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Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” 

za rok 2019 
/28 czerwca 2020/ 

 

 

Wychodzimy ludziom naprzeciw 

Działamy po to, aby ludzie byli równo traktowani i czuli się potrzebni, bez względu na to kim 
są, 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: stowarzyszenie@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, 



Strona 3 z 15 
 

 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 

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

Komisja Rewizyjna 

Aneta Ostrowska (przewodnicząca) 
Jerzy Silwestrowicz 
 
Stowarzyszenie na koniec 2019 r. miało w składzie 12 członków (5 kobiet i 7 mężczyzn), w 
tym 3 osoby z niepełnosprawnościami (także w organach statutowych). Ponadto ze 
stowarzyszeniem jest związanych (długoterminowo i akcyjnie) ponad 100 wolontariuszy.  
 

 

II. Finanse 

 

Przychód: 127.800,55 zł  

Koszty: 124.011,79 zł 

Wynik finansowy: 3.788,76 zł 

 

Informacja o strukturze przychodów: 

 Składki członkowskie: 100,00 zł 
 Dotacje i granty: 120.325,54 



 

 Przychody z darowizn pieniężnych: 
 Pozostałe przychody 

Informacje o strukturze kosztów:

 Koszty realizacji zadań statutowych: 
 Koszty administracyjne: 
 Koszty finansowe: 

 

III. DOTACJE, GRANT
 

1) Grant z Fundacji Batorego

W 2019 roku korzystaliśmy z drugiej transzy grantu 
Stefana Batorego, w ramach Programu 

Termin realizacji: marzec 2018 

Wielkość grantu: 79.500,00 zł 

 

Grant w 2019 r. został przeznaczony na: 

a. WZMOCNIENIE ZAPLECZA LOGISTYCZNO
lokalu dla potrzeb Pełn
zatrudnienie koordynatorki wolontariatu/ekspertk
niepełnosprawności, obsługę księgo
zakup dużego namiotu  wraz z wyposażeniem;
 

b. INFORMATYZACJĘ DZIAŁAŃ: zakup sprzętu informatyczno
zapewnienie wsparcia informatycznego;
 

c. BUDOWANIE RELACJ
w przestrzeni publicznej
czerwca, Piknik z Klimatem, Społeczna Narada w Stodole)
materiały; 
 

d. WZMOCNIENIE I DYWERSYFIKACJĘ
i wolontariuszy w doradztw
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Przychody z darowizn pieniężnych: 7.374,00 zł 
rzychody operacyjne: 1,01 zł 

kosztów: 

Koszty realizacji zadań statutowych: 123.701,79 zł 
administracyjne: 304,00 zł 
finansowe: 6,00 zł 

GRANTY, DAROWIZNY OD FIRM 

Grant z Fundacji Batorego 

korzystaliśmy z drugiej transzy grantu na rozwój instytucjonalny od Fundacji im. 
Stefana Batorego, w ramach Programu „Demokracja w Działaniu”. 

Termin realizacji: marzec 2018 – lipiec 2019 

 

został przeznaczony na:  

WZMOCNIENIE ZAPLECZA LOGISTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO, w tym:  wynajem 
lokalu dla potrzeb PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, doposażenie l
zatrudnienie koordynatorki wolontariatu/ekspertki 
niepełnosprawności, obsługę księgową, zakup materiałów biurowych,
zakup dużego namiotu  wraz z wyposażeniem; 

INFORMATYZACJĘ DZIAŁAŃ: zakup sprzętu informatyczno
zapewnienie wsparcia informatycznego; 

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM, KOALICJI: organizację spotkań i wydarzeń 
przestrzeni publicznej (Kawiarenka Obywatelska w rocznicę wyborów 4 

czerwca, Piknik z Klimatem, Społeczna Narada w Stodole), tematyczne gadżety i 

ZMOCNIENIE I DYWERSYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA: udział 
w doradztwie z fundraisingu, opłacenie fundraisera.

 

na rozwój instytucjonalny od Fundacji im. 

