
  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁNOŚCI STOWARZYSZENIA 
ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU w 2009 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 2009 roku.
7.1. Zrealizowane projekty :
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-kontynuacja projektu „RAZEM ŁATWIEJ – federalizacja zamojskich organizacji 
pozarządowych” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, PO KL - Działanie 5.4.Termin realizacji od 01.10 2008 r. do 
30.09.2009 r. Celem projektu było wzmocnienie potencjału zamojskich organizacji 
pozarządowych poprzez : szkolenia, różne formy doradztwa, promocję oraz wspólne działania 
na rzecz rozwoju Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych i III sektora na Zamojszczyźnie.
W ramach projektu opracowano Strategię Rozwoju Zamojskiego Forum Inicjatyw 
Społecznych na lata 2009-2013. 
W lipcu 2009 r. odbyła się kontrola merytoryczna i finansowa realizacji projektu 
przeprowadzona przez przedstawicieli MPiPS Departamentu Wdrażania EFS. Kontrola nie 
wykazała żadnych uchybień w realizacji i dokumentacji projektu.
Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem. Ostatni wniosek 
beneficjenta o płatność za okres : 01.07-30.09. 2009 r. uzyskał akceptację w dniu…..?????

- w terminie od 15.03.2009 r. do  15.11.2009 r. ZCW realizowało  zadanie publiczne
Poprawa jakości życia i aktywizacja osób starszych –„Aktywność łączy pokolenia” zlecone 
przez Prezydenta Miasta Zamość. Projekt stanowił kontynuację działań podejmowanych 
przez ZCW na rzecz aktywizacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej.
Projekt zakładał następujące cele :

• Aktywizacja seniorów do działalności społecznej.
• Likwidacja barier międzypokoleniowych, wzajemne poznanie i zrozumienie swoich 

potrzeb.
• Zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu  i  ograniczenie  skutków  izolacji  osób 

starszych.
• Wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia osób starszych do rozwiązywania 

problemów społecznych.
• Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez seniorów. 

Osiągnięte rezultaty :
• 16 warsztatów po 3 godz. lekcyjne każdy, z zakresu podstawowej obsługi komputera 

i  innych  urządzeń  elektronicznych  oraz  umiejętności  korzystania  z  Internetu  =  48 
godz. warsztatów

• 12 godz. podstawowego szkolenia wolontariuszy
• 12 godz. warsztatów animacji czasu wolnego
•  8 godz.  warsztatów  treningu umiejętności interpersonalnych

Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i budżetem. Sprawozdanie złożono 
w wyznaczonym terminie.

-od 01.06.2009 r. rozpoczęto realizację  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 
będą mogli otrzymać różne formy wsparcia od wieloprofilowego poradnictwa, poprzez 
rehabilitację medyczną, organizowanie czasu wolnego do udzielania przez wolontariuszy 
pomocy w domach osób, które mają trudności z samodzielnym wykonywaniem czynności 
dnia codziennego. W 2009 r. zrealizowano następujące działania :
1. Rekrutacja beneficjentów ( do końca 2009 r. pozyskano 30 osób) :
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- nawiązano współpracę z organizacjami kombatanckimi,
- przeprowadzono 3 szkolenia podstawowe dla wolontariuszy również pod kątem
  zachęcenia do świadczenia pomocy indywidualnej kombatantom,
- zorganizowano 5 dniowe szkolenie specjalistyczne dla wolontariuszy, pracowników
  socjalnych oraz przedstawicieli organizacji kombatanckich prowadzone przez 
  przedstawicieli Federalnego Związku Informacji dla Ofiar Narodowego Socjalizmu
  z Kolonii – partnera projektowego,
- systematycznie prowadzono promocję projektu w lokalnych mediach oraz poprzez 
  dystrybucję plakatów i ulotek,
- zorganizowano poradnictwo prawne i socjalne dla kombatantów w lokalu przy 
  ul. Kolegiackiej, 
- nawiązano współpracę z NZOZ Centrum Rehabilitacji WSZiA w Zamościu, który będzie
  świadczył usługi rehabilitacyjne dla beneficjentów od stycznia 2009 r. Opracowano zasady
  korzystania. Przygotowano tzw. Talon na zdrowie, który będzie upoważniał do korzystania 
  z zabiegów rehabilitacyjnych,
- zorganizowano 2 spotkania w Kawiarni Spotkań i Opowieści, które służą uczeniu losów
  osób, które przeżyły II wojnę.
-realizacja cyklu szkoleń w ramach projektu BYĆ RAZEM współfinansowanego ze środków
  Unii Europejskiej w ramach EFS. Liderem projektu jest Gmina Komarów Osad, a partnerem 
  Zamojskie Centrum Wolontariatu.

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

prasowe, widomości online,  akcja informacyjno – promocyjna w szkołach w Zamościu 
i powiecie zamojskim,

-     zorganizowanie Gali Wolontariatu w dniu 07.12.2009 r. Przygotowanie dyplomów dla
      wyróżniających się wolontariuszy oraz Szkolnych Klubów Wolontariusza.
-    udział Ewy Szczepańskiej w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Rozwoju 
     Wolontariatu w Regionie w ramach projektu realizowanego przez Centrum Wolontariatu
     w Lublinie,
 -   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 – w ramach ZFIS,
-  doposażenie  w sprzęt  -  2 komputery przenośne i duży ekranu ze środków Fundację 
   „ Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość’ z Berlina oraz komputer przenośny ufundowany 
    przez Prezydenta Miasta Zamość jako nagroda dla ZCW za zajęcie II miejsca w Konkursie
    na Inicjatywę Pozarządową 2008 roku.
-  prowadzenie strony internetowej ZCW
-  rozszerzenie dyżurów Biura Wolontariatu i Punktu Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy –
    pozyskanie stażysty, który obsługuje ww placówki,
-  kontynuacja realizacji stałych programów; wolontariusz w MCPR, szpitalu i placówkach 
    specjalistycznych,
-  wzrost zatrudnienia : w ramach realizowanych projektów oraz zatrudnienie pracownika ds.
    administracyjnych  i pozyskiwania funduszy oraz zmiany umowy ze zlecenia na umowę 
    o pracę dla księgowej Pani Elżbiety Szpinda
-  podnoszenie kwalifikacji przez członków stowarzyszenia : 
   kontynuacja udziału przedstawiciela ZCW  w szkoleniu „Strategia dla wolontariatu.
   Stworzenie mechanizmu wsparcia i rozwoju wolontariatu.”, finansowanego z Mechanizmu 
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   Finansowego Europejskiego Obszaru Europejskiego i Norweskiego Mechanizmu 
   Finansowego, udział wolontariuszy w szkoleniach   animacji czasu wolnego oraz treningu 
   umiejętności interpersonalnych.    
-  stały rozwój wolontariatu młodzieżowego, współpraca przy organizowaniu 
    i funkcjonowaniu Szkolnego Klubu Wolontariusza przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
    w Krasnobrodzie, laureata w Konkursie na Wolontariusza Roku Lubelszczyzny w kategorii
    Szkolnych Klubów
-  podejmowanie działań w ramach  Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych. Współpraca
   przy realizacji  projektu „RAZEM ŁATWIEJ - od bierności do aktywności” 
   dofinansowywanego przez MPiPS w ramach PO FIO ora przy opracowywaniu Strategii 
   Rozwoju ZFIS na lata 2009 -2013. 
7.5. Funkcjonowanie Pogotowia Naukowego – udzielanie pomocy dzieciom w odrabianiu 
lekcji przez wolontariuszy. Działanie realizowane we współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową im. Jana Zamoyskiego.
7.6. 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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