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O Stowarzyszeniu
Historia Powstania
Pomysł stworzenia miejsca, które skupiałoby wolontariuszy zrodził się w 1996 r. Idea
działalności wolontarystycznej zainteresowała pracowników Świętokrzyskiego Centrum
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (ŚC FRDL) podczas wizyty studyjnej w Stanach
Zjednoczonych. Dało to impuls do zweryfikowania potrzeb lokalnych organizacji
pozarządowych w zakresie oczekiwanych wolontariuszy. Organizacje najczęściej
potrzebowały wolontariuszy do prac w zakresie pomocy społecznej. W wyniku konsultacji z
organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi zostało powołane Centrum
Wolontariatu jako jeden z programów ŚC FRDL.
Pierwsze środki na działalność w 1997 r. otrzymaliśmy od Fundacji Królowej Juliany z
Holandii. W tym czasie nawiązaliśmy kontakt z Centrum w Warszawie, od którego
otrzymaliśmy merytoryczne informacje o tym jak wygląda struktura Centrum oraz na jakich
warunkach funkcjonuje. Rozpoczęliśmy współpracę z Centrami Wolontariatu w Polsce.
Początkowo działalność Centrum Wolontariatu wiązała się akcyjnością. Organizowaliśmy
akcje ogólnopolskie o wymiarze lokalnym, min. uczestniczyliśmy w Orkiestrze Świątecznej
Pomocy, w Akcji Nadzieja Polskiej Akcji Humanitarnej. Współorganizowaliśmy wiele akcji
charytatywnych na rzecz organizacji pozarządowych: kwesty, koncerty muzyczne, festyny,
Olimpiady Specjalne. Obecnie zgłoszeń jest tak dużo, że nie współorganizujemy ich ale z
chęcią szukamy na nie wolontariuszy.
W 2005 roku podjęliśmy decyzję o rejestracji samodzielnego stowarzyszenia. Przeszliśmy
niełatwy proces rejestracyjny; dyżury w tym czasie pełniliśmy dzięki uprzejmości
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Wariant w ich siedzibie. Wraz z rozwojem Centrum
pojawiła się konieczność wynajęcia pomieszczeń biurowych. 26.01.2006 podpisana została
umowa ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy. Nasza siedziba mieści się w
kamienicy przy ul. Kościuszki 11 w Kielcach; w budynku mieściło się dotychczas jedyne w
Polsce Muzeum Zabawkarstwa – dzięki temu miejsce jest łatwo identyfikowalne.
Stowarzyszenie korzysta z jednego, małego pokoju biurowego. Jednym z atutów budynku jest
możliwość korzystania z sali szkoleniowej na 40 osób.
W dniu 18 listopada 2006 odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.
Dokonano na nim zmian w statucie, wyboru nowego wiceprezesa, nowego członka Komisji
Rewizyjnej, oraz przyjęto pięciu nowych członków.

Nasza Misja
Wspieramy i inicjujemy szeroko pojęte aktywności obywatelskie realizowane w
oparciu o wolontariat oraz poprzez otwarcie na wymianę wiedzy, doświadczeń i
wspólne działania na polu inicjatyw społecznych.
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Cele Statutowe
Działalność nieodpłatna
1. Zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy
wolontarystycznej,
2. organizowanie i promocja wolontariatu
3. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności wolontarystycznej,
4. wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw
społecznych i osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek
oraz dzieci i młodzieży w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez
oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie,
5. promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i
filantropii w Polsce i za granicą,
6. animowanie, organizowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z
organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu w
Kielcach i województwie świętokrzyskim oraz w Polsce i za granicą,
7. rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za
granicą,
8. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie
świętokrzyskim i w Polsce,
9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
11. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby indywidualne,
12. działania na rzecz osób pozostawionych na marginesie życia społecznego (osoby
chore i niepełnosprawne, bezdomni, dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, dzieci
ulicy), dzieci krzywdzonych oraz młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi)
13. działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń społecznych (uzależnienia, przemoc,
bezdomność, HIV, inne choroby przenoszone drogą płciową i inne) oraz promocja
zdrowia.
14. promowanie idei tolerancji i praw człowieka oraz prowadzenie edukacji
obywatelskiej.
15. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wyrównywanie szans
16. stwarzanie młodym ludziom niepatologicznego, zdrowego środowiska rówieśniczego
17. wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach: edukacja, sport, kultura,
sztuka, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.
Działalność odpłatna
1. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz osoby indywidualne,
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Skład Zarządu
Anna Korycińska - prezes
Karol Krzyczkowski – wiceprezes
Renata Zagnińska – wiceprezes do listopada 2006
Agnieszka Kowalska – wieceprezes od listopada 2006

Komisja Rewizyjna
Anna Sabat – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anna Syska - I członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Kowalska - II członek Komisji Rewizyjnej do listopada 2006
Katarzyna Kossek - II członek Komisji Rewizyjnej od listopada 2006

