
 

 
 
                            

 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jako 
organizacji pożytku publicznego za rok 2012 
 
1.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA swoją siedzibę  
i biuro ma w Krakowie, ul. Porucznika Wąchały 5, 30-608 Kraków. 
 
2.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA zostało zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31.10.2003 r. pod numerem KRS 
0000178336 NIP 6762252565, REGON 356767450 
 
3.W skład Zarządu Stowarzyszenia WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA 
wchodzą następujące osoby: 

a) Stanisław Wysocki (Prezes Zarządu), zamieszkały przy ul. 
Karmelickiej 19, 31-131 Kraków 

b) Agata Mamak (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy ul. 
Cyganka 27, 32-065 Krzeszowice  

c) Maria Kaczorowska (Skarbnik), zamieszkała przy ul. 
Różyckiego 4/28, 31-324 Kraków 

2. Celami statutowym Stowarzyszenia WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA 
są: 

a)  działalność charytatywna, 
b)  promocja i organizacja wolontariatu, 
c)  świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym, 
d)  świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin 

patologicznych i ubogich, 
e)  świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym, 
f)  prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom biednym z 

grup dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i ich opiekunom, 
g)  promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród osób 

dysfunkcyjnych, 
h)  pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, 

starszych i dysfunkcyjnych, 
i)  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
j)  działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
k)  podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dla osób ubogich, starszych i dysfunkcyjnych, 
l)  podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji, 

ul. Por. Wąchały 5            30-608 Kraków            tel. 012/263 61 56           biuro@eliasz.org.pl 

STOWARZYSZENIE   
WOLONTARIAT św. ELIASZA  

 

www.eliasz.org.pl 



m)  podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

n)  podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z 
osobami fizycznymi i prawnymi w Polsce oraz poza jej 
granicami, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem 
Stowarzyszenia, 

o)  wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub 
finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących 
działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia, 

p)  prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej 
 

3. Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA realizuje cele 
statutowe poprzez: 

a) pomoc i opiekę nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi, 
bezdomnymi, biednymi, upośledzonymi i innymi 
znajdującymi się w ciężkiej sytuacji życiowej, 

b) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych 
c) propagowanie idei pomocy dla drugiego człowieka 
d) organizowanie projekcji filmów na terenie placówek opieki 

zdrowotnej i placówkach opiekuńczych 
e) organizowanie transportu dla osób niepełnosprawnych i 

potrzebujących 
f) krótkotrwałe zakwaterowanie i noclegownia dla osób 

potrzebujących 
g) prowadzenie kursów językowych dla osób niepełnosprawnych 

i potrzebujących 
h) udzielanie pomocy i opieki pielęgniarskiej w miejscach 

zamieszkania osób niepełnosprawnych i potrzebujących 
i) pomoc paramedyczna dla osób chorych w miejscach 

zamieszkania i placówkach zdrowotnych 
j) organizowanie i prowadzenie prelekcji w placówkach 

oświatowych propagujących idee wolontariatu 
k) udzielanie porad i konsultacji medycznych dla osób 

niepełnosprawnych i potrzebujących 
l) udzielanie specjalistycznych porad i konsultacji medycznych 

dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących 
m) udzielanie porad w zakresie fizjoterapii dla osób 

potrzebujących 
n) zakup, organizacja i dowóz zakupów, posiłków, lekarstw dla 

osób biednych 
 

4. W 2012 roku Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA 
realizowało cele statutowe według następujących działań: 



 
Ad. a) działalność charytatywna: 
 
Grupa szpitalna im J. Dietla 
 
Wolontariusze w szpitalu im. J. Dietla codziennie odwiedzali pacjentów na 
pięciu oddziałach. Każdego dnia osoby potrzebujące zostały objęte pomocą w 
spożywaniu posiłku, poruszaniu się po terenie szpitala, zakupach, realizacji 
recept, wspieraniu przez rozmowę. Wolontariusze spędzili  
w szpitalu ok.. 1095 godzin. Dzięki współpracy z krakowskimi szkołami z 
okazji Dnia Chorego, Świąt Wielkanocnych, Mikołajek i Świąt Bożego 
Narodzenia pacjenci otrzymywali drobne upominki przygotowywane przez 
wolontariuszy i uczniów.  
 
