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Pomagając jednej osobie nie zmienisz świata,

ale sprawisz, że świat zmieni się dla tej jednej osoby
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Zamiast wstępu

Z kart naszej historii...

Optymizm jest stylem życia, który daje nieograniczone możliwości. Daje energię,
siłę i chęci. Czasami jeden mały krok zmienia wiele i nigdy tak naprawdę nie wiesz, jaki

Historia wolontariatu we Włodawie sięga 2003 roku, kiedy przy II Liceum
Ogólnokształcącym im. A.F. Modrzewskiego powstało Szkolne Koło Wolontariatu,

będzie następny. Nigdy się nie dowiesz, jeśli nie spróbujesz.

którego inicjatorką i opiekunem jest Pani Agnieszka Czuj.

Każdy może być wolontariuszem, ale nie każdy ma odwagę, żeby zrobić
pierwszy krok, żeby pokazać siebie, dać trochę (tak cennego) swojego czasu drugiemu

Od kwietnia 2007 roku podjęte zostały starania o powołanie Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu we Włodawie. Panie: Agnieszka Czuj, Krystyna Kończal, Dorota

człowiekowi. Wolontariat daje więcej możliwości, otwiera wiele drzwi, o istnieniu

Torbicz, Agnieszka Bajuk i Anna Pająk przystąpiły do wypełniania wszelkich formalności

których nawet nie wiedzieliśmy.

związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

Wolontariat jest też w pewnym sensie barierą do pokonania. Jednak, kiedy już
się zdecydujemy zostać wolontariuszem i odkryjemy, co się w nim zawiera, będziemy

Już w maju 2007 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków
Założycieli Stowarzyszenia. Na spotkaniu zatwierdzono Statut i wybrano władze

chcieli nadal brać udział w różnych akcjach, w różnych działaniach.

Stowarzyszenia. W lipcu tego samego roku Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we

Nieważne jest to, ile masz lat, jakiej jesteś płci czy to, jakie masz wykształcenie.
Ważne jest to, co chcesz robić, żeby życie było piękniejsze. Do wolontariatu nie potrzeba
mieć doświadczenia w zawodzie – potrzebny jest człowiek i jego chęci. Nie musisz się

Włodawie otrzymało pomieszczenie biurowe w budynku Urzędu Miejskiego. Od tej
pory rozpoczęło działalność Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej.
We wrześniu Stowarzyszenie zostało pomyślnie zarejestrowane w KRS pod

wstydzić, że czegoś nie potrafisz. Tutaj docenimy to, z czym przychodzisz. Czasami
zaczyna się od słowa chcę, a kończy na wspaniałej i długofalowej satysfakcji.

nr 0000288357 i tym samym uzyskało moc prawną.

Dzięki wolontariatowi możesz odkryć siebie, sprawdzić swoje możliwości.
Praca nad sobą, nad swoimi słabościami nie musi być nauką z książek.

Stowarzyszenia. Popularyzacja Stowarzyszenia w lokalnym środowisku od razu
zaowocowała podpisaniem szeregu porozumień z wieloma instytucjami, placówkami

Ty pomagasz innym, a tak naprawdę pomagasz sobie.

i organizacjami, które współpracują ze Stowarzyszeniem.

W zamian dostajesz doświadczenie, uznanie, szacunek innych i wsparcie
w rzeczywistym świecie, tak po prostu. Poznasz swoje mocne i słabe strony.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie jest członkiem
Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu, Sieci Organizacji Pozarządowych Polski

Pamiętaj – to nie jest obowiązek. My dajemy Ci wachlarz możliwości i to od Ciebie

WschodniejFundacji OIC Poland i Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego

zależy, czy z niego skorzystasz. Próbujesz i podoba Ci się – zostajesz, nie dopowiada

W tym samym czasie przystąpiono do akcji informującej i promującej działalność

Ośrodka Samopomocy.