Działalność Gospodarcza
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Członkowie
1. Michał Kwietniewski
2. Karol Krzyczkowski
3. Anna Korycińska
4. Agnieszka Kowalska
5. Renata Zagnińska
6. Michał Syska
7. Aleksandra Szmit
8. Anna Syska
9. Marta Piątek
10. Karolina Łebek
11. Kaja Fronczyk
12. Monika Kozak
13. Anna Sabat
14. Anna Pawlik
15. Maciej Koryciński
16. Agnieszka Dziubek
17. Katarzyna Kossek
18. Joanna Kowalska
19. Karol Hajdu
20. Jakub Kubiec
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Nasi partnerzy w 2006 roku:
Administracja samorządowa:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta Kielce
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Urząd Gminy Bieliny
Organizacje pozarządowe:
Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
Fundacja Polska Akcja Humanitarna
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Dzieci Niczyje
Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet
Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat
Fundacja Kultury Wici
Fundacja Loesje International
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Edukacja:
Akademia Świętokrzyska
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
V Liceum Ogólnokształcące im. P. Ściegiennego w Kielcach
XI Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kielcach
Media:
TVP 3
Gazeta Wyborcza
Echo Dnia
Radio Kielce
Radio Planeta
Wici-Info

Źródła finansowania naszych działań
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Fundacja Loesje International
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Działalność Stowarzyszenia w 2006 roku
Stowarzyszenie zgodnie ze standardami Sieci Centrów Wolontariatu w
Polsce realizuje swoją misję poprzez następujące działania:
1. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej - gromadzenie i dystrybucję
informacji o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i
instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy oraz ułatwianie im nawiązywania
współpracy w tym zakresie,
2. prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
3. zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami
Stowarzyszenia,
4. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych
podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych i inicjatyw społecznych
5. organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach, szkoleniach,
warsztatach, kursach, szeroko pojętych działaniach edukacyjnych i seminariach o
zasięgu krajowym i międzynarodowym,
6. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i
publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami
Stowarzyszenia,
7. tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
8. inspirowanie i udzielanie wsparcia, w tym finansowego, organizacjom pozarządowym,
instytucjom publicznym, osobom indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom
obywatelskim.
9. pomoc humanitarną
10. realizowanie programów profilaktycznych i wychowawczych w szczególności dla
osób zagrożonych uzależnieniem oraz wykluczeniem społecznym
11. rozwijanie umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi oraz
osobami dysfunkcyjnymi
12. propagowanie zdrowego trybu życia
13. działania w środowisku – partyworking, streetworking i pedagodzy uliczni
14. inne działania służące realizacji celów statutowych
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W 2006 roku przeprowadziliśmy następujące działania:
KONFERENCJE I SPOTKANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Konferencja „Możliwości rozwoju młodzieży i jej rola w życiu lokalnym”
22 czerwca Staszów
Konferencja zorganizowana została przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
FARMa w Staszowie w ramach projektu „FARMa – program aktywizacji młodzieży i
budowy partnerstwa lokalnego na rzecz młodzieży”. Nasze stowarzyszenie reprezentowała
Anna Korycińska, która zaprezentowała działalność Centrum Wolontariatu oraz Klubów
Wolontariusza.

PROJEKTY

Pomagamy Pomagać
Projekt finansowany ze środków MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
realizowany był od 1.07 do 31.12.2006.
Celem projektu było stworzenie profesjonalnego Biura Pośrednictwa Pracy
Wolontarystycznej, któego zadaniem jest kojarzenie wolontariuszy z placówkami i osobami
indywidualnymi potrzebującymi pomocy.
Pierwszy etap projektu to promocja idei wolontariatu i poszukiwanie wolontariuszy na
kieleckich uczelniach, w szkołach i urzędach. Opracowane zostały plakaty informacyjne
zawierające namiary na Centrum, tak aby zainteresowani wiedzieli, gdzie się zgłosić.
Jednocześnie opracowana zostałą mapa instytucji i organizacji uprawnionych do korzystania z
pomocy wolontariuszy. Była ona potrzebna aby nawiązać kontakt z placówkami i
zaproponować im współpracę. Poszukiwaliśmy nowych, ciekawych miejsc pracy dla
wolontariuszy tak, aby kierowana do nich oferta była jak najbogatsza.
Pracownicy instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą z wolontariuszami zostali
przeszkoleni w zakresie rekrutacji, motywowania i zarządzania wolontariuszami; nauczyli się
jak opracować indywidualny program wolontarystyczny, udzielać informacji zwrotnej,
poznali uwarunkowania prawne wolontariatu.
Kolejnym etapem były szkolenia potencjalnych wolontariuszy, oraz indywidualne konsultacje
mające na celu szczegółowe określenie ich potrzeb i kompetencji. Każdy mógł wybrać dla
siebie odpowiadające mu miejsce i rodzaj pracy w zależności od zainteresowań, umiejętności
i możliwości.
Dalsza część projektu to monitorowanie pracy wolontariuszy i zbieranie informacji w celu
ewentualnego usprawnienia dalszej współpracy i ewentualnych zmian - zarówno ze strony
wolontariusza, jak i korzystających z jego pomocy.
Zakończenie projektu to obchody Dnia Wolontariusza, (5 XII). Była to wyróżnienie
najaktywniejszych wolontariuszy i placówek przyjaznych wolontariuszom.
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Uroczystość planowana jako kameralna impreza na 40 osób jako wyróżnienie najlepszych
wolontariuszy i miejsc im przyjaznych rozrosła się w Galę „Oskary Wolontariatu” –
nagrodziliśmy 7 wolontariuszy indywidualnych, przyznaliśmy 6 wyróżnień grupowych oraz
nadaliśmy 3 placówkom tytuły „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Na Galę
zorganizowaną w sali Kina Moskwa przybyło ok. 300 gości, m.in. przedstawiciele władz
miejskich i wojewódzkich, mediów, organizacji pozarządowych z Kielc i województwa.
Nagrody wręczał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wraz z Prezesem
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Marszałek przekazał również na nasze ręce list
gratulacyjny dla Wolontariuszy. Dzięki patronatowi medialnemu TVP3, Radia Kielce, Echa
Dnia i Radia Planeta impreza była transmitowana oraz pokazana w Wiadomościach lokalnej
TV, a wolontariusze gościli w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Ponadto
ukazał się w TVP3 krótki reportaż na temat wolontariatu.

