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Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” 

za rok 2018 
/30 czerwca 2019/ 

 

 

Wychodzimy ludziom naprzeciw 

Działamy po to, aby ludzie byli równo traktowani i czuli się potrzebni, bez względu na to  
jak wyglądają, czy są sprawni, gdzie mieszkają. Osoby niewidome, na wózku zachęcamy do 

wyjścia z domu. Pomagamy zakładać stowarzyszenia i spółdzielnie, a te prowadzą 
przedszkola, organizują koncerty na wsi, przyciągają turystów. Ludzie znajdują pracę. 

Pilnujemy, aby  samorządy służyły mieszkańcom i sensownie wydawały pieniądze.  
Dbamy o to, aby osoba na wózku mogła dotrzeć do biblioteki, lekarza, na lokalny festyn. 

Interweniujemy w urzędach, udzielamy setek porad, organizujemy dziesiątki szkoleń i debat. 
Dzięki nam osoby z niepełnosprawnościami zostają  wolontariuszami,  

a wielu z nich podejmuje także pracę zawodową. 
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I. Informacje podstawowe 

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 31 grudnia 2010 roku. 

KRS: 0000374937 

NIP: 544 153 08 18 

REGON: 200415344 

 

Dane kontaktowe: 

 Siedziba główna: Osmola 111, 17-306 Dziadkowice 
 PełnoAktywne Centrum Wolontariatu: ul. Grodzieńska 12, 17-300 Siemiatycze 

tel.: 600 881 572 

email: kontakt@centrumnawschodzie.pl 

www: www.centrumnawschodzie.pl 

Facebook: 

główna strona Stowarzyszenia: https://www.facebook.com/centrumnawschodzie/ 

PełnoAktywni: https://www.facebook.com/PelnoAktywni/ 

Subregionalny Węzeł NGO (Siemiatycze – Bielsk Podlaski – Hajnówka) 
https://www.facebook.com/groups/1085068348194767/ 

Koła Gospodyń Wiejskich: https://www.facebook.com/PyzaKGW/ 

Białe Kapelusze: https://www.facebook.com/BialeKapelusze100/ 

 

Cele statutowe: 

 wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Podlasia, w szczególności 
podlaskich wsi - jako miejsc aktywności społecznej, ekonomicznej i kulturalnej, 

 przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społeczno-zawodowego i dyskryminacji, 
w tym wykluczenia cyfrowego, 

 wyrównywanie szans mieszkańców wsi w dostępie do edukacji i kultury, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
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 propagowanie czynnego i twórczego sposobu funkcjonowania społeczności 
lokalnych, w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością, 

 promowanie modelu uczenia się przez całe życie, rozwijanie różnych form kształcenia 
ustawicznego, 

 wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, 
 rozwijanie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem grup marginalizowanych, 
 rozwijanie i promocja turystyki na Podlasiu, 
 ochrona dziedzictwa kulturowego podlaskiej wsi i typowej architektury wiejskiej, 
 promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem 

lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi, 
 wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
 upowszechnianie idei i zasad ekonomii społecznej, 
 promowanie idei integracji europejskiej,  
 działalność charytatywna, 
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
 promocja i organizacja wolontariatu. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia, w 
szczególności skierowanych do: społeczności lokalnych, dzieci i młodzieży, kobiet, 
osób bezrobotnych, przedsiębiorców, rolników, administracji samorządowej, osób 
powracających z emigracji, osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym, 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, w tym e-learningowych, 
 prowadzenie poradnictwa i konsultacji, 
 organizowanie imprez promujących walory turystyczne ziemi podlaskiej oraz 

poszczególnych gmin, 
 tworzenie i prowadzenie tematycznych portali internetowych zgodnie z celami 

Stowarzyszenia, 
 organizowanie i prowadzenie programów stypendialnych, 
 zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnie z celami 

Stowarzyszenia, 
 organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach i wykładach o 

zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
 organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, 
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  prowadzenie  badań naukowych, 
  wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, 
 prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów zgodnie  z 

celami Stowarzyszenia, 
 działalność promocyjną w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia, 
  współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej, 
 realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez 

inne instytucje i organizacje, 
 współpracę z organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi 

działalność zbliżoną do celów Stowarzyszenia. 

