
Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności 

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie 

za 2009 rok 

Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie 

Siedziba: Al. J. Piłsudskiego 41, 22 – 200 Włodawa, 

tel. 82 572 14 44 wew. 13 

Wpis do rejestru: Sąd rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.09.2007r. 

Nr KRS 0000288357 

REGON 060286165 

Członkowie Zarządu: Kończal Krystyna – prezes do 26.01.2009r. 

Dorota Torbicz - prezes od 26.01.2009r 

Agnieszka Czuj - wiceprezes 

Dorota Torbicz -sekretarz do 26.01.2009r 

Elżbieta Szczerba - sekretarz od 26.01.2009r 

Anna Pająk - skarbnik 

Jolanta Potapczuk - członek 

Podstawowy przedmiot działania - cele statutowe 

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. 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej (realizacja celów statutowych) 

1.Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy . 

Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej, którego podstawowym zadaniem pozostaje nadal 

tworzenie bazy danych o wolontariuszach oraz placówkach i osobach korzystających z tej pomocy. 

Działa tzw. „skrzynka dobroci” - elektroniczna baza danych. Biuro jest czynne 4 razy w tygodniu 

przez 2 godziny. Dyżury w biurze pełnią członkowie Zarządu. 

2.Organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do 

podejmowania wzajemnej współpracy 

Przeprowadziliśmy 9 szkoleń , w tym: 

1) Dlaczego warto być wolontariuszem?- szkolenie skierowane do młodzieży oraz osób 

zainteresowanych pracą w charakterze wolontariusza. Prowadzone systematycznie w 

Centrum Wolontariatu – 3 szkolenia. 

2) Praca wolontarystyczna - szkolenie dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 2 na 

zlecenie Urzędu Gminy przygotowujące młodzież do pracy wolontarystycznej podczas 

wakacji. 

3) Kształcenie promotorów rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym - szkolenie dla osób 

dorosłych na zlecenie Fundacji „OIC Poland” w ramach projektu Profesjonalni w 

działaniu – tworzenie sieci współpracy organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego 



4) Wolontariat dla Seniora - szkolenie przeprowadzone w Klubie Seniora Jesienne Róże 

w Starym Brusie. 

5) Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariuszy i koordynować pracę wolontariuszy 

w placówce - szkolenie dla koordynatorów w Woli Uhruskiej w ramach projektu Usługi 

opiekuńcze oparte na aktywności społecznej (np. wolontariat, pomoc sąsiedzka). 

6) Dlaczego warto być wolontariuszem? - szkolenie dla wolontariuszy w Woli Uhruskiej 

w ramach projektu Usługi opiekuńcze oparte na aktywności społecznej (np. wolontariat, 

pomoc sąsiedzka). 

7) Wolontariat – idea, działanie w środowisku - szkolenie dla młodych liderów z gminy 

Włodawa w ramach programu Lokalny Fundusz Młodych. 

3. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu 

1) Organizowanie spotkań z koordynatorami szkolnych klubów wolontariackich z terenu 

miasta – ustalenie zasad współpracy oraz planu działań. 

2) Zorganizowanie w naszym mieście obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza we 

współpracy z koordynatorami szkolnymi i oo.paulinami. W kościele Św. Ludwika 5 grudnia 

została odprawiona Msza Św. intencji wolontariuszy, podopiecznych oraz osób, które 

zajmują się działalnością charytatywną w naszym mieście. A po niej wszyscy wolontariusze 

zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz część zabawowo-integracyjną. 

3) Zorganizowaliśmy dla wolontariuszy i koordynatorów wyjazd do Lublina na X Galę 

Wolontariatu, która odbyła się 7 grudnia w Teatrze Muzycznym. Nasze Stowarzyszenie 

reprezentowało 48 osób. Grupa nauczycieli udzielających darmowych korepetycji otrzymała 

wyróżnienie w kategorii „Edukacja”.Wyróżnienie odebrała koordynatorka p. Halina Pytko. 

4. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu 

W ramach projektu Profesjonalni w działaniu – tworzenie sieci współpracy organizacji 

pozarządowych Polesia Zachodniego, którego byliśmy uczestnikami, przygotowaliśmy ulotkę 

naszego Stowarzyszenia. Koszt druku 200 arkuszy poniósł organizator projektu. 

5. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób, poprzez objęcie opieką woluntarystyczną. 

1) Wolontariat młodzieżowy 

Bardzo prężnie działa Szkolny Klub Wolontariusza w II Liceum Ogólnokształcącym. Młodzież 

podejmuje systematyczną pracę na rzecz mieszkańców Włodawy : 

a) praca z dziećmi autystycznymi; 

b) dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym; 

c) nadrabianie zaległości szkolnych z dziećmi objętymi opieką Poradni Psychologiczno- 

-Pedagogicznej; 

d) praca w świetlicy środowiskowej MOPS; 

e) udział w akcjach charytatywnych - „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” (styczeń), 

„Złotówka na gwiazdkę”(grudzień); 

f) pomoc przy obchodach 25-lecia Domu Pomocy Społecznej "SENIOR"w Różance- 

16.06.2009 

2) Wolontariat nauczycielski 

Grupa 13 nauczycieli- wolontariuszy z Punktu Bezpłatnych Korepetycji przy parafii św. Ludwika 

systematycznie pomaga uczniom włodawskich szkół w nadrabianiu zaległości oraz 

przezwyciężaniu problemów w nauce z różnych przedmiotów. 