 
Grupa rekreacyjna 
 
Na terenie szpitala funkcjonuje „grupa rekreacyjna”, Prężnie działająca grupa, 

która przekształciła się w „KINO ELIASZA”,  która organizuje czas wolny dla 

pacjentów, poprzez wyświetlanie filmów. Do końca roku wyświetlono około 80 

filmów. Zorganizowano też 3 FAMILIOZABAWY oraz 1 koncert. 

 

Grupa modlitewna 

W szpitalu im. J. Dietla w pierwszą sobotę miesiąca organizowany jest 

„Wieczór Jana Pawła II” (czuwanie połączone z modlitwą, śpiewem), w piątki 

razem z pacjentami odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, w 

niedzielę wolontariusze uczestniczą wraz z pacjentami we Mszy św.w kaplicy 

szpitalnej (liturgia słowa, psalmy itp.) przygotowywane jest odczytanie Męki 

Pańskiej w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek, w okresie Wielkiego Postu w 

piątki organizowano Drogę Krzyżową; grupa modlitewna podjęła się także 

odmawiania nabożeństw majowych oraz w październiku odmawiania modlitwy 

różańcowej. 

 

 
 



 
Szpital św. Ludwika 
 
Wolontariusze w szpitalu im. św. Ludwika kilka razy w tygodniu odwiedzali 

chore dzieci na oddziałach organizując im gry, zabawy, spędzając z nimi wolny 

czas oraz opiekując się tymi młodszymi pod nieobecność rodziców. 

Stowarzyszenie organizowało drobne upominki dla małych pacjentów  

z okazji świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka. Małym pacjentom wolontariusze 

w ciągu roku 2012 poświęcili prawie 300 godzin. Przez rok w szpitalu 

dziecięcym pojawiło się 35 wolontariuszy, z czego 10 chodzi do szpitala, do 

małych pacjentów regularnie.  

Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt Sióstr Służebniczek NMP 

W zakres działalności wchodzi pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, 

powtarzanie materiału ze szkoły. Dla 23 wychowanek ośrodka zorganizowano 

paczki  upominkowe na Wielkanoc i z okazji Dnia Dziecka, przekazano 

wielokrotnie paczki z odzieżą, oraz wyprawki z artykułami szkolnymi.6 

wolontariuszek poświęciło w ośrodku ponad 50 godzin. 

 
Pomoc rzeczowa i finansowa – dopłaty do leków i inne formy wsparcia 
 
Kolejną formą działania była również pomoc potrzebującym, którzy prosili  
o wykupienie leków, pomoc żywnościową, znalezienie noclegowni.  
W każdym przypadku decyzja o odmowie bądź udzieleniu pomocy poprzedzona 
była wywiadem środowiskowym oraz rozmową. Prowadzona była imienna 
ewidencja osób objętych tą formą pomocy (zeszyt „Udzielono Pomocy” oraz 
karty informacyjne jaka forma pomocy została udzielona). Udzielono pomocy 
materialnej w postaci paczek żywnościowych, oraz środków czystości i odzieży 
dla bezdomnych i potrzebujących pacjentów szpitala. Ogólnopolska akcja z przy 
zbiórki żywności przy współpracy z Caritas zebrano niemal pół tony żywności. 
 
Akcja zeszyt wrzesień współpraca ze szkołą noblistów prywatni darczyńcy 
 
Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami zebrano zeszyty oraz inne 
artykuły szkolne, które następnie zostały przekazane we wrześniu jako 
wyprawki szkolne dla: podopiecznych z Ośrodka Wychowawczego dla 
Dziewcząt Sióstr Służebniczek NMP(25 wyprawek), do Domu Dziecka bł. 