 

Zarząd 

w składzie do 28.06.2019 

Katarzyna Maria Kamecka-Lach (prezes) 
Teresa Wioletta Stachowiak (sekretarz) 
Katarzyna Kowalczuk (skarbnik) 
Adam Bogumił Kamecki-Lach (członek zarządu) 
Zdzisław Kryński (członek zarządu) 
 

w składzie od 28.06.2019 

Katarzyna Maria Kamecka-Lach (prezes) 
Adam Bogumił Kamecki-Lach (wiceprezes) 
Piotr Wojdat (członek zarządu) 
 

Komisja Rewizyjna 

w składzie do 28.06.2019 

Aneta Ostrowska (przewodnicząca) 
Małgorzata Ujazdowska 
Adam Kunysz 
 

w składzie od 28.06.2019 

Aneta Ostrowska (przewodnicząca) 
Jerzy Silwestrowicz 
 
Stowarzyszenie posiada 17 członków. 
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II. Finanse 

 

Przychód z działalności statutowej oraz przychody finansowe: 43.276,20 zł  

(plus dotacje otrzymane, ale jeszcze niezaliczone w 2018 roku do przychodów 
w wysokości: 37.175,54 zł) 

Koszty: 42.670,48 zł 

Wynik finansowy: 605,72 zł 

 

Informacja o strukturze przychodów: 

 Składki członkowskie: 600,00 zł 
 Dotacje i granty: 42.324,46 zł (plus niezaliczone jeszcze z dotacji: 37.175,54 zł) 
 Przychody z darowizn pieniężnych: 350,00 zł 
 Przychody finansowe: 1,74 zł 

Informacje o strukturze kosztów: 

 Koszty realizacji zadań statutowych: 42.596,97 zł 
 Koszty administracyjne: 72,00 zł 
 Koszty finansowe: 1,51 zł 

 

 

III. GŁÓWNE TEMATY w 2018 

 

1) ROZWÓJ WOLONTARIATU INTEGRACYJNEGO 
 

Dzięki wsparciu Fundacji Batorego (grant na rozwój instytucjonalny, więcej w pkt IV) w 
kwietniu 2018 wynajęliśmy samodzielny lokal dla potrzeb PełnoAktywnego Centrum 
Wolontariatu, gdzie odbywają się spotkania z wolontariuszami, organizacjami, osobami 
potrzebującymi wsparcia, prowadzone są szkolenia i warsztaty (dla mniejszych grup, takich 
do 10-12 osób). Mieści się tam również punkt antydyskryminacyjny. Miejsce pełni także 
funkcję biura organizacji. Jest dogodne lokalizacyjnie (centrum Siemiatycz) i dostępne dla 
osób z niepełnosprawnościami (OzN).  
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W 2018 roku przygotowano do pracy wolontaryjnej kolejne 80 nowych osób, w tym 60 OzN 
(z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną, intelektualną, w  kryzysie psychicznym).  
Łącznie w 2018 r. przeprowadzono 7 grupowych szkoleń dla wolontariuszy, w tym część we 
współpracy z OWES w Subregionie Bielskim oraz Podlaską Siecią Wolontariatu. Ze wskazanej  
grupy, 35 osób (w tym 20 OzN) wzięło  udział w co najmniej jednym działaniu/akcji 
wolontaryjnej. Wolontariusze przeprowadzili także 3 warsztaty oswajające 
z niepełnosprawnością „Poznaję, doświadczam, rozumiem”. Część wolontariuszy 
z niepełnosprawnością jest przygotowywanych, we współpracy z OWES, do podjęcia pracy 
w przedsiębiorstwie społecznym.  

Praca PełnoAktywnych Wolontariuszy została w grudniu 2018 nagrodzona w konkursie 
„Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018”. 

