
 1 

   
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁNOŚCI STOWARZYSZENIA 
ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU w 2006 roku.  

 
1. Nazwa  -Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu. 
2. Adres - ul. Kolegiacka 16,  22-400 Zamość. 
3. Data wpisu do rejestru – 13.12.2002 r. , numer KRS – 0000142736. 
4. Dane dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu : 
      Imię i Nazwisko             Funkcja 
1. Ewa Szczepańska Prezes Zarządu 
2. Krystyna Rybińska -Smyk Wiceprezes Zarządu 
3. Małgorzata Żołyńska  Sekretarz 
4. Leszek Stankiewicz  Skarbnik 
5. Bogdan Jasiński Członek Zarządu 
  
 
5. Określenie celów statutowych : 
      Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia : 

§ 6 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w 

charakterze wolontariuszy. 
2. Promowanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy 

wolontarystycznej. 
3. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez 

oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy. 
4. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży. 
5. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia  
      społecznego. 

§ 7 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania: 
1. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. 
2. Organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do 

wzajemnej współpracy. 
3. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym dla wolontariuszy. 
4. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu. 
5. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej. 
6. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu oraz problemów 

młodzieży i grup marginalizowanych. 
7. Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji młodzieży oraz problemów związanych z  

wykluczeniem społecznym. 
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
7. Opis działalności prowadzonej w 2006 roku. 
7.1. Działalność szkoleniowo – doradcza: 
- Prezes Zarządu – Ewa Szczepańska uczestniczyła w projekcie Regionalny Ośrodek  
  Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego Lubelszczyzny prowadzonego przez  
  Lubelski Ośrodek Samopomocy  jako doradca dla organizacji i instytucji z powiatu  
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  zamojskiego i krasnystawskiego w okresie od 27.01.2006 do 31.08.2006 r.  
  W siedzibie stowarzyszenia realizowany był stały dyżur doradczy w każdy wtorek w  
   godzinach 16,00 -18,00. Pozwoliło to na nawiązanie kontaktów roboczych z wieloma  
   organizacjami pozarządowymi i instytucjami z terenu ww. powiatów oraz udzielenie 
   pomocy w opracowywaniu projektów, 
-  współorganizacja dwóch szkoleń „ Od pomysłu do projektu, czyli krok po kroku jak  
    napisać dobry wniosek  finansowany z  EFS   dla organizacji i instytucji , 
-  szkolenia organizowane w ramach projektu „ Wolontariat szansą rozwoju społeczeństwa 
    Obywatelskiego” finansowanego przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej w ramach  
    Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich :  

a. 3  szkolenia podstawowe dla wolontariuszy – przeszkolono 84 osoby, 
b. 2 szkolenia specjalistyczne dla wolontariuszy – praca z osobą niepełnosprawną (40 

godz. szkolenia dla 20 osób), praca z osobą przewlekle chorą (40 godz. szkolenia dla 20 
osób), 

c. 2  szkolenia dla koordynatorów  i organizatorów pracy wolontarystycznej – 
przeszkolono 57 osób, 

d. 2 szkolenia dla korzystających ze świadczeń  wolontarystycznej – przeszkolono 48 
osób, 

 -  współpraca przy tworzeniu i rozliczaniu Rocznych Programów Współpracy organizacji  
     Miasta  Zamość z organizacjami pozarządowymi. Współpraca z Zespołem Opiniującym i 
     Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami wyznaczonym przez Prezydenta Miasta  
     Zamość, 
-   poradnictwo z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
7.2.Realizacja i udział w projektach : 
-  od 01.08 2006 – 31.12.2006 realizacja projektu „ Wolontariat szansą rozwoju 
    Społeczeństwa Obywatelskiego” finansowanego przez Ministerstwo Pracy  i Polityki 
    Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
    obejmującego działania :  

1. Szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla wolontariuszy. 
2. Szkolenia dla korzystających i koordynatorów i organizatorów wolontariatu 

w środowisku lokalnym. 
3. Wprowadzenie nowej usługi „ Bank Czasu”. 
4. Przeprowadzenie akacji informacyjno – promocyjnej w lokalnych mediach. 
5. Zorganizowanie konferencji „ Teraźniejszość i przyszłość wolontariatu” 
Projekt został zrealizowany zgodnie ze planowanym harmonogramem i budżetem. 