Ci taka działalność – szukasz czegoś innego.
Nie wiesz, jak wykorzystać swój wolny czas?
Może chciałbyś zrobić coś więcej niż Twoi znajomi?
Bądź o jeden krok do przodu. Pewność siebie jest zawsze w cenie.
Wolontariat buduje!
Maria Król
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Programy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie

B. Wolontariat Nauczycielski
W takiej formie jak we Włodawie, nie jest w naszym kraju popularny. Ta forma
pracy z uczniami została zainicjowana jeszcze przed powstaniem Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu. Grupa Nauczycieli Wolontariuszy z Punktu Bezpłatnych

Wolontariat
Nauczycielski
Biuro
Pośrednictwa Pracy
Wolontarystycznej

Wolontariat
Akcyjny

Młodzieżowy
Wolontariat
Szkolny

Wolontariat
w NGO

Wolontariat
Hospicyjny

Korepetycji przy parafii św. Ludwika we Włodawie systematycznie pomagała uczniom
włodawskich szkół w nauce z różnych przedmiotów. Inicjatorką pomysłu była Halina
Pytko, która koordynowała działania nauczycieli przez okres 5 lat. W 2009r. na Gali
„Barwy Wolontariatu” w Lublinie Pani Halina Pytko wraz z grupą nauczycieli z Punktu
Bezpłatnych Korepetycji przy Parafii św. Ludwika otrzymała wyróżnienie w kategorii:
edukacja. Od początku bezpłatnych korepetycji udzielały Panie Izabela Kozłowska,
Wanda Karpiuk, Halina Ignatowicz i Elżbieta Szczerba.
Przez następne 3 lata poszukiwaniem zainteresowanych współpracą nauczycieli

A. Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej
Jest ośrodkiem, który promuje i organizuje działalność wolontarystyczną.
Główne zadania biura:

zajmowała się Pani Jolanta Potapczuk.
Aktualnie koordynatorem programu Wolontariat Nauczycielski jest Pani Iwona
Korzeniewska.

●● prowadzenie stałej rekrutacji wolontariuszy i organizacji,
●● poszukiwanie odpowiednich dla indywidualnych możliwości i predyspozycji
miejsc pracy wolontarystycznej,
●● przeszkolenie w zakresie pracy wolontarystycznej,

Włodawscy Nauczyciele Wolontariusze zapraszają wszystkich uczniów, którzy mają nawet najmniejsze
problemy z nauką, do sal w dawnej plebanii przy Parafii św. Ludwika, ul. 11-Listopada 4. Informacja
o planie zajęć z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie www.wolontariat.wlodawa.eu,
na tablicach ogłoszeń we wszystkich szkołach oraz u pedagogów szkolnych. Pani Koordynator
zatroszczy się o dogodne godziny nauki dla nauczyciela i ucznia.

●● kierowanie wolontariuszy do organizacji,
●● koordynowanie pracy wolontariuszy przy otwartych imprezach kulturalnych
organizowanych w środowisku,
●● sprawowanie nad wolontariuszami opieki podczas wykonywania przez nich
świadczeń wolontarystycznych,
●● prowadzanie na bieżąco monitoringu współpracy pomiędzy BPPW a instytucjami
korzystającymi z jego usług,
●● prowadzenie baz danych przeszkolonych wolontariuszy oraz organizacji
i placówek,
●● promocja działań i idei wolontariatu.
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C. Młodzieżowy Wolontariat Szkolny
Szkolne Kluby Wolontariusza to grupy młodych, aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc
potrzebującym, włączają się w rozwiązywanie lokalnych problemów. We wszystkich
włodawskich szkołach działają Szkolne Kluby Wolontariusza oraz Szkolne Koło Caritas.
Członkami klubów zostają nie tylko uczniowie danej szkoły, ale i kadra pedagogiczna.
Mogą być nimi również absolwenci szkoły i rodzice jako osoby wspierające działalność
młodzieży. Każdy, kto ma chęć zostać wolontariuszem, ma możliwość zgłoszenia się
do szkolnego koordynatora wolontariatu.
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Młodzież skupiona w Szkolnych Klubach Wolontariusza i Szkolnym Kole Caritas we

posiłkiem, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, w ramach których wolontariusze

Włodawie podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:

przygotowują i rozdają dary potrzebującym rodzinom;

●● społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska. Uczniowie ze
starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce,
wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki książek dla potrzebujących
rówieśników;
●● środowiska lokalnego - ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym,
niepełnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci,
prowadzą zajęcia informatyczne.