 

ADMINISTRACYJNEGO, w tym:  wynajem 
, doposażenie lokalu, 
 od tematyki 

wą, zakup materiałów biurowych, bannerów, 

INFORMATYZACJĘ DZIAŁAŃ: zakup sprzętu informatyczno-komputerowego, 

I Z OTOCZENIEM, KOALICJI: organizację spotkań i wydarzeń 
rocznicę wyborów 4 

ematyczne gadżety i 

ANSOWANIA: udział członków 
fundraisera. 



 

 

Wsparcie finansowe otrzymane
instytucjonalnie (sprzętowo, kadrowo, merytorycznie), a także pozwoliło 
i rozwinąć wszystkie najważniejsze w 2019 r. 

 

2) Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności 

 

Wygraliśmy konkurs i w lipcu 
– CRSO ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014
78.150,00 zł na realizację zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach projektu 
„PełnoAktywni Wolontariusze”. Projekt jest 
kolejna transza (w kwocie 74.930,00 zł) 
roku. 

W ramach środków przewidzianych na 2019 r. Stowarzyszenie:

a) kontynuowało wynajem lokalu na PełnoAktywne Centrum Wolontariatu
b) opłacało część kosztów obsługi księgowo
c) zakupiło laptop, rzutnik
d) opłacało doradców ds

Akademii NGO (MANGO)
e) przeprowadziło szkolenie dla koordynatorów wolontariatu 
f) przeprowadziło 4 szkolenia dla wolontariuszy
g) zakupiło gadżety i materiały promocyjne PełnoAktywnych
h) przygotowało platformę edukacyjną d

Dzięki wsparciu z NIW-CRSO możliwy był rozwój PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu 
w wymiarze subregionalnym (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski). Działania podjęte 
w 2019 r. są kontynuowane w 2020 r.

 

3) Grant z LGD Tygiel Doliny Bugu

 

Strona 6 z 15 

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

najważniejsze w 2019 r. działania. 

Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności – CRSO 

 

lipcu 2019 roku otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 dotację w kwocie 

00 zł na realizację zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach projektu 
„PełnoAktywni Wolontariusze”. Projekt jest dwuletni (czerwiec 2019-paździe

(w kwocie 74.930,00 zł) została przewidziana na dzi

środków przewidzianych na 2019 r. Stowarzyszenie: 

kontynuowało wynajem lokalu na PełnoAktywne Centrum Wolontariatu
opłacało część kosztów obsługi księgowo-kadrowej 
zakupiło laptop, rzutnik, ekran, zestaw do nagrywania i obróbki wideo
opłacało doradców ds. rozwoju NGO oraz ds. fundraisingu w ramach Mobilnej 
Akademii NGO (MANGO) 
przeprowadziło szkolenie dla koordynatorów wolontariatu  

4 szkolenia dla wolontariuszy 
zakupiło gadżety i materiały promocyjne PełnoAktywnych 
przygotowało platformę edukacyjną do szkoleń i uruchomiło szkolenia e

CRSO możliwy był rozwój PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu 
w wymiarze subregionalnym (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski). Działania podjęte 
w 2019 r. są kontynuowane w 2020 r. 

ant z LGD Tygiel Doliny Bugu 

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

Narodowego Instytutu Wolności 
2020 dotację w kwocie 

00 zł na realizację zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r. w ramach projektu 
październik 2020), a 
iałania w kolejnym 

kontynuowało wynajem lokalu na PełnoAktywne Centrum Wolontariatu 

obróbki wideo 
. rozwoju NGO oraz ds. fundraisingu w ramach Mobilnej 

o szkoleń i uruchomiło szkolenia e-learningowe 

CRSO możliwy był rozwój PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu 
w wymiarze subregionalnym (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski). Działania podjęte 



 

W 2019 r. otrzymaliśmy grant w wysokości 5.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji 
Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, a pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Grant dofinansował cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych
2019 r. 

