
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Magiczny ogród” z 
siedzibą w Zamościu w 2016 roku

1. Członkowie Stowarzyszenia – obecnie Stowarzyszenie liczy 17 członków.

2. Kluba Aktywnego Seniora – obecnie skupia on 62 zdeklarowanych członków, którzy 
brali udział w spotkaniach, warsztatach, wyjazdach, wycieczkach i wieczorkach 
tanecznych. Łącznie we wszystkich formach działań prowadzonych w ramach klubu 
wzięło udział 986 osób (na podstawie list obecności).

3.Strony www stowarzyszenia oraz klubu – przygotowaniem i zamieszczaniem 
informacji na stronie zajmują się Barbara Kolbus i Dorota Margol.

4. Facebook – Klubu Aktywnego Seniora posiada swój profil. Jego tworzeniem oraz 
umieszczaniem aktualnych informacji zajmuje się Dorota Margol.

5. Nadzór nad finansami stowarzyszenia – opłacaniem faktur oraz bieżącym nadzorem 
nad wpływami i wydatkami Stowarzyszenia prowadziła Renata Moskwa. Wszystkie 
operacje finansowe na koncie Stowarzyszenia sprawdzane były przez Dorotę Margol oraz 
Ewa Ciuraszkiewicz. Dokonywały one akceptacji faktur oraz rachunków.

6. Umowy – umowy współpracy z innymi podmiotami, umowy użyczenia, umowy o 
wykonanie usług oraz umowy o pracę, wypowiedzenia umów dokonywane były przez 
dwóch członków zarządu – Dorotę Margol oraz Ewę Ciuraszkiewicz lub Ewę 
Ciuraszkiewicz i Renatę Moskwę.

7. Obsługa kadrowa i księgowa – pełną obsługą kadrową i księgową zajmowało się Biuro 
Rachunkowe „Sukces”. Pracownicy biura w czasie wykonywanie swoich obowiązków na 
rzecz Stowarzyszenia współpracowali z członkami Zarządu Stowarzyszenia.

8. Współpraca z innymi podmiotami - współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w 
Zamościu w ramach której pracownicy tej placówki prowadzili cykliczne spotkania 
biblioterapii oraz kultury czytelniczej i medialnej. W Książnicy Zamojskiej gościliśmy na 
zajęciach prowadzonych przez pracowników Oddziału dla Osób Niepełnosprawnych. 
Seniorzy brali udział w zajęciach otwartych organizowanych w Domu Dziennego Pobytu 
Senior-Wigor, uczestniczyli także w Ogólnopolskiej Senioriadzie zorganizowanej przez 
OSiR Zamość. Jesteśmy zapraszani i bierzemy udział w imprezach i uroczystościach 
organizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz władze 
samorządowe Zamościa i okolic.

9.  Udział w projektach -

Projekt „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.”

Projekt „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.” był realizowany w okresie 



01.05.2015 – 30.06.2016. Celem głównym projektu jest 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.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby:

- zwiększenia zasięgu i potencjału Sieci PPL LOS poprzez wzrost liczby organizacji 
członkowskich Sieci PPL LOS, a co za tym idzie zwiększenie stopnia federalizacji 
małych, wiejskich NGOs w województwie lubelskim, poprzez przyjęcie 24 nowych 
organizacji członkowskich;

- podniesienia profesjonalizmu organizacji członkowskich Sieci PPL LOS poprzez 
opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości i skuteczności ich działań i stosowania 
norm etycznych;

- zwiększenia wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych zrzeszonych w Sieci 
PPL LOS w obszarach zdobywania środków na ich funkcjonowanie oraz wzrostu 
świadomości prawnej i obywatelskiej na temat funkcjonowania III sektora;

- wypracowania skutecznych mechanizmów umożliwiających bezpośrednią komunikację 
oraz wymianę doświadczeń i know-how pomiędzy NGOs, zrzeszonymi w Sieci PPL 
LOS.