●● współpraca z Fundacją Arka;
●● pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych dzieciom z rodzin zastępczych oraz
objętych opieką PCPR, GOPS, PP-P, MOPS;
●● pomoc w terapii dzieci autystycznych.
W 2005 r. na Gali „Barwy Wolontariatu” w Lublinie trzy wolontariuszki ze Szkolnego
Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum otrzymały
wyróżnienie w kategorii: edukacja, sport, kultura.

Wybrane akcje i działania szkolnych wolontariuszy:
●● akcja Nakrętka – zbieranie plastikowych nakrętek, dzięki którym kupowany jest
sprzęt rehabilitacyjny;
●● wykonywanie prac plastycznych sprzedawanych na kiermaszach świątecznych.
Otrzymane ze sprzedaży prac środki pieniężne przekazywane są włodawskiemu

Wolontariat szkolny nie byłby możliwy, gdyby nie Koordynatorzy, którym idea wolontariatu jest
szczególnie bliska. Panie Koordynatorki: Agnieszka Czuj, Dorota Kieloch, Ewelina KomaszewskaKrywicka, Bożena Nilipiuk, Marta Olszewska, Agnieszka Pawluk, Elżbieta Radczuk, Renata Sidoruk,
Agnieszka Staniak, Teresa Szczygielska zasługują na najwyższe wyrazy wdzięczności i serdeczne
podziękowania.

hospicjum oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Lepsze
jutro;
●● akcja Wszyscy dzieciom czytają – akcja czytania bajek młodszym wychowankom
SOSW im. ks. J. Twardowskiego we Włodawie. Czytają starsi koledzy i nauczyciele;
●● akcje charytatywne na rzecz rodzin potrzebujących, domów dziecka, szpitalnego
oddziału dziecięcego, kwestowanie na meczach i koncertach charytatywnych,
a także zbiórka dla potrzebujących pomocy w nagłych zdarzeniach losowych;

D. Wolontariat Akcyjny
Inaczej nazywany krótkoterminowym, to taki, gdzie wolontariusze zatrudniani są do
pomocy przy jednorazowej akcji, kwestach, festynach, wycieczkach i przy różnego
rodzaju imprezach okolicznościowych. We Włodawie zawsze znajdują się duże grupy
ludzi chętnych do pomocy, a okazji nie brakuje. Wolontariusze pomagają przy akcjach

●● zbiórka darów i odwiedziny dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

obejmujących swoim zasięgiem całą Polskę, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

KAMYK w Dzień św. Mikołaja, a w Dzień Chorego odwiedziny w hospicjum;

czy Szlachetna Paczka. Angażują się również w działania na rzecz społeczności lokalnej,
jak np. pomoc przy organizacji Festiwalu Trzech Kultur, zbiórki na meczach i koncertach

●● zbiórka karmy dla zwierząt w schroniskach;
●● porządkowanie zabytkowych grobów na cmentarzu w ramach współpracy ze
stowarzyszeniem RENOVABIS;
●● udział w akcjach: Złotówka na gwiazdkę, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,

charytatywnych dla potrzebujących oraz akcji Aktywne Podwórko.
Osobami, które koordynują różne akcje w naszym lokalnym środowisku, są niestrudzeni:
Bogusława i Krzysztof Górscy – nagrodzeni na Gali „Barwy Wolontariatu” w Lublinie
tytułem Wolontariusz Roku 2012 Lubelszczyzny oraz Elżbieta Bartosiak i Piotr Misiura.