3) Udział w programie Rodzina Rodzinie 

Programem tym objęta są dwie dwie rodziny - rodzina wielodzietna (matka samotnie wychowująca 

dzieci) oraz rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem. 

4) Udzielanie pomocy rzeczowej - współpraca z Punktem Pomocy Rzeczowej im. Jana 

Pawła II 

Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy wolontariusze przygotowywali i rozwozili paczki 

żywnościowe dla rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W każdą sobotę wolontariusze pomagają w Punkcie przy rozdawaniu odzieży,obuwia i innych 

rzeczy. 

5) Wolontariat hospicyjny 

We włodawskim hospicjum w pracowało pięciu wolontariuszy. Praca w hospicyjnym 

wolontariacie medycznym to opieka nad chorymi, towarzyszenie im oraz na wspieranie ich 

rodzin. W hospicjum domowym (pomoc i towarzyszenie chorym) pracowały dwie wolontariuszki. 

Nasi wolontariusze czynnie włączyli się również w organizację Żonkilowego Marszu Nadziei 

(kwiecień). 

Inne działania Zarządu i członków Stowarzyszenia w roku 2009: 

1. Koordynacja pomocy dla 7-letniej Moniki (22.04 – 8.06.2009) 

2. Prace zatwierdzeniem zmian w statucie przez KRS w Lublinie (28.01.-25.05.2009). 

3. Udział w rocznym projekcie „Profesjonalni w działaniu – tworzenie sieci współpracy 

organizacji pozarządowych Polesia Zachodniego” (178godz.). 

4. Udział w konferencji „Lubelscy inspiratorzy ekonomii społecznej”(22.05.2009). 

5. Udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanej przez p.p.Górskich na ich działce 

6. Podsumowanie pracy szkolnego koła wolontariuszy- wręczenie podziękowań i słodkich 

upominków -17.06.2009 

7. Przygotowanie zaświadczeń dla wolontariuszy z hospicjum oraz nauczycieli udzielających 

darmowe korepetycje w „szkółce parafialnej”. 

8. Podpisano porozumienie o współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Przedszkolem Miejskim Nr 1 oraz Ośrodkiem Kuratorskim Nr 1 we Włodawie. 

9. Praca nad projektami: 

· Zarząd oraz trzech członków Stowarzyszenia pracowało przez kilkanaście dni nad 

projektem Promocja wolontariatu w powiecie. Projekt został napisany, ale z powodu 

skrócenia terminu składania wniosków przez Urząd Marszałkowski nie został złożony. 

· W związku z przedłużającymi się pracami Sądu Rejonowego XI Wydział 

Gospodarczy KRS w Lublinie nad zatwierdzeniem zmian w statucie 

naszego Stowarzyszenia nie mogliśmy złożyć w terminie aktualnego 

statutu i tym samym zmuszeni zostaliśmy wycofać naszą ofertę 

konkursową „Nałogi? To nie dla mnie!” na zadanie I. Realizacja 

pozaszkolnych zajęć profilaktycznych połączonych z różnymi formami 

twórczego spędzania wolnego czasu. 

· Od września zostały zapoczątkowane prace nad projektem Wolontariat uczy, bawi, 

wychowuje ze środków unijnych z poddziałania 9.1.2. KL. Celem projektu jest stworzenie 

powiatowej sieci szkolnych klubów wolontariusza w każdej gminie. Projekt 

przygotowywany jest we współpracy z Fundacją „OIC Poland”z Lublina. 

10. Podsumowanie pracy nauczycieli-wolontariuszy, wręczenie podziękowań i słodkich 

upominków (3.06.2009). 

11. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 29 października 2009 roku weszło w skład Sieci 



Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej Fundacji „OIC Poland”. 

W spotkaniu Rady Programowej uczestniczyła p. Krystyna Kończal, która weszła w skład 

Zarządu Sieci i została jego Członkiem. 

12. Udział w warsztatach modułowych w ramach projektu Lubelscy Inspiratorzy Ekonomii 

Społecznej (moduł I -IX 2009, moduł II -XI 2009) – prezes. 

13. Udział w spotkaniach Partnerów Sieci Centrów Wolontariatu w Lublinie (IX,XI) oraz 

współpraca z Centrum w Lublinie – wiceprezes. 

14. Pełnienie dyżuru w związku z akcją „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”- luty 2009 r. 

- współpraca z Sądem Rejonowym we Włodawie. 

15. Systematyczne prowadzenie księgowości Stowarzyszenia – skarbnik. 

16. Działalność Stowarzyszenia była dokumentowana na stronach www, w kronice oraz 

lokalnej prasie 

Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

oraz 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

CIT 8 i CIT 8/0 do Urzędu Skarbowego 

Odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia 

W roku 2009 Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały w sprawie: 

1) dookoptowania jednego członka zarządu (uchwała nr 1), 

2) zmiany funkcji dwóch członków zarządu (uchwała nr 2), 

3) przyjęcia nowego członka stowarzyszenia (uchwała nr 3 i 5), 

4) przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości (uchwała nr 4). 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do Krajowego 

Rejestru 

Sądowego (rejestr przedsiębiorców) 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 

Liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych 

stanowisk. 

Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników, wszyscy pracują wolontarystycznie. 

Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, o wartościach obligacji 

i nabytych nieruchomościach 

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

Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynik finansowy tej działalności. 

Nie dotyczy 

 