Pod koniec 2018 został złożony wniosek w ogólnopolskim konkursie dotacyjnym FIO 2019. 
Wniosek otrzymał niemal maksymalną liczbę punktów i tym samym pełne dofinansowanie. 
W okresie: czerwiec 2019 - październik 2020 wspólnie z Dekanalnym Instytutem Kultury 
Prawosławnej w Siemiatyczach będziemy realizować na terenie subregionu bielskiego 
projekt „PełnoAktywni Wolontariusze”. Przewidziane są następujące działania: szkolenia dla 
9 grup wolontariuszy (w tym OzN), dla 18 koordynatorów wolontariatu, 15 organizacji 
zostanie objętych doradztwem rozwojowym i z zakresu fundraisingu, w tym 9 organizacji 
zostanie przygotowanych do pełnienia funkcji lokalnych rzeczników OzN, odbędą się dwie 
subregionalne Gale Wolontariatu, konkurs na najaktywniejszego wolontariusza, konkurs na 
miejsce najbardziej przyjazne OzN, zostanie zaanimowanych 9 nowych akcji 
wolontarystycznych, zawiązane 3 lokalne partnerstwa wokół tematyki niepełnosprawności i 
dyskryminacji OzN, zostanie rozwiniemy portal dostępnościowy openplace.eu, będzie 
przygotowana platforma e-learningowa, będzie wydany zbiór opowiadań o wolontariacie, 
będą nakręcone filmy edukacyjne i klipy promujące wolontariat.  
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2) PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 

Działania antydyskryminacyjne dotyczące niepełnosprawności prowadzone były w ścisłym 
powiązaniu, i równolegle, z rozwijaniem wolontariatu integracyjnego. Nasi wolontariusze 
prowadzą warsztaty „Poznaję, doświadczam, rozumiem”, aby podnieść poziom wrażliwości 
otoczenia na potrzeby OzN, burzyć stereotypy, a także przekazać podstawy savoir vivre 
wobec OzN.  W 2018 roku odbyły się 3 takie warsztaty. Wartością dodaną warsztatów jest 
późniejsza dyskusja, podczas której uczestnicy identyfikują sytuacje, w których często 
nieświadomie dyskryminowali OzN lub nie reagowali gdy byli jej świadkami np. w sklepie, 
urzędzie, w szkole, używając krzywdzącego nazewnictwa i obelg nawiązujących do różnych 
schorzeń. 

 

PełnoAktywni Wolontariusze dyżurują także w punkcie antydyskryminacyjnym działającym 
przy PełnoAktywnym Centrum Wolontariatu (stałe dyżury w środy, a w inne dni po 
umówieniu się).  

Temat dyskryminacji i łamania praw OzN pojawiał się niemal zawsze podczas działań 
„w terenie”. Reagowaliśmy,  zgłaszając się do odpowiednich biur i instytucji, pomagając 
przygotować pismo, poprzez rozmowy z rodziną. Ponadto opierając się na dobrych 
przykładach, wzmacniamy poczucie sprawczości samych dyskryminowanych. PełnoAktywni 
pełnią funkcję swoistej grupy wsparcia i wymiany doświadczeń. Kolejnym krokiem będzie 
zaplanowane na 2019 rok uruchomienie sieci lokalnych organizacji, które podobne wsparcie 
dla OzN będą świadczyć na swoim terenie, jak najbliżej osób, które doświadczają 
dyskryminacji. W kontekście działań antydyskryminacyjnych podjęliśmy współpracę także z 
Podlaskim Sejmikiem OzN. 

Z myślą o likwidacji barier architektonicznych, przy finansowym wsparciu Fundacji Batorego, 
został przygotowany  portal www.openplace.eu . Jest już gotowy od strony technicznej, 
będzie rozwijany w ramach projektu FIO. Na bazie serwisu będzie m.in. ogłoszony konkurs na 
miejsce najbardziej przyjazne OzN. Podjęliśmy także w 2018 r. współpracę z Lokalną 
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Organizacją Turystyczną „LOT nad Bugiem” w zakresie turystyki dostępnej dla wszystkich, w 
tym OzN.  

Fanpage PełnoAktywnych  na facebooku jest miejscem, gdzie oprócz treści informacyjnych, 
także prowadzone są działania antydyskryminacyjne. W jego redagowaniu uczestniczą 
PełnoAktywni Wolontariusze. 

