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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA CENTRUM WOLONTARIATU ZA ROK 2013

Centrum  Wolontariatu  w  roku  2013  współpracowało  z  blisko  30  placówkami  na  terenie  miasta.  Organizacja
animowała  na  Lubelszczyźnie  ruch  młodzieżowych  klubów  wolontariusza,  które  funkcjonują  w  40  placówkach
edukacyjnych  i  kulturalnych.  Centrum  Wolontariatu  pełni  rolę  regionalnego  ośrodka,  który  wspiera  różne
wolontarystyczne  inicjatywy  nie  tylko  w  regionie,  ale  w  kraju  i  za  granicą.  Jest  jednym  z  najaktywniejszych
stowarzyszeń  zrzeszonych  w  Polskiej  Sieci  Centrów Wolontariatu.  Koordynuje  pracą  około  600  wolontariuszy,
głównie studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale także osób aktywnych zawodowo i emerytów.

Programy zrealizowane w roku 2013:

Działania na rzecz dzieci i młodzieży:

Program MOST - działania środowiskowe na rzecz dzieci i młodzieży z dzielnicy Bronowice Stare.  Prowadzenie
środowiskowych  działań  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży mieszkających  w obszarach  szczególnego ryzyka.  Program
zakłada prowadzenie punktu wsparcia doraźnego i informacji dla mieszkańców dzielnicy Bronowice Stare, w którym
uzyskiwali oni informacje na temat istniejących form pomocy,  placówek wsparcia dziennego i innych.  W ramach
zadania  prowadzono  zajęcia  wychowawcze  i  edukacyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  z  grupy  szczególnego  ryzyka.
Działania obejmowały również wizyty środowiskowe na dzielnicy (streetworking), a  także program asystencji, w
ramach którego wolontariusze współpracowali indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, wspierając w codziennych
trudnościach wychowawczych, edukacyjnych itp. W ramach realizacji projektu odbyły się m.in.: festyn z okazji Dnia
Dziecka organizowany na boisku szkolnym Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej w Lublinie,
spotkania świąteczne i okolicznościowe. W 2013 r. program obchodził 10-lecie swojego istnienia. Zostały zebrane
środki na remont świetlicy (darowizny od sponsorów).

„Dobre  wakacje  w  dobrym  towarzystwie” wakacyjna  akcja  zorganizowana  w  partnerstwie  z  Rozgłośnią
Archidiecezji Lubelskiej Radiem eR, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, które podczas
wakacji zostają w mieście oraz promocja aktywnego, bezpiecznego i wolnego od uzależnień sposobu spędzania czasu.
Akcja rozpoczęła się 1 lipca 2013r. i trwała do końca sierpnia. Codziennie wolontariusze Centrum Wolontariatu i
reporterzy Radia eR odwiedzali lubelskie dzielnice i zapraszali do zabawy mieszkające tam dzieci.
Akcją  objęte  były  zaniedbane  dzielnice  Lublina,  m.in.  Bronowice  Stare,  ul.  Wrońska,  Grygowa,  Dzierżawna,
Wapienna, Zamojska, Niecała, Żelazna i Stare Miasto. Wakacyjna akcja objęła te ulice, w których nie ma zbyt wielu
propozycji  dla dzieci oraz takie, w których nie ma bezpiecznych miejsc do zabawy.  Dzięki przychylności  szkół i
innych  placówek dzieci  mogły  bezpiecznie  spędzić  czas,  w miejscach  przystosowanych  do zabawy i  uprawiania
sportów. W każdą sobotę odbywały się eventy wyjazdowe do innych miast województwa. Wolontariusze odwiedzili
m.in. Lubartów, Chełm, Łęczną. Transport wolontariuszy i sprzętu zapewniła Firma OSK Kulka.