Miasto Myśli

W ramach projektu Miasto Myśli zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty z kreatywnego
pisania tekstów dla młodzieży licealnej i studentów uczących się w Kielcach. Na każdym z
nich zmobilizowaliśmy uczestników do wyrażenia swojej opinii na poruszające ich tematy a
także pomogliśmy im przełamać stereotypy myślenia, które nakłada na nich grupa osób z ich
najbliższego ich otoczenia. Tematy warsztatów częściowo zależały od uczestników, a
częściowo zostały nakierowane na różnorodność kulturową, ksenofobię, zrozumienie inności,
emigrację, różnice w poglądach i przekonaniach, a więc tematy, które najczęściej są polem
nietolerancji. Każdy z uczestników warsztatów dostał Booklet aktywisty – powstały w
ramach tego projektu. Przybliżyliśmy w nim sposób w jaki prowadzimy nasze warsztaty i
umożliwiliśmy w ten sposób działanie wszystkim tym, którzy zainteresują się naszymi
technikami pracy.
Największym efektem naszego projektu jest wydanie książki w której zostały zebrane
najlepsze hasła powstałe w ramach naszego projektu, wraz z informacjami o przebiegu
warsztatów. Dzięki temu, że była ona dostępna bezpłatnie w punktach najczęściej
odwiedzanych przez młodzież, nasze teksty dotrą do szerokiego grona odbiorców, a co za tym
idzie wywrą wpływ i zmuszą do refleksji wszystkich, którzy je przeczytają.
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Miasteczko III Sektora "Ja Pomagam”
Projekt realizowany w ramach VII Kieleckiego Festiwalu Nauki
W ramach VII Kieleckiego Festiwalu Nauki został zrealizowany partnerski projekt mający na
celu zaprezentowanie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa
świętokrzyskiego. Zorganizowano mobilne miasteczko namiotowe, które odwiedziło 4
miejscowości na terenie woj. świętokrzyskiego (Kielce, Chęciny, Busko Zdrój i Sandomierz
w dniach 15.09.2006-30.09.2006.)
Celem tej inicjatywy było zapoznanie lokalnej społeczności z możliwościami, jakie niosą w
dzisiejszych czasach organizacje z III sektora. Uczestnicy m.in. mieli możliwość dowiedzenia
się, na czym polega wolontariat, jak założyć stowarzyszenie, grupę nieformalna, pozyskać
środki na działalność, dotrzeć do interesujących informacji, czy wreszcie nauczyć się
pierwszej pomocy.
Organizacje pozarządowe biorące udział w miasteczku:
• Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
• Grupa Ratownictwa FRAKTAL,
• Loesje Polska,
• Klub Uczniowski HALO,
• Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
(w jej ramach Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Europe Direct, EURO-NGO,
Regionalny Ośrodek Programu Młodzież),
• Grupa Ratownictwa CEKDiM z Sandomierza,
• Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży (Fundacja FARMa),