Projekt zakładał następujące działania:

1. Działania animacyjne, w ramach których zorganizowane zostały:

- Wojewódzkie Seminarium Sieci PPL LOS;

- Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych zrzeszonych w Sieci PPL LOS;

2. Prace trzech Grup Roboczych, służące wypracowaniu modelowych rozwiązań w 3 
obszarach:

- działań, jakie może podjąć Sieć PPL LOS na rzecz zwiększenia liczby organizacji 
członkowskich;

- standaryzacji działań Sieci PPL LOS w zakresie opracowania i wdrożenia narzędzi do 
oceny i skuteczności działań jej członków;

- standaryzacji działań Sieci PPL LOS w zakresie wypracowania i stosowania zasad 
etycznych w postaci Kodeksu Etycznego;

3. Powiatowe konsultacje ze wszystkimi członkami Sieci PPL LOS dotyczące 
wypracowanych przez Grupy Robocze modelowych rozwiązań;

4. Upowszechnienie i wdrożenie wypracowanych modelowych rozwiązań;

5. Stworzenie podstrony internetowej dla NGOs zrzeszonych w Sieci PPL LOS, będącej 
miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;

6. Realizacja szkoleń i doradztwa z zakresu:



- aplikowania o środki na działalność NGOs;

- świadomości prawnej i obywatelskiej na temat funkcjonowania III sektora.

Stowarzyszenie „Magiczny Ogród” otrzymało Certyfikat PPL LOS. W projekcie 
Stowarzyszenie reprezentują Dorota Margol. Ewa Ciuraszkiewicz i Renata Moskwa. 
Brały one udział w pracach trzech grup roboczych. W dniach 21 oraz 28 grudnia 2015 r. 
Dorota Margol przeprowadziła konsultacje dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, którzy zainteresowani byli projektem oraz chcieli podjąć współpracę z 
Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy i wejść do sieci organizacji skupionych w PPL LOS. 
21 i 22 listopada 2015 r. Dorota Margol wzięła udział w szkoleniu „Świadomość prawna 
i obywatelska na temat funkcjonowania III sektora”. Pani Dorota Margol bierze udział w 
tworzeniu aktualnych baz danych organizacji pozarządowych działających w PPL LOS. 
Brała udział w I Wojewódzkim Zlocie organizacji skupionych wokół Lubelskiego 
Ośrodka Samopomocy (15.10.2016 r.). Bierze także udział w cyklicznych spotkaniach 
przedstawicieli organizacji zrzeszonych w PPL LOS.

Aktywni Seniorzy -liderami w swoim otoczeniu. Projekt skierowany do seniorów 
mieszkających na terenie miasta Zamość. Dwudziestu seniorów brało udział w szesnastu 
spotkaniach z dziedziny biblioterapii geriatrycznej, kreatywnego myślenia z elementami 
kinezjologii edukacyjnej, upcyklingu oraz warsztatach rękodzieła. Uczestnicy spotkań 
udzielają się w Klubie Aktywnego Seniora działającego przy Stowarzyszeniu „Magiczny 
Ogród”

Zamość – Miasto z Wigorem

Seniorzy skupieni w Klubie Aktywnego Seniora brali udział w projekcie realizowanym 
przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Oktagon” przy współpracy z DDP „Senior-
Wigor” oraz OSiR. Zajęcia sportowe prowadzone w ramach projektu miały za zadanie 
aktywizację osób starszych poprzez zajęcia nordic walking oraz gimnastykę. Seniorzy 
brali udział także w wykładach otwartych tematycznie związanych z problemami ludzi w 
wieku 50+

10.Aplikowanie o granty i środki unijne – Zarząd zgłosił chęć wzięcia udziału 
Stowarzyszeni w projektach Erasmus + we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem 
Samopomocy. Dokumenty wymagane do rejestracji Stowarzyszenia w Komisji 
Europejskiej zostały przygotowane i przesłane do LOS przez Dorotę Margol.


