
Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności 

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie 

za 2011 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:  Dorota Torbicz        - prezes 

Agnieszka Czuj       - wiceprezes 

Elżbieta Szczerba   - sekretarz 

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 . 



Działalność  biura Stowarzyszenia: 

1)      Prowadzenie dyżurów w biurze 2 razy w tygodniu  przez  3 godziny. Dyżury  pełnią : prezes 

(środy), skarbnik (wtorki)  oraz  we wszystkie inne dni, jeśli zajdzie taka konieczność. 

2)      Prowadzenie dokumentacji, korespondencji – D.Torbicz 

3)      kierowanie wolontariuszy do pracy – D.Torbicz, A.Czuj 

4)      przygotowywanie  zaproszeń na Walne Zgromadzenie Członków  SCW 2011a 

także  życzeń  świątecznych dla  członków SCW oraz zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń- 

D.Torbicz; 

5)      wypisywanie zaświadczeń dla wolontariuszy – maturzystów – A.Czuj. 

2.Organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do 

podejmowania wzajemnej współpracy 

1)      Przeprowadziliśmy 2 szkolenia dla  młodzieży na  temat„Dlaczego warto być wolontariuszem?” 

podczas, którego uczniowie  zapoznali się z zasadami pracy SKW, terminologią wolontarystyczną, 

aspektami prawnymi, kodeksem etycznym  - odpowiedzialna  A.Czuj. 

2)      Szkolenie dla  Młodzieżowego  Centrum  Kariery  na temat: Dlaczego warto 

zostać    wolontariuszem, jakie są zalety i kto może nim zostać  –  (4 i 12 X) – K.Kończal       

3. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu 

1)      Zorganizowanie 23.09  spotkania wolontariuszy ze szkolnych klubów i kół z terenu powiatu 

włodawskiego z  wolontariuszem z Holandii Okko Luurshemem  -  sala konferencyjna  Starostwa 

Powiatowego - koordynator- D.Torbicz,  A.Czuj. 

2)      Zorganizowano3 spotkania z koordynatorami szkolnych klubów wolontariusza z terenu miasta, 

w  tym jedno spotkanie na temat Najnowsze  badania  dotyczących wolontariatu młodzieżowego - 

(20.10.2011r.)- wiceprezes A.Czuj oraz dwa poświęcone organizacji Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza – prezes D.Torbicz (17 i 24.11.2011). 

3)      Organizacja Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 8 XII  we współpracy 

z Włodawskim Domem Kultury we Włodawie – główny koordynator : prezes D.Torbicz; 

- przygotowanie programu i współprowadzenie uroczystości, przygotowanie zaproszeń, 

podziękowań  koordynatorom oraz tytułu Przyjaciel Wolontariatu dyrektorom i darczyńcom 

współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury  i I LO– prezes D.Torbicz (XI-XII); 

- przygotowanie koszyków z  cukierkami dla  wolontariuszy – D.Torbicz, A.Pająk; 

- przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej działań woluntarystycznych 



podejmowanych przez włodawskich wolontariuszy, przygotowanie laudacji – wiceprezes 

A.Czuj (XI-XII); 

- roznoszenie zaproszeń, przygotowanie poczęstunku – J.Potapczuk, A.Pająk, E.Szczerba, 

A.Czerwiński, dokumentacja fotograficzna – E.Puczyńska. 

4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans  tych rodzin    

     i osób, poprzez objęcie opieką woluntarystyczną. 

Wolontariat młodzieżowy 

Szkolny Klub Wolontariusza przy II LO  liczy 25 uczniów, którzy pracują w różnych grupach: 

- 6 osób pracuje w Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej przy MOPS  we Włodawie; 

- 1 osoba pomaga w prowadzeniu zajęć plastycznych w Miejskim Przedszkolu nr 1; 

- 1 osoba dotrzymuje towarzystwa 14- letniej dziewczynce niepełnosprawnej; 

- pozostałe osoby angażują się w działania akcyjne. 

Akcje i działania charytatywne: 

1)      Wolontariat młodzieżowy 

-  akcja Podziel się posiłkiem we współpracy ze Stowarzyszeniem Przystań i Dom Pomocy 

Społecznej w Różance (19-23IX). W akcji wzięło udział 22 wolontariuszy ze Szkolnego 

koła Wolontariusza przy II LO, zabrano 1380 kg żywności –koordynatorzy ze strony 

SCW : A.Czuj i D.T 

-  udział (8.11.2011 - 01.2012r.) w ogólnopolskiej akcji Szlachetna paczka (szkolenie, 

wywiady w rodzinach, uzupełnianie danych, wypełnianie ankiet, zamieszczanie 

informacji o rodzinach na portalu internetowym Szlachetnej paczki, pośrednictwo 

między rodziną, a darczyńcą) - 20 wolontariuszy -  A.Czuj. 

