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Zarząd  
Wiesław Antosz – przewodniczący, 9 Maja 27 a/15. 66 – 400 Gorzów Wlkp. 
Ewa Niedzielska – skarbnik, ul. Nowa 9/32  66 – 400 Gorzów Wlkp.
Monika Mielec – sekretarz , Sikorskiego 83/5, 66 – 400 Gorzów Wlkp. 

Celem Stowarzyszenia   jest:

1) popularyzacja  idei  wolontariatu  

2) inicjowanie i koordynowanie   szkoleń  służących rozwojowi  wolontariatu 

3)prowadzenie  bazy  danych wolontariuszy i  poszukiwanie  miejsc pracy  dla wolontariuszy 

4)pomoc osobom  niepełnosprawnym  poprzez  tworzenie warunków  dla  ich rehabilitacji
społecznej i zawodowej  

5)pomoc osobom starszym poprzez tworzenie warunków  do godnego życia

6)prowadzenie  działalności  edukacyjnej,  szkoleniowej  mającej   pomagać  w  tworzeniu
warunków  do  udzielania pomocy ludziom będącym w potrzebie

7)prowadzenie  działalności edukacyjnej  wśród  dzieci i młodzieży 

8)  promowanie  udziału  organizacji  pozarządowych  w  budowie  społeczeństwa
obywatelskiego,

9) realizacja doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy 

10) organizacja i prowadzenie szkoleń dających kompetencje ogólne i zawodowe 

11) realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się  zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii
Europejskiej aktami i przepisami prawnymi
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12)  pomoc  osobom z  zaburzeniami  psychicznymi  poprzez  stworzenie  warunków  dla  ich
rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej,  w  szczególności  w  formie  prowadzenia
Środowiskowych Domów Samopomocy

13) pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie warunków do mieszkania, w tym
prowadzenie mieszkań chronionych 

14) działania w zakresie opieki nad obiektami kultury

Wyodrębniona zostaje  działalność odpłatna pożytku publicznego w następującym zakresie: 

15 ) działania  promocyjne  i wytwórcze w zakresie  rękodzieła wspierające  rehabilitację
osób niepełnosprawnych 
16) działania związane z organizacją aktywnej rehabilitacji i turystyki
17) działania wspomagające rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości 
18) działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie   realizuje swoje cele, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, poprzez:
1)  gromadzenie  opracowań,  dokumentów   i  danych   związanych    z  tworzeniem   i
działalnością  wolontariatu 
2) organizowanie zebrań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów,
3) wydawanie biuletynów i publikacji
4) współpracę ze stowarzyszeniami w Polsce i za granicą,
5) popularyzację   szkoleń  i   działań edukacyjnych  wśród członków stowarzyszenia,
6) tworzenie, programowanie i działalność zespołów studyjnych,
7) podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami statutowymi 
8)  prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla celów
służących   zadaniom Stowarzyszenia  - po wcześniejszej rejestracji 
9) realizacja doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy 
10) organizacja i prowadzenie szkoleń dających kompetencje ogólne i zawodowe 
11) prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy 
12) prowadzenie mieszkań chronionych 

Sprawy formalne  

Przygotowano sprawozdanie z działalności za rok 2015 do Ministerstwa oraz umieszczono
sprawozdanie w Internecie.. 
Złożono  sprawozdanie   do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  z  działalności   Agencji  Pracy
Rozliczono  realizację  zadania  Prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w
Gorzowie. 
Rozliczono realizację projektu Prowadzenie Mieszkań Chronionych w Gorzowie. 
 Realizowane  jest  porozumienie   z  Zespołem  Szkół  Gastronomicznych  w  Gorzowie  na
prowadzenie   kawiarni  w centrum Gorzowa oraz  punktu  informacyjnego  w zabytkowym
tramwaju. 
Podpisano  umowę  na  dzierżawę  cmentarza  żydowskiego  w  Gorzowie;  tym  samym
stowarzyszenie  formalnie   opiekuje  się  zabytkowym  obiektem,  przez  co  tworzy  realne
miejsce  do aktywności  niepełnosprawnych podopiecznych. 



Realizowany  jest  wolontariat  osób  niepełnosprawnych  –  pomoc  osobom  starszym  i
niepełnosprawnym w domach, współpraca w tym zakresie z Gorzowskim Centrum Pomocy
Rodzinie. Wartość pracy wolontariuszy przekroczyła kwotę 80 tys. zł. 
Zgłoszono   zbiórkę  publiczną    na  budowę  domu  dla  osób  z  niepełnosprawnością
intelektualna i psychiczną oraz na aktywizację osób niepełnosprawnych. Z realizacji zbiórek
złożono sprawozdania .  Przekazano środki  z podatku 1 % dla wskazanych przez darczyńców
osób. 