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Tak, pomagam, Szlachetna Paczka, Podziel się
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E. Wolontariat Hospicyjny

●● Porady z zakresu mediacji jako metody rozwiązywania spraw spornych w NGO;

To pomoc w bezpośredniej opiece nad osobami chorymi, w pielęgnacji, podawaniu
posiłków. Najpiękniejsze jednak, co możemy ofiarować to towarzystwo i zwyczajna

●● Spotkania konsultacyjne organizacji pozarządowych;

rozmowa. Te działania wydawać się mogą banalne, a są bardzo istotne i niezwykle
potrzebne.
Aby zostać wolontariuszem w hospicjum, należy być pełnoletnim i odbyć specjalistyczne
szkolenie, podczas którego nabywa się umiejętności niezbędnych w opiece nad
pacjentem, rozmową z chorym i jego rodziną.
Pomoc dla hospicjum to nie tylko bezpośrednia opieka nad chorym. Można też
współpracować z Włodawskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych HOSPICJUM,
biorąc czynny udział w akcjach Pola Nadziei i Hospicjum to też życie, uczestniczyć
w Żonkilowych Marszach Nadziei oraz kwestach i kiermaszach na rzecz Hospicjum
we Włodawie.

●● Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych NGO miasta i powiatu włodawskiego;
●● Wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji oraz ogłoszeń o projektach
i konkursach dla organizacji pozarządowych, w tym konkursach z pożytku
publicznego;
●● Prowadzenie przez portal społecznościowy panelu informacyjnego o działalności
Centrum oraz działaniach lokalnych organizacji pozarządowych;
●● Udostępnienie organizacjom pozarządowym w razie potrzeby sali do organizowania
spotkań, np. zebrania zarządu, walne zgromadzenia, spotkania z wolontariuszami.

F. Wolontariat w NGO1
Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę
organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek, jaki
wkładają ochotnicy w tego typu działalność, przynosi korzyści zarówno organizacjom
pozarządowym jak i samym wolontariuszom. Wolontariat jest dobrym pomysłem na
spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia
doświadczenia zawodowego. Dla wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych
powiatu włodawskiego Stowarzyszenie kontynuuje zadanie współfinansowane przez
Gminę Miejską Włodawa i Powiat Włodawski.
W ramach zadania Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych ( WCI i WOP ) proponujemy m.in.:
●● Doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym
porady jak prawidłowo korzystać z usług wolontariuszy w organizacji;
●● Doradztwo księgowe w zakresie potrzeb zgłaszanych przez organizacje
pozarządowe;
●● Doradztwo prawne w zakresie potrzeb zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
●● Porady psychologa dla członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych;
1 NGO – (ang. non-government organization) organizacja pozarządowa
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O zrealizowanych projektach słów kilka…
Od początku działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie zostało
zrealizowanych wiele projektów, m.in.:
Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Pięć mitów o wolontariacie
Wielu z nas boi się zostać wolontariuszem. Strach jest zjawiskiem normalnym, ale
niekiedy, często z niewiedzy lub z powodu błędnego wyobrażeniu o pewnych sprawach
blokuje nas i nasze działania. Tak samo jest z zaangażowaniem się w wolontariat.
Bywa tak, że ludzie czują w sobie chęć do pomocy i pracy wolontarystycznej,
ale przez błędne informacje nie podejmują próby włączenia się w działania.
Niezwykle trafnie z częścią mitów krążących wokół wolontariatu rozprawił
się Dariusz Pietrowski. To osoba wyjątkowa dla polskiego wolontariatu, gdyż jest

w partnerstwie z Fundacją OIC Poland z Lublina.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania sektora NGO na terenie powiatu
włodawskiego. W Centrum organizowane były dyżury doradców z zakresu prawa
i finansów. Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych było
miejscem spotkań członków lokalnych NGO, punktem organizowania imprez, cyklicznych
„Dni otwartych drzwi” , spotkań z udziałem postaci z otoczenia III sektora i lokalnych
liderów. W ramach projektu zorganizowano także wizyty studyjne do Jarosławia,
Bałtowa, Krakowa i Kluczy oraz do organizacji pozarządowych Lubelszczyzny.
Wyjść na Prostą

związany od 1993 roku z zespołem Centrum Wolontariatu w Warszawie. Pietrowski
to inicjator powstania Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce (obecnie Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie i Członek Zarządu Prezydium Sieci
Centrów Wolontariatu w Polsce).
(Poniższy artykuł autorstwa Dariusza Pietrowskiego w opracowaniu Ignacego Dudkiewicza
pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl)

