
  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁNOŚCI STOWARZYSZENIA 
ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU w 2010 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. Iwona Proczka Sekretarz
4. Leszek Stankiewicz Skarbnik
5. Dorota Nowosad 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 2010 roku.
7.1. Zrealizowane projekty :
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- kontynuacja  realizacji  II etapu projektu„ Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej 
społeczności”. Polsko – niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców 
Zamościa poszkodowanych przez III Rzeszę, dofinansowywany przez Fundację „ Pamięć, 
Odpowiedzialność i Przyszłość’ z Berlina oraz Fundację „ Polsko – Niemieckie Pojednanie”. 
Głównym celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Punktu wsparcia osób starszych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ofiar nazizmu. W ramach projektu beneficjenci otrzymują 
różne formy wsparcia;  poradnictwo prawne i socjalne, rehabilitacja medyczna, 
organizowanie czasu wolnego, udzielanie przez wolontariuszy pomocy w domach osób, które 
mają trudności z samodzielnym wykonywaniem czynności dnia codziennego. 
W 2010 r. zrealizowano następujące działania :
1. Rekrutacja beneficjentów ( do końca 2010 r. pozyskano 88 osób) :
-  prowadzona jest współpraca z organizacjami kombatanckimi,
-  przeprowadzono 4  szkolenia podstawowe dla wolontariuszy również pod kątem
  zachęcenia do świadczenia pomocy indywidualnej kombatantom, osoby które potrzebują 
  pomocy wolontariusza otrzymują ją niezwłocznie,
- zorganizowano 3 dniowe szkolenie specjalistyczne dla wolontariuszy – Warsztaty
  Psychologiczne – Trening umiejętności interpersonalnych”
- systematycznie prowadzono promocję projektu w lokalnych mediach oraz poprzez 
  dystrybucję plakatów i ulotek,
- zorganizowano 2  dwudniowe szkolenia specjalistyczne dla wolontariuszy – 
   „Formy i metody pracy z osobami w podeszłym wieku”,
-  we wtorki i czwartki świadczone jest  poradnictwo prawne i socjalne dla kombatantów 
   w lokalu przy ul. Kolegiackiej. Udzielono 67 godz./ 110 porad poradnictwa prawnego i xx 
   godz. poradnictwa socjalnego 
-  22 beneficjentów skorzystało z pakietów rehabilitacyjnych w  NZOZ Centrum Rehabilitacji
   WSZiA w Zamościu
- zorganizowano 2 spotkania w Kawiarni Spotkań i Opowieści, które służą uczeniu losów
  osób, które przeżyły II wojnę,
- zorganizowano 4 spotkania integracyjne beneficjentów projektu,  w tym 2 połączone
  z wyjściem do kina i do Groty Solnej,
- zorganizowano wycieczkę do Krasnobrodu i Bełżca dla beneficjentów i wolontariuszy,
- zainteresowani beneficjenci skorzystali z warsztatów komputerowych  dla seniorów
  organizowanych w  ramach projektu „WOLONTARIAT DOROSŁYCH – szansą na wzrost
  Potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie”.
  Sprawozdanie za okres od 01.06.2010 do 31.05.2010 złożono w terminie. Sprawozdanie
   merytoryczne zostało zaakceptowane. Obecnie trwa weryfikacja wyrywkowo wybranych
   przez  Fundację rachunków w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego z ww okresu 
   realizacji projektu.

- realizacja projektu ( okres realizacji 01.06.2010 – 31.12. 2011 r.) „WOLONTARIAT 
  DOROSŁYCH – szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na 
  Zamojszczyźnie”
  Osiągnięte w okresie sprawozdawczym  REZULTATY TWARDE :
1. Ilość szkoleń - 12 szkoleń
2. Ilość godzin szkoleń – 100 godzin
3. Ilość przeszkolonych osób -60 osób
4. Ilość warsztatów komputerowych – 8 warsztatów
5. Ilość godzin warsztatów – 16 godzin
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6. Ilość organizacji przygotowanych do współpracy z wolontariuszami – 20 organizacji
7. Ilość imprez masowych - 1 impreza : Gala Wolontariatu
8. Ilość osób biorących udział w Gali  – 151 osób (planowano 100 osób)
9. Materiały do kampanii Europejski Rok Wolontariatu: - film „ Wolontariat – ludzka rzecz” 
– 1 szt.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym  REZULTATY MIĘKKIE :