Za  rok  2015  w  stowarzyszeniu   przeprowadzono  kontrolę  w  zakresie  realizacji  zadania
prowadzenie mieszkań  chronionych, jak też  zadania  prowadzenie środowiskowych domów
samopomocy. Kontrole były prowadzone przez Wydział  Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Gorzowa oraz Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Nie wykazano
uchybień   finansowych w realizacji  projektów. Wskazane przez kontrolujących  procedury
dotyczące  zasad osiągania  rezultatów projektu i  celów ze względu na rodzaj  uczestników
zostały wprowadzone do polityki Stowarzyszenia.  Rozpoczęta została kontrola przez ZUS,
kontrola  została  przerwana z  powodu choroby pracownika   przeprowadzającego kontrolę.
Sprawy finansowe są prowadzone przez biuro rachunkowe – pełna księgowość, każdy projekt
jest księgowany na osobnych kontach, dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej
i papierowej.    Na bieżąco składane są dokumenty do Urzędu Skarbowego, Stowarzyszenie
nie  ma  zaległości  ani  wobec  Urzędu  Skarbowego,  ani  ZUS,  realizowane  projekty  są
rozliczane na bieżąco, a system sprawdzania i weryfikacji projektów jest bardzo precyzyjny i
dokładny.   

 Czym się zajmujemy , opis głównych pól działalności 

Stowarzyszenie Wolontariat Gorzowski  jest organizacją pożytku publicznego działającą od
2003  roku.  W  swoich   działaniach   stowarzyszenie  stara  się  identyfikować  problemy
społeczne i  szukać form ich trwałego rozwiązywania. Wolontariat jako forma pomagania jest
skierowany  głównie  do  osób  niepełnosprawnych  i  starszych  pozostających  w  domach.
Wolontariuszami  są zazwyczaj  uczniowie  szkół  średnich,  a  także  osoby niepełnosprawne,
uczestnicy  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  Środowiskowych  Domów   Samopomocy.
Wolontariat  osób  niepełnosprawnych  jest  pewnym  novum,   a  podejmowany  jest  w  celu
tworzenia  warunków  do  rzeczywistego  działania,  przełamywania  barier  społecznych,
pokazywania możliwości różnych form aktywności  samym niepełnosprawnym,  jak  również
społeczeństwu. Podstawowym problemem dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i
psychicznie  jest  brak  samodzielności  i  realnej  perspektywy  życia.  Poprzez  działania
projektowe, wolontariat, konkretne działanie  stowarzyszenie stara się  pomagać  włączać się
w  aktywne  uczestnictwo.    Jest  to  szalenie  ważne   z  uwagi  na   istniejące  stereotypy
pokazujące  niepełnosprawnych  jako  niezaradnych,  pokrzywdzonych  i  niechętnych  do
działania , którym społeczeństwo ma zapewnić opiekę i zabezpieczenie rentowe.  Jeżeli osoba
niepełnosprawna  przyzwyczajona  do tego,  że dotychczas  jej  coś się należało  i  jej  trzeba
pomagać -  sama zaczyna pomagać, to w sposób zasadniczy zmienia się jej sposób widzenia
świata  i  tworzą  się  warunki  do  wprowadzania  autentycznych  zmian  społecznych.  Nasi
podopieczni,  także  członkowie  stowarzyszenia  to  osoby  głównie  z  niepełnosprawnością
intelektualną i psychiczną. W projektach pracują także osoby niepełnosprawne. Trudniej jest
osiągać cele, ale nam się udaje.    Dla tych ludzi organizujemy działania mające pomóc im w
życiu.    Realizujemy  rehabilitację    naturalną   -  wyjazdy  w  góry  i  skałki  dla  osób
niepełnosprawnych. Opiekujemy się cmentarzem żydowskim w Gorzowie.  Współpracujemy
z przedszkolami przygotowując pomoce dydaktyczne czy dyplomy, przygotowujemy gadżety



–  drewniane  zabawki  dla  małych  pacjentów.   Staramy  się  rozwijać  działania  poprzez
współpracę ze Spółdzielnią Socjalną.   Chcemy w ten sposób tworzyć miejsca do pracy w
bezpiecznym i przyjaznym środowisku. 
Stowarzyszenie  prowadzi Środowiskowe Domy Samopomocy typ A i B w Gorzowie – jest to
zadanie  konkursowe  zlecane  przez  Miasto  Gorzów.  Doprowadziliśmy  te  placówki  do
wymaganych  standardów  funkcjonowania.  Prowadzimy  mieszkania  chronione,  w  których
niepełnosprawni  starają  się  zdobywać  umiejętności  samodzielnego  życia  –  wsparciem
objętych jest tu 10 osób. 