1. Wolontariat to działalność dla frajerów
Wiele razy spotykam się z przekonaniem, że wolontariusze, skoro bez
wynagrodzenia angażują się i poświęcają swój czas, to muszą być życiowymi
nieudacznikami. Bywa to nawet wyszydzane.
A przecież wolontariuszami bywają też wielkie gwiazdy estrady, gdy występują
za darmo na koncercie charytatywnym, wzięci prawnicy, gdy jakąś sprawę prowadzą
pro bono, czy znakomici analitycy, oferujący swoje usługi organizacjom pozarządowym.
To świetne towarzystwo.

w partnerstwie z Fundacją OIC Poland z Lublina, powiatem włodawskim
i Cechem Rzemiosł Różnych we Włodawie.

Celem tego projektu było między innymi zwiększenie skuteczności działań na
rzecz osób opuszczających zakłady karne w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej,
poprzez kompleksowe działania różnych sektorów rynku pracy.
Na przestrzeni 9 lat realizowane były również inne ciekawe projekty i zadania.
Wszystko udokumentowane zostało na naszej stronie internetowej www.wolontariat.
wlodawa.eu
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2. Wolontariusz działa w trudnym środowisku
To pokutujący od lat mit, zrównujący wolontariat z działalnością pomocową,
służebną wobec potrzebującego człowieka. Wiele osób nie dostrzega, jak różnorodny
może być wolontariat, realizowany podczas imprez kulturalnych, sportowych,
w działalności ekologicznej, edukacyjnej… Wymieniać można bez końca.
Bierze się również z tego przekonanie, że aby być wolontariuszem, trzeba mieć do
tego szczególne predyspozycje. Skoro bowiem wolontariusz pracuje z trudną młodzieżą,
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w szpitalach, hospicjach czy dla rodzin w bardzo trudnej sytuacji, to – wiele osób

w postaci nowych pomysłów, kreatywności, odpowiedzialności i talentów. Każdy ma

zadaje sobie pytanie – czy ja temu podołam? A przecież wolontariuszem może być

szansę dać coś z siebie, co można wykorzystać z zyskiem dla organizacji. Na to trzeba

każdy z nas – o ile tylko znajdzie odpowiednią dla siebie branżę.

mieć jednak pomysł.

3. Wolontariat to sposób na zdobycie doświadczenia dla młodych
Oczywiście, wielu wolontariuszy to ludzie młodzi. Wielu z nich dużo się podczas
swojej aktywności uczy. Ale przy wolontariacie nie ma przecież cenzusu wieku czy
wykształcenia! Jest to jednak stereotyp mocno rozpowszechniany przez media, które
w kontekście wolontariatu pokazują przede wszystkim ludzi młodych, studentów czy
uczniów.

Warto korzystać ze wzorców tworzonych przez instytucje publiczne, takie jak
muzea, domy kultury, teatry, które coraz lepiej pracują z wolontariuszami. Organizacje
zostają za nimi póki co w tyle. Oczywiście, wracamy tu do kwestii tego, że wolontariat
kosztuje, a instytucje znacznie częściej mogą sobie pozwolić na zatrudnienie osobnej
osoby do koordynowania wolontariatu, niż organizacje pozarządowe. To też trzeba
wziąć pod uwagę.