Świętokrzyski Sabat Wolontariuszy
Wolontariusze Stowarzyszenia w dniach 21-29.08.2006 wzięli udział w projekcie Oddziału
Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Skarżysku-Kamiennej : „Letnie spotkanie
integracyjno-szkoleniowe „SABAT” Sami Aktywnie Budujemy Atrakcyjną Teraźniejszość”
Trzydziestu wolontariuszy z województwa świętokrzyskiego uczyło się samodzielnego
działania, zdobyło wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji własnych projektów na rzecz
swoich podopiecznych. Projekt finansowany był z Programu Młodzież. Jego efektem dla
naszego Stowarzyszenia był projekt „Różne Dzieci – Równe Dzieci”.
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Różne Dzieci – Równe Dzieci
Dnia 16.11.2006 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji nasze
Stowarzyszenie zorganizowało imprezę dla dzieci pt: „Różne Dzieci –Równe Dzieci”. Do
zabawy zaproszeni zostali wychowankowie dziennych ośrodków opiekuńczo wychowawczych z Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Końskich i Suchedniowa.
Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kielcach oraz Wojewódzkiego Domu Kultury, który udostępnił salę.
Celem imprezy była integracja wychowanków różnych placówek opiekuńczo wychowawczych oraz zwiększenie poziomu tolerancji wśród dzieci. Dzieci zobaczyły
spektakl pt: ”Czarne kaczątko” oraz wzięły udział w quizach oraz zabawach z chustą,
balonami, tańcach grupowych, malowaniu palcami, lepieniu z plasteliny itp.
Autorką projektu byłą Agnieszka Kowalska – wolontariuszka Stowarzyszenia, był on efektem
projektu „Sabat” w którym uczestniczyła w sierpniu 2006. Projekt przygotowali
wolontariusze z Koła Naukowego Serce i Dar przy Akademii Świętokrzyskiej. O
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zabaw zadbała Grupa Ratownictwa FRAKTAL.

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

Ekonomia Społeczna
Centrum Wolontariatu zostało zaproszone jako partner Sieci SPLOT do udziału w
ogólnopolskim projekcie „W poszukiwaniu Polskiego Modelu Ekonomii Społecznej. W
naszej gestii jest prowadzenie Infopunktu, którego zadaniem jest informowanie na temat
ekonomii społecznej. Staliśmy się tym samym lokalnym partnerem Sieci Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych SPLOT.
W ramach projektu interesuje nas, znaczenie trzeciego sektora w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej.
Celem projektu jest zdefiniowanie sektora ekonomii społecznej, obserwacja i określenie, jakie
czynniki powodują, że może się on pomyślnie rozwijać. Szukać będziemy najlepszych
wzorów działań, wspierać je i dbać o to, aby były one powszechnie dostępne.
Do tej pory w ramach projektu przeprowadziliśmy barometr współpracy badający programy
współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie
interesowało nas czy samorząd uwzględnił w nich problematykę ekonomii społecznej.
Wytypowaliśmy również podmioty ekonomii społecznej działające na terenie woj.
świętokrzyskiego do dalszych badań zmierzających, których przedmiotem będzie
wytypowanie przedsięwzięć modelowych, gotowych do dalszego powielania.
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Przeprowadziliśmy w ramach Kieleckiego Festiwalu Nauki prezentację dobrych praktyk w
zakresie ES ze wskazaniem przykładów przedsiębiorstw ES i wzięliśmy udział w 4
szkoleniach dotyczących problematyki ekonomii społecznej.
Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

AKCJE

Jestem Kobietą
Projekt zorganizowany 8.III. wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych
WARIANT składał się z trzech bezpłatnych warsztatów: „Przełam stereotyp” - warsztat
na temat równego statusu kobiet i mężczyzn, „Loesje” – warsztat z kreatywnego pisania;
temat: kobieta, Nauka samobadania piersi (przeprowadzany przez Stowarzyszenie
„Amazonki”)

Książka w Jeden Dzień
3 maja jest uznany przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Wolności Prasy. Tego dnia
w 22 krajach na świecie w ramach działania inicjatywy Loesje zostały zorganizowane
warsztaty poświęcone mediom i nieskrępowanemu wyrażaniu własnej opinii. Loesje Polska
jest jedną z inicjatyw prowadzonych przez Centrum Wolontariatu. Tego dnia
zorganizowaliśmy warsztaty kreatywnego pisania tekstów, oraz rozmawialiśmy z ich
uczestnikami w jaki sposób postrzegają wolność mediów w Polsce. Wszystkie materiały,
które powstały tego dnia na świecie zostały przetłumaczone na język anielski i przesłane do
głównego biura inicjatywy Loesje w Berlinie, gdzie powstała książka „Book in 1-day”,
będąca naszą manifestacją wolności słowa. Książka była bezpłatnie dystrybuowana we
wszystkich krajach, w których działa Loesje.

Firmament Festiwal – Otwarty Warsztat
Firmament Festiwal Otwarty Warsztat (23-24 czerwca)
23 czerwca – udział w akcji artystycznej FIRMAMENT organizowanej przez Fundację
Kultury Wici. Impreza składała się z szeregu działań artystycznych takich jak: wystawy,
koncerty, warsztaty realizowane w ciągu 24 godzin. Przygotowaliśmy wystawę plakatów
Loesje oraz warsztaty z kreatywnego pisania tekstów, oraz pomagaliśmy zorganizować
samo przedsięwzięcie, kierując do organizatorów wolontariuszy.
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Miłość jest początkiem wszystkiego
pod takim hasłem w Kielcach w dniu 26.10.2006 r. odbyły się I Prezentacje Teatralno –
Muzyczne Osób Niepełnosprawnych. Koncert prowadziła znana wszystkim, od lat związana z
niepełnosprawnymi, założycielka Fundacji „Mimo Wszystko” – Anna Dymna. Centrum
Wolontariatu udzieliło wsparcia wolontariuszy organizatorom imprezy; wolontariusze
pracowali jako opiekunowie biorących udział w Festiwalu osób niepełnosprawnych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Wizyta przedstawicieli Loesje International

