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Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” 

za rok 2020 
/29 czerwca 2021/ 

 

 

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: 

adres do korespondencji: Omola 111, 17-306 Dziadkowice 

tel.: 600 881 572 

email: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl 

www: www.centrumnawschodzie.pl 

Facebook: 

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

PełnoAktywni-SamoSprawni: 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, 

 propagowanie czynnego i twórczego sposobu funkcjonowania społeczności 
lokalnych, w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością, 
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 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, 
  prowadzenie  badań naukowych, 
  wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, 
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 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: 80.249,50 zł  

Koszty: 82.332,02 zł 

Wynik finansowy: -2.082,52 zł (strata pokryta z zysku lat poprzednich) 

 

Informacja o strukturze przychodów: 

 Składki członkowskie: 675,00 zł 
 Dotacje i granty: 74.930,00 zł 
 Przychody z darowizn pieniężnych od osób indywidualnych: 4.644,30 zł 
 Pozostałe przychody operacyjne: 0,20 zł 



 

Informacje o strukturze kosztów:

 Koszty realizacji zadań statutowych: 
 Koszty administracyjne: 
 Pozostałe koszty (finansowe

 

 

 

III. DOTACJE, GRANTY
 

1) Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności 

 

W 2019 r. wygraliśmy konkurs i 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014
projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”, okres realizacji: 
2020. Dotacja przewidziana na 2020 r. 

W ramach środków na 2020

a) kontynuowaliśmy wynajem lokalu na PełnoAktywne Centrum Wolontariatu
październik 2020) 

b) opłaciliśmy dużą część kosztów obsługi księgowo
c) opłaciliśmy doradców ds. rozwoju NGO oraz ds. fundraisingu w ramach Mobilnej 

Akademii NGO (MANGO)
d) przeprowadziliśmy 5 szkoleń
e) przeprowadziliśmy z wolontariuszami 9 akcji wolontarystycznych
f) zaanimowaliśmy 3 partnerstwa lokalne wokół tematyki niepełnosp
g) wspólnie z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej zorganizowaliśmy II Galę 

Wolontariatu w Siemiatyczach i przeprowadziliśmy II edycję Konkursu na 
najaktywniejszego wolontariusza

h) przeprowadziliśmy konkurs „Miejsca dostępne dla wszystkich”
i) prowadziliśmy szkolenia e

Dzięki wsparciu z NIW-CRSO możliwy był rozwój PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu 
w wymiarze subregionalnym (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski). 
kontynuowano działania podjęte w 
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Informacje o strukturze kosztów: 

Koszty realizacji zadań statutowych: 80.604,45 zł 
administracyjne: 1.726,98 zł 

finansowe, operacyjne) : 0,59 zł 

GRANTY, DAROWIZNY OD FIRM 

Dotacja z Narodowego Instytutu Wolności – CRSO 

 

ygraliśmy konkurs i otrzymaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 dotację na realizację 

tu „PełnoAktywni Wolontariusze”, okres realizacji: czerwiec 2019
przewidziana na 2020 r. wyniosła 74.930,00 zł. 

20 r.: 

wynajem lokalu na PełnoAktywne Centrum Wolontariatu

część kosztów obsługi księgowo-kadrowej 
oradców ds. rozwoju NGO oraz ds. fundraisingu w ramach Mobilnej 

Akademii NGO (MANGO) 
liśmy 5 szkoleń dla wolontariuszy 

przeprowadziliśmy z wolontariuszami 9 akcji wolontarystycznych 
zaanimowaliśmy 3 partnerstwa lokalne wokół tematyki niepełnosp
wspólnie z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej zorganizowaliśmy II Galę 
Wolontariatu w Siemiatyczach i przeprowadziliśmy II edycję Konkursu na 
najaktywniejszego wolontariusza 
przeprowadziliśmy konkurs „Miejsca dostępne dla wszystkich” 

szkolenia e-learningowe 

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

ziałania podjęte w 2019 r. 

