
 1

   
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁNOŚCI STOWARZYSZENIA 

ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU w 2007 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 śołyńska  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 umoŜliwienie 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 róŜnorodnych form działalności na rzecz młodzieŜy. 
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 

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

wykluczeniem społecznym. 
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność poŜytku publicznego. 
6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
7. Opis działalności prowadzonej w 2007 roku. 
7.1. Zrealizowane projekty : 

- od 01.03.2007 – 15.09.2007 realizacja programu polsko – niemiecko- rosyjskiej 
         wymiany młodzieŜy dofinansowywanego przez Polsko – Niemiecką  Współpracę  
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         MłodzieŜy ( PNWM) – współpraca ze Szkolonym Klubem Wolontariusza przy ZSZP  
         Nr1 w Zamościu. 

- od 01.07.2007 – 31.12.2007 realizacja projektu „  Pomagając innym – pomagasz   
i sobie! wolontariat szansą zdobywania doświadczeń społecznych i zawodowych 

        dofinansowanego 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. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego : poradnictwo psychologiczne i doradztwo 

zawodowe dla wolontariuszy, poradnictwo dla korzystających, poradnictwo dla 
organizacji pozarządowych  zakresu pracy metodą projektową. 

4. Przeprowadzenie akacji informacyjno – promocyjnej w lokalnych mediach. 
5. Zorganizowanie Debaty „Wolontariat sposób na Ŝycie czy moda”. 
Projekt został zrealizowany zgodnie ze planowanym harmonogramem i budŜetem 

- współpraca ze Stowarzyszeniem Kobiet po Leczeniu Raka Piersi AMAZONKI w 
realizacji projektu „Klucz do sukcesu, praca dla kobiet w  sferze działań społecznych”  
dofinansowanego z EFS w ramach SPO RZL, Działanie 1.6. ZCW było miejscem 
odbywania przygotowania zawodowego dla dwóch uczestniczek projektu. 

7.2. Projekty opracowane : 
- „ Aktywna młodzieŜ przygranicznych miast w działaniu dla lepszej przyszłości” - 

złoŜony do Programu RITA, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.  Projekt  
nie uzyskał dofinansowania. 

- „Odkrywanie śladów przeszłości” – międzynarodowy work camp w Zamościu, złoŜony 
do Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach programu „ Wolontariat dla europejskiego 
dziedzictwa kultury”. Projekt nie uzyskał dofinansowania. 

- „ Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej społeczności”. Polsko – niemieckie 
partnerstwo dla polepszenia jakości Ŝycia mieszkańców Zamościa poszkodowanych 
przez III Rzeszę , złoŜony do Fundacji „Pamięć, teraźniejszość, przyszłość”. 
Po konsultacjach z grantodawcą projekt podzielono na dwa etapy : 
Etap I – nawiązanie współpracy z partnerem niemieckim organizacja pozarządową z 
Kolonii działającą na rzecz osób poszkodowanych przez III Rzeszę. Dwie wizyty 
studyjne, przygotowanie umowy partnerskiej, konferencja informacyjno – promocyjna 
w Zamościu. 
Etap II – złoŜenie wniosku w czerwcu 2008 na utworzenie i prowadzenie Punktu 
wsparcia osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar nazizmu. 
Etap I uzyskał dofinansowanie i  zostanie zrealizowany w okresie od 02-06 2008 rok. 

7.3. Promocja idei wolontarystycznej : 
- kampania informacyjno – promocyjna w ramach projektu finansowanego „ Pomagając      

innym – pomagasz  i sobie! wolontariat szansą zdobywania doświadczeń  
społecznych i zawodowych”- plakaty, ulotki, audycje radiowe, artykuły prasowe, 
audycja telewizyjna „ Wolontariat sposób na Ŝycie czy moda ?, akcja informacyjno – 
promocyjna w szkołach w Zamościu i powiecie zamojskim, 

    -   prowadzenie strony internetowej ZCW, 
    -   promocja na stronie internetowej MCPR 
7.4. Wzrost potencjału Zamojskiego Centrum Wolontariatu : 
    - wzrost profesjonalizmu obsługi wolontariuszy i osób zainteresowanych 
        funkcjonowaniem wolontariatu, 
    -  doposaŜenie  w sprzęt biurowy - zakup telefaksu oraz laminarki,  
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-  rozszerzenie zakresu usług dla wolontariuszy o indywidualne poradnictwo i doradztwo, 
-  prowadzenie strony internetowej ZCW, 
-  rozszerzenie dyŜurów Biura Wolontariatu, 
-  kontynuacja realizacji stałych programów; wolontariusz w MCPR, szpitalu i placówkach  
    specjalistycznych, 
-  spełnienie części standardów wymaganych w ogólnopolskiej sieci Centrum Wolontariatu 
   ( pozostało jeszcze zatrudnienie pracownika etatowego do Biura Wolontariatu ), 
-  podnoszenie kwalifikacji przez członków stowarzyszenia : udział 1 osoby w projekcie  
   szkoleniowym MCPR w Zamościu „PodwyŜszanie kwalifikacji pracowników socjalnych 
   szansą na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego”( 19- sto miesięczny projekt   
   finansowany przez EFS w ramach SPO RZL), udział Ewy Szczepańskiej w rocznym  
   szkoleniu  realizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie dofinansowywanym 
   z EFS - projekt „Wolontariat pierwszy krok na rynek pracy” w celu profesjonalnego 
   prowadzenia Punktu Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, udział Krystyny Rybińskiej - 
   Smyk w szkoleniu w Tarnogrodzie – organizowanie wymian międzynarodowych, udział 
   wolontariuszy w szkoleniach dla multiplikatorów międzynarodowych wymian młodzieŜy, 
   udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu funkcjonowania wolontariatu oraz  
   pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową. 
- stały rozwój wolontariatu młodzieŜowego, powstanie Klubu Wolontariusza  
   w MłodzieŜowym Domu Kultury. 
- włączenie się w proces utworzenia  Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych jako  
    związku stowarzyszeń, którego jednym z głównych celów jest wspieranie rozwoju III 
    sektora w Zamościu. 
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 oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Zamościu. 
 
 
 
Podpisy : 

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

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

 
 
 
 

 

 