Realizowane projekty  

Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

 Po konkursie  ponownie od 1 października 2014 

Zadania zlecone przez Miasto Gorzów. Prowadzone są 2 domy-  przy ul.  Armii  Polskiej  i
Złotego Smoka  w Gorzowie. Oferta dla 66 osób niepełnosprawnych.  Spełnione standardy.
Poszerzono ofertę  dla kolejnych osób, zwiększono zatrudnienie, wyposażono i dostosowano
pomieszczenia  dla osób niepełnosprawnych. 

Mieszkanie chronione    
Konkurs  
Chcemy  umożliwić   osobom   niepełnosprawnym  możliwość    sprawdzenia  własnych
możliwości samodzielnego życia. Jest uruchomione wsparcie, ale nie opieka. Nie ma kontroli,
jest przygotowywany harmonogram dnia i tygodnia. Niepełnosprawni pracują i sami uczą się
podejmować  decyzje  oraz  żyć  w  grupie.  Jest  to  element   przygotowywanego  projektu  z
zastosowaniem  modelu  coachingu  jako  wsparcia  całego  życia  osób  niepełnosprawnych  .
Projekt realizowany dzięki pomocy Fundacji Złota  Jesień. Prowadzone są trzy mieszkania
chronione dla 10 osób. Mieszkania są wpisane do rejestru wojewody. 

Opieka nad  cmentarzem żydowskim w Gorzowie 
Od czerwca 2009

Celem jest utrzymanie porządku, zbieranie butelek i śmieci, grabienie liści, koszenie trawy,
pokazywanie innym, że cmentarz to jest miejsce refleksji a nie urządzania  pijackich spotkań
czy umieszczania obrażających innych napisów. 

Prowadzenie kawiarni  w Gorzowie 

Jest  to  miejsce    autentycznego  treningu  i  uczenia  się  kultury  pracy  przez  osoby
niepełnosprawne. Kawiarnia jest działającą  placówką. Prowadzona jest na zasadzie non profit
wspólnie  z uczniami gorzowskiego Gastronomika. Treningu pracy uczy się tutaj kilkanaście
osób niepełnosprawnych. 



Prowadzenie   tramwaju – punktu informacyjnego  w Gorzowie  

Tramwaj  jest  punktem kierującym w stronę kawiarni – tu można wypić kawę, zjeść deser
czy ciasto; ale również miejscem prezentacji tego wszystkiego, co jest tworzone w Gorzowie
lub okolicy. Twórczość  w takim rozumieniu ma szerokie znaczenie – od  dzieł artystycznych,
plastycznych,  muzycznych,  przez   spektakle  teatralne,  koncerty,   wydarzenia  sportowe,
koncepcje  architektoniczne, plany rozwoju miasta do biżuterii użytkowej, odzieży, wyrobów
przemysłowych.  Jest  to darmowa promocja tego, co jest tworzone w Gorzowie oraz miejsc,
w których z twórczością można się spotkać. 
Przy tramwaju odbywają  się cykliczne wystawy plenerowe, można tu było zobaczyć, jak się
tworzy  dzieła  użytkowe  czy  artystyczne,  zamówić  coś  dla  siebie,  nauczyć  się  czegoś,
porozmawiać z twórcą. 
Koncepcja  prowadzenia tramwaju i kawiarni zbudowana jest na współpracy Zespołu  Szkół
Gastronomicznych  i  Stowarzyszenia  Wolontariat  Gorzowski.  Dzięki  temu  ma  charakter
edukacyjny  i  praktyczny.  Stwarza  warunki  do  uczenia  się  i  sprawdzania  umiejętności  w
realnych  warunkach,  w  przestrzeni  miasta.  Takie  działania  przyczyniają  się  do  budowy
kapitału społecznego, co  jest niezwykle istotne w kontekście rozwoju miasta. Chcemy, aby
stało  się  to  szansą   na  współpracę   innych  organizacji  pozarządowych  i  instytucji
edukacyjnych. 

Wolontariat  osób niepełnosprawnych – wsparcie  osób potrzebujących pomocy 

Przygotowywana jest koncepcja   kompleksowej  współpracy z Miastem. Chodzi o wspieranie
osób starszych w ich środowisku życia.   
-  organizujemy  pomoc  dla  osób  niepełnosprawnych  w  domach i  instytucjach.
Współpracujemy  z SDS  i Warsztatami Terapii Zajęciowej.   Niemal codziennie kilkunastu
wolontariuszy   pomaga  różnym osobom.    Wolontariusze  są zatrudniani zgodnie z ustawą o
wolontariacie .   
- prowadzimy i organizujemy szkolenia dla wolontariuszy 
- włączamy się w imprezy istotne dla miasta. 

