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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
Agnieszka Kowalska – wieceprezes

Komisja Rewizyjna
Anna Sabat – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Anna Syska - I członek Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Kossek - II członek Komisji Rewizyjnej

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 2007 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
Radio Eska
Wici-Info

Źródła finansowania naszych działań
Ministerstwo

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Miasta Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Młodzież
Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacji Edukacja dla Demokracji
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Działalność Stowarzyszenia w 2007 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 2007 roku przeprowadziliśmy następujące działania:
KONFERENCJE I SPOTKANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Konferencja „Dziadkowie – rodzice - dzieci” połączona z festynem „Młodzież o sobie”
16 i 19 maja, Kielce
Konferencja zorganizowana została w ramach V Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Współorganizatorami byli Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Akademii Świętokrzyskiej, Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta
Kielce, Kuratorium Oświaty w Kielcach, oraz Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie".
Ideą konferencji i festynu było oddanie inicjatywy młodzieży szkolnej. Wydarzenie przygotowane i poprowadzone było przez młodzież, która prezentowała własne wystąpienia i referaty
na tematy związane z dialogiem międzypokoleniowym. Oprócz referatów przeprowadzona
została debata oxfordzka zorganizowana przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Kuratorium
Oświaty. Młodzież zaprezentowała też warsztaty pt. "Konflikty z rodzicami - jak im zapobiegać?”

PROGRAMY

Wolontariat Studencki

W 2007 roku Stowarzyszenie stało się Regionalnym Koordynatorem Programu Wolontariat
Studecki na woj. świętokrzyskie. Operatorem programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie.
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 2007 roku zrealizowanych przez studentów Centrum zostało ok. 80 projektów
edukacyjnych. Odwiedzili oni m.in. dzieci ze szkół w Wiśniowej k/Staszowa, Brzezinkach
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k/Masłowa, Szydłowie, Woli Kopcowej oraz Górkach k/Szczecina. Ponadto jako Regionalny
Koordynator Programu organizowaliśmy szkolenia dla wolontariuszy z zakresu pedagogiki
zabawy oraz imprezy promujące program

Wolontariat Biznesu

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

PROJEKTY

Wolontariat - pierwszy krok na rynek pracy

Projekt realizowany jest przez Sieć Centrów Wolontariatu w okresie luty 2007 - czerwiec
2008. Jest on odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie wolontariatem jako jednym z
elementów aktywnej polityki rynku pracy. Centrum Wolontariatu w Kielcach jest jednym z
partnerów – realizatorów projektu odpowiedzialnym za działania obejmujące województwo
świętokrzyskie, małopolskie i śląskie.
Projekt do udziału w którym zapraszani są pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz
organizacji pozarządowych, ma na celu przygotowanie ich do pełnienia roli swoistych
pośredników pracy wolontarystycznej i wyposażenie ich w umiejętności organizacji
wolontariatu w środowisku lokalnym oraz zachęcaniu i wspieraniu potencjalnych
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wolontariuszy do podejmowania takich działań. Pośrednicy przygotowywani są pod kontem
nawiązania współpracy z osobami, którym trudno odnaleźć się na rynku pracy lub tymi
którym trudno postawić pierwszy krok w tym kierunku.
Przewidujemy przygotowanie 90 pośredników pracy wolontarystycznej na terenie całego
kraju (po 15 przez każdego Partnera) oraz 15 ekspertów regionalnych, którzy będą potrafić
pracować z wolontariuszami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i pomagać im
wykorzystaniu wolontariatu jako pierwszego kroku na rynek pracy.