1. Zdobycie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez dorosłych wolontariuszy.
Osoby, które w wyniku przeprowadzenia akcji informacyjno – promocyjnej zainteresowały 
się wykonywaniem świadczenia wolontarystycznego w organizacjach pozarządowych zostały 
zaproszone do udziału w szkoleniach, które przygotują je do podjęcia  „pracy” w 
poszczególnych organizacjach. Wolontariusze uzyskali niezbędną wiedzę nt. zasad ogólnych 
funkcjonowania wolontariatu, w tym aspektów prawnych (ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie),cech wolontariusza, praw i obowiązków wolontariusza, karty 
etycznej, karty aktywności, kontraktu oczekiwań. Zajęcia warsztatowe pozwoliły im na 
praktyczne utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Poprzez udział w szkoleniu „ Zasady 
funkcjonowania III Sektora” wolontariusze zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania 
organizacji pozarządowych – aspektami prawnymi , tworzeniem i rozwojem oraz podstawami 
zarządzania organizacją, wymaganą dokumentacją. Zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem rozpoczęto szkolenia specjalistyczne dla wolontariuszy. Zdobyli wiedzę nt. 
źródeł finansowania i pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji oraz nabyli 
umiejętności konstruowania projektów, ofert oraz opracowywania aplikacji o dofinansowanie. 
Osóby, które chcą pracować z  seniorami w trakcie szkolenia specjalistycznego nauczyły się 
jakie są formy i metody pracy z osobami starszymi, praktycznie zapoznały się z 
funkcjonowaniem Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz praktycznymi aspektami 
udzielania pomocy przedmedycznej.

2. Kształtowanie postaw prospołecznych, wrażliwości i solidarności społecznej wśród osób 
dorosłych.

Szeroko zakrojona akcja informacyjno – promocyjna obejmująca rożne środowiska społeczne 
spowodowała duże zainteresowanie wolontariatem o czym świadczy fakt  zwiększenia liczby 
osób zgłaszających się do ZCW, deklarujących chęć zostania wolontariuszami. 
Zainteresowanie władz samorządowych, przedstawicieli szkół wszystkich szczebli, służby 
zdrowia, instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych zdecydowanie przyczynia 
się do kształtowania postaw prospołecznych wśród społeczności lokalnej. Realizacja działań 
projektowych zaplanowanych na 2011  jeszcze wzmocni budowanie solidarności społecznej.

3. Wzrost świadomości społecznej nt. potencjału i rangi wolontariatu w rozwiązywaniu 
problemów społecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkie działania projektowe są ukierunkowane na wzrost świadomości społecznej nt. 
potencjału i rangi wolontariatu w środowisku lokalnym. Przygotowanie wolontariuszy do 
pracy w organizacjach pozarządowych spowoduje wzmocnienie potencjału kadrowego 
organizacji i umożliwi im zwiększenie zakresu działań, rozszerzenie oferty usług, a to 
przełoży się efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym.
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Osiąganie rezultatów projektu przyczynia się do rozwoju wolontariatu dorosłych. Więcej osób 
decyduje się na związanie rozwoju osobistego z organizacjami pozarządowymi, gdyż 
działanie w nich umożliwia realizację zainteresowań, a jednocześnie przeszkoleni 
wolontariusze stanowią wykwalifikowane „kadry” dla organizacji pozarządowych, co w 
trwały sposób  wzmacnia potencjał ludzki w organizacjach, które będą korzystały z ich 
świadczeń , a także w  Zamojskim Centrum Wolontariatu.

Projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. Sprawozdanie 
zostało złożone w terminie wyznaczonym przez MPiPS. Obecnie oczekujemy na  przekazanie
środków na dalszą realizację projektu.

- udział w realizacji  projektu ( ZCW było partnerem projektowym) „AKTYWNI TO MY”’
    stowarzyszenia Kuźnia Zamojska.

7.3. Promocja idei wolontarystycznej :
- promocja w ramach realizowanych projektów  - plakaty, ulotki, audycje radiowe, artykuły 

prasowe, widomości online,  
-  zorganizowanie Gali Wolontariatu w dniu 06.12.2009 r. Przygotowanie dyplomów dla

 wyróżniających się wolontariuszy oraz Szkolnych Klubów Wolontariusza.,
 -    prowadzenie strony internetowej ZCW.
    
7.4. Wzrost potencjału Zamojskiego Centrum Wolontariatu :
-  rozszerzenie  zakresu  świadczonych  usług  w  zakresie  wsparcia  osób  starszych  oraz  
     działań na rzecz organizacji pozarządowych –  złożenie projektu w partnerstwie z ZFIS 
     o dofinansowanie z EFS działań na rzecz organizacji pozarządowych w ramach konkursu 
     DWF  5.4.2_4.2010 – wniosek nie otrzymał dofinansowania. Współpraca z ZFIS przy  
     opracowania wniosku na rozwój sieci organizacji pozarządowych, dofinansowanego z EFS
     w ramach konkursu 5.4.2_6.2010. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Złożono protest
     od oceny ekspertów.
-   doposażenie  w sprzęt  - zakup termobindownicy, która służy do przygotowywania 
     materiałów szkoleniowych
-    pozyskanie stażysty do pracy w administracji ZCW
-    kontynuacja realizacji stałych programów; wolontariusz w MCPR, szpitalu i placówkach 
     specjalistycznych,
-    podnoszenie kwalifikacji przez członków stowarzyszenia 
-   stały rozwój wolontariatu młodzieżowego, współpraca przy organizowaniu 
     i funkcjonowaniu Szkolnego Klubu Wolontariusza w Gimnazjum w Żdanowie i Starym 
     Zamościu
-   podejmowanie działań w ramach  Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych oraz 
    współpraca z Zespołem Opiniującym
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,  Centrum  Wolontariatu  
w Lublinie  i Warszawie oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Zamościu.

Podpisy :
1. Prezes Zarządu -  Ewa Szczepańska .......................................................................

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