Celestyny Faron w Łętowni (10 wyprawek) / w skład każdej  wyprawki 
wchodziło: 15 zeszytów, 10 bloków, kredki ołówkowe i świecowe, ołówki, 
długopisy, klej, plastelina, farby plakatowe i akwarelowe, pędzle, cyrkiel, 
zestaw linijek, gumki do mazania, kolorowe flamastry, teczki/. Dwukrotnie w 
ciągu roku przekazano też dodatkowe artykuły szkolne (bloki rysunkowe, farby, 
kleje, plastelinę, kredki, bibułę) do Domu Małego Dziecka w Kłodzku oraz do 
Domu Dziecka w Łętowni. 

 
 
 
Akcja cukierek październik 
 
Dzięki współpracy z uczniami ze Szkoły im. Noblistów Polskich w Krakowie 
oraz Zespołu Szkół Chemicznych zebrano, a następnie przekazano kilkanaście 
kg cukierków, a także kilka kilogramów ciastek oraz innych słodyczy. Słodycze 
trafiły głównie do wychowanków Domu Dziecka przy  ul. Chmielowskiego, 
Ośrodka Wychowawczego przy ul. Lenartowicza oraz Pogotowia Opiekuńczego 
przy ul. Rajskiej. Słodkie upominki dołączono również do upominków dla 
małych pacjentów ze Szpitala im. św. Ludwika oraz wychowanków Domu 
Dziecka w Kłodzku i Łętowni 
 
Ad. b) promocja i organizacja wolontariatu: 

 
Plebiscyt „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku” 
Jak co roku propagując ideę wolontariatu w marcu zorganizowaliśmy plebiscyt 
„Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku 2012”, podczas którego 
nagrodziliśmy i wyróżniliśmy osoby bezinteresownie pomagające innym w 
kategorii: pracownik służby zdrowia oraz osoba nie związana z żadną 
organizacją. Statuetki wykonał dla nas krakowski Instytut Odlewnictwa AGH. 
 
10 – lecie wolontariatu św. Eliasza  wspólne świętowanie z okazji jubileuszu 
rozpoczęło się 8 grudnia 2012 roku o godzinie 19.30 w Bazylice OO. 
Karmelitów „ na Piasku” uroczysty „ Akatystos” Wspólnie z zaproszonymi 
gośćmi podziękowaliśmy Opatrzności Bożej i „ Pani Królowa” za dziesięć lat 
działalności naszego wolontariatu. W niedzielę 9 grudnia 2012 o godzinie 15.30 
„ Chwila wspomnień” – odbyło wspólne spotkanie w auli Jana Pawła II w 
Łagiewnikach 
 
Współpraca z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” 
 
Systematycznie prowadzona jest współpraca z Centrum JPII „Nie lękajcie się” 

w zakresie opracowywania tematyki kursów i szkoleń oraz planowania i 



przygotowywania różnych uroczystości (np. dzień wolontariatu). Udział 

wolontariuszy „50+” w Konferencji pt. „Podzielmy się dobrem. Wolontariat 

50+”(organizowany przez Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”) 

 
 