Znacznie mniej eksponowany jest wolontariat osób dorosłych, seniorów czy
wolontariat kompetencyjny. Na szczęście powoli się to zmienia.
4. Wolontariat nic nie kosztuje
Fakt, że wolontariusz za swoją pracę nie otrzymuje finansowego wynagrodzenia,
często skutkuje przekonaniem, że wolontariat w ogóle nie generuje kosztów. A przecież
zorganizowanie odpowiednich warunków dla pozyskiwania, a potem rozwijania
i utrzymywania wolontariuszy kosztuje – zarówno pracę, pieniądze, jak i czas.
Przeświadczenie, że takie słowa jak „pieniądze” czy „koszty” w ogóle nie łączą się
z wolontariatem, wynika najczęściej ze zwykłego braku wiedzy. Można więc i trzeba
z tym walczyć.
5. Wolontariusz to tylko korzyść dla organizacji
Trzeba pamiętać, że zaangażowanie wolontariuszy – choć, oczywiście, przynieść
może organizacji czy instytucji wiele korzyści – wiążę się również z obowiązkami. Polskie
organizacje pozarządowe są wciąż dość słabe w pracy w wolontariuszami. Przejawia
się to choćby w myśleniu o wolontariuszu w kategoriach pomocnika, znajdującego
się na dole hierarchii, który w efekcie kseruje nam materiały lub parzy herbatę. Część
organizacji nie ma wciąż odwagi oferować wolontariuszowi prawdziwych wyzwań
i wzięcia realnej odpowiedzialności. Oczywiście, nie dotyczy to wszystkich organizacji.
I na pewno się zmienia.
Zyskać na tym może zarówno wolontariusz, jak i organizacja. Wolontariusze
nie są tylko siłą łatającą deficyty, ale też siłą, która może wnieść wartość dodaną
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Stowarzyszenie SCW jest Członkiem:

Na zakończenie

Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie serdecznie zaprasza
wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Każdy może przyjść ze
swoim pomysłem2 lub zadeklarować, w jakiego typu pracach chciałby pomagać. Mogą
to być różnego rodzaju prace, np. administracyjno-biurowe, przy organizacji wydarzeń
kulturalnych, oświatowych lub sportowych, związane z informatyką/grafiką, pomoc
drugiemu człowiekowi? Zadaj sobie pytanie – z jakimi grupami chciałabyś/chciałbyś

Jej celem jest wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce poprzez standaryzację
działań organizacji członkowskich Sieci oraz rozwój kompetencji organizacyjnych ich

pracować? Co możesz dać od siebie i jakimi zadaniami chcesz się zajmować? Nie czekaj!
Wolontariat to nie tylko to, co możesz dać innym, ale też źródło cennych doświadczeń,

Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych Polski Wschodniej

w nauce, rehabilitacji i wiele innych. Pomyśl, ile swojego czasu możesz poświęcić

które umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i wiedzy. Zostań wolontariuszem już

przedstawicieli.
Fundacji OIC Poland

dziś! Czekamy właśnie na Ciebie!
●● Napisz do nas wolontariat@wlodawa.eu;
●● Zgłoś się za pośrednictwem portalu Facebook:
www.facebook.com/Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie;

Misją Sieci jest wzajemne wspieranie się organizacji pozarządowych z terenu Polski
Wschodniej jako niezbędnego elementu społeczeństwa obywatelskiego. Podstawową

●● Zadzwoń +48 723 055 723;
●● Przyjdź do nas osobiście ul. Szkolna 7, pokój nr 40.
Wypełnisz u nas ankietę, porozmawiamy i skontaktujemy Cię z wybranymi placówkami,

formą działalności Sieci jest inicjowanie, organizacja i wspieranie inicjatyw partnerskich
na różnych polach działalności społecznej, kulturalnej i ekologicznej.
Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy

organizacjami.
A jeśli jesteś osobą potrzebującą pomocy wolontariusza, skontaktuj się z nami!

Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było
na udzielenie pomocy bliźniemu.
~Mikołaj Gogol

Głównym zadaniem tworzenia Sieci Punktów jest ich wzmocnienie poprzez udzielenie
wsparcia merytorycznego potencjału organizacji członkowskich Sieci Punktów
Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (PPL LOS), w szczególności
działających na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, jako istotnego czynnika rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej.

2 Działanie powinno być zgodne z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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W S P Ó Ł P R A C A
L O J A L N O Ś Ć
T O L E R A N C J A
O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć
Z A I N T E R E S O W A N I E
M O T Y W A C J A
W R A Ż L I W O Ś Ć
R A D O Ś Ć
I N T E G R A C J A
P A S J A
S A T Y S F A K C J A
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