
turystyczne. Klub Seniora daje osobom, które do niego
uczęszczają możliwość rozwoju nigdy nie zrealizowanych pasji.

Będąc wolontariuszką Pani Zofia aktywizuje środowisko
ludzi starszych również w Polskim Związku Emerytów
i Rencistów pełniąc od 3 lat funkcję Przewodniczącej
Komisji Oświaty; spraw kulturalnych. Jest przykładem,
że człowiek starszy nie musi być bierny i samotny.
Z łatwością nawiązuje kontakty z osobami starszymi
i sprawia, że czują się bezpiecznie, wiedzą, ze mogą na nią
liczyć, że w miarę sił i możliwości im pomoże np.
organizując wycieczkę.
Odczuwa satysfakcję z tego co robi nie szczędzi sił i pracy
dla dobra grupy.

ZOFIA RUDYŃSKA