Kursy szkoleniowe 
 
W marcu zorganizowano w siedzibie Wolontariatu kurs formacyjny dla nowych 
wolontariusz , kurs ten ukończyło 10 wolontariuszy. Kurs formacyjny jesień 
2012 (ukończyło 29 wolontariuszy ). Kurs formacyjny przygotowujący 
wolontariuszy do pracy z ludźmi starszymi, chorymi i samotnymi w 
Wolontariacie św. Eliasza. Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie 
wolontariuszy do działalności w szpitalu, hospicjum, w domach opieki 
społecznej jak również niesienie pomocy osobom starszym i samotnym w 
domach prywatnych. Przygotowanie młodych wolontariuszy do propagowania 
idei wolontariatu w środowiskach młodzieży licealnej oraz akademickiej. 
Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza, w 80% zrzesza ludzi młodych, 
Najliczniejsza grupa to młodzież akademicka. Coraz częściej widzi się, że 
entuzjazm młodych ludzi i chęć niesienia pomocy drugim bardzo szybko 
„wypala się”. Młodzi wolontariusze w obliczu cierpienia starszych ludzi łatwo 
popadają w depresję i szybko wycofują się rezygnując z pracy w wolontariacie. 
Zaistniała więc konieczność by młodzi wolontariusze mieli łatwy dostęp do 
Psychologa-terapeuty, który pomoże im rozwiązać zaistniałe trudności. Dlatego 
oprócz dobrze przygotowanego kursu formacyjnego istnieje potrzeba by 
psycholog był ciągle do dyspozycji tak „starych” jak i „młodych” 
wolontariuszy. 
 
 
 Obory - Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej  
 
W sierpniu odbył się wyjazd wolontariuszy do Obór i Gdańska- wakacje + praca 
(organizacja Kramiku w Oborach  i Gdańsku, org. wieczoru Jana Pawła II) 
W Sierpniu podczas ogólnopolskiego spotkania Rodziny Karmelitańskiej w 
Oborach nasi wolontariusze rozdawali wśród przybyłych z całej Polski 
informator „Wolontariusz” (w którym zawarte były informacje dotyczące 
Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza, m.in. historia, działalność, świadectwa 
wolontariuszy etc.). 

 
 

Czwartkowe spotkania 
 



W każdy czwartek wieczorem (z wyjątkiem dni świątecznych) w siedzibie 
wolontariatu odbywały się spotkania, na które przychodzili wolontariusze, 
osoby nowe (kandydaci na wolontariuszy). Każde takie spotkanie było i jest 
okazją do promowania idei wolontariatu. 
 
Ad. c) świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym 
 
Domy prywatne 
 
Grupa domowa w ciągu całego roku opiekowała się 28 podopiecznymi – 
zarówno dziećmi jak i osobami w średnim i podeszłym wieku. Wolontariusze 
odwiedzali podopiecznych w ich domach pomagając im w podstawowych 
czynnościach dnia codziennego jak sprzątanie, robienie zakupów, spacer czy 
wyjście do lekarza. Podopieczni zawsze wspierani byli rozmową. W razie 
potrzeby udzielana była doraźna pomoc jak np. zakup żywności, zakup leków 
czy ubrań lub środków czystości.  
Podopieczni będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymali paczki  

(w których znajdowała się m.in. żywność, art. chemii gospodarczej) na Święta 

Wielkanocne, dodatkowo w ciągu roku dla najbardziej potrzebujących 

organizowano regularną pomoc żywnościową. Wolontariusze w grupie 

domowej poświęcili   – 1058 godzin. 

 
Ad. d) świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i 
ubogich, 
 
W grudniu Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do polskich rodzin na 
Ukrainie do wsi Sąsiadowice. Na miejscu zorganizowano „Mikołajki” 
połączone z poczęstunkiem i wręczeniem prezentów dla 80 polskich 
dzieciaków(w dużej mierze prezenty i poczęstunek dzięki darom od firmy 
Storck i Bakoma) 
 
 
Ad. e) świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym: 
 
Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt prowadzony przez Siostry Służebniczki 
NMP w Krakowie 
Wolontariusze regularnie udzielali wychowankom korepetycji z matematyki, 
chemii, fizyki, biologii, historii, języka angielskiego. Do ośrodka dostarczano 
również pomoc materialną w postaci zeszytów, materiałów piśmienniczych oraz 
odzieży. Z okazji Święta Trzech Króli, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, 



rozpoczęcia roku szkolnego i Świąt Bożego podopieczne otrzymały upominki 
(we wrześniu wyprawki szkolne) przygotowane przez wolontariuszy. 
 