 

Narodowego Instytutu Wolności – CRSO 
na realizację 2-letniego 

czerwiec 2019-październik 

wynajem lokalu na PełnoAktywne Centrum Wolontariatu (styczeń-

oradców ds. rozwoju NGO oraz ds. fundraisingu w ramach Mobilnej 

zaanimowaliśmy 3 partnerstwa lokalne wokół tematyki niepełnosprawności 
wspólnie z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej zorganizowaliśmy II Galę 
Wolontariatu w Siemiatyczach i przeprowadziliśmy II edycję Konkursu na 

CRSO możliwy był rozwój PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu 
w wymiarze subregionalnym (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski). W 2020 r. 
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IV. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA I OBSZARY AKTYWNOŚCI 
w 2020 

 

1) PełnoAktywni Wolontariusze 
 

Rozwój wolontariatu integracyjnego w formule PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu w 
2020 r. możliwy był głównie dzięki finansowemu z Narodowego Instytutu Wolności – CRSO w 
ramach FIO 2014-2020. 

 

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” dofinansowany z FIO realizowaliśmy wspólnie z 
Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach w okresie: czerwiec 2019-
październik 2020. W całym okresie trwania projektu zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane 
działania i w efekcie w Subregionie Bielskim przygotowaliśmy do pracy z, i na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami (OzN) 9 organizacji - liderów wolontariatu integracyjnego (LWI). 
Każdy LWI przeszedł 60-godzinne wsparcie doradcze, z każdego LWI po 2 osoby zostały 
przeszkolone i są koordynatorami wolontariatu integracyjnego (łącznie 18 osób), dla każdego 
LWI przeszkolono wolontariuszy i w efekcie 112 osób pracuje w wolontariacie, w tym 29 
OzN. LWI zaangażowały się w wolontariat integracyjny – przeprowadziły 9 akcji w ramach 
projektu, plus pod hasłem #PełnoAktywniSOS dodatkowe wspólne akcje pomocowe podczas 
epidemii Covid19, włączyły się też w 4 akcje Korpusu Solidarności. Przy współpracy z  LWI, 
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zostały także zawiązane na terenie Subregionu Bielskiego 3 lokalne partnerstwa wokół 
tematyki niepełnosprawności. Zostały one zawiązane w 2020 roku w następujących gminach: 
Dziadkowice, Orla, Miasto Bielsk Podlaski.  

Oto relacje z wybranych działań projektowych dofinansowanych z NIW-CRSO w 2020: 

 szkolenia dla wolontariuszy: https://www.centrumnawschodzie.pl/ponad-60-nowych-
pelnoaktywnych-wolontariuszy/ 

 podsumowanie 9 akcji wolontarystycznych: https://www.centrumnawschodzie.pl/9-akcji-w-
4-miesiace-tak-dzialaja-pelnoaktywni/ 

 wyniki konkursu na najaktywniejszego wolontariusza 2020 roku: 
https://www.centrumnawschodzie.pl/najaktywniejsi-wolontariusze-roku-2020/ 

 relacje z II Gali Wolontariatu w Siemiatyczach: 
https://www.youtube.com/watch?v=goza33r2nsg ; 
https://www.centrumnawschodzie.pl/druga-gala-wolontariatu-za-nami/ 

 lokalne partnerstwa wokół tematyki niepełnosprawności: 
https://www.centrumnawschodzie.pl/lokalnie-o-niepelnosprawnosci-3-gminy-testuja-
partnerska-wspolprace/ 

 wyniki konkursu „Miejsca Dostępne dla Wszystkich – edycja 2020”  
https://www.centrumnawschodzie.pl/nagrodzono-miejsca-dostepne-dla-wszystkich/ 
 

 

2) #PełnoAktywniSOS czyli wolontariat podczas epidemii Covid-19 

  



 

W połowie marca 2020 r. świat się nagle zatrzymał. 
do pomagania. Najpierw uruchomiliśmy
ze skutkami epidemii. Już w kwietniu, pod 
#KoszyczekWielkanocny2020 
akcja #PodlaskiePomaga oraz #SerceWkopercie. 
solidarność w czasach epidemii