Pomagamy Pomagać
Projekt finansowany ze środków MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
realizowany był od 1.06 do 31.12.2007.
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.
W ramach uroczystości odbyła się Gala „Oskary Wolontariatu” – nagrodziliśmy 12
wolontariuszy w 3 kategoriach oraz nadaliśmy 3 placówkom tytuły „Miejsce Przyjazne
Wolontariuszom”. Na Galę zorganizowaną w sali Wojewódzkiwgo Domu Kultury w Kielcach
przybyło ok. 300 gości, m.in. przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, mediów,
organizacji pozarządowych z Kielc i województwa. 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.
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Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej
Projekt zrealizowany w dniach 23-25 listopada 2007 to impreza, podczas której kielczanie
mogli spotkać się z przedstawicielami organizacji wysyłających wolotariuszy na wolontariat
międzynarodowy, wolontariuszami biorącymi udział w takich misjach, zobaczyć i usłyszeć
relacje z projektów oraz zobaczyć filmy o prawach człowieka. W Festiwalu wzięli udział:
-

Fundacja Simba Friends
AIESEC Polska
Eurodesk Polska
Młodzieżowy Wolontariat Don Bosko
Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu"
Polska Akcja Humanitarna z programem GLEN
Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych BUDZIK
Stowarzyszenie Jeden Świat
Fundacja Kaukaz.net
Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych
Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
Grupa Ratownictwa FRAKTAL
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu

Projekt Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej finansowany był ze środków Fundacji
Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku, środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego oraz funduszy własnych Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu w Kielcach.

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

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. Szukamy najlepszych wzorów
działań, aby wspierać je i dbać o to, aby były one powszechnie dostępne.
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W 2007 roku ramach projektu przeprowadziliśmy już po raz drugi barometr współpracy
badający programy współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.
Szczególnie interesowało nas czy samorząd uwzględnił w nich problematykę ekonomii
społecznej i jak zmieniła się sytuacja od poprzedniego badania w 2006 roku.
Wytypowaliśmy również podmioty ekonomii społecznej działające na terenie woj.
świętokrzyskiego do dalszych badań, których przedmiotem będzie wytypowanie
przedsięwzięć modelowych, gotowych do dalszego powielania.
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.

Niepełnosprawnym pomoc niebylejaka
Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce skierowany był do wolontariuszy
pracujących z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Oferowaliśmy im 2 szkolenia dające
wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnej pomocy. W zakres szkolenia wchodziła
zarówno wiedza teoretyczna jak i ćwiczenia praktyczne realizowane przy użyciu wózków
inwalidzkich różnego typu.
Po szkoleniu wolontariusze zostali skierowani do pomocy osobom niepełnosprawnym.
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AKCJE

XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14 stycznia 2007 roku 60 wolontariuszy Centrum Wolontariatu kwestowało
na ulicach Kielc i okolicznych miejscowości. Udało nam się zebrać ponad 15
tys złotych.

Przystanek PASJA
Akcja promująca program
Wolontariat
Studencki
przeprowadzona
była
w
Kielcach
11.10.2007.
Obejmowała warsztaty m.in. z
pedagogiki
zabawy,
kreatywnego pisania w języku
angielskim, pierwszej pomocy,
tańca współczesnego itp. Dzień
pod hasłem „dzielenia się pasją”
przypieczętowały koncerty w
Studenckim Klubie WSPAK
oraz pokaz grupy teatru ognia
Enzonda.

Miłość jest początkiem wszystkiego
pod takim hasłem w Kielcach w dniu 15.10.2007 r. odbyły się II 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.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Our European Home – wymiana młodzieży
W czerwcu młodzież gimnazjum w Sędziszowie oraz wolontariusze działający przy Centrum
Wolontariatu uczestniczyli w wymianie młodzieży Our European Home – Nasz Europejski
Dom, organizowanej przez ich rówieśników w Solleftea w Szwecji. Razem z grupami z
Hiszpanii, Portugalii i Szwecji rozmawiali o tym czym dla nich jest dom, i jak sobie
wyobrażają swoje przyszłe życie. Mieli także okazję poznać Szweckie obyczaje, oraz
uczestniczyć w spływie tratwami. Jako jedna z grup międzynarodowych wzięli także udział w
defiladzie z okazji Szwedzkiego święta narodowego.