Młodzieżowe  Kluby  Wolontariuszy  – tworzenie  i  rozwój  regionalnej  sieci  grup  wolontariuszy  młodzieżowych
skupiających się w placówkach edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, bursy szkolne,
świetlice środowiskowe, parafie i inne). W roku 2013 w ramach sieci działało 40 klubów, w których zaangażowanych
było ok. 1000 wolontariuszy. Dwa razy w roku (wiosną i jesienią) odbyły się spotkania szkoleniowe dla nauczycieli.
Jesienią  spotkanie zostało zorganizowane w nowo wyremontowanej siedzibie Centrum Kultury w Lublinie i było
połączone  ze  zwiedzaniem  tej  siedziby.  Przewodnikiem  podczas  zwiedzania  była  współpracująca  z  Centrum
Wolontariatu Pani Anna Krawczyk z Centrum Kultury.

Program  Bajkoterapii  i  Animacji  Czasu  pacjentom  Dziecięcego  Szpitala  Klinicznego  im.  prof.  Antoniego
Gębali  w  Lublinie.  W  ramach  programu  wolontariusze  we  współpracy  z  lubelskimi  aktorami  odwiedzali  10
oddziałów szpitalnych, na których, uwzględniając stan zdrowia pacjentów organizowali zajęcia z zakresu bajkoterapii
dla dzieci. W ramach programu pomocy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odbyły się także szpitalne mikołajki,
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Dzień  Dziecka,  spotkanie  świąteczne  połączone  z  jasełkami  oraz  inne  imprezy  okolicznościowe.  Wolontariusze
programu  zorganizowali  m.in.  świąteczną  zbiórkę  upominków  dla  dzieci.  działania  programu  oraz  kiermasz
świąteczny, z którego dochód został przeznaczony na organizację spotkania świątecznego.

Program w schronisku dla nieletnich w Dominowie. Wolontariusze organizowali zajęcia dla nieletnich sprawców
przestępstw  osadzonych  w  schronisku.  Poprzez  proponowane  zajęcia  starali  się  oddziaływać  wychowawczo  na
podopiecznych,  rozwijać  ich  pasje  i  zainteresowania  oraz  wskazywać  akceptowane  społecznie  formy  spędzania
wolnego czasu. W ramach programu odbywały się także spotkania z gośćmi, m.in. podróżnikami, sportowcami, itp.

Działania na rzecz dorosłych:

Program Eleutheria - pomoc osadzonym i opuszczającym zakłady karne. Blisko 30-osobowa grupa wolontariuszy
współpracowała w roku 2013 z Zakładem Karnym w Chełmie i  Opolu Lubelskim oraz z Aresztem Śledczym w
Lublinie.  Ochotnicy  organizowali  m.in.  zajęcia  o  charakterze  kulturalno-oświatowym,  wystawy  prac  więźniów,
spotkania  świąteczne  osadzonych  z  rodzinami.  W  zakładach  karnych  w  Chełmie  i  Opolu  Lubelskim  został
zorganizowany projekt nagrywania bajek czytanych przez więźniów. Realizacja bajek odbyła się we współpracy z
rozgłośnią  radiową -  Radiem eR.  Program ma  na  celu  wsparcie  osób opuszczających  zakłady karne  w zakresie
readaptacji społecznej, poszukiwania pracy czy nawiązania kontaktu z rodziną. 

Program pomocy bezdomnym,  bieżące działania programu zostały wzbogacone poprzez działania zaplanowane w
projekcie „Gorący Patrol- streetworking na rzecz osób bezdomnych” finansowanym ze środków Ministerstwa Pracy
Polityki  Społecznej  w ramach  programu  pod nazwą:  wsparcie  działań  interwencyjnych  oraz  usług  prewencyjno-
osłonowych. W ramach projektu zrealizowano rekrutację  i  szkolenia  streetworkerskie  dla  nowych  wolontariuszy,
biuro porad dla bezdomnych, codzienne patrole wolontariuszy do miejsc przebywania osób bezdomnych, codzienne
wydawanie posiłków w lokalu przy ul. I-go maja 20, cotygodniowe spotkania grupy wsparcia, wyjazdy terapeutyczne,
spotkania  świąteczne.  Wolontariusze zaangażowani  w działania  streetworkerskie  uczestniczyli  w cotygodniowych
spotkaniach szkoleniowo-ewaluacyjnych.. W zakres działań wolontariuszy wchodziła pomoc osobom bezdomnym w
sprawach urzędowych, pomoc żywnościowa, przedmedyczna i rzeczowa. 

