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Członkowie Zarządu: Kończal Krystyna – prezes 

Czuj Agnieszka     –  wiceprezes 

Torbicz Dorota      – sekretarz 

Pająk Anna           – skarbnik 

Potapczuk Jolanta – członek 

Podstawowy przedmiot działania 

Stowarzyszenie realizuje działalność statutową, której celem jest promocja wolontariatu, umożliwienie 

obywatelom podejmowanie działań woluntarystycznych, wspieranie organizacji pozarządowych, 

instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez 

Stowarzyszenie i wolontariuszy. 

Cele statutowe Stowarzyszenia 

- promocja i organizacja wolontariatu; 

- zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań 

w charakterze wolontariuszy; 

- zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy  woluntarystycznej; 

- wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez 



oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy. 

W roku 2007 powyższe cele realizowano poprzez: 

1 Zrealizowanie projektu “ Wolontariat przeciw uzależnieniom” 

2 Przyłączenie się do akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 

3 Zorganizowanie biura pośrednictwa pracy woluntarystycznej 

4 Patronowanie akcji “ Złotówka na gwiazdkę” 

5 Zorganizowanie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów 

6 Włączenie się do programu rodzina rodzinie 

7 Prowadzenie działalności informacyjnej o pracy woluntarystycznej 

I Stowarzyszenie zrealizowało projekt “Wolontariat przeciw uzależnieniom”. Na jego realizację 

otrzymało dotację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W projekcie wzięli udział dzieci ze 

świetlicy Socjo – Terapeutycznej. Zakończył się on świętowaniem dnia wolontariusza oraz wręczeniem 

nagród dla uczestniczących w nim dzieci. 

II Wolontariusze przyłączyli się do akcji “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” W niedzielę wzięli oni 

udział w zbiórce żywności, ubrań, zabawek dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

III W grudniu zwrócono się do stowarzyszenia o pomoc w zorganizowaniu akcji “Złotówka na 

gwiazdkę”. Na konto stowarzyszenia wpływały darowizny od firm oraz ze zbiórki pieniędzy przez 

wolontariuszy. Część z nich przeznaczono na paczki dla dzieci, pozostałą kwotę przeznaczono na 

wycieczkę dla dzieci niepełnosprawnych. 

IV W siedzibie Stowarzyszenia ma miejsce biuro pośrednictwa pracy woluntarystycznej. Dzięki 

współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Domem Opieki z pomocy wolontariuszy  skorzystało 

kilkanaście osób. 

V Od rozpoczęcia działalności przez Stowarzyszenie cały czas prowadzona jest kampania informacyjna. 

Porozwieszane są plakaty,  ukazywały się notatki w prasie. 

VI Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

VII Stowarzyszenie zatrudniało pracowników tylko na umowę o dzieło. Prowadzili oni jednorazowe 

zajęcia warsztatowe z dziećmi w ramach projektu Wolontariat przeciw uzależnieniom”. 

VIII Stowarzyszenie nie posiadało lokat na rachunku bankowym, obligacji nieruchomości. 

  

 