Ad. h) pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, starszych i 
dysfunkcyjnych 
 
Lekarze medycyny i pracownicy służby zdrowia – członkowie naszego 
Stowarzyszenia świadczyli nieodpłatne usługi, takie jak: porady lekarskie, 
zabiegi rehabilitacyjne czy konsultacje medyczne w stosunku do potrzebujących 
podopiecznych.  
 
 
Udzielanie specjalistycznych porad i konsultacji medycznych 

 
Krwiodawstwo  
 
15 kwietnia przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w 

Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia( ul. Porucznika Wąchały 5) 

zorganizowano akcję krwiodawstwa pod hasłem   „ Dar Krwi Darem Twojego  

miłosierdzia” W wyniku akcji udało się zebrać  8 jednostek krwi.  

 
Biała Niedziela  
 
30.09 organizacja BIAŁEJ NIEDZIELI Profilaktyka i leczenie osteoporozy (z 
badań densytometrycznych skorzystało 95 osób, a 51 skorzystało z bezpłatnych 
porad lekarskich oraz otrzymało leki) . W  przygotowaniu i przeprowadzeniu 
akcji wzięło udział 11 wolontariuszy. W 2 gabinetach lekarskich odbywały się 
bezpłatne konsultacje medyczne, których udzielało 6 lekarzy.  W sali 
ćwiczeń pacjenci mogli skorzystać z porady rehabilitantki. Każdy pacjent 
otrzymał broszurę informacyjną na temat osteoporozy, książkę na temat 
diety(zalecanej w osteoporozie) W związku z zainteresowaniem pacjentów 
zorganizowano również wykład poświęcony profilaktyce, przyczynom i 
leczeniu osteoporozy oraz diecie i ćwiczeniom rehabilitacyjnym pt. 
„Osteoporoza - przyczyny, diagnostyka i leczenie”, który odbył się w 
siedzibie Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza 10 października . 
 
29 listopada – 01.12.2012 w ramach wyjazdu do polskich rodzin na Ukrainie we 
wsi Sąsiadowice zorganizowano „Białą niedzielę nieodpłatne porady 
lekarskie”. Z konsultacji medycznej skorzystały 50 osób. Każdy z pacjentów 
otrzymał konieczne leki. A także zorganizowanie Mikołajek dla dzieci 
 



Ad. l) podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji. 
 
W maju, czerwcu i lipcu wolontariusze przygotowywali przedmioty (ikony, 

przyborniki, obrazki, biżuteria itp.) na kramik, z którego dochód przeznaczony 

został na zakup artykułów i środków medycznych na MISJE  

w RCA. 

 
W lipcu wolontariusze wzięli udział  w ogólnopolskim zjeździe RODZINY 

Karmelitańskiej w Oborach, zorganizowali Kramik na którym (zebrano 5000zł, 

kwotę w całości przekazano na Misje do RCA). W sierpniu tradycyjnie już w 

klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku odbyła się noc Cracovia Sacra, w 

przygotowaniu której pomogli wolontariusze ze Stowarzyszenia. 8 i 9 grudnia 

odbyło się 10 – lecie Wolontariatu św. Eliasza 

 
Ad. n) podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami 
fizycznymi i prawnymi w Polsce oraz poza jej granicami, prowadzącymi 
działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia 
 
 
Akcje okolicznościowe 
 
W ramach współpracy z innymi organizacjami odbyła się: 
- współpraca z Fundacją Urszuli Smok „Podaruj życie” (Wolontariusze 

przeprowadzają ankiety wśród chorych onkologicznie i ich rodzin) 

- wolontariusze współtworzą zajęcia dla dzieciaków, pomagają wychowawcom 

ze świetlicy MAŁA PRZYSTAŃ (ul. Chmielowskiego 6, Kraków) w okresie od 

2 lipca-2 września. 

 
 
 
 
 
 
 



PLUS  podpunkty z bilansu finansowego od księgowej.  
 
Data sporządzenia:                               
 
Sporządziła: 
 
 
Podpisy Zarządu Stowarzyszenia 
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