 

4) Darowizna z Banku BNP Paribas w ramach 

 

W grudniu 2019 r. stowarzyszenie otrzymało w formie darowizny kwotę 4.000,00 zł na 
realizację celów statutowych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup 
zagrożonych, a w szczególności: dzieci, osób starszych i z niepełnosparwnościami. 
Z otrzymanej kwoty zaplanow
niepełneosprawnościami, w tym: dofinansowanie VII Amatorskiego Turnieju 
Paintballowego Osób z Niepełnosp
przedstawienia teatralnego w wykonaniu Teatru T
Niewidomych Oddział w Białymstoku

 

 

IV. NAJWAŻNIEJS
w 2019 

 

1) PełnoAktywni Wolontariusze
 

Rozwój wolontariatu integracyjnego 
2019 r. w dużym stopniu możliwy był dzięki finansowemu wsparciu z 
(grant na rozwój instytucjonalny
Narodowego Instytutu Wolności 

Z grantu Fundacji Batorego opłacono czynsz do 
oraz przygotowano i przeprowadzono działania angażujące wolontariuszy, takie jak 
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trzymaliśmy grant w wysokości 5.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji 
Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, a pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

ykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych, które odbyły się w Klimczycach w okresie marzec

arowizna z Banku BNP Paribas w ramach Programu Grantów Lokalnych

 

arzyszenie otrzymało w formie darowizny kwotę 4.000,00 zł na 
realizację celów statutowych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup 
zagrożonych, a w szczególności: dzieci, osób starszych i z niepełnosparwnościami. 

otrzymanej kwoty zaplanowano przeprowadzenie w 2020 r. działań na rzecz osób z 
niepełneosprawnościami, w tym: dofinansowanie VII Amatorskiego Turnieju 

intballowego Osób z Niepełnosprawościami oraz zorganizowanie w Osmoli 
przedstawienia teatralnego w wykonaniu Teatru T-3 działającego przy Polskim Związku 
Niewidomych Oddział w Białymstoku. 

SZE DZIAŁANIA I OBSZARY AKTYWNOŚCI 

Wolontariusze 

wolontariatu integracyjnego w formule PełnoAktywnego Centru
możliwy był dzięki finansowemu wsparciu z 

(grant na rozwój instytucjonalny, do lipca 2019 r.), a następnie dotacji otrzymanej z 
Narodowego Instytutu Wolności – CRSO w ramach FIO 2014-2020. 

i Batorego opłacono czynsz do czerwca, doposażono lokal PełnoAktywnych 
przeprowadzono działania angażujące wolontariuszy, takie jak 

trzymaliśmy grant w wysokości 5.000,00 zł ze środków będących w dyspozycji 
Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, a pochodzących z Europejskiego Funduszu 

ykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem 
, które odbyły się w Klimczycach w okresie marzec-kwiecień 

Programu Grantów Lokalnych 

arzyszenie otrzymało w formie darowizny kwotę 4.000,00 zł na 
realizację celów statutowych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup 
zagrożonych, a w szczególności: dzieci, osób starszych i z niepełnosparwnościami. 

o przeprowadzenie w 2020 r. działań na rzecz osób z 
niepełneosprawnościami, w tym: dofinansowanie VII Amatorskiego Turnieju 

wościami oraz zorganizowanie w Osmoli 
ącego przy Polskim Związku 

I OBSZARY AKTYWNOŚCI 

w formule PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu w 
możliwy był dzięki finansowemu wsparciu z Fundacji Batorego 

), a następnie dotacji otrzymanej z 

doposażono lokal PełnoAktywnych 
przeprowadzono działania angażujące wolontariuszy, takie jak np. 
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Święto Wolności i Solidarności w Siemiatyczach (więcej w pkt. 5), oraz  Piknik z klimatem ( 
https://www.centrumnawschodzie.pl/piknik-z-klimatem-10-prostych-zasad-aby-chronic-nasza-
planete/ ) PełnoAktywni wolontariusze obsługiwali także punkt antydyskryminacyjny. 

Z kolei projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” dofinansowany z FIO realizujemy wspólnie z 
Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach w okresie: czerwiec 2019-
październik 2020. W 2019 r. zrealizowano następujące działania:  3-dniowe szkolenie dla 
koordynatorów wolontariatu, szkolenia dla 4 grup wolontariuszy (w tym ponad 20 osób z 
niepełnosprawnościami), 9 lokalnych organizacji z trzech powiatów (siemiatycki, hajnowski, 
bielski) w ramach doradztwa jest przygotowywanych do pełnienia funkcji Liderów 
Wolontariatu Integracyjnego (LWI) i lokalnych rzeczników osób z niełnosprawnościami. W 
grudniu odbyła się w Siemiatyczach pierwsza subregionalna Gala Wolontariatu, podczas 
której rozstrzygnięto konkurs na najaktywniejszego wolontariusza, oraz konkurs na 
opowiadanie o wolontariacie. Wydano także zbiór opowiadań o wolontariacie pt.  „A co ja 
mogę?”. Wdrożono platformę e-learningową i nakręcono filmy promujące wolontariat. 