W styczniu gościliśmy dwie osoby reprezentujące zarząd Fundacji Loesje Inernational.
Przyjechali oni sprawdzić w jaki sposób inicjatyw Loesje działa w Polsce, w jaki sposób
pracuje nasze biuro o raz pomóc nam zaplanować nadchodzący rok. Spotkanie to
zaowocowało podjęciem przez nas kilku międzynarodowych inicjatyw, przez co Loesje
Polska było w 2006 roku najaktywniejszą grupą inicjatywy na świecie.

Do It Creatively! 18-22 stycznia, Kielce

Wizyta przygotowawcza, Akcja 5 Programu Młodzież,
organizowana pod opieką Świętokrzyskiego Centrum FRDL z powodu braku osobowości
prawnej Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w dniu składania aplikacji o grant (2 listopada
2005). Wizyta zakładała spotkanie liderów grup Loesje z 7 krajów: Niemiec, Rumuni,
Słowenii, Finladii, Turcji, Estonii i Polski. Podczas spotkania stworzyliśmy plan wymiany
młodzieżowej, która miała być realizowana w 2006 roku. Niestety z powodu możliwości
otrzymania grantu na realizację wymiany po planowanym przez nas terminie jej zakończenia,
projekt został przesunięty końcówkę roku 2007.

Wymiana Młodzieży „Iceberg of culture”, 10-17 lutego, Narva-Joesu, Estonia

Wymiana zorganizowana była przy współpracy z grupami partnerskimi z Estonii, Finlandii,
Słowenii, Włoch i Polski. Tematem wymiany była różnorodność kulturowa naszych krajów,
oraz to w jaki sposób postrzegamy swoje kraje. Podczas projektu młodzi wolontariusze mieli
okazję wymienić się swoimi doświadczeniami na temat kultury i różnic kulturowych w
poszczególnych krajach, oraz stereotypach jakie mamy na swój własny temat. Projekt ten
współorganizowaliśmy jako partnerzy przy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej, które użyczyło nam swojej osobowości prawnej, ponieważ w
chwili aplikowania się jako partnerzy dla projektu (listopad 2005), Centrum Wolontariatu
było w trakcie trwania procesu rejestracji. Wymiana była finansowana w ramach Akcji 1
Programu Młodzież Komisji Europejskiej.

Loesje Board Meeting 24-26 marca

Finansowane ze środków Loesje International
Doroczne spotkanie osób kierujących grupami Loesje w poszczególnych krajach, oraz
spotkanie rady Fundacji Loesje International (Holandia). Podczas spotkania zostały
przedstawione osiągnięcia poszczególnych grup, oraz ich plany na nadchodzący rok. Nasza
grupa była odpowiedzialna za przygotowanie i logistykę spotkania, oraz brała w nim aktywny
udział. Pozwoliło nam to nawiązać współpracę z kilkoma organizacjami, oraz włączyć się
aktywnie w udział w międzynarodowych projektach organizowanych przez Loesje.
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Wymiana Młodzieży „SPAN - Real integration through sport”

20-31 maja, Josvafo, Węgry
Wymiana zorganizowana była przy współpracy z grupami partnerskimi z Węgier, Rumunii,
Czech i Polski. Wymiana była poświęcona integracji młodzieży poprzez sport. W trakcie jej
trwania mięliśmy okazje nauczyć się podstaw wspinaczki górskiej oraz eksplorowaliśmy
jaskinie w północnych Węgrzech. Wymiana była finansowana w ramach Akcji 1 Programu
Młodzież Komisji Europejskiej.

Wymiana Młodzieży „Art of living in a perfect land” 5-16 lipca, Kłajpeda, Litwa

Wymiana zorganizowana była przy współpracy z grupami partnerskimi z Litwy, Łotwy,
Portugalii i Polski. Wymiana była poświęcona wyrażaniu siebie i swoich marzeń poprzez
sztukę. Wymiana była finansowana w ramach Akcji 1 Programu Młodzież Komisji
Europejskiej.

