Wałbrzych, 03.12.2019 r.
Protokół z zebrania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu
Zebranie prowadziła Pani Karolina Maląg, przewodnicząca Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Wałbrzychu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków GRDPP. Lista
obecności w załączeniu.
Ad 1
Zebrani przyjęli protokół z posiedzenia GRDPP z 24. października br.
Ad 2
Na wstępie Pani Karolina Maląg poinformowała zebranych o spotkaniu z Panią Anną
Elżbieciak-Stec, kierownikiem Biura Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w którym także
uczestniczył Pan Artur Marlinga. Spotkanie odbyło się z inicjatywy GRDPP i dotyczyło pomocy
radzie w skontaktowaniu się z Klubami Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, działającymi na terenie
naszego miasta. Spotkanie odbyło się dwa tygodnie wcześniej. Przedstawiciele GRDPP poprosili o
wsparcie w nawiązaniu kontaktu z 3 – 4 Klubami działającymi w szkołach średnich Wałbrzycha.
W zamiarach współpraca GRDPP z Klubami 8 Wspaniałych opierałaby się na
przedstawicielach 1 – 2 liderach – wolontariuszach wybranych bądź zgłoszonych szkolnych klubów
i dotyczyłaby szkolenia w zakresie omówienia prawnych aspektów działalności wolontariatu.
Przedstawiciele GRDPP dostrzegają potrzebę przekazania wiedzy dotyczącej pracy
wolontarystycznej oraz utworzenia bazy wolontariuszy, miejsc i ofert.
Pani Karolina Maląg wspólnie z Panem Arturem Marlingą w trybie roboczym sformułowali
potrzeby wolontariatu młodzieżowego. Przypomnieli zebranym, że inicjatywa współpracy GRDPP z
młodymi wolontariuszami wyszła w czasie ostatniego 9 Pikniku organizacji pozarządowych,
zorganizowanego 28 września 2019 r. Dostrzegają, pożyteczną wartość tej współpracy dla obu stron:
młodzieżowych klubów i dla nas (GRDPP). Formy tej współpracy to przede wszystkim szkolenia,
m.in.w zakresie zarządzania zespołem i komunikacji społecznej. Wskazano, że jednym z miejsc do
przeprowadzenia takich szkoleń może być Harcówka, schronisko turystyczne położone w centrum
miasta.
Pan Piotr Kwiatkowski, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha poparł projekt współpracy ze
szkolnymi klubami wolontariatu.
Pan Zenona Matuszko postawił pytanie o propozycje tej współpracy.
Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował aby na terenie Śródmieścia opracować projekt dla
Ukraińców, do którego włączyłyby się szkoły. Jego zdaniem po zakończeniu projektu działania
powinny wejść do stałego programu współpracy środowiska lokalnego z Ukraińcami mieszkającymi
na terenie Wałbrzycha.
Pan Zenon Matuszko poprosił o podanie konkretnego przykładu – zajęć dla tych osób.
Powołał się na pozytywne efekty zajęć przygotowanych dla dzieci mieszkających na Gaju.
Pan Piotr Kwiatkowski stwierdził, że nie potrafi powiedzieć jak od strony przepisów
prawnych powinny być zorganizowanie zajęcia dla tej grupy mieszkańców. Uważa, że należy
zapoznać się z przepisami określającymi wymogi formalne, jakie trzeba spełnić przy podejmowaniu
działań na rzecz tych osób.
Pani Karolina Maląg postawiła pytanie. – Co możemy zrobić jako GRDPP na rzecz
współpracy lokalnej społeczności z nowymi mieszkańcami Wałbrzycha? Poprosiła, by GRDPP
skupiła się w tym miejscu na wsparciu działań np. RWS "Śródmieście". Uważa, że GRDPP powinna
przygotować, opracować na bazie tego co robi konkretną ofertę szkoleń dla określonego
wolontariusza, członka Klubu 8 Wspaniałych z uwzględnieniem potrzeb wolontariuszy, działających
w różnych środowiskach.