Oto relacje z działań projektowych dofinansowanych z FIO: 

 nabór organizacji do projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”: 
https://www.centrumnawschodzie.pl/wzmocnimy-twoja-organizacje-oglaszamy-nabor/ 

 ogłoszenie o planowanych działaniach: https://www.centrumnawschodzie.pl/pelnoaktywni-
wolontariusze-rozpoczynamy-kolejne-dzialania-zapraszamy/ 

 relacja ze szkolenia dla koordynatorów: https://www.centrumnawschodzie.pl/szkolenie-
koordynatorow-wolontariatu-integracyjnego/ 

 ogłoszenie o naborze wolontariuszy: https://www.centrumnawschodzie.pl/zostan-
pelnoaktywnym-wolontariuszem-juz-dzis/ 

 Mobilna Akademia NGO (MANGO): https://www.centrumnawschodzie.pl/mango-mobilna-
akademia-ngo/ 

 konkurs na najaktywniejszego wolontariusza: https://www.centrumnawschodzie.pl/zglos-
kandydatke-kandydata-do-konkursu-na-najaktywniejszego-wolontariusza-2019/ 

 gala wolontariatu w Siemiatyczach: https://www.centrumnawschodzie.pl/i-gala-
wolontariatu-w-siemiatyczach/ 

 relacja ze szkoleń  dla wolontariuszy: https://www.centrumnawschodzie.pl/pelnoaktywnych-
coraz-wiecej/ 
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2) Akcje wolontarystyczne, Korpus Solidarności 

Nowi PełnoAktywni wolontariusze nie tylko przygotowywali się do pracy w wolontariacie 
poprzez szkolenia, ale podjęli także pierwsze działania, np. w ramach akcji „Dary z serca” – 
świąteczna akcja pomocowa dla mieszkańców Domu Miłosierdzia „Samarytanin” w 
Hajnówce ( https://www.centrumnawschodzie.pl/prawie-tysiac-produktow-zebrali-pelnoaktywni-
wolontariusze-w-hajnowce-podczas-akcji-dary-z-serca/ ) 

Wolontariusze byli przygotowywani także do wolontariatu długoterminowego w Korpusie 
Solidarności. We współpracy z Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, pełniącym funkcję 
regionalnego partnera Korpusu Solidarności w woj. podlaskim, nasi wolontariusze korzystali 
z dodatkowych szkoleń, a następnie wzięli udział w akcji „Wolontariat dla Niepodległej”( 
https://www.centrumnawschodzie.pl/wolontariat-dla-niepodleglej-pryzmat-zaprasza-do-wlaczenia-
sie-w-akcje/ ), „Człowieku podaj łapę” ( https://www.centrumnawschodzie.pl/czlowieku-podaj-
lape/ ), „Obudź w sobie Samarytanina” ( https://www.youtube.com/watch?v=IPipJiyLFL4 ). 
Wzięliśmy także udział w Pierwszym Forum Wolontariatu w dniach 24-25 października 2019 
w Warszawie, które było zarazem inauguracją Korpusu Solidarności – programu rozwoju 
wolontariatu długoterminowego. https://www.centrumnawschodzie.pl/korpus-solidarnosci-
wystartowal/ 
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3) Współpraca z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami. 

