
I MIELECKA GALA WOLONTARIATU  

2022 

 

ORGANIZATOR:  Fryderyk Kapinos – Poseł na Sejm RP 

 

pod honorowym patronatem:  
Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzaty Gosiewskiej 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg 

Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka 

Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Wojciecha Kaczmarczyka  

 

 

Patroni medialni: 

Tygodnik Katolicki Niedziela 

Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny 

TVP3 Rzeszów 

Radio RDN Małopolska  

Polskie Radio Rzeszów 

Radio Leliwa 

Portal informacyjny hej.mielec.pl 

Tygodnik Regionalny KORSO  

Portal internetowy korso.pl 

Dziennik Nowiny 

Portal informacyjny Nowiny24 

Portal informacyjny W Cieniu Jupiterów 

Portal informacyjny promocja.mielec.pl  

 

CELE: 

1. Promowanie wolontariatu w powiecie mieleckim 

2. Dzielenie się doświadczeniem – wymiana doświadczeń, pomysłów w działaniach 

charytatywnych 

3. Uznanie – docenienie działalności wolontariuszy, stowarzyszeń  i organizacji pożytku 

publicznego; pracy na rzecz drugiego człowieka 

4. Zaprezentowanie działań wolontariuszy w regionie mieleckim 

5. Prezentowanie różnych form wolontariatu 

 

DOTYCZY:  Adresatem gali są: wolontariusze, stowarzyszenia, organizacje pożytku  

                        publicznego – każdy, kto podejmuje bezinteresowną działalność na rzecz  

                        drugiego człowieka na zasadzie wolontariatu- osoby fizyczne i osoby prawne 

                        (dzieci, młodzież, dorośli) 



CHARAKTER: Święto Wolontariuszy i Wolontariuszek,  podczas którego Organizator 

                            doceni  ich pracę i  podziękuje wszystkim  zaangażowanym w działalność 

                            charytatywną na rzecz mieszkańców  Mielca i regionu mieleckiego. 

                            Gala ma charakter przeglądu, w którym wyłonieni zostaną  zwycięzcy 

                             w trzech  kategoriach: 

                       I  –  Wolontariusz Powiatu Mieleckiego 2022  - kategoria indywidualna 

                      II  – Organizacja Charytatywna Powiatu Mieleckiego 2022                            

                     III  – Grand Prix 2022 - nagroda specjalna za całokształt działalności 

charytatywnej lub szczególne zaangażowanie w dziedzinie wolontariatu  

 

REGULAMIN: 

Przegląd jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień 

pracującym w różnych środowiskach. Jest to również okazja do ukazania wielobarwności  

 i różnorodności działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże 

we wszystkich sferach życia społecznego; a także okazja do wymiany doświadczeń między 

wolontariuszami. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Gali jest wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego   

I Mieleckiej Gali Wolontariatu 2022”,  

 

2. Zaprezentowanie podejmowanych działań na przestrzeni ostatnich lat – do pięciu lat 

wstecz -  w formie opisu tych działań  i załączonych zdjęć.  

3. Opis działań nie może przekroczyć 5 stron, do każdego opisanego działania.  

Zgłaszający może dołączyć max. 5 zdjęć.  

 

4. Opis wraz ze zdjęciami należy dostarczyć na adres: 

 

 Biuro Poselskie PiS 

ul.  Obrońców Pokoju 6  

39-300 Mielec 

lub w formie elektronicznej na adres e-mail.: galawolontariatumielec@gmail.pl  

 

5. Gala ma charakter powszechny. Każdy, kto podejmuje działania charytatywne  

( wolontariusz, organizacja, stowarzyszenie) może zaprezentować swoje działania  

tylko w jednej kategorii. 

 

6. Koordynatorem I Mieleckiej Gali Wolontariatu jest Joanna Duszkiewicz;  

w razie pytań i wątpliwości dostępna w godz.: 9.00 – 16.00  

Tel:  17 788 48 20 / 794 078 394 

e-mail: joannaduszkiewicz@interia.pl  

 

mailto:galawolontariatumielec@gmail.pl
mailto:joannaduszkiewicz@interia.pl


7. Kategorie: indywidualna: wolontariusz;  koordynator wolontariatu   

                  zbiorowa: wolontariat  młodych - organizacje młodzieżowe, szkolne; 

                                        wolontariat dorosłych -  Stowarzyszenia, Fundacje, 

                                         Organizacje pożytku publicznego 

 

8. Zwycięzcy wyłonieni w każdej kategorii otrzymają nagrody 

9. Oceny zgłoszonych działań wolontariuszy dokona komisja powołana przez 

Organizatora 

10. Organizator może przyznać nagrody poza regulaminem Galii (Nagroda Specjalna) 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, co do typowanych do nagrody 

wolontariuszy 

12. Finał I Mieleckiej Gali Wolontariatu odbędzie się 30 listopada 2022r. o godz. 17:00  w 

Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu al. Niepodległości 7. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu  I Mieleckiej Gali Wolontariatu. W 

przypadku zmiany terminu, uczestnicy I Mieleckiej Gali Wolontariatu 2022 zostaną 

poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu i godzinie finału.  

13. Każdy uczestnik Gali wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez 

złożenie podpisu w formularzu zgłoszeniowym  

14. Galę Wolontariatu uświetni występ artystyczny. 

 

 

 


