
  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁNOŚCI STOWARZYSZENIA 
ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU w 2011 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.

6. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

7. Opis działalności prowadzonej w 2011 roku.
7.1. Kontynuacja realizacji 2 projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych:
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Projekt „ WOLONTARIAT DOROSŁYCH – szansą na wzmocnienie potencjału organizacji 
pozarządowych na Zamojszczyźnie” dofinansowywany przez MPiPS w ramach PO FIO w 
kwocie 50 297,96 zł w 2011 r.

Osiągnięte  REZULTATY TWARDE :
1. Ilość szkoleń - 6 szkoleń
2. Ilość godzin szkoleń – 72 godzin
3. Ilość przeszkolonych osób -60 osób/91
4. Ilość warsztatów komputerowych – 8 warsztatów
5. Ilość godzin warsztatów – 16 godzin
6. Ilość seminariów – 4 seminaria
7. Ilość osób biorących udział w seminariach – 120 osób
8. Ilość imprez masowych – 3, w tym: 2 ekspozycje wystawy „Wolontariat w obiektywie”, 
Zamojska Gala Europejskiego Roku Wolontariatu – Konferencja „Wolontariat dla 
Zamojszczyzny – Zamojszczyzna dla wolontariatu"
9. Ilość osób biorących udział w imprezach – 259 osób (Gala), około 1600 osób (wystawa)
10. Ilość egzemplarzy broszury – 300 szt.
11 . Materiały do kampanii Europejski Rok Wolontariatu: 
- prezentacje multimedialne – 9 szt.
- inserty – 3000 szt.
- plakaty – 150 szt.

Osiągnięte  REZULTATY MIĘKKIE :
1. Zdobycie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez dorosłych wolontariuszy poprzez 
szkolenia specjalistyczne.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych, wrażliwości i solidarności społecznej wśród osób 
szeroko zakrojoną akcję informacyjno – promocyjną obejmującą rożne środowiska społeczne. 
Spowodowała ona 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. Prezentowanie 
różnych barw wolontariatu, zapoznanie mieszkańców z różnymi obszarami działania 
wolontariuszy , uzmysłowienie jak dużo robią wolontariusze w celu pełniejszego 
zabezpieczenia potrzeb społeczności lokalnej przyczynia się do zwiększenia wrażliwości i 
solidarności społecznej.
3. Wzrost  zaangażowania wolontariuszy w działania organizacji pozarządowych.
Uczestnicy projektu zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
która była im nieznana. Prowadzone zajęcia cieszyły się powodzeniem wśród studentów 
zamojskich uczelni. Część z nich podjęła świadczenie wolontarystyczne w organizacjach. 
Poza tym zainteresowali się III sektorem jako potencjalnym miejscem pracy, ponieważ praca 
w organizacji daje możliwość łączenia misji życiowej z karierą zawodową.
4. Wzrost świadomości społecznej nt. potencjału i rangi wolontariatu w rozwiązywaniu 
problemów społecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

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

7.1.2. Projekt „ Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej społeczności”. Polsko – niemieckie 
partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamościa poszkodowanych przez III 
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Rzeszę, dofinansowywany przez Fundację „ Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość’ 
z Berlina oraz Fundację „ Polsko – Niemieckie Pojednanie” w kwocie 18 421 Euro w 2011.
Realizacja obejmowała :
- poradnictwo prawne i socjalne dla kombatantów,
- zabiegi rehabilitacyjne,
- szkolenia podstawowe ( 4 szkolenia) i specjalistyczne( 4 szkolenia) dla wolontariuszy,
- spotkania w Kawiarni Opowieści (1 spotkanie) oraz 5 spotkań w Kawiarni Poetyckiej,
- 2 imprezy okolicznościowe, 1 wycieczkę, 1 wyjście do kina,
- 15% beneficjentów  objętych jest stałą opieką przez wolontariuszy, pozostali mogą 
   korzystać z takiej pomocy doraźnie np. w przypadku choroby, wyjazdu członków rodziny
   lub potrzeby załatwienia spraw urzędowych,
- spisywanie wspomnień kombatantów przez młodzież w celu uczczenia  ich wojennych
  losów.

Projekt był realizowany zgodnie z budżetem i harmonogramem. Sprawozdanie  za okres od 
30.06.2010 r. do 31.05.2011 r. zostało złożone w wyznaczonym terminie. 

7.1.3. Współrealizacja z ZFIS zadania „AKTYWNI Z NATURY – INKUBATOR 
WOLONTARIATU” edukacja obywatelska młodzieży zamojskich szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Zrealizowano szkoleń – 10 cykli szkoleniowych, 180 godzin szkoleń, 100 przeszkolonych 
uczestników, w tym 69 uczennic i 39 uczniów.
Zrealizowanie Debaty „ Wolontariat jest działaniem bezinteresownym”, 100 osób biorących 
udział w debacie.

7.2. Wzrost potencjału Zamojskiego Centrum Wolontariatu :
1. W aspekcie materialnym : 
- poprawa sytuacji finansowej poprzez realizację projektów wieloletnich,
- doposażenie w sprzęt: drukarka laserowa kolorowa,
- zatrudnianie pracowników do obsługi projektów – 14 osób zatrudnionych na umowy 
  cywilno -prawne,
- zwiększenie ilości wolontariuszy zaangażowanych w działalność  ZCW, o 80% wzrosła
  liczba  dorosłych wolontariuszy.
2.W aspekcie merytorycznym:
- wzrost kompetencji wolontariuszy ( szkolenia specjalistyczne),
- rozszerzenie katalogu usług świadczonych przez ZCW : wsparcie dla organizacji poprzez
  wykwalifikowaną „kadrę” wolontariuszy
- utworzenie 2 nowych Klubów Wolontariusza w Bursie Nr 2 oraz  w Zawodowym Studium 
  Medycznym
3. Wzmocnienie marki i pozycji ZCW – w 2011 roku ZCW otrzymało nagrodę Ministra Pracy 

 i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

7.3. Promocja idei wolontarystycznej w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
- promocja w ramach realizowanych projektów  - plakaty, ulotki, audycje radiowe, artykuły 

prasowe, widomości online, inserty do gazety, publikacje, prezentacje multimedialne 
(Konkurs na prezentację multimedialną nt. ERW 2011), banery, seminaria, konferencje.

- zorganizowanie Gali Wolontariatu w dniu 07.12.2011 r.
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 -    prowadzenie strony internetowej ZCW.
    
7.6. Współpraca z organizacjami i instytucjami:
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, 
Klubem Integracji Społecznej w Zamościu, PCK Oddziałem Rejonowym w Zamościu, 
Szkolnymi Klubami Wolontariusza, Centrum Wolontariatu w Lublinie  i Warszawie, 
Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo , Fundacją Nowy Staw, Fundacją „Polsko – Niemieckie 
Pojednanie” w zakresie organizacji i koordynacji wolontariatu w środowisku lokalnym.

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

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