Stowarzyszenie złożyło wniosek, podjęło uchwałę i w 2019 r. zostało przyjęte do Podlaskiego 
Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Tym samy podjęliśmy współpracę na forum 
regionalnym wokół tematu niepełnosprawności.  
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„Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? My, wspierający środowiska osób z 
niepełnosprawnościami” – takie motto przyświecało spotkaniu Podlaskiego Sejmiku Osób z 
Niepełnosprawnościami zorganizowanemu 26 czerwca 2019 po raz pierwszy w 
Siemiatyczach. Nasze Stowarzyszenie miało przyjemność być współorganizatorem tego 
spotkania. Uczestnikami były organizacje, instytucje a także mieszkańcy, w różny sposób 
związani z tematyką niepełnosprawności – bądź z racji własnej niepełnosprawności albo 
członka rodziny, bądź z racji aktywności zawodowej lub społecznej. Spotkanie dało 
możliwość poznania misji, celów i zadań Podlaskiego Sejmiku Osób z 
Niepełnosprawnościami. Ponadto dyskutowaliśmy o sytuacji i potrzebach lokalnego 
środowiska, poszukując równocześnie sposobów uzyskania wsparcia ze strony Sejmiku lub za 
jego pośrednictwem. (Relacja: https://www.centrumnawschodzie.pl/podlaski-sejmik-osob-z-
niepelnosprawnosciami-obradowal-w-siemiatyczach/ ) 

Także II Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami odbył się 20 września 2019 
r. właśnie z naszej inicjatywy w Siemiatyczach. Wnioski z siemiatyckiego spotkania znalazły 
się w raporcie, który zaprezentowano na konwencie regionalnym, a następnie w Warszawie 
na ogólnopolskim Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkanie w Siemiatyczach było 
wspólną inicjatywą: Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, Miasta 
Siemiatycze, Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie”, Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Subregionie Bielskim. W Konwencie przez Skype’a wzięła udział także p. Janina 
Ochojska – posłanka do Parlamentu Europejskiego, założycielka i prezeska Polskiej Akcji 
Humanitarnej (PAH). https://www.centrumnawschodzie.pl/spotkalismy-sie-z-p-janina-ochojska/ 
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4) VI Turniej Paintballa na Wózkach 

Stowarzyszenie, już po raz szósty było współorganizatorem (wraz ze Spółdzielnią Socjalną 
„Esskapada”) Amatorskiego Turnieju Paintaballowego. W jego ramach odbywa się także 
jedyny w Europie Turniej Paintballowy na Wózkach. Turniej odbył się w dniach 22-23 
czerwca w Osmoli. Składał się z trzech części: turniej na wózkach, turniej elektryczny, turniej 
leśny. Honorowym patronatem turniej objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz 
Gmina Dziadkowice. W organizację turnieju włączyło się wiele organizacji i lokalnych firm. 
Rozgrywkom towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz chorującego na nowotwór Piotrusia 
Chomiczewskiego. Wszystkie relacje i fotorelacje z turnieju znajdują się w wydarzeniu na 
facebooku: https://www.facebook.com/events/413357726101118/?active_tab=discussion 

 

5) Święto Wolności i Solidarności w Siemiatyczach 

Bardzo udanym w 2019 r. wydarzeniem było Święto Wolności i Solidarności w Siemiatyczach 
(04.06.2019), zorganizowane w 30 rocznicę wyborów 4 czerwca (relacja: 
https://kurierpodlaski.pl/artykul/4-czerwca--swieto/700735 ) Zorganizowaliśmy je wspólnie 
z Kurierem Podlaskim – Głos Siemiatycz, Miastem Siemiatycze i  Młodzieżową Radą Miasta 
Siemiatycze.  Rano odbyło się spotkanie z młodzieżą pt. „Wybraliśmy wolność” nt. znaczenia 
wyborów czerwcowych 1989, w samo południe wspólnie z młodzieżą i mieszkańcami 
odśpiewaliśmy hymn i stworzyliśmy „żywą flagę”, po południu był koncert Orkiestry Dętej 
OSP Siemiatycze, a wieczorem Kawiarenka Obywatelska „Wybory 4 czerwca 1989 r. w 
perspektywie lokalnej” - spotkanie dyskusyjne połączone z wystawą zdjęć i pamiątek 
związanych z wydarzeniami ’89. Okazało się, że Siemiatycze były jedynym miejscem w woj. 
podlaskim, gdzie obchody rocznicowe miały tak uroczysty charakter. Ważne, że na 
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kawiarenkę obywatelską przyszły osoby, które kiedyś wspólnie tworzyły Komitet 
Obywatelski, pomimo że teraz ich polityczne ścieżki bardzo się rozeszły. Wokół wspomnień 
’89 udało się stworzyć przestrzeń do dyskusji dla zwaśnionych stron. Zamierzamy 
organizować częściej takie kawiarenki, aby utrzymać spójność społeczną na poziomie 
lokalnej wspólnoty. 