Program wolontariatu w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: wolontariusze organizowali
codzienne spotkania o charakterze integracyjnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w Klinice
Psychiatrii. Proponowali m.in. zajęcia plastyczne, manualne, taneczne, umuzykalniające. Animowali pacjentom czas
wolny od terapii poprzez urządzanie wieczorów filmowych, wieczorów gier stolikowych itp. 

W działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych zaangażowanych było łącznie ok. 300 wolontariuszy. W
ramach działania programów wolontariackich przeprowadzone zostały 2 rekrutacje (luty i październik) i cykl
szkoleń dla nowych wolontariuszy.

Działania integracyjne na rzecz cudzoziemców:

„Razem-  model  wolontariatu  na  rzecz  integracji  uchodźców”  projekt  współfinansowany  z  Europejskiego
Funduszu  na  rzecz  Uchodźców.  Termin  realizacji:  01.02.2012-  30-06.2013r.  oraz  01  lipca  2013r-  30.06.2014r.
(projekt dwuletni)
Prowadzenie zajęć dla cudzoziemców w Ośrodkach w Białej Podlaskiej  (Recepcyjny Ośrodek dla Cudzoziemców),
Kolonii  Horbów,  Lublinie.  Bloki  zajęć  objęły naukę  języka  polskiego,  zajęcia  kulturowe,  wyjścia  indywidualne,
spotkania integracyjne,  wydarzenia kulturalne, szkolenia personelu. W ramach projektu zostały zrealizowane dwie
edycje  inicjatywy „Partnerstwo rodzin” zakładającej  wzajemne  poznanie  się  rodzin polskich  i  czeczeńskich  oraz
zawiązała się koalicja na rzecz integracji cudzoziemców, w skład której weszli nauczyciele, pracownicy ośrodków,
MOPS/GOPS, przedstawiciele jednostek samorządu, wolontariusze i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
W  ramach  Programu  Pomocy  Uchodźcom  odbywały  się  także  zajęcia  dla  cudzoziemców  w  Ośrodku  dla
Cudzoziemców w Bezwoli.

2

http://WWW.WOLONTARIAT.ORG.PL/LUBLIN
mailto:lublin@wolontariat.org.pl


STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU
ul. Jezuicka 4, 20-113 LUBLIN

tel.  081/ 534 26 52, fax 081/ 532 45 45   e-mail: lublin@wolontariat.org.pl
www.wolontariat.org.pl/lublin    NIP 946-22-55-265    KRS  0000150225

Termin realizacji: 01.02.2012- 30-06.2013r. oraz 01 lipca 2013r- 30.06.2014r. (projekt dwuletni)

Gwiazdy Czeczenii dla Lublina - zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Lublin
W  ramach  zadania  zrealizowano  zajęcia  zespołu  kultury  czeczeńskiej,  warsztaty  dla  zespołu,  występy  dla
mieszkańców Lublina w inicjatywach organizowanych w ramach projektu „Wielokulturowy Lublin” (maj), podczas
zajęć  z  edukacji  międzykulturowej  na  terenie  szkół  Lublina,  podczas  Dnia  Uchodźcy  (czerwiec)  oraz  Gali
Wolontariatu (grudzień). Próby zespołu odbywały się raz w tygodniu.
Termin realizacji: 20.03.2012r.- 31.12.2013r.

„Razem i blisko siebie- działania integracyjne na rzecz uchodźców”  zadanie współfinansowane przez Lubelski
Urząd  Wojewódzki.  W  ramach  projektu  odbyły  się  zajęcia  wyrównujące  szanse  edukacyjne  dzieci  uchodźców,
korepetycje, wyjścia kulturalne i sportowe, zajęcia z edukacji międzykulturowej w szkołach, mające na celu wzajemne
poznanie się dzieci polskich i cudzoziemskich, Mikołajki, wyjazd integracyjny.  W ramach projektu funkcjonowało
także  biuro pomocy cudzoziemcom.
Termin realizacji: 01.08.2013r.- 31.12.2013r

„Omnes Gentes- integracja na Lubelszczyźnie”  projekt finansowany w ramach Europejskiego Funduszu na
rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich został zainaugurowany w maju 2013r. i zakończy się w maju 2014r.
Projekt zakłada prowadzenie międzynarodowej grupy wolontariuszy OMNES GENTES, zajęcia z języka polskiego
dla cudzoziemców, wyjazdy integracyjne, prowadzenie zajęć z edukacji międzykulturowej w szkołach. Działania mają
na  celu  integrację  cudzoziemców-  obywateli  państw  trzecich  ze  społeczeństwem  polskim  oraz  informowanie
społeczeństwa polskiego o krajach pochodzenia, kulturze i tradycji cudzoziemców.
Termin realizacji: 01.05.2013r. – 30.05.2014r.