-   współpraca ze Stowarzyszeniem „Nowa Szansa” w Zamościu w realizacji projektu 
    Finansowanego przez MPiPS  „ KIS, CIS jak to działa ?, 
-   udział w ogólnopolskiej akcji „Stop okrucieństwu wobec zwierząt” – na różnych 
     imprezach wolontariusze zebrali ponad 400 podpisów pod petycja do Prezydenta RP. 
-   udział w  projekcie Fundacji Pauci – Zamość – Żółkiew, Zgorzelec – Görlitz „ Opieka  
     społeczna oraz udział młodzieży we współpracy zagranicznej. Wymiana doświadczeń” 
     Seminarium w Żółkwi ( 26, 27.08.2006 r.) prezentacja funkcjonowania Zamojskiego 
     Centrum Wolontariatu oraz szkolonych Klubów Wolontariuszy, wizyta studyjna w  
     Görlitz( 20-23.11.2006 r.) – tematyka jw.,  
-    zgłoszenie uczestnictwa Zamojskiego Centrum Wolontariatu w  projekcie  
      Międzynarodowe Centrum Historii i Integracji w Zamościu planowanego przez Fundację  
      Polsko – Niemieckie Pojednanie, 
-     polsko – ukraińska wymiana młodzieży w ramach projektu Fundacji Pauci zorganizowana 
      przez szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 
      Zamościu, 
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-    promocja akcji Zamojszczyzna Dzieciom Afryki, 
-    współpraca z Fundacją Ocalenie w przygotowaniu akcji Gorący Patrol, 
7.3. Promocja idei wolontarystycznej : 
-   kampania informacyjno – promocyjna w ramach projektu „ Wolontariat szansą rozwoju 
    Społeczeństwa Obywatelskiego” finansowanego przez Ministerstwo Pracy  i Polityki 
    Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – plakaty,  
    ulotki, krotki film o pracy wolontariuszy, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe,  
    akcja informacyjno – promocyjna w szkołach w Zamościu i powiecie zamojskim, 
-   utworzenie i prowadzenie strony internetowej ZCW, 
-   udział w zamojskich Targach Pracy. 
7.4. Wzrost potencjału Zamojskiego Centrum Wolontariatu , wzrost profesjonalizmu obsługi 
        wolontariuszy i osób zainteresowanych funkcjonowaniem wolontariatu : 
-  doposażenie  w sprzęt biurowy - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania,  
    drukowania skanowania ( ze środków FIO ), używany zestaw komputerowy z PUP w  
    w Zamościu, komputerowy program księgowy REWIZOR 3 Euro przekazany nieodpłatnie  
    przez wrocławską firmę InsERT, 
-  rozszerzenie zakresu usług o nową usługę Bank Czasu, organizacja wolontariatu na  
   Oddziale Opieki Długoterminowej i Opieki Paliatywnej Zamojskiego Szpitala 
   Niepublicznego, 
-  utworzenie i prowadzenie strony internetowej ZCW, 
-  rozszerzenie dyżurów Biura Wolontariatu, 
-  spełnienie części standardów wymaganych w ogólnopolskiej sieci Centrum Wolontariatu 
   ( pozostało jeszcze zatrudnienie pracownika etatowego do  Biura Wolontariatu ), 
    otrzymanie zezwolenia na korzystanie z logo sieci, 
-  podnoszenie kwalifikacji przez członków stowarzyszenia : udział 1 osoby w projekcie  
   szkoleniowym MCPR w Zamościu „Podwyższanie kwalifikacji pracowników socjalnych 
   szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego”( 19- sto miesięczny projekt   
   finansowany przez EFS w ramach SPO RZL), udział w szkoleniach i konferencjach z  
   zakresu funkcjonowania wolontariatu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na  
   działalność statutową. 
7.5. Stała współpraca z :  
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,  Powiatowym Urzędem Pracy w 
Zamościu, Klubem  Integracji Społecznej w Zamościu, PCK Oddział Rejonowy w Zamościu, 
szkolnymi Klubami Wolontariusza  oraz z Klubem Wolontariusza  w Wyższej szkole 
Zarządzania i   Administracji w Zamościu, Centrum Wolontariatu  w Lublinie oraz Lubelskim 
Ośrodkiem Samopomocy. 
 
 
 
Podpisy : 

1. Prezes Zarządu -  Ewa Szczepańska ....................................................................... 

2. Wiceprezes – Krystyna Rybińska –Smyk................................................................. 

 
 
 
 

 
 


