SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁNOŚCI STOWARZYSZENIA
ZAMOJSKIE CENTRUM WOLONTARIATU w 2008 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 2008 roku.
7.1. Zrealizowane projekty :
- od 25.02.2008 – 25.08.2008 realizacja I etapu projektu „Otaczając opieką odzyskać dla
lokalnej społeczności”. Polsko – niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia
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mieszkańców Zamościa poszkodowanych przez III Rzeszę finansowanego przez Fundację
„Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość z Berlina. Projekt obejmował następujące działania :
2 wizyty studyjne :
4 przedstawicieli ZCW w Kolonii – 13.04.2008 do 16.04.2008 r., którzy
zapoznali się z funkcjonowaniem organizacji partnerskiej oraz ze sprawdzonymi formami
i metodami pracy niemieckiego partnera w zakresie opieki i wsparcia ofiar nazizmu. Wizyta
w Agencji Wolontarystycznej w Kolonii. Zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji
o analogicznym profilu działalności i wymiana doświadczeń.
Wizyta 2 przedstawicieli Związku Federalnego w Zamościu - 17-20.06.2008 r, którzy
zapoznali się z działalnością ZCW oraz zwiedzili następujące miejsca pamięci w woj.
Lubelskim : obóz koncentracyjny na Majdanku, obóz zagłady w Bełżcu oraz Sochy,
miejscowość, która należy do grupy 4 miejscowości w Europie najbardziej poszkodowanych
podczas II wojny światowej, zamojską Rotundę.
Konferencja w dniu 18.06.2008 r. – z udziałem 90 osób, w tym Prezydenta Miasta Zamość,
przedstawicieli władz samorządowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji
pozarządowych , Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie, dyrektorów zamojskich szkół,
wolontariuszy oraz lokalnych mediów.
Centralnym punktem konferencji było uroczyste podpisanie umowy korporacyjnej
pomiędzy Zamojskim Centrum Wolontariatu, a Bundesverband Information und Beratungfür
NS – Verfolgte e.V. będącej podstawą dalszej współpracy przy planowaniu i realizacji II
etapu projektu.
- od 01.07.2008 – 31.12.2008 r. realizacja projektu „ Poznanie w działaniu – integracja
międzypokoleniowa poprzez wolontariat” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
obejmującego działania :
1. Szkolenia podstawowe dla wolontariuszy.
2. Szkolenia dla koordynatorów i organizatorów wolontariatu w środowisku lokalnym.
3. Intensywny kurs podstaw konwersacji w języku niemieckim dla młodzieży i seniorów.
4. Kurs multiplikatorów wymian międzynarodowych dla młodzieży i seniorów
5. Warsztaty umiejętności animowania czasu wolnego dla młodzieży i seniorów.
6. Warsztaty psychoedukacyjne.
7. Warsztaty podstawowej obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych oraz
umiejętności korzystania z Internetu dla seniorów.
8. POGOTOWIE NAUKOWE – zorganizowanie pomocy w nauce dla uczniów przez
wolontariuszy i emerytowanych pedagogów.
9. Otwarta międzypokoleniowa impreza integracyjna AKCJA ŻYRAFA ”
10. Promocja projektu i działań ZCW.
Projekt został zrealizowany zgodnie ze planowanym harmonogramem i budżetem.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe złożono w terminie wyznaczonym w umowie.
- od 01.10 2008 r. rozpoczęto realizację projektu „RAZEM ŁATWIEJ – federalizacja
zamojskich organizacji pozarządowych” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL - Działanie 5.4. Celem projektu jest
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. Realizacja projektu zakończy się
30.09.2009 roku.
7.2. Projekty opracowane :
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- II etap projektu„ Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej społeczności”. Polsko – niemieckie
partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamościa poszkodowanych przez III
Rzeszę , złożony do Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” w lipcu 2008 r.
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. Na podstawie otrzymanych informacji realizacja projektu rozpocznie się na
przełomie kwietnia i maja br.i będzie trwała 3 lata.
7.3. Promocja idei wolontarystycznej :
- kampania informacyjno – promocyjna w ramach projektu „Poznanie w działaniuintegracja międzypokoleniowa poprzez wolontariat ”- plakaty, ulotki, audycje radiowe,
artykuły prasowe, widomości online, akcja informacyjno – promocyjna w szkołach
w Zamościu i powiecie zamojskim,
- Konferencja w ramach projektu finansowanego przez Fundację „Pamięć,
Odpowiedzialność, Przyszłość” z Berlina
- prowadzenie strony internetowej ZCW i ZFIS
7.4. Wzrost potencjału Zamojskiego Centrum Wolontariatu :
- rozszerzenie zakresu świadczonych usług w zakresie wsparcia osób starszych oraz
działań na rzecz organizacji pozarządowych,
- doposażenie w sprzęt - zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika
multimedialnego,
- prowadzenie strony internetowej ZCW i ZFIS
- 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,
- spełnienie standardów wymaganych w ogólnopolskiej sieci Centrum Wolontariatu,
- podnoszenie kwalifikacji przez członków stowarzyszenia : ukończenie przez
Ewę Szczepańską szkolenia realizowanego przez Centrum Wolontariatu w Warszawie
dofinansowywanego z EFS - projekt „Wolontariat pierwszy krok na rynek pracy”, udział
Krystyny Rybińskiej - Smyk w szkoleniach w dotyczących organizowania wymian
międzynarodowych i wolontariatu międzynarodowego, udział przedstawiciela ZCW
w szkoleniu „Strategia dla wolontariatu. Stworzenie mechanizmu wsparcia i rozwoju
wolontariatu.”, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Europejskiego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udział wolontariuszy
w szkoleniach dla multiplikatorów międzynarodowych wymian młodzieży, udział
w szkoleniach i konferencjach z zakresu funkcjonowania wolontariatu oraz pozyskiwania
środków zewnętrznych na działalność statutową.
- stały rozwój wolontariatu młodzieżowego,
- 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 i Warszawie oraz Regionalnym Ośrodkiem EFS w Zamościu.
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Podpisy :
1. Prezes Zarządu - Ewa Szczepańska .......................................................................
2. Wiceprezes – Krystyna Rybińska –Smyk.................................................................
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