  

6) Cykl szkoleń z upraw ekologicznych 

W okresie: marzec – kwiecień 2019 w ramach projektu pt. „Cykl szkoleń w zakresie produkcji 
ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” we współpracy z gospodarstwem Samo 
Jabłko w Klimczycach zorganizowaliśmy 3 szkolenia, w których wzięły osoby zainteresowane 
tematyką ekologii w produkcji warzyw i owoców. Tematy szkoleń: . „Jak przestawić gospodarstwo na 
produkcję ekologiczną?”,  „Metodyka uprawy owoców i warzyw ekologicznie”, „Produkcja i sprzedaż 
produktów ekologicznych”. Więcej informacji: https://www.centrumnawschodzie.pl/zakonczylismy-
cykl-szkolen-w-zakresie-produkcji-ekologicznej-z-wykorzystaniem-rozwiazan-innowacyjnych/ 
  

7) Przeciwdziałanie dyskryminacji 

Działania antydyskryminacyjne prowadzone były równolegle, z rozwijaniem wolontariatu 
integracyjnego. PełnoAktywni wolontariusze prowadzili warsztaty „Poznaję, doświadczam, 
rozumiem”, aby podnieść poziom wrażliwości otoczenia na potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami, burzyć stereotypy, a także przekazać podstawy savoir vivre wobec 
OzN.  W 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty dla młodzieży. Idąc za przykładem naszego 
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stowarzyszenia, podobne działania podejmowały w Subregionie Bielskim także organizacje 
partnerskie – Liderzy Wolontariatu Iintegracyjnego. Organizacje te w ramach MANGO 
przygotowywane są bowiem m.in. do pełnienia funkcji rzeczniczych dla osób z 
niepełnosprawnościami w lokalnych środowiskach. 

 

 

8) Ekonomia społeczna, wsparcie NGO 

W 2019 r. Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Subregionie Bielskim (OWES). Ponadto samodzielnie wspierało lokalne 
organizacje w ramach Mobilnej Akademii NGO i Subregionalnego Węzła NGO. Udało się 
dzięki temu w Subregionie zarejestrować nowe stowarzyszenia, a część z nich przekształcić w 
przedsiębiorstwa społeczne i stworzyć miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i 
osób z niepłenosprawnościami. Na tworzenie miejsc pracy pomogliśmy pozyskać dotacje z 
OWES.  

Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia od 2011 r. reprezentuje organizacje z powiatu 
siemiatyckiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej. W czerwcu 2019 została wybrana na kolejną 
4-letnią kadencję ( https://www.centrumnawschodzie.pl/kolejna-kadencja-w-podlaskiej-sieci-

pozarzadowej/ ). Delegaci do Podlaskiej Sieci Pozarządowej wyłaniani są w oddolnych 
wyborach, przez lokalne organizacje, dzięki czemu zachowana jest niezależność i 
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różnorodność Sieci.  Jest to forum dyskusji i współpracy całego podlaskiego trzeciego 
sektora.  

W 2019 r. uruchomiliśmy także tzw. społeczne narady. Pierwsza z nich została 
dofinansowana z grantu z Fundacji Batorego. W piątkowe popołudnie, 26 lipca 2019 
spotkaliśmy się w gronie osób związanych z lokalnymi stowarzyszeniami, instytucjami 
kultury, prowadzących gospodarstwo ekologiczne, przedsiębiorstwa, działających na rzecz 
swojej wsi czy gminy, albo konkretnego społecznego celu społecznego. Podczas narady 
podjęliśmy ważne dla środowiska kwestie (relacja z pierwszej narady: 
https://www.centrumnawschodzie.pl/pierwsza-spoleczna-narada-w-kregu-26-07-2019-
podsumowanie/ ) Społeczne narady zdecydowaliśmy się kontynuować. Chcemy organizować 
je w różnych miejscach Subregionu Bielskiego, wokół ważnych zidentyfikowanych tematów 
obywatelskich i społecznych.  

 

 


