
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Magiczny ogród” z 
siedzibą w Zamościu w 2017 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 696 osób (na podstawie list obecności). W tym w spotkaniach 
tematycznych i warsztatach wzięło udział 584 osoby, w czterech wieczorkach tanecznych 
64 osoby, w dwóch wizytach studyjnych 33 osoby, a w wyjeździe integracyjnym do 
Lipiny Nowej 14 osób.

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.

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 z 
zakresu biblioterapii i treningu pamięci, kultury czytelniczej i medialnej oraz zajęcia w 
ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. W ramach partnerstwa z Biblioteką Pedagogiczną 
zapraszani byliśmy na spotkania z podróżnikiem Markiem Marcolą oraz na wernisaże 
jego zdjęć. Z Książnicą Zamojską współpracowaliśmy  w ramach „Bibliotecznych 
spotkań senioralnych” poświęconym rozmowom o literaturze. Seniorzy brali udział w 
zajęciach otwartych organizowanych w Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor, 
uczestniczyli także w Ogólnopolskiej Senioriadzie zorganizowanej przez OSiR Zamość, 
DDP Senior-Wigor oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Octagon (22-23 wrzesień). W 



ramach współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Sami swoi” seniorzy dostarczają 
eksponatów wykorzystywanych do tworzenia ścieżki edukacyjnej prezentującej 
przedmioty z czasów PRL-u. Spółdzielnia udostępnia nam po preferencyjnych cenach 
salę na organizację wieczorków tanecznych. Współpracujemy z Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej w Zamościu, którego pracownicy (psycholodzy) prowadzili warsztaty na 
temat przemocy wobec ludzi starszych, akceptacji siebie oraz motywacji wewnętrznej i 
zewnętrznej. Nasz współpraca ze Stowarzyszeniem Zamojskim Centrum Wolontariatu 
owocowało spotkaniami integracyjnymi. Seniorzy, którzy są podopiecznymi 
Stowarzyszenia „Magiczny Ogród”  oraz podopieczni Stowarzyszenia Zamojskie 
Centrum Wolontariatu biorą regularnie udział w zajęcia organizowanych dla nich przez 
obje organizacje. Jesteśmy zapraszani i bierzemy udział w imprezach i uroczystościach 
organizowanych przez instytucje kultury, kluby seniora, organizacje pozarządowe oraz 
władze samorządowe Zamościa i okolic (konferencje, wystawy, wernisaże, imprezy 
integracyjne)

9.  Wolontariat – dwie osoby odbywające staż w Stowarzyszeniu „Magiczny Ogród” 
pod opieką Doroty Margol (w pierwszym kwartale 2017 roku) pracowały na rzecz osób 
starszych zamieszkałych w Zamościu. Pomagały im w czynnościach dnia codziennego 
oraz organizowały zajęcia aktywizujące (spacery, wyjście do biblioteki, wyjście na 
wystawę itp.)

10. Udział w projektach  oraz wizyty studyjne

Zamość – Miasto z Wigorem. Zdrowy ruch 60+

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, zajęcia w basenie oraz 
gimnastykę. Seniorzy brali udział także w wykładach otwartych tematycznie związanych 
z problemami ludzi w wieku 60+

21 październik gościli w naszym mieście seniorzy z miejscowości Szczecyn. W ramach 
tej wizyty studyjnej miało miejsce spotkanie integracyjne z członkami Klubu Aktywnego 
Seniora, wymiana doświadczeń dotyczących aktywizacji osób starszych, wspólne 
zwiedzanie zamojskiej starówki oraz DDP Senior-Wigor. W ramach rewizyty (wizyta 
studyjna) seniorzy z Klubu Aktywnego Seniora byli w Szczycynie (25 listopad). 
Przedstawiono nam działania tamtejszych seniorek, prace oraz przetwory pań z Koła 
Gospodyń oraz działalność wzorcowo prowadzonego gospodarstwa państwa 
Majewskich. Mięliśmy okazję zwiedzić przepiękne okolice Szczycyna, z miejscami 
upamiętniającymi pacyfikację tej wsi oraz sąsiednich miejscowości.

10.Aplikowanie o granty i środki zewnętrzne – 21.12 został złożony wniosek w 
ramach Programu Rządowego na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018. W ramach projektu Miasteczko Senior City 
prowadzone mają być usługi opiekuńcze i asystenckie, planowana jest wizyta studyjna w 



innym klubie seniora, połączona z wycieczką oraz zapoznanie seniorów z mediami 
społecznościami i nauka korzystania z nich. Będziemy współpracować przy realizacji 
projektów następujących instytucji : Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Biblioteka 
Pedagogiczna, Klub Batalionowy, OSiR, DDP Senior-Wigor. 