Podsumowanie działań w ramach 
https://www.centrumnawschodzie.pl/egzamin

 

 

3) Współpraca z Korpus

PełnoAktywni wolontariusze byli przyg
wolontariatu długoterminowego w 
Aktywności Społecznej Pryzmat, pełniącym funkcję regionalnego partnera Korpusu 
Solidarności w woj. podlaskim, 
następnie wzięli udział w akcjach KS. 
mogły rozpocząć się u nas dopiero latem. 
skutków epidemii w ramach akcji #PodlaskiePomaga. Nasi wolontariusze zaangażowali się 
także 2020 roku w akcje „Wolontariat dla Niepodległej” oraz #CzysteRzeki .

Podsumowanie współpracy z Korpusem Solidarnoś
https://www.centrumnawschodzie.pl/kolejny

Korpus Solidarności a wolontariat szkolny: 
czy-czekamy-wolontariat-szkolny

 

 
 
 

Strona 8 z 12 

W połowie marca 2020 r. świat się nagle zatrzymał. PelnoAktywni niemal natychmiast ruszyli 
Najpierw uruchomiliśmy dodatkowy nabór wolontariuszy, gotowych do walki 

. Już w kwietniu, pod hasłem #PełnoAktywniSOS włączyliśmy się do akcji 
 którą koordynowała Fundacja Hagia Marina. Potem razem z KS 

oraz #SerceWkopercie. PełnoAktywni z pewnością z
solidarność w czasach epidemii. 

Podsumowanie działań w ramach #PełnoAktywniSOS
https://www.centrumnawschodzie.pl/egzamin-z-solidarnosci-pelnoaktywnisos/

Korpusem Solidarności 

byli przygotowywani nie tylko do działań akcyjnych, ale także 
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 

akcjach KS. Ze względu na wiosenny lockdown, spotkania 
mogły rozpocząć się u nas dopiero latem. Szczególnie ważne były działania w celu zwalczania 
skutków epidemii w ramach akcji #PodlaskiePomaga. Nasi wolontariusze zaangażowali się 

roku w akcje „Wolontariat dla Niepodległej” oraz #CzysteRzeki .

Podsumowanie współpracy z Korpusem Solidarności w 2020: 
https://www.centrumnawschodzie.pl/kolejny-udany-rok-z-korpusem-solidarnosci/

Korpus Solidarności a wolontariat szkolny: https://www.centrumnawschodzie.pl/dzialamy
szkolny-podczas-epidemii/ 

PelnoAktywni niemal natychmiast ruszyli 
dodatkowy nabór wolontariuszy, gotowych do walki 

łączyliśmy się do akcji 
. Potem razem z KS 

pewnością zdali test na 

#PełnoAktywniSOS: 
pelnoaktywnisos/ 

 
otowywani nie tylko do działań akcyjnych, ale także do 

We współpracy z Centrum 
Aktywności Społecznej Pryzmat, pełniącym funkcję regionalnego partnera Korpusu 

dodatkowych szkoleń, a 
Ze względu na wiosenny lockdown, spotkania i akcje 

zczególnie ważne były działania w celu zwalczania 
skutków epidemii w ramach akcji #PodlaskiePomaga. Nasi wolontariusze zaangażowali się 

roku w akcje „Wolontariat dla Niepodległej” oraz #CzysteRzeki . 

ci w 2020: 
solidarnosci/ 

https://www.centrumnawschodzie.pl/dzialamy-
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4) Mikołajkowy wolontariat 

  

