Warszawa, 28.03. 2010 r.

Roczny raport aktywności wolontariackiej TPG – 2009 r.

1. Autor: Katarzyna Krawczyk – Koordynator Działań Regionalnych w Towarzystwie Pomocy
Głuchoniewidomym.

2. Podstawa źródłowa raportu: Raport został sporządzony na podstawie miesięcznych raportów
pełnomocników oraz regionalnych rocznych Raportów Aktywności Wolontariackiej nadesłanych
przez Pełnomocników Wojewódzkich TPG. Z kolei te sprawozdania powstały w oparciu o
indywidualne dzienniczki wolontariuszy oraz dane regionalnych koordynatorów wolontariatu.

Podobnie jak w latach poprzednich dane w raporcie nie odwzorowują w pełni jakości i ilości pracy
wolontariuszy. Głównie z uwagi na dwa aspekty:
- nie wszyscy wolontariusze oddali koordynatorom dzienniczki;
- wolontariusze wciąż wpisują w dzienniczki najważniejsze swoje działania, zdarza się, że pracują
dłużej, więcej, ale nie uwzględniają tego w dzienniczkach.

3. Podstawowe dane liczbowe związane z wolontariatem w TPG:

Liczba osób głuchoniewidomych, którym pomagali wolontariusze przez pośrednictwo TPG 220os.
Liczba wolontariuszy pomagającym osobom głuchoniewidomym przez pośrednictwo TPG 160os.
Szacunkowa liczba godzin przepracowanych przez wolontariuszy
14536
godz.

3. Wolontariusz roku:
Wolontariuszem roku 2009 została Agata Raciborska z Międzyrzecza. Agata jest tłumaczemprzewodnikiem. Realizowała m.in. działania związane z przygotowaniem warsztatów książki
dotykowej, koncertu „Dotknąć nieba” wykazała się też podczas innych działań Jednostki.
Wolontariusza roku wybrali Pełnomocnicy i Koordynatorzy wolontariatu podczas szkolenia w
listopadzie na podstawie nadesłanych przez Pełnomocników informacji oraz prezentacji
kandydatów.
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4. Zjazd Wolontariuszy
W dniach 11-13 września 2009 roku w Dworze Franciszków odbył się drugi Zjazd
Wolontariuszy Jednostek Wojewódzkich i Regionalnych TPG. Uczestniczyli w nim
wolontariusze z Jednostek TPG w całej Polsce.

5. Cykle szkoleniowe dla wolontariuszy
W maju 2009 roku podczas szkolenia dla personelu Jednostek Wojewódzkich i Regionalnych
TPG został ogłoszony konkurs na organizację szkoleń dla wolontariuszy. Jednostki, które zgłosiły
się do konkursu, musiały zaprezentować proponowany program szkoleń, uzasadnić potrzebę
zrealizowania tych szkoleń w ich jednostkach. Konkurs został rozwiązany w czerwcu. Szkolenia
jesienią 2009 roku zostały zorganizowane w Jednostkach: Pomorskiej, Warmińsko-mazurskiej,
Dolnośląskiej, Łódzkiej i Łubelskiej.
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