Loesje Summercamp 22 lipca – 5 sierpnia, Czarniecka Góra

Obóz letni zorganizowany dla wszystkich sympatyków Loesje na świecie. W miejscowości
Czarniecka Góra, 30 km od Kielc gościliśmy ponad 60 osób z Europy, oraz Australii, Stanów
Zjednoczonych i Nepalu. W trakcie obozu realizowany był program „Szkoła Woloności”
polegający na wymianie doświadczeń i wiedzy między uczestnikami obozu. Każda osoba
mogła prowadzić dowolne wybrane przez siebie warsztaty, oraz mogła brać udział w każdych
innych warsztatach organizowanych przez innych. W trakcie obozu było zorganizowanych
około 30 takich warsztatów o bardzo różnorodnych tematach – od warsztatów pływackich,
jogi, macdonaldyzacji spłeczeństwa, po szybkie czytanie

Wymiana Młodzieży „Get up, stay on top!” 18-27 września, Laumas, Łotwa

Wymiana zorganizowana była przy współpracy z grupami partnerskimi z Łotwy, Słowenii,
Estonii i Polski. Wymiana była poświęcona bajkom charakterystycznym dla naszych krajów,
szukaniu podobieństw i prawd uniwersalnych w nich zawartych. Mieliśmy okazje zapoznać
się z folklorem i kulturą poszczególnych krajów biorących udział w wymianie. Wymiana była
finansowana w ramach Akcji 1 Programu Młodzież Komisji Europejskiej.

Wymiana Młodzieży „Our European home” 1 listopada, Solleftea, Szwecja

Wraz z naszymi Szwedzkimi partnerami złożyliśmy projekt wymiany młodzieży poświęcony
postrzeganiu domu przez młodych ludzi. Projekt został zaakceptowany przez Szwedzką
Narodową Agencję Programu Młodzież i będzie realizowany w czerwcu 2007 roku w
Solleftea na północy Szwecji.

Tool Fair, 1-5 listopada, Paryż, Francja

Inicjatywa Loesje działająca przy Centrum Wolontariatu została zakwalifikowana do udziału
w kilkudniowych targach TOOL FAIR w Paryżu, dotyczących metod i narzędzi pracy z
młodzieżom. Mieliśmy okazje wymienić sie spostrzeżeniami z innymi osobami
zaangażowanymi bezpośrednio w prace z młodymi ludźmi, poznać nowe, ciekawe
rozwiązania i narzędzia wykorzystywane w innych krajach, oraz podzielić się naszymi
doświadczeniami. W targach udział wzięło około 120 osób z Europy, oraz krajów Afryki
Północnej.
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SZKOLENIA
1. dla wolontariuszy „Dlaczego warto zostać wolontariuszem” - przeprowadzono (16
szkoleń w tym 8 w ramach projektu Pomagamy Pomagać; oraz 3 szkolenia zamknięte) Ze
szkoleń skorzystało w sumie około 280 zainteresowanych w tym 167 w ramach projektu
Pomagamy Pomagać.
2. dla koordynatorów pracy wolontarystycznej „Jak zgodnie z prawem współpracować z
wolontariuszami” - przeprowadzono 1 szkolenie; wzięło w nim udział 24 osoby.
Stowarzyszenie prowadziło 2 rodzaje szkoleń:

UDZIAŁ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W SZKOLENIACH

Centrum Wolontariatu zostało zaproszone przez Polską Fundację im. Roberta Schumana do
udziału w Dniach europejskiej edukacji obywatelskiej, które odbyły się w kwietniu w
gimnazjum w Bielinach. Celem dni było poprzez symulację wyborczą nauczenie młodzieży
aktywności i świadomości obywatelskiej, praw i obowiązków obywatelskich oraz
przekonanie, że wybory samorządowe nie muszą nudzić czy wręcz odstraszać.
W programie imprezy znalazły się:
•

seminarium w którym wziął udział w charakterze eksperta członek naszego stowarzyszenia Maciej Koryciński i przedstawiciele lokalnych władz, których zadaniem było
zachęcenie młodzieży do udziału w wyborach samorządowych. Zadaniem szkoły było
zaproszenie przedstawiciela władz samorządowych. zapewni udział eksperta oraz catering. Seminarium potrwa około godziny.

•

symulacja wyborów samorządowych (Gra w wybory) dla uczniów. W symulacji
mogło wziąć udział do 150 osób. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć jak
wygląda od kuchni kampania wyborcza, z możliwością wcielenia się w role polityków, dziennikarzy, członków komisji skrutacyjnej. Fundacja ze swojej strony zapewniła profesjonalnych trenerów, którzy przeprowadzili symulację. W czasie trwania symulacji warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej dla nauczycieli przeprowadził
również członek stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Maciej Koryciński.

31 marca – 2 kwietnia – udział w szkoleniu „Jak zostać organizacją goszczącą
wolontariuszy zagranicznych w ramach Akcji 2 Programu Młodzież – Wolontariat
Europejski (EVS)”. Szkolenie było przeprowadzone przez Narodową Agencję Programu
Młodzież. Prowadziły je osoby doświadczone w organizowaniu Wolontariatu Europejskiego,
wyjaśniając jak przygotować organizację jak i projekt dla wolontariuszy zagranicznych,
chcących pracować na rzecz naszej organizacji. W szkoleniu wziął udział Karol
Krzyczkowski.
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29-30 czerwca – udział w szkoleniu „Praktyczne aspekty pozyskiwania środków i
zarządzania projektami finansowymi z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Szkolenie było zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego
Funduszu Społecznego Centrum Rozwoju Lokalnego. Brali w nim udział: Anna Korycińska,
Maciek Koryciński, Karol Krzyczkowski, Renata Zagnińska, Agnieszka Kowalska.