-  przedstawiciele  Stowarzyszenia  organizowali   seminaria  i  konferencje,  brali  udział  w
szkoleniach na temat  funduszy europejskich  

Informacje dotyczące  kategorii poszczególnych wydatków  

Działalność  gospodarcza
 Stowarzyszenie  w  roku  2015    nie  prowadziło  działalności    gospodarczej , co jest
zgodne  ze  statutem  
Przychody z działalności  gospodarczej
Procentowy  stosunek    przychodu   osiągniętego     z  działalności     gospodarczej   do
przychodu   osiągniętego    z  pozostałych  źródeł   -  0 %

Przychody z  budżetu   państwa  i samorządu 
 Stowarzyszenie  realizowało zadania zlecone  finansowane ze środków   samorządu – Miasto
Gorzów Wlkp. oraz   Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 



Razem  w tej kategorii przychód Stowarzyszenia  866 790,00  zł   

Zatrudnienie  w Stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na umowę o pracę – 13 osób.  
W  realizowanych  przez  Stowarzyszenie  projektach  zatrudniono  wykonawców  na  umowy
zlecenia lub umowy o dzieło – 7 osób .  Wszystkie osoby zatrudnione podpisywały umowę
oraz  wystawiały  rachunki  za  wykonaną  pracę.  Od  wszystkich  osób  zatrudnionych  były
odprowadzane  podatki  oraz  składki  na  ZUS.     Stowarzyszenie  organizuje  pracę  dla
wolontariuszy . 
W  samym Stowarzyszeniu wszystkie  funkcje  są pełnione  społecznie
Stowarzyszenie  nie  zatrudnia  osób    wyłącznie  w  działalności  gospodarczej 

Nagrody, premie, inne  świadczenia  wypłacone  w  Stowarzyszeniu -  1253,99  PLN
Wysokość    przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  wypłacanego  w Stowarzyszeniu -
2862 PLN 
Wynagrodzenie  członków  Zarządu  -  w związku z realizowanymi zadaniami    1096  PLN 
Wynagrodzenie  dla  osób   kierujących  działalnością  gospodarczą    -  0  PLN

Pożyczki  udzielone  przez Stowarzyszenie   -   0 PLN 
Lokaty  bankowe       - nie posiada
Wartość  nabytych  obligacji   przez Stowarzyszenie  -  0  PLN
Wielkość  objętych     udziałów  w  spółkach      prawa   handlowego   -  0  PLN 
Wielkość  nabytych  akcji  -  0  PLN
Wskazanie  spółek  prawa  handlowego, w  których nabyto  akcje    - nie  dotyczy  

Informacja  o  wysokości   kwot    przekazanych   na realizację     celów  statutowych
Stowarzyszenia  
W  roku  2015 

 Z dotacji państwowych i samorządowych 866 790,00
 Z dotacji prywatnych 
 Ze składek i darowizn osób prywatnych 22519,89
 Z działalności statutowej 1421,89
 Inne przychody organizacji 5680,88
przychody 1% podatku  11419,30 zł
 - 11154,10 – rozdysponowano 
Zostało  -265,20

Działalność  zlecana Stowarzyszeniu przez    podmioty  państwowe  
Usługi   -    nie  dotyczy 
Państwowe  zadania  zlecone    -       prowadzenie SDS i mieszkań chronionych 

Zamówienia  publiczne   -  nie  dotyczy 
Działalność    zlecona Stowarzyszeniu  przez  podmioty  samorządowe    - 



 
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie  812 590 zł
Prowadzenie mieszkań chronionych  54 200 zł 

Darowizny rzeczowe 
 -  sofa, kanapa przekazana przez stowarzyszenie  rodzinie  z Gorzowa z ul. Kosynierów 
 
Przychody   uzyskane     z  odpłatnych    świadczeń  realizowanych  w ramach      celów
statutowych Stowarzyszenia  z  uwzględnieniem    kosztów     tych świadczeń      -  1350,38
PLN

Nieruchomości
Stowarzyszenie   nie   nabyło   w   roku   2015    żadnych  nieruchomości.  Stowarzyszenie
korzysta   z  pomieszczeń   biurowych   przy  ul.    Walczaka  42  w  Gorzowie,   tutaj   są
gromadzone dokumenty. 

Gorzów Wlkp. 10.03.2016
Zarząd Stowarzyszenia  
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