 

3) DEMOKRACJA, PRAWA WYBORCZE 

W 2018 roku skoncentrowaliśmy się na dwóch wydarzeniach: wybory samorządowe 
(październik 2018) oraz stulecie praw wyborczych kobiet w Polsce (listopad 2018). 

 

W ramach pierwszego z nich, została uruchomiona kampania #głosujęBo, w której skupiliśmy 
się na zachęceniu do udziału w wyborach, zwłaszcza najmłodszych wyborców oraz kobiet. 
W ramach kampanii: 

-  Nakręcono klip (przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego) 
https://www.youtube.com/watch?v=DInTeGF5tSE&fbclid=IwAR098dBMvlSeP11wJt9i3w5Nc
2jC6IIyf6K2wcuw2PChvNIA0FnIkzyH4a4 

- Uruchomiono wydarzenie na FB https://www.facebook.com/events/893039924217834/ 

- Nagrano serię filmików, publikowanych w Internecie z hasztagiem akcji #głosujęBo 

- We współpracy ze Stowarzyszeniem 61 zorganizowano we wrześniu 2018 w Siemiatyczach 
warsztaty „Jak być wyborcą?” (tu także wsparcie finansowe Fundacji Batorego) 

Także rocznicowe obchody 100-lecia praw wyborczych kobiet połączyliśmy z  tematyką 
aktualnych wyborów, mobilizując właśnie m.in. kobiety do korzystania z praw, które 
wywalczyły przodkinie. Uruchomiony został rocznicowy fanpejdż „Białe Kapelusze”, gdzie 
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historia przeplata się z teraźniejszością i tematyką praw kobiet. Jest to także miejsce 
związane z kolejnymi odsłonami akcji #głosujęBo z myślą o mobilizowaniu kobiet do udziału 
w kolejnych wyborach. 

W ramach świętowania 100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce, także z naszej inicjatywy 
na budynku siemiatyckiego starostwa rozbłysła 28 listopada 2018 piękna rocznicowa 
iluminacja. Wcześniej przygotowaliśmy w tej sprawie petycję. Także miasto Siemiatycze 
zgodziło się na okolicznościowy telebim. 

 

4) EKONOMIA SPOŁECZNA, WSPARCIE NGO 

W zakresie rozwoju ekonomii społecznej od marca 2018 blisko współpracujemy z Ośrodkiem 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim (OWES). Tworzone są nowe 
przedsiębiorstwa społeczne, w tym zatrudniające OzN. Prowadzone jest także wsparcie 
doradczo-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Świadczona jest pomoc w zakładaniu 
nowych organizacji i podmiotów. Nasze Stowarzyszenie świadczy tego typu wsparcie już od 
2011 roku w ramach Subregionalnego Węzła NGO.  

 

/fot. Pustelnia Sękalik/ 

 

Zachęcamy także organizacje do podejmowania współpracy z wolontariuszami, pomagamy 
im w kwestiach formalnych, wspieramy wiedzą, szkolimy. Od 2015 roku jesteśmy członkiem 
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Podlaskiej Sieci Wolontariatu i wspólnie przeprowadziliśmy w okresie sprawozdawczym dwa 
szkolenia dla wolontariuszy (wrzesień 2018 i grudzień 2018). 

 

Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia reprezentuje organizacje z powiatu siemiatyckiego 
w Podlaskiej Sieci Pozarządowej (w czerwcu 2019 została wybrana na kolejną 4-letnią 
kadencję). Delegaci do Podlaskiej Sieci Pozarządowej wyłaniani są w oddolnych wyborach, 
przez lokalne organizacje, dzięki czemu zachowana jest niezależność i różnorodność Sieci.  
Jest to ważne forum dyskusji i współpracy całego podlaskiego trzeciego sektora. W 2018 
odbyły się 4 walne zebrania, praca w Sieci prowadzona jest także na bieżąco poprzez kontakt 
telefoniczny, mailowy, wspólne organizowanie spotkań i szkoleń w terenie. 

 

5) EDUKACJA CYFROWA  

We współpracy z Fundacją Aktywizacja prowadzimy na terenie gminy Dziadkowice szkolenia 
z obsługi komputera, Internetu, usług publicznych.  W okresie sprawozdawczym 
przeszkoliliśmy kolejne około 50 osób, w tym seniorów oraz OzN. Szkolenia finansowane są 
z projektu „e-mocni  Cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. 