Współpraca
Kuratorium Oświaty
W listopadzie 2006 Stowarzyszenie zostało zaproszone przez Kuratorium Oświaty do udziału
w pracach Komisji ds Młodzieży przy Kuratorium Oświaty. Członkowie Stowarzyszenia
działają w zespołach do spraw wolontariatu, profilaktyki i edukacji patriotycznej.
Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce
Stowarzyszenie zgłosiło chęć przystąpienia do Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce.
Zostało przyjęte na prawach Centrum Regionalnego obejmującego swoją działalnością
region świętokrzyski oraz zaproszone do udziału jako organizacja partnerska w projekcie
„Wolontariat – pierwszy krok na rynek pracy”, którego realizacja planowana jest od 1.02.2—
7; projekt zatwierdzony został przez EFS działanie 1.5. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało
podstronę na stronie internetowej Sieci www.wolontariat.org.pl/kielce .
Stowarzyszenie zostało również zaproszone do udziału w projekcie sieciowym Wolontariat
w Biznesie

W listopadzie 2006 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Wolontariat Biznesu. Na
razie się uczymy. Katarzyna Kossek, która koordynuje projekt w naszym centrum odbyła już
jedno szkolenie w Centrum Wolontariatu w Warszawie. Przed nią kolejne i systematyczna
praca z firmami z regionu świętokrzyskiego.
Wolontariat Biznesu to pierwszy tego rodzaju w Polsce program Sieci Centrów
Wolontariatu propagujący wolontariat pracowniczy (corporate volunteering) - polega na
angażowaniu pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji
społecznych. Pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz
potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie
rozwijając swe talenty i pasje. Firma wspiera pracownika w tych działaniach - w zależności
od swej kultury organizacyjnej: oferuje pracownikowi wolne godziny w czasie pracy,
przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe. Partnerzy strategiczni:
Commercial Union Polska „Kto na ochotnika? Wolontariat w CU”; Telekomunikacja Polska
„Wolontariat Pracowników TP”; Citibank Handlowy „Wolontariat Pracowniczy w Citibank
Handlowy”. Partner stowarzyszony: Provident „Pomaga Provident” Informacje nt programu
zamieszczone są na www.wolontariat.biz.pl
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Wolontariat Studencki

Od czerwca 2006 Centrum wolontariatu w Kielcach zaczęło realizować Wolontariat
Studencki - program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Operatorem programu jest
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie.
Podczas tegorocznych wakacji wysłaliśmy w ramach programu 4 wolontariuszy - studentów
na 2 projekty. Staliśmy się tym samym Lokalnym Punktem Informacyjnym Wolontariatu
Studenckiego.
Od października za realizację programu w Kielcach odpowiedzialna jest Kasia Kossek, która
na co dzień kieruje również kołem wolontarystycznym „Serce i Dar”na Wydziale
Pedagogiczno – Artystycznym Akademii Świętokrzyskiej.
Głównym elementem Programu są projekty edukacyjne realizowane przez studentówwolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i z małych miast. Celem
Programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz pomoc w wyrównywaniu ich
szans edukacyjnych. Wśród wolontariuszy-studentów Program ma na celu kształtowanie
postaw społecznych, rozwijanie ich pasji i umożliwienie realizacji ich pomysłów. Projekty
edukacyjne realizowane w ramach Programu są autorskimi propozycjami wolontariuszy lub
adaptacją udostępnionych przez realizatora Programu przykładów.
W roku 2007 mamy ambicję stać się Regionalnym Koordynatorem Programu na woj.
świętokrzyskie. Opis programu znajduje się na www.wolontariatstudencki.pl