Inne działania: 

Program „Równać Szanse 2013” -  Centrum Wolontariatu jest regionalnym partnerem Programu „Równać
Szanse  –  Małe  Granty  Regionalne” Polsko-Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  i  Polskiej  Fundacji  Dzieci  i
Młodzieży.  Prowadziliśmy procedurę badania i wyboru wniosków w ramach konkursu.. W siedzibie stowarzyszenia
były udzielane konsultacje dotyczące aplikowania w konkursie.

Grupa Medialna: W 2013r. działanie kontynuowała grupa medialna, którą tworzą wolontariusze, głównie studenci
dziennikarstwa. Zadaniem grupy jest obsługa medialna podejmowanych przez Stowarzyszenie działań i projektów.
Wolontariusze  podczas  uczestnictwa  w  spotkaniach  grupy  szlifują  umiejętności  dziennikarskie,  uczą  się  także
odpowiedzialnego wykonywania zawodu. Ich materiały są publikowane w serwisie internetowym organizacji oraz na
antenie radiowej. Grupa medialna prowadzona jest we współpracy z Radiem eR 87,9 FM.

Grupa  Solidarności  Globalnej: to  grupa  wolontariuszy  działająca  od  2012r.  Jej  zadaniem  jest  prowadzenie
działalności  edukacyjnej  i  informacyjnej  w zakresie  potrzeb  krajów słabiej  rozwiniętych,  a  także  podejmowanie
działań pomocowych, we współpracy z różnymi podmiotami na świecie. Zadaniem grupy jest także przygotowanie
wolontariuszy do wyjazdów zagranicznych i staży misyjnych. W 2013r. wolontariusze zorganizowali między innymi
zbiórkę  środków  na  budowę  studni  w  miejscowości  Ekibastus  w  Kazachstanie.  Wolontariusze  przeszli  także
dwudniowe szkolenie tematyczne.

Działalność szkoleniowa:

Szkolenia dla wolontariuszy
Szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej 
Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Szkolenie dla nauczycieli - opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariuszy 
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Działalność kulturalna:

Gala Wolontariatu  odbyła  się  4  grudnia  2013 r.  w Sali  widowiskowej  Teatru im.  H.  Ch.  Andersena.  Podczas
widowiska  zaprezentowane  zostały  najciekawsze  formy  i  pomysły  zaangażowania  wolontariuszy.  Został  także
rozstrzygnięty  konkurs  Barwy  Wolontariatu  i  wyłoniony  Wolontariusz  Roku  Lubelszczyzny  –  Joanna  Skałba
pracująca na rzecz uchodźców oraz s. Anafrida Biro z międzynarodowej Grupy Wolontariuszy OMNES GENTES. W
prawie 3–godzinnej Gali, która była podziękowaniem dla wolontariuszy za ich zaangażowanie wzięło udział ok. 200
osób. Galę uświetniły występy zespołu Gwiazdy Czeczenii. Reżyserem widowiska był Łukasz Szymanek
Zadanie współfinansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Prowadzenie Zespołu Kultury Czeczeńskiej „Gwiazdy Czeczenii”-  wolontariusze prowadzili zespół taneczny w
którym występowały dziewczynki w wieku od 7 do 14 lat.  Dzieci prezentowały swoją kulturę, narodowe tańce i
stroje.  Wystąpiły  m.in.  podczas  Festiwalu  Wielokulturowy  Lublin,  w  koncercie  Nuty  Narodów,  podczas  Dnia
Uchodźcy, podczas Nocy Kultury oraz podczas różnorodnych imprez integracyjnych.
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