Nie chcieliśmy, aby dzieci w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich (ZOL) 
spędziły czas Bożnonarodzeniowy samotnie. Przez epidemię, nie mogliśmy ich osobiście 
odwiedzić, ale postanowiliśmy w inny sposób pokazać, że o nich pamiętamy. 
PełnoAktywni Wolontariusze z całego Subregionu Bielskiego zorganizowali więc akcję 
#MikołajkowyWolontariat, która trwała od końca listopada 2020, aż do połowy stycznia 
2021. Rozwój akcji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Wolontariusze kilkukrotnie 
organizowali więc dostawę paczek do ZOL. Najpierw, na początku grudnia, jeszcze przed 
Mikołajkami, dzieci otrzymały mnóstwo paczek z zabawkami, słodyczami, poducho-
przytulankami, a placówka spory zapas środków higienicznych. Tuż przed wigilią 
zawieźliśmy paczki z kolorowymi piżamkami dla każdego dziecka oraz ślicznymi 
poduszkami. Ponadto ZOL otrzymał domowe ciasta świąteczne i soki. W styczniu 
wszystkie dzieci dostały także nowe dresy. Akcja możliwa była dzięki zaangażowaniu się: 
ROPS w Białymstoku, PełnoAktywnych wolontariuszy z Fundacji Futurum, Stowarzyszenia 
Kreatorzy Rzeczywistości, Koła Gospodyń Malwa w Kleszczelach, Stowarzyszenia „Nasza 
Tradycja”. Ponadto na założonej przez nasze Stowarzyszenie zbiórce finansowej 
zebraliśmy od osób indywidualnych na ten cel 2.870 zł. 

Podsumowanie akcji #MikołajkowyWolontariat: 
https://www.centrumnawschodzie.pl/podsumujmy-akcje-mikolajkowywolontariat/ 
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5) Współpraca z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami. 

  

Nasze Stowarzyszenie od 2019 r. jest członkiem Podlaskiego Sejmiku Osób z 
Niepełnosprawnościami. 14 września 2020 byliśmy współorganizatorem Subregionalnego 
Konwentu OzN. Tym razem spotkaliśmy się wokół art. 30 Konwencji ONZ o Prawach Osób z 
Niepełnosprawnościami, czyli tematu kultury, turystyki, sportu. Czy sport osób z 
niepełnosprawnościami nadal musi być traktowany jak rozgrzewka przed „prawdziwymi” 
zawodami? Czy z kolei teatr z udziałem niepełnosprawnych aktorów to taki teatr „na niby” 
albo wyłącznie forma rehabilitacji? M.in. te dwa mity udało nam się obalić podczas 
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konwentu w Osmoli. Obalili je przede wszystkim własnym przykładem sami uczestnicy 
spotkania, którzy sportem i kulturą zajmują się na poważnie i z zamiłowania. Efekty pracy 
aktorów z Teatru T3 działającego przy białostockim oddziale Polskiego Związku Niewidomych 
mogliśmy obejrzeć na miejscu. Bez wątpienia – prawdziwy teatr, prawdziwy występ, 
prawdziwy kunszt aktorski! 

Partnerami wydarzenia były: Gmina Dziadkowice, Pustelnia Sękalik, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Dołubowie, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. 
Finansowo organizację wydarzenia wsparły: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Bank BNP Paribas, Pater Firma. 

Relacja z konwentu: https://www.centrumnawschodzie.pl/o-niepelnosprawnosci-kulturze-
sporcie-i-turystyce-podsumowanie-konwentu-w-osmoli/ 

 
 

6) VII Turniej Paintballa na Wózkach 

  

Stowarzyszenie, już po raz siódmy było współorganizatorem (wraz ze Spółdzielnią Socjalną 
„Esskapada”) Amatorskiego Turnieju Paintaballowego. W jego ramach odbywa się także 
jedyny w Europie Turniej Paintballowy na Wózkach. Turniej w 2020, ze względu na epidemię 
Covid-19, odbył się tym razem dopiero w sierpniu. Nasze stowarzyszenie zostało 
nominowane w akcji pomocowej #GaszynChallenge i właśnie podczas turnieju wspólnymi 
siłami zrealizowaliśmy to wyzwanie!  Ponadto w zbiórce na rzecz Kubusia chorującego na 
SMA zebraliśmy wśród graczy i kibiców do puszki kwotę 682,91 zł. Wszystkie relacje i 
fotorelacje z turnieju znajdują się w wydarzeniu na facebooku: 
https://www.facebook.com/events/296122258028167/?active_tab=discussion 



Strona 12 z 12 
 

7) Ekonomia społeczna, wsparcie NGO 

W 2020 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.  

 

 

 