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Od marca 2006 staliśmy się partnerem Sieci wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT.
W marcu wzięliśmy udział na prawach obserwatora w Walnym Zebraniu sieci (2 – 3 III) w
Zielonej Górze. Również w marcu przystąpiliśmy do pierwszego partnerskiego projektu ze
SPLOTem pt. „W poszukiwaniu Polskiego Modelu Ekonomii Społecznej”
W ramach projektu prowadzimy Infopunkt ES. Wzięliśmy też udział w 3 szkoleniach z
zakresu ES.
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Inkubowanie Stowarzyszenia FRAKTAL
Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem szkoleń i pokazów z pierwszej pomocy oraz
zabezpieczaniem imprez masowych. Rozpoczęło działalność jako Grupa Ratownictwa
FRAKTAL przy Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu. Wolontariusze skupieni wokół
Grupy po roku działalności rozwinęli działalność w stopniu, który pozwolił im na
usamodzielnienie się. Zarejestrowali stowarzyszenie, które 26 października 2006 roku
uzyskało nr KRS 0000266498. Stowarzyszenie w dalszym ciągu współpracuje z Centrum
Wolontariatu przygotowując do realizacji wspólne projekty oraz zabezpieczając imprezy i
akcje organizowane przez wolontariuszy Centrum.
Cieszy nas, że udało się nam pomóc wolontariuszom w rejestracji stowarzyszenia, dzięki
któremu mogą realizować swoje pasje. Do czasu rejestracji udzieliliśmy im własnej
osobowości prawnej dzięki czemu mogli zacząć realizować własne projekty (cykl szkoleń z
pierwszej pomocy w kieleckich szkołach).
Teatr Lalki i Aktora Kubuś
Kielecki Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w okresie V-VI 2006 realizowało Projekt "E.T.”
finansowany przez Ministerstwo Kultury. Stowarzyszenie było partnerem w projekcie –
wolontariusze brali udział w realizacji spektakli na terenie szkół województwa
świętokrzyskiego. Były to spektakle o narkomanii i bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Łącznie spektakle obejrzało około 8 tys. dzieci.
Ponadto w ramach projektu „Pomagamy Pomagać” 2006 roku Stowarzyszenie nawiązało
współpracę z następującymi partnerami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Urząd Miasta Kielce - Pełnomocnik Prezydenta ds. Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Klub Młodzieży „Wolna Strefa” – Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
Świetlica Środowiskowa "4 Kąty" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im św. Franciszka z Asyżu
III LO z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o/Kielce
Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski
Świetlica Socjoterapeutyczna „Wikaryjska” – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
„Rafael”
10. Stowarzyszenie FRAKTAL
11. Koło Naukowe „Serce i Dar” przy Akademii Świętokrzyskiej
12. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
13. Ognisko Wychowawcze – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
14. Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
15. Dom Dla Dzieci w Kielcach
16. Dom Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
17. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych
18. Ośrodek Wczesnej Interwencji
19. Fundacja Kultury Wici
20. Świetlica Beczka - Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce Dla Ciebie"
21. Muzeum Zabawek i Zabawy
22. Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych „Budzik”
23. Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe "Gejtawy"
24. Stowarzyszenie Samorząd 2002
25. Oddział Hematologiczno-Onkologiczny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach
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PUBLIKACJE
Miasto Myśli
Książka „Miasto Myśli” jest efektem
projektu o tym samym tytule. Zamieszczone
w niej zostały wszystkie rzeczy powstałe
podczas warsztatów w trakcie trwania
projektu. Jest ona efektem działania naszej
kreatywności i zarazem naszym przesłaniem
dla wszystkich odbiorców. Została wydana
w
5000
bezpłatnych
egzemplarzy
rozrzuconych po Kielcach w pubach,
kawiarniach, instytucjach kultury, szkołach i
uczelniach. Była to pierwsza tego typu akcja
w Kielcach.
Książka oraz projekt został sfinansowana z
funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Społecznych.

PROMOCJA
W ramach projektu „Pomagamy Pomagać” opracowane zostały profesjonalne materiały
promocyjne: plakat i ulotka informujące o działalności Stowarzyszenia.
Opracowana została także prezentacja działalności Stowarzyszenia na płycie CD. Na płycie
umieszczone zostały wszystkie materiały potrzebne do zapoznania się z pracą Centrum, opisy
aktualnie realizowanych projektów oraz akty prawne regulujące działalność
wolontarystyczną.
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PLANY NA ROK 2007
Wyinkubowanie stowarzyszenia – ośrodka wspierania organizacji pozarządowych i inicjatyw
społecznych. Duża część zespołu widzi potrzebę założenia organizacji nastawionej na
wspieranie organizacji pozarządowych w regionie. Do tej pory nikt kompleksowo nie
realizował takiej misji.
Zamierzamy złożyć projekty do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na wzmocnienie
wolontariatu (kontynuacja projektu „Pomagamy Pomagać” oraz projekt powołania inicjatywy
wspierającej organizacje pozarządowe z całego regionu. Naszym celem jest ośrodek
spełniający standardy Sieci SPLOT).
1.02.2007 rozpoczyna się realizacja projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
– projekt sieciowy (Warszawa, Lublin, Słupsk, Kielce, Poznań, Łódź), wniosek z EFS:
działanie 1.5 "Wolontariat - pierwszy krok na rynek pracy".
Koniecznym okazuje się pozyskanie większego, odpowiadającego potrzebom Stowarzyszenia
lokalu. Planujemy starać się o pomieszczenia którymi dysponuje Miejski Zarząd Budynków.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
- 2 komputery z monitorami
- drukarka laserowa z przystawką skanującą
- 3 biurka
- 3 krzesła
- regał biblioteczny
- 2 małe regały
- 3 szafki
- 3 małe kontenery pod biurko
- drobny sprzęt biurowy
- gilotyna do papieru A3
- aparat telefoniczny pre-paid z kartą
Na majątek składa się także niewielki księgozbiór z dziedziny wolontariatu, praw człowieka,
zarządzania organizacjami pozarządowymi, pisania i zarządzania projektem i pozyskiwania
funduszy.
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