Pan Antoni Piątek zauważył, że kiedy młodzież niepełnosprawna potrzebowała pomocy to

wolontariusze byli zatrudniani dla tych potrzeb. Jego zdaniem MOPS może przeszkolonych młodych
ludzi zatrudnić i pomagać w ten sposób niepełnosprawnym. Dodał, że niewiele wolontariuszy
przychodzi do osób niepełnosprawnych.
Pan Piotr Kwiatkowski uzupełnił powyższą opinię o spostrzeżenie, że wolontariusze
wykonują prace mało atrakcyjne. Uważa, że powinno się szukać takich działań, w których każdy
wolontariusz ma większe uznanie za swoją wykonaną pracę. Praca wolontariuszy nie może być
ograniczana tylko do pomocy biednym czy sprzątania cmentarza.
Pan Zenon Matuszko podkreślił potrzebę utworzenia centrum wolontariatu.
Pan Piotr Kwiatkowski powiedział, że w pracach wolontarystycznych bierze pod uwagę
udział młodzieży ze szkół średnich. Pani Karolina Maląg dodała, że dotyczy to pracy uczniów,
członków klubów z tych szkół. Pan Piotr Kwiatkowski uzupełnił wypowiedź, że w szkołach to
nauczyciel prowadzi koło wolontarystyczne. Ze swej strony rozważał możliwości zainteresowania
grupy 10-osobowej pracą wolontarystyczną oraz zastanawiał się jak można zmotywować młodzież
do takiej aktywności?
Pan Zenon Matuszko odpowiedział, że zależy to od osób i działań Klubu 8 Wspaniałych. Jeśli
zorganizują jakąś imprezę i zaproszą do udziału w niej, w godzinach pracy szkoły to wówczas szkoła
pomoże przygotować takie przedsięwzięcie/ imprezę na swoim terenie. Ale, jeśli taka impreza
odbywa się bez rodziców to wymagana jest ich zgoda.
Pani Karolina Maląg zauważyła, że Kluby 8 Wspaniałych są zainteresowane takim
działaniami.
Pan Zenon Matuszko zaproponował przygotowanie przez 3 Sektor warsztatów dla członków
szkolnych klubów. Zasugerował, by Pan Antoni Piątek przygotował taki warsztat.
Pani Karolina Maląg zadeklarowała pomoc ze strony RCWiP w przygotowaniu i
przeprowadzeniu warsztatów z zakresu: komunikacji społecznej i budowania zespołu.
Pan Zenon Matuszko uważa, że warsztaty powinny być zorganizowane dla wolontariuszy z
niepełnosprawnością. Lista "pigułek" do warsztatów może być przygotowana wspólnie z Panem
Jerzym Siatkowskim prezesem Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej.
Zdaniem Pani Karoliny Maląg, przewodniczącej GRDPP zainteresowane organizacje
pozarządowe powinny starać się o pozyskanie środków na zorganizowanie warsztatów w drodze
pozakonkursowej z tzw. art. 19A.
Pan Zenon Matuszko kontynuując wypowiedź stwierdził, że dwa spotkania mogłyby
zorganizować spółdzielnie socjalne.
Pani Karolina Maląg, zauważyła, że takie spotkania mogłyby odbywać się 1 raz na dwa
miesiące, przy czym stanowiłyby dobrą okazję do promocji działań ngo. Spotkania takie mogliby
poprowadzić dla: wolontariuszy seniorów – Pani Teresa Ziegler, dla wolontariuszy
niepełnosprawnych Pan Antoni Piątek.
Na zakończenie spotkania zebrani sformułowali wnioski:
1.
Przygotować bazę wolontariatu.
2.
Zorganizować cykl spotkań branżowych dla wolontariuszy.
Zebrani zaproponowali aby na następne zebranie GRDPP zaprosić Panią dr Sylwię Bielawską,
wiceprezydent Wałbrzycha.
Termin następnego spotkania nie został dokładnie określony. Ustalono, że zebranie odbędzie
się w roku 2020.
Pani Karolina Maląg podziękowała zebranym za aktywny udział w spotkaniu. Na tym
zebranie zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