Współpraca z radą młodzieży w Salzgiter - Niemcy
Dzięki współpracy nawiązanej z grupą młodzieży z Salzgiter w Niemczech, nasza
wolontariuszka miała okazję wyjechać na miesięczny staż do urzędu gminy. Poznawała ona
politykę młodzieżową, oraz wspieranie młodzieży w regionie.
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SZKOLENIA
1. dla wolontariuszy „Dlaczego warto zostać wolontariuszem” - przeprowadzono 23
szkolenia w tym 15 w ramach projektu Pomagamy Pomagać; Ze szkoleń skorzystało w sumie
około 470 zainteresowanych.
2. dla koordynatorów pracy wolontarystycznej „Jak zgodnie z prawem współpracować z
wolontariuszami” - przeprowadzono 1 szkolenie; wzięło w nim udział 17 osób.
3. „Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi” – szkolenie przygotowujące
wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Przeszkolonych zostało 43
osoby.
4. „Autoprezentacja jako sposób wejścia w nowe środowisko pracy” – szkolenie
wspomagające wolontariuszy wchodzących w nowe środowisko, nawiązujących nowe
kontakty. Przeszkolonych zostało 20 uczestników
5. „Organizacja czasu wolnego dla młodzieży – ruch i zabawa to super sprawa” –
przygotowanie wolontariuszy do pracy z grupą, aktywne formy zagospodarowania czasu
wolnego. Przeszkolonych zostało 19 osób.

UDZIAŁ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W SZKOLENIACH









Don't take volunteers for granted - organizator: Stichting Richter, Den Helder,
Holandia (14 - 21 października 2007)
Zespół projektowy i partnerstwo w projektach EFS - organizator: Regionalny Ośrodek
EFS w Kielcach (14 września 2007)
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach EFS - organizator: Regionalny
Ośrodek EFS w Kielcach (12 września 2007)
Staż w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
– w zakresie praca w Wydziale Prawnym, Organizacji Pozarządowych i Nadzoru,
obsługi Organizacji Pożytku Publicznego, kontroli sprawozdań OPP pod względem
formalnym; (sierpień 2007)
Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych - organizator: Stowarzyszenie Szkoła
Liderów (23 maja - 1 czerwca 2007)
Edukator - przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi - organizator:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (luty 2007 - styczeń 2008)
European Fundraising for Polish Volunteer Centres - organizator: Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu w Warszawie, CSV (Anglia), CIVIQ (Holandia), TSEN
(Anglia) (25-27 stycznia 2007)
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WSPÓŁPRACA
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 .

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
W 2007 roku działamy jako partner Sieci wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT.
W ramach współpracy prowadzimy Infopunkt Ekonomii Społecznej. Bierzemy też udział w
szkoleniach z zakresu Ekonomii Społecznej realizowanych przez SPLOT.
Teatr Lalki i Aktora Kubuś
Kielecki Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w okresie V-VI 2007 realizował 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” 2007 roku Stowarzyszenie
współpracowało z następującymi partnerami:
1.Urząd Miasta Kielce - Pełnomocnik Prezydenta ds. Niepełnosprawnych
2.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3.Klub Młodzieży „Wolna Strefa” – Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
4.Świetlica Środowiskowa "4 Kąty" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
5.Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im św. Franciszka z Asyżu
6.III LO z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
7.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o/Kielce
8.Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski
9.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
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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

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.
Stowarzyszenie w 2007 r. uzyskało podłączenie do linii telefonii stacjonarnej. Dzięki
współpracy Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce z Telekomunikacją Polską s.a. uzyskaliśmy
również podłączenie do ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii „Pomarańczowy telefon”; w
zasięgu naszej Infolinii jest województwo świętokrzyskie i małopolskie.
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PLANY NA ROK 2008
Wyinkubowanie fundacji – 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. Naszym celem jest ośrodek spełniający standardy Sieci SPLOT.
Zamierzamy złożyć projekty do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na wzmocnienie
wolontariatu (kontynuacja projektu „Pomagamy Pomagać” oraz projekt powołania inicjatywy
wspierającej organizacje pozarządowe z całego regionu.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
-2 komputery z monitorami
-notebook
-drukarka laserowa z przystawką skanującą
-5 biurek
-5 krzeseł
-regał biblioteczny
-2 małe regały
-3 szafki
-3 małe kontenery pod biurko
-drobny sprzęt biurowy
-gilotyna do papieru A3
-niszczarka
-2 aparaty telefoniczne
-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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