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Członkowie Zarządu:Kończal Krystyna  - prezes (do 26 stycznia 2009r) 

Torbicz Dorota       - prezes (od 26 stycznia 2009r) 

Czuj Agnieszka      - wiceprezes 

Torbicz  Dorota  - sekretarz (do 26 stycznia 2009r) 

Szczerba Elżbieta -  sekretarz (od 26 stycznia 2009r) 

Pająk Anna           - skarbnik 

Potapczuk Jolanta - członek 

  

Podstawowy przedmiot działania 

Stowarzyszenie realizuje działalność statutową, której celem jest: 

-         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 wolontarystycznej 

-         wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez 

oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy. 

  

Działalność programowa 

Z Centrum Wolontariatu związanych jest 89 wolontariuszy, w tym większość stanowi młodzież szkolna. 

Kontynuujemy realizację programów wolontarystycznych oraz wdrażamy nowe. 

Udoskonaliliśmy    działalność    Biura   Pośrednictwa   Pracy   Wolontarystycznej,   którego 

podstawowym zadaniem pozostaje nadal tworzenie bazy danych o wolontariuszach oraz placówkach i 

osobach korzystających z tej pomocy. Od grudnia działa tzw. „skrzynka dobroci” - elektroniczna baza 

danych. Biuro jest czynne 3 razy w tygodniu przez  4 godziny. 

Wolontariat młodzieżowy czynnie uczestniczył w akcjach charytatywnych 

organizowanych              na terenie miasta Włodawy. Wolontariusze w styczniu grali w „Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy”. We wrześniu włączyli się w ogólnopolską akcję zbiórki żywności pod 

hasłem „Podziel się posiłkiem”. Zebrano 386,988 kg żywności, którą przekazano do Biura Zarządu 

PCK. 

W grudniu uczniowie uczestniczyli w akcji organizowanej przez MOPS  „Pomóż dzieciom przetrwać 

zimę” oraz „Złotówka na gwiazdkę” . Wolontariusze pracowali też w świetlicy środowiskowej MOPS. 

Wolontariat nauczycielski – 11 nauczycieli różnych specjalności systematycznie pomagało uczniom 

włodawskich szkół nadrobić zaległości oraz przezwyciężyć problemy w nauce. 

Wolontariat hospicyjny – 3 wolontariuszki przez cały rok towarzyszyły chorym, opiekowały się 

nimi i wspierały ich rodziny. 

24 kwietnia odbył się żonkilowy marsz „Pola Nadziei”. Miał on przypomnieć mieszkańcom miasta o 

istnieniu hospicjum i o jego potrzebach 

Programem Rodzina Rodzinie objęta została jedna rodzina wielodzietna, matka samotnie 

wychowująca dzieci oraz rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem. 

Współpracujący z Centrum Wolontariatu p. Arek Czerniak koordynuje prace w Punkcie Pomocy 

Rzeczowej im. Jana Pawła II. W przygotowaniu paczek żywnościowych na święta pomagali mu 

wolontariusze. 

Wolontariat przyrodniczy – została nawiązana współpraca z ŚHP we Włodawie, skąd grupa 

młodzieży była ostatecznym beneficjentem projektu „Twórczo spędzamy czas wolny”. Projekt był 

dotowany przez Starostwo Powiatowe i obejmował takie działania jak: szkolenie na temat „Dlaczego 

warto być wolontariuszem, zajęcia integracyjne w formie warsztatów p/n „Planowe zagospodarowanie 

czasu wolnego” i wycieczka do Centrum Edukacji Regionalnej w Hołownie. Młodzież miała okazję 

przyjrzeć się zwyczajom, pracy i życiu mieszkańców na dawnej wsi.               10 czerwca odbyło się 

uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu. 



Nowy program streetworking obejmuje swoim działaniem dzieci spędzające spędzające dużo czasu 

bez opieki rodziców. W sierpniu grupa dzieci pod opieką astronoma – amatora miała możliwość 

oglądać spadające perseidy oraz odróżniać gwiazdy od planet. 

W październiku dzieci miały okazję zwiedzić Stację  Hydrologiczno – Meteorologiczną, natomiast w 

listopadzie odwiedzili Powiatową Straż Pożarną. 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza był obchodzony 5 grudnia  pod hasłem               „Poznajmy się”. 

Na uroczystość, która odbyła się w WDK przybyli zaproszeni goście                             i wolontariusze. 

Opowiedzieli oni o swojej działalności i podejmowanych inicjatywach, przedstawili najaktywniejszych 

członków swoich grup. 

  

Działalność szkoleniowa 

W kwietniu kilku członków Stowarzyszenia uczestniczyło w Forum Edukacyjnym zorganizowanym 

przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci              i Młodzieży. 

Uczestnicy Forum spotkali się w II L.O. im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie. 

29 mają odbyła się konferencja pod hasłem „ As w rękawie  - wolontariat nowa jakość na rynku pracy” 

podsumowująca realizację projektu „Wolontariat – pierwszy krok na rynek pracy”. 

W listopadzie Stowarzyszenie przystąpiło do projektu Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego „OIC POLAND” z Lublina pod hasłem „Profesjonalni w działaniu – tworzenie sieci 

współpracy organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego”. Uczestniczy w nim    3 wolontariuszy i 1 

członek Stowarzyszenia. 

Podpisano porozumienie ze Środowiskowym Hufcem Pracy i WDK. 

Na potrzeby biura została zakupiona drukarka,oraz niszczarka dokumentów. Działalność 

Stowarzyszenia była dokumentowana na stronach www, w kronice , w lokalnej prasie oraz 

włodawskim   radiu. 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

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

warsztatowe z dziećmi w ramach projektu „Twórczo spędzamy czas wolny”. 

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

 