 

 

 

 



 

IV. DOTACJE I GRANTY

W 2018 roku otrzymaliśmy g
Batorego, w ramach Programu 

Termin realizacji: marzec 2018 

Wielkość grantu: 79.500,00 zł 

 

Grant został przeznaczony na: 

a. WZMOCNIENIE ZAPLECZA LOGISTYCZNO
lokalu dla potrzeb PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu , drobny remont 
i doposażenie tego l
tematyki niepełnosprawności, obsługę księgo
bannerów, zakup d
 

b. INFORMATYZACJĘ DZIAŁAŃ: zakup sprzętu informatyczno
(w tym laptopa i urządzenia
z interaktywną mapą dostępności lokali dla 
strony internetowej organizacji i 
 

c. BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM, KOALICJI: organizację spotkań i wydarzeń 
w przestrzeni publicznej
w rocznicę wyborów 4 czerwca, Piknik z Klimat
tematyczne gadżety i materiały
 

d. WZMOCNIENIE I DYWERSYFIKACJĘ
i wolontariuszy w szkoleniach i 

 

Wsparcie finansowe otr
instytucjonalnie (sprzętowo, kadrowo, merytorycznie), a także pozwoliło 
i rozwinąć wszystkie działania Stowarzyszenia wskazane w
w 2018. 
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DOTACJE I GRANTY 

W 2018 roku otrzymaliśmy grant na rozwój instytucjonalny od Fundacji im. Stefana 
Batorego, w ramach Programu „Demokracja w Działaniu”. 

Termin realizacji: marzec 2018 – lipiec 2019 

 

Grant został przeznaczony na:  

WZMOCNIENIE ZAPLECZA LOGISTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO, w t
lokalu dla potrzeb PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu , drobny remont 

doposażenie tego lokalu, zatrudnienie koordynatorki wolontariatu/ekspertki
tematyki niepełnosprawności, obsługę księgową, zakup materiałów biurowych,
bannerów, zakup dużego namiotu  wraz z wyposażeniem; 

INFORMATYZACJĘ DZIAŁAŃ: zakup sprzętu informatyczno
a i urządzenia wielofunkcyjnego), zbudowanie portalu 

interaktywną mapą dostępności lokali dla OzN (openplace.eu)
etowej organizacji i zapewnienie wsparcia informatycznego;

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM, KOALICJI: organizację spotkań i wydarzeń 
przestrzeni publicznej (szkolenie „Jak być wyborcą”, Kawiarenka Obywatelska 
rocznicę wyborów 4 czerwca, Piknik z Klimatem, Społeczna Narada w Stodole)

ematyczne gadżety i materiały; 

ZMOCNIENIE I DYWERSYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA: udział 
w szkoleniach i doradztwie z fundraisingu, opłac

rzymane z Fundacji Batorego wzmocniło 
instytucjonalnie (sprzętowo, kadrowo, merytorycznie), a także pozwoliło 

rozwinąć wszystkie działania Stowarzyszenia wskazane w punkcie II

instytucjonalny od Fundacji im. Stefana 

 

ADMINISTRACYJNEGO, w tym:  wynajem 
lokalu dla potrzeb PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu , drobny remont 

okalu, zatrudnienie koordynatorki wolontariatu/ekspertki od 
wą, zakup materiałów biurowych, 

INFORMATYZACJĘ DZIAŁAŃ: zakup sprzętu informatyczno-komputerowego 
, zbudowanie portalu 

(openplace.eu), odnowienie 
zapewnienie wsparcia informatycznego; 

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM, KOALICJI: organizację spotkań i wydarzeń 
(szkolenie „Jak być wyborcą”, Kawiarenka Obywatelska 

em, Społeczna Narada w Stodole), 

ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA: udział członków 
cenie fundraisera. 

wzmocniło Stowarzyszenie 
instytucjonalnie (sprzętowo, kadrowo, merytorycznie), a także pozwoliło przeprowadzić 

I – Główne tematy 