-  zorganizowanie pomocy  potrzebującej włodawskiej  rodzinie – zgromadzono opał na 

zimę, paczki żywnościowe na Święta, artykuły chemiczne i ubrania, zebrano w klasie 



pieniądze i opłacano składkę na zakup prądu – SzKW przy II LO  i A.Czuj. 

-  Szkolne Koło Caritas : 

• sprzedaż świec w ramach akcji  Dzieło Pomocy Dzieciom; sprzedaż zniczy, 

• zbiórki pieniężne na: program Skrzydła, na rzecz Hospicjum (16 X) 

• zbiórki żywności na  wielkanocne oraz bożonarodzeniowe  paczki  dla kilkunastu rodzin 

uczniów szkoły. 

  

2)      Dorośli 

- zorganizowanie spotkania w sprawie pomocy dla chorego Filipa (odpowiedzialna 

D.Torbicz – 2 II)  oraz  przeprowadzenie akcji charytatywnej „Kup ciasteczko” w ZSZ nr 1 

i II LO – odpowiedzialna A.Czuj  (30 III); 

- pomoc w organizacji pikniku charytatywnego Dla Zuzi  15.05.2011 – 8 wolontariuszy i 

członków SCW. 

Udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna paczka 

- promowanie akcji Szlachetna paczka w środowisku nauczycielskim oraz przygotowanie 

paczki  rodzinie o kodzie LBE – 735-01 6293 wspólnie z Wolontariatem Nauczycielskim – 

              A.Czuj, H.Pytko.; 

- pomoc przy rozładunku transportu paczek – D.Torbicz i Alicja Torbicz; 

Coroczna akcja Złotówka na gwiazdkę koordynatorzy  Bogusława i Krzysztof Górscy 

- kwesta do puszek - udział wzięło około 50 wolontariuszy m.in. z Publicznego Gimnazjum 

Nr 2 oraz z ZSZ nr 1 i  II LO; zebrano 9 681,71 zł.; 

- przygotowanie paczek dla dzieci potrzebujących wsparcia i dzieci chorych-240 paczek; 

- przygotowanie  paczek z artykułami chemicznymi i spożywczymi dla 3 rodzin 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

- zakupienie odzieży dla Karolinki, której rodzice zginęli w wypadku samochodowym; 

Wolontariat Nauczycielski z Punktu Bezpłatnych Korepetycji przy parafii św. Ludwika   



             -  systematyczna pomoc  uczniom włodawskich szkół w nadrabianiu  zaległości oraz 

przezwyciężaniu  problemów  w nauce z różnych przedmiotów -  pracowało 13 

                 nauczycieli i koordynator  p. Halina Pytko.              

5.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

Z funduszy akcji  Złotówka na gwiazdkę udzielono wsparcia finansowego  na rehabilitację: 

- zakup odzieży, pomocy dydaktycznych dla Marcela chorego na autyzm; 

- wsparcie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla Zuzi chorej na autyzm, 

- wsparcie leczenia Ali chorej na nowotwór wątroby. 

6.Działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 

- Zorganizowanie (27.10.2011r.) wspólnie ze Stowarzyszeniem RENOVABIS ogólnomiejskiej akcji 

sprzątania zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym; 

- Udział (1-2.11.2011r.)  w   kweście  na rzecz renowacji pomników na włodawskich cmentarzach- 

(4 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariusza przy II LO, kilku wolontariuszy ze Szkolnego 

Koła Caritas oraz członkowie SCW). 

7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie 

organizacje        pozarządowe oraz podmioty 

 Realizacja   projektu Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 

1.Organizacja biura projektu  – przygotowanie pomieszczeń oraz  zakup wyposażenia (I-II 2011) – 

Krystyna i Jan Kończalowie. 

2.Organizacja spotkania  inaugurującego  projekt Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania 

   Organizacji Pozarządowych  w ramach  Corocznych spotkań NGO - 22III. 

3. Szkolenia i porady doradców  - od maja 2011r. 

4.Organizacja Drzwi Otwartych Włodawskiego Centrum Informacji  i Wspomagania Organizacji 

   Pozarządowych–  kierownik biura K.Kończal i wolontariusze oraz członkowie SCW - 23.09. 

5. Wizyta studyjna w Jarosławiu i Bałtowie  - XI. 

W projekcie zatrudnione są trzy osoby – kierownik biura na ½ etatu oraz  księgowa i 

specjalista                      ds. rekrutacji na umowę zlecenie. 



 Realizacja planu pracy za rok 2011: 

1. Odbyło się  7 spotkań Zarządu (protokołowanych). 

2. Działalność Stowarzyszenia jest dokumentowana na bieżąco na stronach www, lokalnej 

prasie oraz kronice. Kronikę prowadzi wolontariuszka. 

3. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami i szkołami 

– podpisanie 15 IV 2011 porozumienia ze Stowarzyszeniem  Pomocy Samotnym  Matkom 

„NADZIEJA” oraz oddelegowanie wolontariuszy do pracy w tym Stowarzyszeniu; 

– współpracujemy ze szkolnymi klubami i kołami wolontariusza – przy SP 2, SP3,PG1,PG2, 

I LO, II LO, 

– aktywnie współpracujemy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Świetlica 

Środowiskowo –Terapeutyczna) PCPR, Przedszkolem Miejskim nr 1, Stowarzyszeniem 

Przystań, Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym. 

4. Stopniowo budujemy pozycję  lidera wolontariatu w naszym środowisku. Organizujemy 

cykliczne spotkania z   koordynatorami szkolnymi   - do grudnia 2011 odbyły się 3 . 

5. Zrealizowaliśmy  pierwszy rok  projektu  Włodawskie  Centrum Informacji i 

Wspomagania  Organizacji Pozarządowych – przed nami jeszcze dwa lata. 

6. Poza w/w projektem  w 2011 r. nie przygotowaliśmy  żadnego. 

7. Uaktualniono bazę danych wolontariuszy (Biura Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej). 

8. Kontynuujemy programy wolontarystyczne : wolontariat szkolny - koordynator  A.Czuj, 

T. Szczygielska, wolontariat akcyjny  – koordynatorzy  p. Bogusława i Krzysztof  Górscy, wolontariat 

nauczycielski- koordynator p. H.Pytko. 

9.   Nie zorganizowaliśmy  obchodów  Europejskiego Roku Wolontariusza. Tydzień z wolontariatem- 

zabawy uliczne  - nie udało się zgrać terminów spotkań. 

      10.  Zorganizowaliśmy miejskie obchody  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przy współpracy 

z Włodawskim Domem Kultury  -  8 XII sala kina. 

11.  Wolontariat europejski -jak to jest? Wyjazd z młodzieżą ze SKW do sierocińca do Szacka. – nie 

zrealizowano. 

Plan założony na 2011 rok poza trzema w/w punktami. opisanymi powyżej został  zrealizowany. 



Inne działania Zarządu i członków Stowarzyszenia  w roku 2011: 

1.  Udział w pracy komisji konkursowej  przy Miejskiej Komisji  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych - 16.02. – prezes D.Torbicz. 

1. Wizyta studyjna w Lubartowie  -  praca wolontariatu akcyjnego połączona z wymianą 

międzynarodową- A.Czuj, K.Kończal - 9.03.211 

1. Pomoc w prowadzeniu I Festynu  paulińskiego  Postaw na rodzinę - 12.06. –prezes D.Torbicz. 

2. Udział w spotkaniu w  Starostwie  Powiatowym  na t. Systemowa resocjalizacja więźniów po 

opuszczeniu  Zakładu Karnego – D.Torbicz, A.Czuj, K.Kończal - 10.10. 2011 

3. Wyjazd z młodzieżą na Galę Wolontariatu do Teatru Muzycznego w  Lublinie - 5.12.2011r. 

opiekunowie : A.Czuj i T.Szczygielska. 

Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach : 

1. Udział w ogólnopolskim  Forum : Wolontariat międzynarodowy – wolontariat dla 

wszystkich – 

Wiceprezes  A.Czuj  - (20 I 2011 Warszawa). 

1. Udział w V Konferencji Dziecko – niewidzialny świadek przemocy – prezes D.Torbicz 

31.05.2011 – Urząd Miasta. 

1. Udział  w  konferencji podsumowującej projekt „E- Powiat Włodawski”  - prezes 

D.Torbicz 

10.11.2011. 

9.  Udział w spotkaniu opłatkowym Nadbużańskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych 

im.J.Kalinowskiego – 10 XII – A.Pająk 

10. Dysponowanie funduszami przekazanymi przez firmę Bajkolandia  na rzecz chorej Ali S. ; 

systematyczne spotkania od października z ojcem i  rozliczanie faktur  - prezes D.Torbicz i 

skarbnik A.Pająk 

11.Systematyczne prowadzenie księgowości Stowarzyszenia – skarbnik A.Pająk. 

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 2011 Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały w sprawie: 

1)      przyjęcia nowych członków stowarzyszenia (uchwała nr 1), 

2)      ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2011r. (uchwała nr 2), 

3)      powołania Komisji Rekrutacyjnej do działań w ramach projektu Włodawskie Centrum 

Informacji i Wspomagania  Organizacji Pozarządowych (uchwała nr 3 ). 

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. 

  

 


